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

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

W końcu wycięli   •   W Dąbiu budują, u nas demolują   •   Przegląd wydarzeń 2016

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Firma z branży rolnej  

  Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Mocznik luzem
Cena z dostawa 1180 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

Drodzy Pacjenci,  PRAXIS 2 informuje, że 
od dnia 16.01.2017 roku przychodnia 

zostaje przeniesiona na ul. Bankową 3a 
Numer telefonu pozostaje bez zmian:   91 39 25 943

ZAPROSZENIE
Zapraszamy 

wszystkich mieszkańców,  
w dniu 6 stycznia 2017 r.,  

na Plac Wolności,  
skąd o godz. 12.00 wyruszy  

I Orszak Trzech Króli
Mile widziani uczestnicy  

w strojach różnych
Organizatorzy

Requiem  
dla Longina

Dwa groźne pożary i wiele szczęścia w nieszczęściu 

Ewakuowali mieszkańców 
przez okna

OGŁOSZENIE

Czytaj s. 3

s. 7, 9
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Nasza sonda

Z głębokim smutkiem żegnamy 
Wielkiego Polaka 

śp. Longina 
Komołowskiego

Wieloletniego Posła na Sejm RP,
Wicepremiera RP, 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Przyjaciele,  
mieszkańcy Ziemi Nowogardzkiej

kONDOlENcjE

„Nowy Rok, nowe życie” - takie hasło najczęściej nam przy-
świeca na początku stycznia. Zapytaliśmy więc czytelników, 
czy mają jakieś postanowienia noworoczne?

Pan Tadeusz: Moje posta-
nowienia? A jakie mogę mieć? 
Większość ludzi na ogół ma ta-
kie, że nie będzie pił, albo nie 
będzie palił od Nowego Roku. A 
ja ani nie piję, ani nie palę, więc 
nic nie muszę rzucać. Trudno 
coś sobie postanowić, a póź-
niej w tym wytrwać. Ważne, aby 
zdrowie było. Jak jest zdrowie, 
to i pieniądze są i jakoś się żyje. 
I żeby szczęście człowiekowi do-
pisywało.

Pan Andrzej: W moim wie-
ku już żadnych postanowień 
się nie robi. Człowiek cieszy się 
z tego, jaki jest i nic nie musi 
zmieniać. Może jedynie przy-
dałoby się trochę zrzucić wagi, 
ale to przyjdzie z czasem. Może 
i bym chciał czegoś, jak na przy-
kład większej emerytury, ale to 
już nie jest zależne ode mnie. 
Najważniejsze w Nowym Roku 
jest to, aby się nie pogorszyło. 
Aby życie się układało i z rodzi-
ną dobrze żyło.

Pani Barbara: Na Nowy Rok 
żadnych postanowień nie ro-
bię. Już nie raz zaczynałam rok 
od jakiegoś postanowienia. Nie-
stety, nawet w połowie się nie 
spełniły. Chciałabym jedynie, 
aby nic złego się nie wydarzyło i 
żeby życie było w miarę spokoj-
ne. To jest jedna z najważniej-
szych rzeczy.

Pan Michał: Z zasady nie 
daję rady dotrwać w swoich po-
stanowieniach. Dlatego już ja-
kiś czas nic nie planuję odno-
śnie Nowego Roku. Nic kon-
kretnego. Jednak w tym roku 
mam nadzieję, że może w koń-
cu uda mi się wygrać w jakiejś 
kumulacji lotto, może trochę 
większą sumę. Ale wiadomo, 
jakie są szanse, więc większej 
wagi do tego nie przykładam. 
To nawet bardziej pasuje, jako 
marzenie, a nie postanowienie 
noworoczne.

DŚ

 „caritas” informuje:
kolejna  wydawka żywności
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

informuje, że we wtorek i środę (10 i 11 stycznia), w godzinach 13:30 – 
16:00 odbędzie się kolejna wydawka żywności z programu pomocowe-
go UE. We wtorek, zapraszamy serdecznie osoby o numerze porządko-
wym od 1 do 80. Natomiast w środę, osoby posiadające numerek od 81 
do ostatniego na liście. Dary wydawane będą w Domu Parafialnym przy 
ul. Kościelnej 2.

„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Będzie bezpieczniej koło Polo 

W końcu wycięli
Rzadko chwalimy, gdy wycina się drzewa, bo zazwyczaj u nas robi się to po to, by zabetono-
wać kolejny odcinek miasta, lub wybudować parking. Tym razem jednak jest inaczej. 

Wczoraj (wtorek, 03.01), koło 
Polo-Marketu wycięto jedną z 
akacji, której korzenie wypychały 
chodnik stwarzając zagrożenie dla 
przechodniów. Mieszkańcy wielo-
krotnie zgłaszali do nas ten pro-
blem, o czym często informowa-
liśmy na łamach DN. 

Jak się dowiedzieliśmy, zgo-
dę na wycinkę wydała gmina No-
wogard, o co wnioskował Zarząd 
Dróg Wojewódzkich (właściciel 
drogi i chodnika biegnącego w jej 
pasie), który następnie zlecił usu-
nięcie drzewa. 

Niestety przy okazji wycinki 
drzewa, zdemontowano też okala-
jącą je drewnianą konstrukcję, na 
której wieszano przeróżne ogło-
szenia - w tym głównie klepsydry 
informujące o zmarłych z naszej 
gminy i terminach ich pogrzebów. 
Było to jedno z miejsc, przy któ-
rym często przystawali ludzie, nie 
tylko wspominających zmarłych, 
ale rozmawiających na wiele róż-
nych tematów. 

Na razie nie ma decyzji, czy po-
wstanie w tym miejscu jakiś słup 
ogłoszeniowy. Być może zostanie 
on zainstalowany gdzieś w bliskiej 
okolicy. Jak nam wiadomo z pew-

nością nie zostanie tu posadzone 
żadnego nowe drzewo. 

Najważniejsze jednak, że jest 
bezpieczniej. 

MS

Jeszcze przed południem drzewo zostało ścięte. Później odtworzono nawierzchnię 
z polbruku
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama
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Dwa groźne pożary i wiele szczęścia w nieszczęściu 

Ewakuowali mieszkańców przez okna 
O wielkim szczęściu mogą mówić rodziny mieszkające w wielorodzinnym domu na rogu ulic: 3 Maja i Batalionów Chłop-
skich. Gdyby nie to, że jeden z mieszkańców w porę zawiadomił straż pożarną, wszyscy mogliby się udusić dymem wydo-
bywającym się z piwnicy, a cały budynek spłonąć. Dzień wcześniej, o utratę życiowego dobytku i zdrowia dosłownie otarli 
się mieszkańcy innego domu przy ul. 3 Maja. 

Do zdarzenia, w domu położo-
nym przy 3 Maja i Bat. Chłopskich, 
doszło w sobotę 31 grudnia, ok. 
godz. 6:00. Wtedy na miejsce przy-
były pierwsze zastępy straży po-
żarnej. Jedna z mieszkanek domu 
mówi nam, że już dwie godziny 
wcześniej czuła zapach spalenizny. 
Nie znalazła jednak źródła dziwne-
go zapachu. 

- Obudziłam się o 4 nad ranem, 
bo poczułam jakiś swąd. Wyszłam 
przed dom, obeszłam budynek do-
okoła, ale nic niepokojącego się nie 
działo. Wróciłam więc do domu i 
położyłam się spać. O 5:50 obudziły 
nas sygnały straży pożarnej – opo-
wiada pani Aleksandra. 

Kobieta wraz z narzeczonym i 
dzieckiem wybiegła przed dom. 
Młoda rodzina mieszka w dobu-
dówce i ma osobne wejście. Po-
zostali mieszkańcy, którzy wcho-
dzą do domu przez główną klat-
kę schodową, nie mogli już opuścić 
swobodnie budynku. Było za dużo 
dymu. Część mieszkańców strażacy 
musieli ewakuować przez okna, in-
nych wyprowadzili klatką schodo-
wą podając maskę z tlenem.  

- Równocześnie z prowadzony-
mi działaniami gaśniczymi prowa-
dzono ewakuację osób będących w 
mieszkaniach. Właścicieli z parte-
ru oraz drugiego piętra ewakuowa-
no przez klatkę schodową (dwie oso-
by). Natomiast pięcioosobowa rodzi-
na z pierwszego piętra ewakuowa-
na była z użyciem drabiny pożarni-
czej (mieszkańcy wyszli z mieszka-
nia na taras) – informuje Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik prasowy Stra-
ży Pożarnej. 

Niewiele brakowało do trage-
dii...

Sama akcja wyglądała dość spek-
takularnie. Na miejsce zdarzenia 
przybyło kilka zastępów straży po-
żarnej, policja i pogotowie ratun-
kowe. Mieszkańcy domu, gdzie wy-
buchł pożar początkowo nie wie-
dzieli, kto wezwał pomoc. Dopiero 
później okazało się, że zrobił to je-
den z lokatorów. 

- Sąsiad wychodził rano z psem, 
otworzył drzwi i od razu cofnął się 
do mieszkania. Na klatce było pełno 
dymu – mówi pan Tomasz, miesz-
kaniec budynku. 

Wszyscy mieszkańcy mogą z 
wdzięcznością mówić, że zawdzię-
czają sąsiadowi swoje życie. Gdyby 
ogień rozprzestrzenił się na klatkę 
schodową, gdzie znajdują się drew-
niane schody, szanse na uratowanie 
ludzi byłyby niewielkie. 

- Gdyby ktoś nie wezwał służb ra-
tunkowych mogliśmy się wszyscy po-
dusić, a ogień mógłby przenieść się 
na klatkę schodową, gdzie wszystko 
jest drewniane - przyznaje p.  Alek-
sandra.  

Zagrożenie zatrucia dymem było 
rzeczywiście bardzo duże. Dowo-
dem na to było wysokie stężenie 
tlenku węgla w powietrzu, jeszcze 
po ugaszeniu pożaru i oddymieniu 
pomieszczeń. 

- Po ugaszeniu pożaru przystąpio-
no do przewietrzania pomieszczeń. 
Pierwszy pomiar detektorem wska-
zał zawartość CO w powietrzu - 70 
ppm. Pomiary były prowadzone co 
pół godziny, ostatni wskazał wynik - 
0. Na miejscu było pogotowie ratun-
kowe - ratownicy zbadali mieszkań-
ców - nikt nie został zabrany do szpi-
tala - mówi A. Skrzypczak ze Stra-
ży Pożarnej. 

Ktoś się kręcił w piwnicy...
Wiadomo, że ogień pojawił się 

na korytarzu w piwnicy budyn-
ku. Znajdowały się tam stare ubra-
nia, dywany, a także styropian. Py-
tanie tylko, co było przyczyną po-
żaru? Może ogień zaprószył jeden z 
lokalnych bezdomnych? Mieszkań-
cy twierdzą bowiem, że od jakiegoś 
czasu w piwnicy znajdowali niedo-
pałki papierosów i opakowania po 
alkoholu. Widziano tam też obcego 
mężczyznę. 

- W drugi dzień świąt sąsiadka 
mieszkająca na dole widziała przez 
judasz, jak do piwnicy schodzi po-
stawny mężczyzna z brodą. Bała się 
otworzyć drzwi. Później mój narze-
czony wielokrotnie w piwnicy znaj-

dował niedopalone papierosy, zapał-
ki i puszki po piwie. Nie chcemy ni-
kogo oskarżać, ale mogło być tak, ze 
ktoś zaprószył ogień, nawet nieświa-
domie – mówi nam p. Aleksandra. 

Mieszkańcy domu, wczoraj (wto-
rek 03.01), zgłosili na policję ten in-
cydent. Policja będzie musiała wy-
jaśnić wszystkie okoliczności zda-
rzenia, a przede wszystkim odpo-
wiedzieć na pytanie: czy ktoś świa-
domie nie stworzył zagrożenia ży-
cia dla ludzi. Wówczas takiej oso-
bie może grozić odpowiedzialność 
karna. 

Dzień wcześniej, nieco dalej...
Niewiele brakowało, żeby cały 

dobytek życia i własne zdrowie 
stracili również mieszkańcy domu 
przy ul. 3 Maja 53 (naprzeciwko 
tzw. starej księgarni – obecnie skle-
pu z łazienkową armaturą). W pią-
tek, 30 grudnia, przed godz. 13:00, 
zaczęły się tam palić przewody 
elektryczne.  

-W chwili przybycia pierwszego 
zastępu, na miejscu zdarzenia zasta-
no  palące się przewody wraz z za-
bezpieczeniem przedlicznikowym 
przy wejściu do budynku mieszkal-
nego, wszyscy mieszczańscy opuści-
li pomieszczenia przed przybyciem 

W tym domu, w sylwestra nad ranem, w piwnicy wybuchł pożar

Akcja ratownicza przy ul. 3 Maja i Bat. Chłopskich

straży - informuje A. Skrzypczak, 
rzecznik Straży Pożarnej. 

Zagrożenie szybko udało się za-
żegnać. Tlącą się otulinę przewo-
dów na przedsionku ugaszono za 
pomocą gaśnicy proszkowej. Sytu-
acja była o tyle niebezpieczna, że 
dopiero po ugaszeniu pożaru po-
gotowie elektryczne odcięło prąd. 

W akcji brało udział pięć zastę-
pów straży pożarnej, w tym spro-
wadzony z Goleniowa wóz z dra-
biną. Tak wzmożone siły były ko-
nieczne ze względu na duże ryzyko 
rozwinięcie się pożaru, a także roz-
przestrzenienia się ognia na sąsied-
nie, przylegające budynki. W cza-
sie akcji wstrzymano ruch ulicą 3 
Maja, a działania strażaków obser-
wowało kilkadziesiąt osób. 

Na szczęście i tu nikomu nic się 
nie stało. Mieszkańcy opuścili bu-
dynek przed przyjazdem służb ra-
tunkowych i nerwowo obserwowa-
li przebieg akcji stojąc na chodniku. 
Po jej zakończeniu wrócili do swo-
ich domów. Wszyscy mogą mówić 
o wielkim szczęściu, bo nieoficjal-
nie wiadomo, że początkowo pró-
bowali sami gasić tlące się przewo-
dy, co mogło skończyć się tragicz-
nie. 

Na szczęście skończyło się na 
strachu i stratach materialnych 
związanych z koniecznością wy-
miany spalonej instalacji elektrycz-
nej. Tę jak nam wiadomo napra-
wiano we wtorek (03.01.). 

Marcin Simiński

Pracownik zakładu energetyki odłącza zasilanie od budynku, w którym paliła się 
instalacja
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kiedy gmina rozwiąże wstydliwy problem?

W Ptaszkowie święta  
i Nowy Rok bez wody
Wszystko wskazuje na to, że kilkuosobowa rodzina z Ptaszkowa, jeszcze przynajmniej przez 
kilka miesięcy będzie pozbawiona dostępu do bieżącej wody pitnej. Gmina z rozwiązaniem 
problemu się nie spieszy, mimo iż Rada Miejska przyznała pieniądze na badania wód głę-
bionych już w listopadzie ubiegłego roku. 

Przypomnijmy, że chodzi o ro-
dzinę p. Romany Łukasiewicz z 
Ptaszkowa, która od kilku lat bo-
ryka się z brakiem wody. Ta w 
studni wyschła i pojawia się tyl-
ko po obfitych deszczach. Nie 
wiadomo jednak, czy jest zdat-
na do picia, bo kiedyś stwierdzo-
no, że jest zakażona bakteriami 
coli.  Od tamtej pory gmina do-
wozi pod dom mieszkanki becz-
kowóz. Schorowana kobieta co-
dziennie musi dźwigać wiadrami 
wodę do domu. Po kolejnej inter-
wencji mediów, na jesieni już ze-
szłego roku, o sprawie ponow-
nie zrobiło się głośno. Podczas se-
sji Rady Miejskiej, w listopadzie, 
p. Romana Łukasiewicz w przej-
mującym wystąpieniu zaapelo-
wała do burmistrza, by w końcu 
pochylił się nad jej problemem. 
- Niech mi Pan powie, dlaczego 
mi Pan nie chce pomóc. Zwraca-
łam się do Pana tyle razy. Niech mi 
Pan powie? - mówiła zrozpaczona 
mieszkanka Ptaszkowa. Dopiero 
po tym wystąpieniu, Robert Cza-
pla zdecydował się wnieść projekt 
uchwały o przeznaczeniu 15 tys. 
zł na dokonanie odwiertów i wy-
konanie badań hydrogeologicz-
nych, które pozwolą stwierdzić, 
czy woda głębinowa w Ptaszko-
wie jest zdatna do picia. Od tam-
tej pory jednak nic się nie zmie-

niło. Jeszcze przed świętami Boże-
go Narodzenia zatelefonowaliśmy 
do mieszkanki Ptaszkowa, czy od 
tamtej pory coś się zmieniło? Ko-
bieta poinformowała nas, że nikt 
u niej nie był i nie robił żadnych 
badań głębinowych. 

Podczas ostatniej sesji, jaka 
miała miejsce w dniu 28 grudnia 
ub. Roku, radny Bogusław Dziura 
zażądał konkretnych deklaracji od 
władz miasta w tej sprawie. - Pro-
szę o konkretne informacje, co pań-
stwo do tej pory zrobiliście, aby po-
móc tej rodzinie, i kiedy w końcu 
ten problem zostanie rozwiązany – 
mówił B. Dziura. 

Na pytanie radnego odpowie-
dział kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-

wej i Ochrony Środowiska infor-
mując, że gmina rozpisała kon-
kurs i poszukuje firmy, który wy-
kona odwierty w Ptaszkowie. Za-
deklarował, że do 15 marca, ba-
dania te mają zostać wykonane i 
wtedy będzie wiadomo, czy wy-
starczy pogłębić wyschniętą stud-
nię, czy też będzie trzeba wyko-
pać nowe źródło czerpania wody. 
Gmina utrzymuje bowiem, że bu-
dowa wodociągu dla jednej rodzi-
ny się nie opłaca. 

-Trzymamy za słowo, że problem 
zostanie rozwiązany w podanym 
terminie – podsumował informa-
cje przekazane przez T. Fiejdasza, 
radny B. Dziura. 

MS

23 listopad ub.r., sesja Rady Miejskiej. Pani Romana z Ptaszkowa apeluje do Bur-
mistrza Nowogardu, by w końcu doprowadził do jej domu bieżącą wodę

kolejny samorząd inwestuje w miejskie targowisko

W Dąbiu budują, u nas demolują
Rozpoczyna się budowa nowoczesnego targowiska miejskiego w Dąbiu. Podczas gdy okoliczne samorządy inwestują w lokalny handel, nowogardzki wło-
darz nie robi nic, aby wspomóc miejscowych kupców.

Zamiast zaniedbanych bud i 
stoisk, nowoczesne i estetycz-
ne pawilony handlowe – czyta-
my w regionalnym informatorze 
- tak wkrótce ma wyglądać targo-
wisko w Dąbiu. Dalej cytowana 
jest wypowiedź Marcina Pawlic-
kiego, wiceprezydenta Szczecina 
- Cieszę się, że udało się doprowa-
dzić do tego momentu, choć dro-
ga do niego nie była łatwa – mó-
wił zastępca prezydenta Szczeci-
na. – Dzisiejsze podpisanie umo-
wy z wykonawcą przesądza jednak 
sprawę. Za chwilę zobaczymy kon-
kretne zmiany na targowisku, któ-
re  podniosą  jakość  świadczonych 
na rynku usług i mam nadzieję 
zadowolenie mieszkańców - dodał. 
Zakres robót obejmie m.in. roz-
biórkę  obecnych elementów, wy-
konanie fundamentów pod pa-
wilony oraz nową nawierzchnię 
targowiska, wykonanie sieci wo-
dociągowej i elektrycznej, a także 
kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej. Jako ostatnie na terenie tar-
gowiska pojawią się nowe pawi-
lony. Koszt  inwestycji  to półtora 
miliona złotych. Od dawna zwra-
camy uwagę lokalnym władzom 
na stan nowogardzkiego targowi-
ska . Pokazujemy też systematycz-
nie przykłady, jak ościenne samo-
rządy wspomagają lokalnych kup-
ców tworząc dla nich zupełnie 

inne warunki prowadzenia han-
dlu, poprzez modernizacje miej-
skich targowisk. Niestety reakcji 
brak, a nasze targowisko położo-
ne w bardzo dogodnym miejscu 
marnieje. Nie marnieje natomiast 
dobre samopoczucie burmistrza 
wielce z siebie zadowolonego, co 
mają wszyscy okazję wielokrot-
nie zobaczyć na niezliczonej ilo-
ści propagandowych zdjęć dostar-
czanych systematycznie do domu 
każdego. Przydałoby się wreszcie 
zamiast tej nieustającej hecy tro-
chę powagi i zwrócenia uwagi na 
rzeczywiste problemy mieszkań-
ców.  

Red.

Tak wkrótce ma wyglądać targowisko w Dąbiu A tak wygląda targowisko w Nowogardzie. Po wielu straganach został pusty plac

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się  

z naszą redakcją! 

 513 088 309  91 
392 21 65

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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26.12.2016 r. 
Godz. 12.45 Kolizja drogowa na 

ul. Żeromskiego, pomiędzy pojaz-
dami Volvo i Toyota. 

Godz. 19.40 Do kolizji drogo-
wej doszło na ul. Żeromskiego, 
gdzie w samochodów marki Mer-
cedes uderzył inny pojazd, a na-
stępnie odjechał z miejsca zdarze-
nia.

Godz. 20.45 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo Interwencyjnego pod-
czas kontroli drogowej w miejsco-
wości Karsk, ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego samochodem mar-
ki Ford Escort. Andrzej S. miał 
2,64 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, ponadto nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

27.12.2016 r.
Godz. 08.50 Kradzież paliwa na 

stacji HL w Nowogardzie, przez 
kierującego samochodem marki 
VW Passat. 

Godz. 18.20 Pracownik sklepu 
Media Expert powiadomił o kra-
dzieży konsoli do gier, Play Sta-
tion 4. 

Godz. 20.00 Włamanie do 
mieszkania w miejscowości Bo-
guszyce. 

Godz. 23.20 Na ul. 700 Lecia, 
Marcelian L. kierował motorowe-
rem marki Zipp znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,58 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

28.12.2016 r. 
Godz. 13.45 Na ul. Boh. War-

szawy dokonano kradzieży telefo-
nu marki Huawei Y5. 

Godz. 14.50 Powiadomione o 
kradzieży torebki na ul. Zielonej. 

29.12.2016 r. 
Godz. 04.50 Na ul. 3 Maja, Da-

niel O. kierował samochodem 
marki Fiat Punto nie posiadając 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

Godz. 09.15 Powiadomienie o 
włamaniu do garażu, skąd z przy-
czepki kiermaszowej skradziono 
różnego rodzaju fajerwerki. 

Godz. 13.00 Na ul. Bohaterów 
Warszawy znaleziono tablicę reje-
stracyjną.  

30.12.2016 r. 
Pracownik sklepu Polo Market 

powiadomił o kradzieży alkoho-
lu. Do zdarzenia doszło w dniu 
09.12.2016 r. 

Godz. 13.00W domu jednoro-
dzinnym, przy ul. 3 Maja, doszło 
do zaprószenia ognia. 

31.12.2016 r. 
Do zadymienia mieszkania, do-

szło przy ul. 3 Maja
Godz. 18.20 Na stacji paliw 

Orlen błąkał się bezpański pies. 
Zwierzę zostało umieszczone w 
schronisku, w miejscowości So-
snowice. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

kronika policyjnaA teraz sp...ć

Życzenia noworoczne 
burmistrza Nowogardu
Nasi Czytelnicy mieszkający w pobliżu Pl. Wolności, mieli okazję wysłuchać w Sylwestrową 
noc niezwykle oryginalnych życzeń noworocznych. 

Jestem zbulwersowana- mówi 
p. Stasia z ulicy Warszawskiej - 
nie dość, że hałasowali, ale to jesz-
cze rozumiem, no bo Sylwester, ale 
przekleństwa przez mikrofon i ob-
rażanie ludzi, to już wytłumaczyć 
się nie da.  Pani Stasia nawiązywa-
ła do tego, że życzenia noworocz-
ne składane oficjalnie o północy, 
zakończono słowami… a teraz 
sp...ć. Potwierdziły nam to także 
inne osoby, które to słyszały.  Nikt 
jednak do końca nie wiedział z 
czyich dokładnie ust padły te miłe 
słowa. Ponieważ do składania ży-
czeń użyto sprzętu nagłaśniające-
go Domu Kultury, postanowili-
śmy sprawdzić, kto był odpowie-
dzialny za jego użycie. Ustalili-
śmy, że sprzęt został wypożyczony 
do dyspozycji burmistrza, który 
składał za jego pomocą życzenia 
ludności zgromadzonej na Placu 

Wolności. To on dzierżył mikro-
fon, a życzenia składał w towarzy-
stwie bliżej niezidentyfikowanych 
osób, z którymi przybył na plac 
podsuwając im „sitko”, aby się 
wypowiedziały. No to się wypo-
wiedziały nie cedząc słów zupeł-
nie i czując się bezkarne – wszak 

wszystko odbyło się w towarzy-
stwie i za pozwoleniem samego 
burmistrza, czyli „Pana Władzy”.  
Tym samym o wynikach naszych 
ustaleń uprzejmie informujemy 
zbulwersowanych Czytelników i 
radzimy się nie denerwować.

Red. 

Radosna twórczość w rocznym sprawozdaniu...

Mieszkańcom ulicy Leśnej do śmiechu nie jest
Burmistrzowi Nowogardu najwyraźniej dopisuje dobry humor. Mieszkańcom ul. Leśnej nie jest jednak do śmiechu, kiedy czytają dostarczone w ostatnich 
dniach roczne sprawozdanie Roberta Czapli z działań inwestycyjnych podjętych przez gminę w ostatnim czasie. 

Na stronie 12 wspomniane-
go sprawozdania, które rozesłano 
do naszych domów jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia, w 
rubryce „inwestycje drogowe” czy-
tamy: 

„O potrzebie remontu drogi grun-
towej, biegnącej wzdłuż linii lasu na 
ul. Leśnej w Nowogardzie, nie po-
trzeba było nikogo przekonywać, 
zwłaszcza mieszkańców bloku SM 
Gardno. To oni codziennie musie-
li zmagać się z dziurami, chcąc do-
jechać do parkingu przy swoich 
mieszkaniach. Na szczęście kosz-
mar mieszkańców się skończył. Było 
to możliwe dzięki współpracy z fir-
mą Strabag, która wybudowała dro-
gę na terenie naszej strefy. Może 
droga nie jest najwyższej klasy, ale 
na pewno jej stan jest o wiele lep-
szy niż kiedyś” - koniec informacji, 
którą rzecz jasna okraszono dwo-
ma fotografiami przed remontem i 
po remoncie drogi. Długo nie trze-
ba było czekać, aż w sprawie rewe-

lacji, jakie pisze burmistrz odezwą 
się sami mieszkańcy wspomnia-
nego przez R. Czaplę bloku. Otóż 
drogę może i poprawiono, ale dziś 
wygląda ona zupełnie inaczej niż 
przedstawia to burmistrz Nowo-
gardu, przypisując sobie za sukces 
wysypania kilku ton grysu i utwar-
dzenia nawierzchni. 

- To jakaś kpina. Burmistrz pisze, 
tak jakby ta droga była gładka ni-
czym pupcia niemowlaka, nie obra-
żając niemowlaków, a tu dziura na 
dziurze i błoto – mówi nam jeden z 
mieszkańców ulicy Leśnej, oburzo-
ny tym, co przeczytał w sprawozda-
niu przesłanym przez burmistrza. 

W miniony wtorek (03.01.) uda-
liśmy się we wskazane miejsce z 
aparatem. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że stan drogi, jakim chwalił 
się burmistrz Czapla, to może miał 
coś wspólnego z rzeczywistością, 
ale kilka miesięcy temu. Po zdjęciu 
widać, że zdjęcie, które R. Czapla 
dołączył do informacji o remon-

cie drogi wykonano przynajmniej 
krótko po zakończeniu prac drogo-
wych. Taka drobna manipulacja…
Mało tego, burmistrz nie wspomi-
na, że mieszkańcy musieli się długo 
domagać remontu, a swojego cza-
su nawet napisali petycję z podpi-
sami do burmistrza. Drogę znisz-
czyły bowiem ciężarówki, którymi 
dowożono materiały budowlane (w 
tym żwir i masę bitumiczną), któ-
re posłużyły do budowy wiaduk-
tu nad obwodnicą, znajdującego 
się na końcu ul. Leśnej (dziś przez 
wiadukt ten można dojechać do 

gruntów, gdzie rzekomo mają po-
wstać zakłady pracy). Czym tu za-
tem się chwalić? Żeby nie determi-
nacja mieszkańców, droga po dziś 
dzień byłaby pewnie nietknięta. 
Burmistrz przez dłuższy czas nie 
chciał bowiem wyegzekwować od 
firmy budującej obwodnicę, by ta 
naprawiła drogę, którą jeździły cię-
żarówki. To już jednak historia. 

Takie to właśnie są uroki propa-
gandy... Kupa lansu i naginanie fak-
tów. Szkoda tylko, że znów za rado-
sną twórczość, na co wskazują nie 
tylko mijające się z rzeczywistością 

informacje, ale i zdjęcia uśmiech-
niętego burmistrza, których w 
sprawozdaniu nie brakuje, zapła-
cić musieliśmy wszyscy obywate-
le.  Robert Czapla zdaje się jednak 
bawić w tej roli dość dobrze, wy-
dając za publiczne pieniądze ko-
lejną promującą jego osobę rekla-
mówkę. Gratulujemy Burmistrzo-
wi dobrego samopoczucia, zwłasz-
cza w imieniu mieszkańców ul. Le-
śnej, bo tym najwyraźniej do śmie-
chu nie jest... 

Marcin Simiński

Tak równą drogą zdaniem R. Czapli jeżdżą mieszkańcy ul. Leśnej... A taką drogą jeżdżą mieszkańcy tej ul. naprawdę

Fotka z sylwestrowej imprezy na Placu Wolności
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Anna Bladocha: lat 65, zmarła 22.12.2016r., pogrzeb odbył się 

27.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Teresa Ignaczak: lat 71, zmarła 28.12.2016r., pogrzeb odbył się 

30.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Paweł Raczkowski: lat 43, zmarł 30.12.2016r., pogrzeb odbył się 

02.01.2017r,  na cmentarzu w Goleniowie.
Pelagia Sybidło: lat 83, zmarła 31.12.2016r., pogrzeb odbył się 

03.01.2017r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Teodora Serafin: lat 83, zmarła 02.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

05.01.2017r,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Panu  Marianowi Jeż
Prezesowi Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Cisy” w  Nowogardzie, 
wyrazy szczerego współczucia powodu śmierci 

siostry 
składają 

pracownicy  SM „Cisy” 

kONDOlENcjE

„Nie czas jest Nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

    Georges Poulet

Wszystkim tym, którzy byli z nami 
w najtrudniejszych chwilach i podzielają  

nasz smutek po odejściu ukochanego  
Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. Czesława Zięciaka
oraz tak licznie przybyli 

i uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych serdeczne 

podziękowania  
składa Rodzina

0Jezus przyszedł z Ga-
lilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od nie-
go. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przy-
chodzisz do mnie? Jezus mu 
odpowiedział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedli-
we. Wtedy Mu ustąpił. A gdy 
Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się nie-
biosa i ujrzał Ducha Boże-
go zstępującego jak gołębicę i 
przychodzącego na Niego. A 
głos z nieba mówił: Ten jest 
mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie. (Mt 
3,13-17)

Nad Jordan ciągną tłu-
my, by dać się ochrzcić Jano-
wi. „Cała okolica” zmierza ku 
rzece. Jezus schodzi w dół na-
brzeża wraz z innymi i zajmu-

je miejsce w tłumie. Nikt na-
wet na Niego nie spojrzy. Jest 
jednym z wielu niewyróżnia-
jących się Żydów: tunika, san-
dały. Następuje moment, kiedy 
w tym zgromadzonym tłumie 
Jan Chrzciciel dostrzega Jezu-
sa. Stara się odciągnąć Go od 
tej decyzji. Jan w swojej poko-
rze zgadza się na prośbę Jezu-
sa, żeby udzielił Mu chrztu na-
wrócenia. Odwieczne pytanie: 
czy Jezus potrzebował przy-
jąć chrzest z rąk Jana? Odpo-
wiedź brzmi: nie! Jezus był bez 
grzechu. Nie potrzebował się 
nawrócić, a jednak przystąpił 
do chrztu janowego. Dlacze-
go? Bóg pragnie przemawiać 
do człowieka nie tylko wprost, 
poprzez swoje Słowo, ale pra-
gnie również przemawiać po-
przez znaki. Chrzest oznacza 
zanurzenie. Przez swój chrzest 
Jezus zanurzył się w dzieje 
grzechu całej ludzkości. Chry-
stus zanurza się w śmierci, aby 
móc przynieść nam życie. 

Uroczystość Chrztu Pańskie-
go, którą przeżywamy, zapra-
sza nas do powtórnego zbli-
żenia się do tajemnicy chrztu. 
Kiedy zadajesz sobie pytanie: 
po co przyjmować chrzest? Po 
co chrzcić dzieci, niech same w 
dorosłym życiu zdecydują, to 
spójrz na Jezusa, który przyj-
muje chrzest, aby dać nam 
przykład, aby pokazać nam jak 

ważny jest chrzest byśmy tak 
naprawdę mogli żyć. Chrzest 
oznacza zanurzenie. Chrzest 
zanurza nas w Bogu i w Ko-
ściele. Chrzest przez zanu-
rzenie obmywa nas z grzechu 
pierworodnego. Chrześcija-
nin ma stawać się nieustannie 
człowiekiem zanurzającym się. 
Chrześcijanin ma zaglądać do 
swojego wnętrza, aby dostrzec 
swój grzech. Tylko ten, kto wi-
dzi osobiste grzechy, czeka na 
Zbawiciela. Nie potrzebują Je-
zusa ci, co nie widzą swojej 
grzeszności. Nie potrzebują Je-
zusa, jako Odkupiciela i Zba-
wiciela. Jak często praktyku-
ję rachunek sumienia? Czy ro-
bię to tylko przed spowiedzią 
świętą i to nie zawsze dokład-
nie? Św. Ignacy z Loyoli zachę-
ca do praktykowania codzien-
nego rachunku sumienia. Sta-
jąc na wieczornej modlitwie w 
obecności Boga, przyglądam 
się mojemu postępowaniu da-
nego dnia. Dzięki temu na-
sze sumienie staje się dojrzal-
sze, wrażliwsze, a tym samym 
moje życie duchowe rozkwi-
ta i przynosi owoce. Jan udzie-
lał chrztu nawrócenia. Każdy 
z nas wielokrotnie potrzebuje 
zanurzać się w wodach Jorda-
nu, zanurzać się w łasce Boże-
go miłosierdzia. Grzech przy-
nosi śmierć duchową, łaska 
Boża daje życie. Chrzest świę-
ty jest wielką łaską. Dowodem 
na wielką miłość Boga do każ-
dego z nas. Podczas naszego 
chrztu, jak nad Jezusem otwo-
rzyło się niebo i na każdego z 
nas zstąpił Boży Duch. Czy je-
stem Synem Bożym? Czy moje 
myśli, słowa i czyny są zgod-
ne z Bożą wolą? Bóg mówi o 
Jezusie i o każdym z nas: Je-
steś moim umiłowanym dziec-
kiem. W tobie mam upodoba-
nie. 

Niech, zatem dzisiejsze Sło-
wo odrodzi w nas łaskę chrztu 
świętego. Niech Duch Świę-
ty, który jest w nas, działa całą 
swoją mocą byśmy przynosi-
li owoce naszego Dziecięctwa 
Bożego. 

Ks. Krystian Dylewski 

Wizyty 
duszpasterskie

Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Nowogardzie
04.01.2017 r. (środa) – ul. 3 Maja 1a,b,c,d,e,f,g,h; 3 Maja 31-55, ul. 

Kowalska 2
05.01.2017 r. (czwartek) – ul. Zielona 1-6, 8-10, ul. Lutyków, ul. 

Warszawska10 (1-40)
07.01.2017 r. (sobota) – Karsk cz.I, Olchowo – kolonia, Dąbrowa 

cz. I, ul. Warszawska 10 (41-80)
09.01.2017r. (poniedziałek) – ul. Zielona 7, ul. Kazimierza Wielkie-

go, ul. Warszawska 14 (1-64),10 (81-100), 11 (1-20)
10.01.2017r. (wtorek) - ul. 700 – lecia  4, 23-25, 26-27, ul. Warszaw-

ska 11 (21-60)
Kolęda rozpoczyna się - w tygodniu od godz. 16.00, natomiast w so-

boty od godz. 12.00

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
04.01.2017r. ( środa) -  ul. Cmentarna, Sienkiewicza i Młynarska
05.01.2017r. (czwartek) -  ul. Magazynowa, Żeromskiego od 1 do 

4B
07.01.2017r.(sobota) -  ul. Żeromskiego 6 do 17 i 19. bez 18
Terminy dalszych wizyt duszpasterskich w Parafii pw. św. Rafała Ka-

linowskiego będą wiadome w następnym tygodniu.
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej kolęda rozpocznie się w 

dniu 09.01.2017r. (poniedziałek) – od ul. Bema 1-14, Staszica, Nor-
wida i Wybickiego cd. kolęd będzie wiadomy w następnym tygodniu.

Kolęda rozpoczyna się - od godz. 16.00 lub 16.30.
Opr. MR i DŚ

Sprostowanie 
W ostatnim  numerze DN (30.12.2016 r.) omyłkowo podaliśmy in-

formacje, że termin składania ofert, przez organizacje ubiegające się 
do dofinansowanie z gminy mija 5 stycznia. Prawidłowy termin to 10 
stycznia. Za pomyłkę przepraszamy. Red.
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 Kino na weekend

Serdeczne podziękowania 
personelowi Oddziału chirurgicznego 

i wewnętrznego szpitala w Nowogardzie 
za profesjonalną opiekę  
w ostatnich dniach nad

 śp. Czesławem Zięciakiem 
składa 

rodzina 

Requiem dla Longina
W sobotę wieczorem, w warszawskim szpitalu, zmarł kilka godzin po operacji Longin Komołowski. 

Za kilka dni odbędzie się Jego 
pogrzeb. Premier Beata Szydło 
zadecydowała, że będzie to po-
grzeb państwowy, a ciało zostanie 
złożone w Panteonie Wielkich 
Polaków w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie Uroczystość 
rozpocznie się 10 stycznia o go-
dzinie 13. Tak to dobiegło końca 
ziemskie życie i ziemska historia 
kogoś wyjątkowego. Wyjątko-
wego i zacnego, dlatego też Jego 
odejście zasmuciło tak wielu lu-
dzi. To był dobry człowiek - mówią 
w tych dniach znane osobistości 
naszego życia publicznego. I to 
jest charakterystyczne- nie pod-
kreśla się osiągnięć zawodowych 
czy społecznych zmarłego (choć 
się je wymienia), ale akcentuje 
to Kim był jako człowiek- to był 
dobry człowiek. Poznałem Lon-
gina Komołowskiego w czasach, 
gdy odradzała się Solidarność po 
nocy Stanu Wojennego w drugiej 
połowie lat 80 tych. Gdy w 1990 
roku, po Edwardzie Radziewiczu, 
Longin Komołowski został wy-
brany przewodniczącym Zarzą-
du Regionu NSZZ Solidarność 
zaproponował mi uczestnictwo 
w prezydium związku, a wkrótce 
funkcje jednego z wiceprzewod-
niczących Regionu. Byłem jego 
zastępcą także później w regional-
nym RS AWS i wreszcie w AWS 
utworzonym przed wyborami 
parlamentarnymi w 1997 roku. 
To w tych wyborach Longin Ko-
mołowski został posłem, a w kon-
sekwencji ministrem w rządzie J. 
Buzka i kolejno wicepremierem. 
Tak więc, aż do mojego wycofania 
się z czynnego życia politycznego 
w 2003 roku, przez ponad 15 lat 
miałem dane być Jego bliskim 
współpracownikiem. I to - tak 
myślę - daje mi pewien tytuł do 
tych osobistych wspomnień tego 
Requiem dla Longina, pisanego 
w chwili, gdy się z nim żegnamy 
tutaj na zawsze. Na początku na-
szej znajomości, gdy przyjechał 
do Nowogardu na kolejne zebra-
nie, wtedy wkrótce po reakty-
wacji Solidarności odbywało się 
ich bardzo wiele, pokazałem mu 
swoją biblioteczkę. Taktownie nic 
nie skomentował, widziałem jed-
nak, że nie zrobiła na nim wra-
żenia, choć osobiście uważałem, 
że mam w domu dużo książek. 
Dlaczego moja prywatna książni-
ca nie mogła go zachwycić zrozu-
miałem nieco później wtedy, gdy 
przy jakieś okazji po raz pierwszy 
znalazłem się w jego mieszkaniu, 
na piętrze starego budynku przy 
ulicy Korony Polskiej (róg z Waw-
rzyniaka) w Szczecinie. W całym 
bardzo sporym pokoju znajdował 
się tylko jeden mebel ścienny – 
były to półki na książki zajmujące 
całą powierzchnię czterech ścian 
od podłogi do sufitu. I te książki 
były przez gospodarza nie tylko 
gromadzone, ale także czytane! 

Kiedyś się mówiło o niektórych 
ludziach, że są oczytani – Longin 
Komołowski by wyjątkowo oczy-
tanym człowiekiem. To oczytanie 
to także jeden z wyrazów kolejnej 
szczególnej cechy Longina- stałe-
go zainteresowania światem i in-
nymi ludźmi, zainteresowania ich 
sprawami i tymi wspólnymi na 
poziomie zakładów pracy, regio-
nu czy ostatecznie kraju, ale także 
równie żywego zainteresowania 
sprawami ważnymi dla każdego 
pojedynczego człowieka, z któ-
rym się spotykał. Przez to stał 
się tak bliski tak wielu, przez to 
nie mówiło się o nim inaczej jak 
Longin nie pan Komołowski, ale 
po prostu Longin. I przez to tylu 
ludzi pamięta te z nim spotkania 
i te rozmowy i te małe szczegó-
ły, których dotykał jakby to były 
najważniejsze rzeczy. To zainte-
resowanie Longina nie kończyło 
się tylko na wysłuchaniu – już w 
trakcie pracy w Zarządzie Regio-
nu pamiętam te niezliczone na-
rady i te stałe wysiłki, aby coś dla 
kogoś załatwić – a to ktoś został 
bez pracy, a to potrzebuje pomo-
cy prawnej a to należy komuś za-
łatwić jakieś wsparcie materialne 
a to należy renegocjować niespra-
wiedliwe dla pracowników po-
rozumienia... Longin tymi dzia-
łaniami kierował i stale pilnował 
stanu ich realizacji – zapisz to so-
bie - mówił zawsze na zakończe-
nie omówienia kolejnej sprawy 
kolejnego przedsięwzięcia. I aby 
te sprawy załatwić jeździł niestru-
dzenie po całym województwie, 
nie dawał spokoju rządzącym cią-
gle negocjował. A był w tym na 
prawdę dobry. Z tych jego umie-
jętności mediacyjnych korzysta-
no nawet w ostatnich latach kiedy 
to, bodajże w 2014 roku, zarówno 
strona związkowa, jak i rządowa 
powierzyła mu rolę mediatora 
przy negocjowaniu porozumień 
krajowych z branżą górniczą. 
A przecież nie był wtedy już ani 
członkiem rządu ani członkiem 
władz związkowych, ale wiedzia-
no, że Longin potrafi godzić ogień 
z woda. Był zawsze człowiekiem 
bardzo taktownym z wrodzoną 
inteligencją i wypracowaną kul-
turą osobistą a jego wrażliwość na 

sztukę, literaturę muzykę (także 
znajomość) jakby uzupełniała tę 
już wcześniej tutaj wspomnianą 
– wrażliwość na drugiego czło-
wieka. Ta prawdziwie ewange-
liczna perspektywa patrzenia na 
bliźniego na jego los mogła nawet 
dziwić w przypadku człowieka, 
który formalnie wydawało się, że 
przez lata był daleko od Kościo-
ła. Miał tutaj bowiem długo wiele 
zaniedbań, które potem jednak 
nadrobił, poukładał relacje i, jak 
wiem, wypełnił obowiązki czło-
wieka wiary. Ale dla mnie było ja-
koś tak oczywiste od początku, że 
do tego kiedyś dojdzie, że Longin, 
który zawsze szanował Kościół i 
jego rolę w Polsce nawet wtedy, 
gdy uchodził w otoczeniu, za co 
najmniej religijnie obojętnego, że 
Longin jest na tyle wewnętrznie 
przyzwoity, że w istocie to drugie 
najważniejsze z przykazań- miło-
ści bliźniego jest także Jego oso-
bistym przykazaniem. W sierp-
niu tego roku przeprowadziłem 
z Longinem duży wywiad, który 
ukazał się w kilku naszych tytu-
łach lokalnych (także w DN) w 
przededniu kolejnej rocznicy po-
wstania Solidarności. Byłem wte-
dy u niego w domu w Kołbasko-
wie. Po nagraniu wywiadu długo 
rozmawialiśmy w obecności jego 
żony Zosi o różnych sprawach. 
W pewnym momencie oceniając 
jakieś bieżące wydarzenia powie-
dział - wiesz dla nas katolików jest 
to przecież bardzo ważne, aby... To 
jego swoiste wyznanie wiary- dla 
nas katolików - wypowiedziane z 
takim przekonaniem i tak praw-
dziwie uświadomiło mi, że nie 
tylko to drugie przykazanie jest 
Jego przykazaniem, ale również 
to pierwsze najważniejsze to o 
miłości Boga stało się już także 
Jego. W tym momencie, gdy z 
realizacji tych przykazań Lon-
gin zdaje sprawę już tam przed 
Najwyższym proszę w modlitwie 
Dobrego Pana, aby odpuścił mu 
wszelkie przewiny, od których 
wszak nikt z nas nie jest wolny i 
przyjął do grona swoich przyja-
ciół i aby otrzymał nagrodę za to, 
że sam potrafił być przyjacielem 
dla wielu.

Marek Słomski

ZAPROSZENIE

Zarządy i członkowie  
kół Związku Sybiraków 

zapraszają na spotkanie opłatkowe 
w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 

w restauracji „Okrąglak” ul. Zielona 9.

Maria Dembińska, Franciszka Kobylińska

UkRYTE PIĘkNO
05.01.2017, godz. 17:00
07.01.2017, godz. 17:00
dramat, USA / 2016 / 97 min., od 

lat: 15

Osobista tragedia sprawia, że 
pewien nowojorski specjalista od 
reklamy popada w głęboką depre-
sję. Jego znajomi opracowują nie-
konwencjonalny plan, by wyle-
czyć go z choroby. 

FIRMOWA GWIAZDkA
05.01.2017, godz. 19:00
07.01.2017, godz. 19:00
komedia, USA / 2016 / 105 min., 

od lat: 15
Firmowa impreza gwiazdkowa 

zwana popularnie „śledzikiem” to 
nieodłączna część miejskiego ry-
tuału bożonarodzeniowego. Nie-
rzadko dzieją się tam rzeczy, na 
których widok święty Mikołaj po-
siwiałby do reszty. Niejeden po ta-
kiej imprezie obudził się w miej-
scu przypominającym stajenkę, 
niejedna po 9 miesiącach próbo-
wała sobie przypomnieć jak do-

szło do tego „niepokalanego po-
częcia”. Zobaczcie co się stanie, 
gdy niezapowiedziana firmowa 
impreza świąteczna wymknie się 
spod kontroli, śledzik pójdzie na 
dno, klękające bydlęta przemó-
wią ludzkim głosem, a pracowni-
cy pewnej szanowanej firmy tak 
przegną choinkę, że igły będą so-
bie wyjmować z różnych części 
ciała, aż do Wielkanocy. 

ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 

osób
zakup biletów - przynajmniej 1 

doba przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 

„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

PODZIĘkOWANIA

Longin Komołowski  na zjedzie regionalnym NSZZ S. Obok autor tego  wspomnie-
nia Marek Słomski. Połowa lat 90-tych
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Z okazji 
okrągłych urodzin 

Tomaszowi Stankiewicz 
moc najserdeczniejszych życzeń, długich lat życia 

szczęścia oraz wszystkiego co najlepsze  
i ciągnij jak najdłużej „setka” i 3 tys. plus masz. 

Jesteś „duży” tak szybko się nie skurczysz 
życzą 

Jola i Marek Koziołowie

Tomku przy tej okazji jeszcze raz 
dziękujemy Ci 

za przewozy Edwarda, 
Twoją życzliwość i cierpliwość o każdej porze dnia. 

Jola i Matek Koziołowie

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Marii Góreckiej tel. 659 426 028:

 

Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi 

„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do współpracy i wstępowania w nasz szeregi

Zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00
ul. Wojska Polskiego 7 (w budynku za rehabilitacją)

Lila Róż Nowogard

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

Serdeczne podziękowania Państwu Czajka, 
za znalezienie i zaopiekowanie się 

naszym pieskiem

PIASEk, PIASEk PRZESIEWANY, ŻWIR, 
cZARNOZIEM, POSPÓŁkA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO klIENTA

PRZYjMĘ 
mechanika samochodowego

 lub ucznia na praktykę. 
Tel. 509 528 688

Z okazji 
50 rocznicy ślubu 

Renacie i Józefowi 
Ciechanowskim 

moc najserdeczniejszych 
życzeń dużo zdrowia, 

pociechy z wnuków oraz 
wszelkiej pomyślności 

życzą 
dzieci i wnuki

Kochanym, drogim naszym sercom 
– rodzicom,  dziadkom  i pradziadkom 

Pelagii i Janowi Kośmider 
z okazji pięknego jubileuszu, 

jakim są diamentowe gody, życzenia 
błogosławieństwa Boga, miłości 

i dalszych długich lat życia w zdrowiu 
składają 

dzieci, wnuki i prawnuki z rodzinami

Pelagia i Jan Kośmider
60 rocznica ślubu

Może być szczególną okazją do tego, By się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to,
Co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia

Radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. To czas na podziękowanie Bogu, 
Za rozwój Waszej miłości. I trwałości Waszego małżeństwa. Bo jak nikt inny na świecie, 

Wy właśnie na to zasługujecie!
Życzenia wszystkiego składają:                                                           

Mirosława i Jerzy Przybyłek z dziećmi i wnusiami
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Wspomnienie o longinie komołowskim

Bywał w Nowogardzie
Zmarły w ubiegły piątek Longin Komołowski często odwiedzał Nowogard. Bywał u nas zwłaszcza w latach 90-tych, jako przewodniczący regionalnej Soli-
darności, ale także od czasu do czasu również później. Dlatego wielu z nowogardzian znało go osobiście. Oto zachowane zdjęcia dokumentujące niektóre 
nowogardzkie pobyty Longina Komołowskiego.

Spotkanie w NDK podczas kampanii wyborczej w 1997 r Od lewej Andrzej Milczanowski były minister 
MSWiA, Longin Komołowski, Jacek Sauk przyszły senator, następny to jeden z kandydatów listy AWS 
oraz prowadzący spotkanie Marek Słomski.

- Spotkanie w restauracji Oscar (prawdopodobnie rok 1996)  z okazji przyznania tytułu człowieka roku 
Dziennika Nowogardzkiego. Od lewej Marek Słomski , Longin Komołowski, Jarosław Chołodecki z Chica-
go współwłaściciel Radia ABC.

- Również to samo spotkanie od lewej państwo Ozimek. Leszek Ozimek wydawca Gazety Goleniowskiej.

- Lubelska Uliczka - kawiarnia w nowogardzkim NDK, około roku 2000. Od lewej Krzysztof Gralak 
(zmarł trzy lata temu ), Longin Komołowski i Ryszard Kądziela nowogardzki przedsiębiorca w młodości 
współzałożyciel  szczecińskiego Zrzeszenia Studentów Polskich.

- Rok 2005 przed kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego. Spotkanie z okazji 25- lecia powstania Soli-
darności.  Od lewej Sławomir Pajor- prezydent Stargardu, Barbara Gontarska z nowogardzkiego Civi-
tas Christiana, Marek Słomski i Longin Komołowski.  

Spotkanie w nowogardzkiej Bibliotece, kwiecień 2011 r.

Podczas wiecu przed I wyborami samorządowymi, rok 1990
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Przegląd wydarzeń 2016 roku – część 1
Jak co roku, rozpoczynamy  przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W dzisiejszym odcinku przypominamy wydarze-
nia z pierwszego kwartału roku 2016. W następnych numerach sukcesywnie będzie publikować najważniejsze tematy  z kolejnych miesięcy ubr.. Zapraszamy do lektury. 

STYCZEŃ
Straty wyniosły ponad 150 tys. złotych
Spłonął dawny młyn w Dąbrowie Nowogardzkiej
W noc sylwestrową spłonął około 100 -letni budynek by-

łego młyna w Dąbrowie Nowogardzkiej. Pożar gasiło sie-
dem zastępów straży pożarnej. Niestety obiektu nie uda-
ło się uratować. Straty szacowane są na ponad 150 tys. zło-
tych. Pożar budynku wybuchł ok. godz. 1.00. Dwadzieścia 
minut później na miejscu była już straż pożarna. Budynek 
nie miał szans z pożarem. Płomienie strawiły doszczętnie 
drewniane kondygnacje i dach poniemieckiego młyna. W 
całości pozostała tylko zewnętrzna konstrukcja nośna po-
niemieckiej budowli, wykonana z białej cegły. Właściciel 
budynku wycenił wstępnie straty na ponad 150 tys. zł. Na 
razie policja nie informuje, czy podejrzewa kogoś o świa-
dome bądź nieświadome podpalenie magazynu. Spalony w 
noc sylwestrową budynek był niewątpliwie jedną z ciekaw-
szych, poniemieckich budowli, tak dobrze zachowanej i do 
końca użytkowanej, jaka się ostała na terenie naszej gmi-
ny. Jak wynika ze źródeł historycznych, 3-kondygnacyj-
ny obiekt, murowany z cegły silikatowej, powstał w pierw-
szej ćwierci XX wieku i służył, jako młyn zbożowy. Nieste-
ty jego żywot dobiegł końca w pierwszych godzinach 2016 
roku. 

Ewakuacja stacji benzynowej.
Bombowy alarm na Orlenie
Prawdziwe oblężenie przeżyła 07.01 stacja paliw Orlen, 

przy ul. 3 Maja. Policja otrzymała informację, że w pozo-
stawionej na parkingu torbie podróżnej znajduje się bom-
ba. Ze stacji ewakuowano personel i klientów. Na miejsce 
wezwano pirotechników i kilka zastępów straży pożarnej. 
Po sprawdzeniu bagażu, bombowy alarm odwołano. Było 
około godz. 13.00. Najpierw na stację Orlen przyjechała ka-
retka. Chwilę później nieoznakowany radiowóz. Gdy DN 
dotarł na miejsce, tajemnicza torba leżała na końcu par-
kingu.  Zdążyliśmy wykonać jeszcze kilka zdjęć tajemni-
czego bagażu, a następnie musieliśmy opuścić teren stacji 
podobnie, jak jego personel i nieliczni klienci. W tym cza-
sie, bowiem policjanci otrzymali komendę, aby ewakuować 
wszystkich z terenu stacji, a następnie ogrodzić jej teren. 
W kilka minut Orlen został szczelnie otoczony.  Po ponad 
godzinie dojechali również policyjni pirotechnicy. Ci przez 
kilkadziesiąt minut badali pozostawiony bagaż wykorzy-
stując do tego m. in. wyszkolonego psa. Następnie zdalnie 
sterowany robot otworzył bagaż i po kolei wyciągał znajdu-
jące się w nim rzeczy. Na szczęście okazało się, że w torbie 
nie ma nic niepokojącego. O anty-bombowej akcji w No-
wogardzie głośno się również wczoraj zrobiło w mediach 
regionalnych i krajowych.

Nowe fakty w sprawie przetargu na administrowanie 
sieciami wod.-kan.

Ujawniamy kulisy szokującej manipulacji 
Na naszą prośbę radny Piotr Słomski udostępnił nam 

zestawienie, które dotyczy wykazu wszystkich wypłat do-
konanych przez nowogardzki magistrat na konto Kance-
larii Prawnej Centrum Konsultingu Business Expert oraz 
Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i 
Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu, czyli połączonych perso-
nalnie i kapitałowo poznańskich kancelarii obsługujących 
od początku procedurę zmierzającą w istocie do elimina-
cji z rynku lokalnego przedsiębiorcy. Dokument powyższy 
potwierdza szokujące fakty dotyczące wysokości wypłaco-
nych kwot-wynagrodzeń dla poznańskich prawników, ja-
kie zostały dokonane w wyniku decyzji burmistrza Roberta 
Czapli, razem 229 775, 09 zł.  Wyraźnie pokazuje on także, 
że mieszkańcy naszej gminy płacą ogromne koszty finanso-
we za usługę prawną, która jest -używając konsumenckie-
go języka- zwykłym bublem. Z analizy dat i tytułów wypłat 
wynika bowiem, że poznaniacy tak „doradzali” w sprawie 
przetargów, iż w końcu zaprowadzili gminę przed oblicza 
sądów, gdzie ponownie biorą pieniądze za „prowadzenie”, 
reprezentując gminę w kolejnych przegranych już spra-
wach. My pytamy, czyj interes reprezentuje tutaj burmistrz 
Nowogardu, który takim spółkom powierza sprawy mogą-
ce skutkować dla gminy nieobliczalnymi i co do zakresu i 
kwoty konsekwencjami finansowymi?

LUTY
Po 44 latach odebrali im działkę...
Ludzki dramat w gąszczu przepisów 
Rada uznała za zasadną skargę, jaką na burmistrza No-

wogardu, złożył pełnomocnik starszego małżeństwa z Ża-
bówka, któremu gmina odebrała po 44 latach użytkowania 
niewielki skrawek ziemi. To pierwszy tak wyraźny sygnał 
sprzeciwu wobec realizowanej  polityki nazywanej „sprze-
dajmy co się da”, jaką od kilku lat uprawia gmina kiero-
wana przez Roberta Czaplę. Chodzi o sprawę państwa Te-
resy i Franciszka Mazurkiewiczów, zamieszkałych w Ża-
bówku. Pisaliśmy o tym w kwietniu zeszłego roku, zaraz 
po tym, jak gmina zażądała, aby starsze małżeństwo opu-
ściło zajmowany do celów gospodarczych kawałek działki, 
znajdującej się przed domem. Miasto skrawek ziemi wy-
stawiło szybko na sprzedaż, mimo iż najprawdopodob-
niej państwo Mazurkiewiczowie nabyli prawa własności 
do tego gruntu z racji jego „zasiedzenia”.Sprawa trafiła do 
sądu w Goleniowie, jako właściwej instytucji do rozstrzy-
gania tego typu sporów. Niezależnie od tego, pełnomoc-
nik rodziny, domagał się też od burmistrza Nowogardu, 
by ten cofnął swoją decyzję i przywrócił starszemu mał-
żeństwu możliwość władania nieruchomością. Skargę zło-
żoną przez p. Marka Janiaka w imieniu małżeństwa Ma-
zurkiewiczów ostatecznie Rada Miejska uznała za zasad-
ną, stosunkiem głosów: 8 - za, 5- wstrzymujących się, i tyle 
samo przeciw. 

Warto dodać, że to pierwsza skarga na burmistrza, jaką 
rada miejska rozpatrywała w tym roku. W zeszłym roku ta-
kich skarg do rady wpłynęło 7, z czego 3 uznano za zasad-
ne, 3 za bezzasadne a jednej nie rozstrzygnięto. 

Mieszkańcy Kościuszek tracą cierpliwość 
Wyremontowali, ale tylko kawałek 
W 2012 roku gmina Osina zabrała się za remont drogi w 

Kościuszkach, prowadzącej do miejscowego jeziora. Dro-
ga była w fatalnym stanie, to też społeczność wsi z entu-
zjazmem przyglądała się budowie. Radość mieszkańców 
Kościuszek nie trwała jednak długo, bo wyremontowano 
zaledwie 500 metrów mierzącej „na oko” kilometr drogi. 
Ta część, która nie miała szczęścia do remontu jest zbudo-
wana częściowo z betonowych płyt. Wystarczy przejechać 
się po tym odcinku, by zrozumieć dlaczego wyrozumia-
łość mieszkańców wsi kończy się w kierunku władz gminy. 
Wójt Osiny, Krzysztof Szwedo, przyznaje, że droga w Ko-
ściuszkach nie jest idealna, ale jego zdaniem jest i tak „jed-
ną z lepszych”.  Podkreśla jednocześnie, że nie tylko w Ko-
ściuszkach są podobne problemy, a pieniądze na remonty 
są ograniczone przy jednoczesnym zwiększonym zapotrze-
bowaniu. Mieszkańcy Kościuszek zapewniają, że w tej spra-
wie nie odpuszczą i być może sięgną po pieniądze z fundu-
szy sołeckiego. 

Przeprowadzka jeszcze w tym miesiącu
Nowy oddział pediatryczny gotowy na przyjęcie pa-

cjentów 
Do końca miesiąca, oddział pediatryczny zostanie prze-

niesiony do wyremontowanych pomieszczeń w starej bry-
le szpitala, gdzie wcześniej funkcjonował oddział gineko-
logiczno-położniczy. Obecnie najmłodsi pacjenci lecze-
ni są w starym, poniemieckim budynku znajdującym się 
na przeciwko szpitala. W 2014 roku zapadła decyzja o ada-
ptacji pomieszczeń, gdzie przed przeprowadzką szpitala do 
nowego budynku, funkcjonował oddział ginekologiczno-
-położniczy.  Nowy oddział ma 450 m kw. powierzchni, a 
więc dwa razy więcej niż dotychczas mieli do dyspozycji 
mali pacjenci. Oprócz tego na oddziale znajduje się świetli-
ca dla dzieci i kuchnia, z której będą mogli korzystać rodzi-
ce pacjentów. Są też, rzecz jasna, sale przeznaczone do pra-
cy personelu oddziału tj. gabinety lekarskie, pielęgniarskie, 
zabiegowe, gospodarcze. Przygotowano też osobne łazien-
ki dla chłopców i dziewcząt. W „indywidualne” sanitariaty 
i prysznice wyposażono też część sal dla chorych. 

Ciekawostką jest fakt, że pomieszczenie przeznaczo-
ne pod świetlicę może być w każdej chwili zamienione na 
salę dla chorych na wypadek konieczności przyjęcia więk-
szej ilości pacjentów naraz. W budynku, gdzie jeszcze przez 
kilkanaście dni będzie znajdował się oddział pediatryczny 
planowane jest w przyszłości uruchomienie dziennego ho-
spicjum. Na razie jednak NFZ nie przewiduje finansowania 
tego typu usług dla szpitali. 
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MARZEC 
Radni przyznali środki 
Będzie droga do strefy 
Radni zabezpieczyli środki na budowę drogi do stre-

fy  inwestycyjnej koło Wojcieszyna. Decyzja została pod-
jęta na sesji w dniu 1 marca. Według kosztorysu inwesty-
cja może pochłonąć nawet 3,5 mln zł. Połowę środków ma 
zwrócić Wojewoda Zachodniopomorski. By zabezpieczyć 
pieniądze na budowę drogi do strefy, radni zrezygnowali 
z kilku zaplanowanych w budżecie na ten rok inwestycji. 
Chodzi głównie o inwestycje drogowe, jak np. remont ulic: 
Wojska Polskiego, Żeromskiego, Piłsudskiego czy budo-
wę drogi w Czermnicy. Ponadto pod gilotynę poszły rezer-
wy celowe, które miały stanowić wkład własny do pozyska-
nia środków zewnętrznych. Wcześniej wiceprzewodniczą-
cy RM Piotr Słomski próbował przekonać autorów projek-
tu, aby budowy drogi nie finansować kosztem zaplanowa-
nych już wcześniej zadań. Wskazał jednocześnie alterna-
tywne źródła, z których można pozyskać pieniądze na ten 
cel, bez konieczności tak daleko idących przesunięć w bu-
dżecie. Radny wymienił tu trzy źródła: imprezy organizo-
wane przez gminę, druk Wiadomości Samorządowych, czy 
chociażby sprzedaż budynku RCP przy ul. Wojska Polskie-
go, ze względu na to, że w tym roku kończy się umowa na 
bezpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz fundacji Ta-
lent -Promocja -Postęp. Propozycja P. Słomskiego nie spo-
tkała się jednak z zainteresowaniem większości radnych.  

Mieszkańcy wsi są podzieleni
Czy w Kościuszkach powstanie wielka ferma indyków?
Firma Gryf-Wet z Goleniowa, planuje w Kościuszkach 

wybudować ogromną fermę dla indyków, mogącą pomie-
ścić nawet ponad 35 tys. sztuk tych ptaków. We wsi od-
było się spotkanie w tej sprawie, w którym wzięli udział 
mieszkańcy, inwestor i przedstawiciele władz gminy. Zda-
nia mieszkańców na temat mającego powstać zakładu są 
podzielone. Jedni chcą inwestycji, licząc na rozwój i nowe 
miejsca pracy, inni obawiają się o spadek wartości swo-
ich nieruchomości. Spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
planowanej inwestycji miało miejsce 3 marca, o godzinie 
18:00, w wiejskiej świetlicy w Kościuszkach. Zebranie mia-
ło charakter „rozprawy administracyjnej”, czyli oficjalnej 
konsultacji społecznej. Nie wszystkich mieszkańców prze-
konały plany i zapewnienia inwestora. Niektórzy obawia-
ją się, że ferma wpłynie niekorzystanie na otoczenie wsi i 
znacznie pogorszy komfort życia jej mieszkańców. Budowa 
zakładu ruszy najwcześniej w drugim półroczu 2016 r. In-
westor czeka na razie na wydanie opinii środowiskowych, a 
to potrwa co najmniej kilka miesięcy.  

Przyjechał miastowy na wieś...
Jak nie chcecie wiatraków, to nie będziecie mieli prądu
W minioną środę, 16 marca, w Wierzbięcinie odbyło się 

spotkanie mieszkańców z przedstawicielami spółki z zagra-
nicznym kapitałem,  która planuje na terenie naszej gmi-
ny postawić kilkanaście wiatraków, mających produko-
wać „zieloną energię”. Zebranie miało charakter „niefor-

malnych konsultacji społecznych”. W spotkaniu oprócz kil-
kunastu mieszkańców Wierzbięcina i okolic, głównie rol-
ników, udział wzięli przedstawiciele niemalże wszystkich, 
poza SLD, klubów w radzie miasta. Przedstawiciele spół-
ki, która planuje w gminie Nowogard wybudować ok. 15 
elektrowni wiatrowych, omówili szczegóły swojej inwesty-
cji. Poinformowali, że uzyskali od Enei warunki na przy-
łączenia wiatraków, mających produkować energię elek-
tryczną. Przyznali, że zainteresowali się terenem naszej 
gminy, ze względu na dobre warunki „wiatrowe”. Pokaza-
li też wstępny projekt lokalizacji urządzeń. Przypomnijmy, 
że ferma ma powstać w pasie od Żabowa i Maszkowa, po 
Wierzbięcin i Słajsino, a swoją strefą oddziaływania sięgać 
w część obrębów Maszkowa, Żabowa, Żabówka, Konarze-
wa, Jarchlina, Słajsina, Kulic, Wierzbięcin i Osowa. Obec-
ni na zebraniu mieszkańcy gminy nie ukrywali jednak, że 
mają sporo wątpliwości, co do wpływu jaki na zdrowie lu-
dzi i zwierząt mogą mieć fermy wiatrowe. Przedstawicie-
le zagranicznej spółki planującej u nas produkować prąd 
z wiatraków, próbowali też „obarczyć” odpowiedzialnością 
za środowisko naturalne obecnych na zebraniu mieszkań-
ców. Zasugerowali, że bronienie się przed „zieloną energią”, 
to przejaw prowincjonalnego egoizmu. „Nie chcecie wia-
traków, to nie będzie mieli kiedyś prądu”- powiedział je-
den z panów, który przyjechał do Wierzbięcina z dużego 
miasta. Mieszkańcy Wierzbięcin i okolic nie przekonali się 
do inwestycji.

Oprac. DŚ

Medal dla Piotrowicza
Ostatni spór parlamentarny przykrył faktyczne zamknięcie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jeden konflikt zastępczy wygasł, więc czas na następne 
sztuczne konflikty, które będą destabilizować państwo. Ale zakończenie sporu o Trybunał zakończyło się prawie niezauważoną refleksją Jarosława Ka-
czyńskiego. 

Otóż oświadczył on, że Piotro-
wiczowi należy się medal. Kilka 
dni temu żartowałem, że Piotro-
wicz jest tak broniony przez PiS, 
jakby był bohaterem walki o wol-
ność  w czasie stanu wojennego, 
więc  z pewnością dostanie order. 
I wykrakałem. Kaczyński chwa-
li Piotrowicza. Jest on głównym 
bohaterem   PiS-u. Jednak myślę, 
że jest nim nie przez przypadek. 
Otóż PiS jest partią oligarchicz-
ną, partią, która nie jest wspólno-
tą poglądów, ale wspólnotą wal-
ki, partią zbudowaną na wzór ar-
mii, a zadaniem wojska jest walka. 
Nie jest to zresztą specyfika tylko 

PiS. Także partie opozycji lewico-
wo-liberalnej są zbudowane we-
dług tego samego modelu. To mo-
del partii, w którym naczelną cno-
tą jest służalczość, posiadanie zaś 
własnego zdania, to przejaw nie-
lojalności. Jak wiadomo w wojsku 
się nie myśli, tylko wykonuje się 
rozkazy. To koncepcja partii nie 
z naszego kręgu cywilizacyjne-
go. Prof. Feliks Koneczny, wybitny 
znawca cywilizacji, pisał, że cywi-
lizacja, to metoda życia społecz-
nego, a cywilizacja wielkiego ste-
pu, cywilizacja turańska, jest cy-
wilizacją obozu wojskowego. Całe 
życie społeczne, w tym politycz-
ne, jest podporządkowane walce, 
dlatego musi być zorganizowane 
wedle reguł wojskowych. W car-
skiej Rosji każdy urzędnik miał 
przypisany stopień wojskowy i nie 
było to bez przyczyny. Cywiliza-
cja wielkiego stepu, to cywilizacja 
walki, cywilizacja podboju, gdzie 
każdy jest żołnierzem i każdy jest 
na froncie. Także koncepcja poli-
tyki sprowadza się jedynie do wal-
ki, a walka jest podstawową tre-
ścią życia politycznego.

To całkowicie sprzeczna z cy-
wilizacją łacińska koncepcja poli-
tyki. W naszej cywilizacji, polity-
ka jest troską i działaniem na rzecz 
dobra wspólnego. Najważniejszą 
sprawą jest jego identyfikacja, a to 
wymaga namysłu intelektualnego, 
debaty, wolności słowa. Partia po-
lityczna jest nie armią, ale wspól-
notą poglądów na dobro wspól-
ne, jest propozycją przywództwa 
narodowego. Oznacza to wyzna-
czanie kierunków rozwoju naro-
dowego, a nie tylko szukanie spo-
sobów pokonania wroga.  Dlatego 
podstawowym wymogiem uczest-
niczenia w życiu politycznym jest 
wysiłek intelektualny, który służy 
zidentyfikowaniu wyzwań i dania 
na nie skutecznej odpowiedzi. To 
cywilizacja rozumu i debaty, a nie 
walki. I choć walka ma swoje miej-
sce w polityce, to jest ona ostatecz-
nością, a nie najważniejszym za-
daniem. Konkurent polityczny jest 
nie wrogiem, jak w cywilizacji tu-
rańskiej, a parterem w  szukaniu 
optymalnych rozwiązań.

Dlatego też w koncepcji polity-
ki sprowadzonej tylko do walki, 

służalstwo staje się naczelną cno-
tą. Jest ona podstawą funkcjono-
wania całego systemu, w tym tak-
że partii politycznej. I dlatego po-
stulaty publicystów przyjaznych 
PiS-owi, a sugerujących, żeby Pio-
trowicza wycofać z polityki, czy 
tylko z pierwszego frontu spo-
ru o Trybunał Konstytucyjny, bo 
jego udział po prostu kompromi-
tuje PiS, nie tylko nie mogły być 
zaakceptowane, ale musiały być 
odrzucone, bo oznaczałoby to za-
kwestionowanie służalczości, jako 
naczelnej cnoty. W cywilizacji tu-
rańskiej służalczość jest nie tyl-
ko cnotą, ale cnotą wychwalaną i 
nagradzaną. Jest cnotą, której za-
kwestionowanie prowadziłoby do 
zburzenia samych podstaw cywi-
lizacyjnych tego systemu. Dlatego 
Kaczyński był w sytuacji przymu-
sowej broniąc Piotrowicza i sta-
wiając, jako wzór zachowania. To 
po prostu typ pisowskiego boha-
tera. Każdy członek PiS-u powi-
nien być taki jak Piotrowicz - bez-
względnie oddany swojemu wo-
dzowi i tak bezwzględny w swojej 
walce politycznej. To dlatego Pio-

trowicz jest chwalony i, jak mówi 
Kaczyński, zasługuje na order.

Tego typu zachowanie preze-
sa partii rządzącej, to implanta-
cja wrogich cywilizacji łacińskiej 
wzorów osobowych. To uznanie 
oportunizmu, a nie cnoty odwa-
gi i męstwa za fundament kształ-
tujący naszą wspólnotę narodo-
wą. To rewolta kulturowa uderza-
jąca w polską tradycję. To w isto-
cie niszczenie tej cywilizacji, za-
grożenie duchowego wymiaru ży-
cia naszego narodu. I w tym sen-
sie PiS, zresztą podobnie jak par-
tie opozycji lewicowo-liberalnej, 
są zagrożeniem cywilizacyjnym. 
Są zagrożeniem polskiego etosu 
osadzonego w wartościach cywi-
lizacji łacińskiej. Ta sprawa ujaw-
nia potrzebę także cywilizacyjnej 
obrony Polski przed wpływami 
cywilizacji wielkiego stepu, przed 
zagrożeniem kulturowego wy-
korzenienia i zbudowania naszej 
wspólnoty narodowej na barba-
rzyństwie cywilizacji turańskiej.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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Tenisiści stołowi wracają do rozgrywek ligowych

W sobotę ciężkie wyjazdy
Już w najbliższą sobotę (7 stycznia), zostanie rozegrana 10. i 11. kolejka II Ligi Mężczyzn w 
tenisie stołowym. Zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin najpierw zagrają w Stargar-
dzie, następnie wybiorą się do Ostrorogu.   

Pierwszy mecz podopieczni Jó-
zefa Korkosza zagrają o godzi-
nie 10:30 w Stargardzie, z tamtej-
szym ATS-em. Rywale zajmują 5. 
miejsce w ligowej tabeli i nie za-
chwycają formą, jednak nie na-
leżą również do dostarczycieli 
punktów. ATS potrafi wygrywać, 
o czym świadczy wywalczonych 
do tej pory 8 punktów. W pierw-
szej rundzie zawodnicy z Wierz-
bięcina rozgromili we własnej 
hali stargardzian 8:2, wierzymy, 
że powtórzą ten wynik również 
na terenie rywali. O wiele ciężej 
może być w drugim meczu, któ-
ry został zaplanowany o godzinie 
16:00. Wówczas Visonex LUKS 

Top Wierzbięcin zagra z UKS-em 
Nałęcz majster Ostroróg, który w 
ligowej tabeli plasuje się zaraz za 
Wierzbięcinem na 3. miejscu. Te-
nisiści z Ostrorogu wywalczyli 

do tej pory 12 punktów i z pew-
nością będą chcieli się zrewanżo-
wać podopiecznym Józefa Korko-
sza za porażkę z pierwszej rundy. 
Przypomnijmy, że Visonex LUKS 

Top we własnej hali wygrał wów-
czas 7:3. Przy artykule publikuje-
my komplet gier zaplanowanych 

w grupie północnej II Ligi Męż-
czyzn na najbliższą sobotę. 

KR

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina w sobotę rozegrają dwa wyjazdowe spotkania

II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
10. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police (07.01; 10:30)
ATS Stargard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (07.01; 10:30)
KTS Koszalinianin Koszalin – Darz Bór Karnieszewice (07.01; 10:30)
ULKS Borne Sulinowo – UKS Czarni Pieszcz (07.01; 10:30)
11. kolejka: 
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Czarni Pieszcz (07.01; 15:30)
ULKS Borne Sulinowo – Darz Bór Karnieszewice (07.01; 15:30)
ATS Stargard – UKS Champion Police (07.01; 15:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg 
– Visonex LUKS Top Wierzbięcin (07.01; 15:30)

Inauguracja sezonu oldbojów z Nowogardu
Piłkarze w Nowym Roku Tradycyjnie już od 30-tu lat, w Nowy Rok, o godzinie 11.00,  zainaugurowali swój sezon piłkarski oldboje z Nowogardu, grą na 
miejskim stadionie.

Często słyszymy w telewi-
zji, że pierwsza bramka w Pol-
sce została strzelona w Krako-
wie czy Szczecinie, ale jak widać 
od lat pierwsze bramki i począ-
tek sezonu zaczyna się w Nowo-
gardzie. Na ten pierwszy mecz 
stawiło się 26 zawodników, wy-
nik meczu 6:3 dla niebieskich, a 
pierwszą bramkę strzelił Adrian 
Oniszczenko „Nanek”. Gramy 
we wszystkie 52 niedziele oraz 
w Nowy Rok, 2 razy 60 minut, w 
sumie jest Nas około 60 zawod-
ników. Umownie gramy na prze-
ciwko sobie, Czerwoni na Nie-
bieskich. W naszych szeregach 
grają Oldboje,  którzy wygrywa-
li Pomorską Ligę Oldbojów oraz 
zaliczamy się do czołówki Old-
bojów 50+ w Polsce i przypusz-
czam, że w kategorii Oldbojów 

60 plus mieścimy się w pierwszej 
trójce w Polsce. Zakładamy to na 
podstawie tego, że gramy regu-
larnie z drużynami w Polsce i sil-
nymi zespołami z Niemiec i Ro-
sji. Wszyscy jesteśmy mieszkań-
cami Nowogardu, a oprócz tego, 
że jest to nasze hobby, to jest to 
też sposób na zdrowie poprzez 
sport, pomimo, że niektórzy cały 
rok grają w krótkich spodenkach 
– relacjonuje Andrzej Szafran. 
Po pierwszym meczu, w Nowym 
Roku, piłkarze wypijają wspól-
nie szampana, składają sobie ser-
deczne życzenia, czego też życzą 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Nowogard i zachęcają do upra-
wiania sportu.

Oprac: KR

Pamiątkowe zdjęcie oldbojów grających w noworocznym meczu

Zagrają z logo Gospodarstwa Rolnego Visonex

Nowe stroje Pomorzanina
Jak poinformował redakcję Dziennika Nowogardzkiego prezes Pomorzanina Nowogard 
Marcin Skórniewski, piłkarze pierwszego zespołu wiosną będą występować w nowych stro-
jach marki adidas. Na koszulkach widnieje duże logo jednego z najważniejszych partnerów 
klubu, czyli Gospodarstwa Rolnego Visonex. 

Nowe koszulki są jaskrawo 
zielone, z kolei spodenki i getry 
będą białe. Te trykoty wykorzy-
stywane będą głównie podczas 
wyjazdów i raczej nie na począt-
ku sezonu, gdyż koszulki są na 
krótki rękaw, a w marcu może 
być jeszcze chłodno. W zależ-
ności od tego, w jakich strojach 

będą chcieli grać w Nowogardzie 
rywale, nowe stroje marki adidas 
mogą posłużyć nowogardzia-
nom także w spotkaniach roz-
grywanych na własnym boisku. 
- Na wiosnę pierwszy zespół za-
gra w nowych strojach Adidasa. 
Znajduje się na nich logo jednego 
z naszych najważniejszych Part-

nerów, czyli Gospodarstwa Rol-
nego Visonex. Jego właścicielami 
są państwo Beata i Zbigniew Pią-
tak, którym serdecznie dziękuje-
my za wsparcie i życzymy wszyst-
kiego najlepszego w Nowym Roku 
– powiedział Marcin Skórniew-
ski. 

KR
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

reklama

Pojedynek gigantów i … derby Osiny 

Siatkarze wracają do gry
Po świątecznej przerwie na parkiet w hali sportowej ZSP w Osinie powracają siatkarze, biorący udział w rozgrywkach Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Naj-
bliższa 4. kolejka przyniesie kibicom mecz na szczycie, pomiędzy liderami z Czermnicy oraz wiceliderami z Wojcieszyna. Ponadto osińscy kibice będą mo-
gli obejrzeć pojedynek dwóch miejscowych drużyn.  

Czwarta kolejka zmagań w ra-
mach osińskiej Ligi Piłki Siatko-
wej zostanie rozegrana w najbliż-
szą niedzielę (8 stycznia). Pierw-
szy mecz rozpocznie się o godzi-
nie 10:00, a naprzeciw siebie sta-
ną siatkarze z Węgorzy i Dąbro-
wy. Zapowiada się wyrówna-
ny pojedynek, choć w roli fawo-
ryta na pewno wystąpią siatka-
rze LZS Węgorza, którzy zajmu-
ją 4. miejsce w ligowej tabeli, z 
liczbą 6 punktów na koncie. Za-
wodnicy zespołu LZS Dąbrowa 
do tej pory wygrali jeden mecz i 
mają 3 punkty na koncie, co pla-
suje ich na 7. pozycji. Następnie 
na parkiecie pojawią się zawod-
nicy drugiego zespołu Wojcie-
szyna oraz Kikorzy. To również 
może być wyrównany pojedynek. 
Wojcieszyn swoje pierwsze zwy-
cięstwo odniósł dopiero w 3. ko-
lejce, pokonując innych „dostar-
czycieli punktów”, czyli zespół 
Bruklin Osina. Z kolei LZS Kiko-
rze wciąż czekają na swoje pierw-

sze zwycięstwo oraz na pierw-
szego wygranego seta. Z pew-
nością siatkarze z Kikorzy zro-
bią wszystko, aby te pierwsze li-
gowe zdobycze powędrowały na 
ich konto po meczu z drugim ze-
społem Wojcieszyna. Prawdziwy 
hit Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej 
kibice będą mogli obejrzeć o go-
dzinie 13:00. Wówczas na parkie-
cie pojawią się dwie niepokonane 
drużyny, czyli liderzy z Czermni-
cy oraz wiceliderzy z Wojcieszy-
na. Obecnie Wojcieszyn traci do 
Czermnicy 1 punkt, gdyż w 3. ko-
lejce siatkarze tego zespoły straci-
li dwa sety w meczu z Żabowem. 
Czermnica z kolei w dotychcza-
sowych trzech spotkaniach prze-
grała tylko jednego seta. Co cie-
kawe, zarówno Czermnica, jak i 
Wyszomierz do tej pory pozwo-
lili rywalom wbić sobie tyle samo 
punktów, czyli 190. Jedno jest 
pewne, zwycięzca tego meczu zo-
stanie nowym liderem, oczywi-
ście pod warunkiem, że na fotel 

lidera nie wskoczą Krzywice, któ-
re w czwartym meczu dnia za-
grają z Żabowem. Krzywice zaj-
mują 3. miejsce w ligowej tabe-
li i tak jak Wyszomierz, są niepo-
konane i zgromadziły 8 punktów. 
Nie łatwo jest jednak ograć Żabo-
wo, które choć zajmuje dopiero 5. 
miejsce, to jednak w każdym me-
czu potrafi napsuć teoretycznie 
silniejszym rywalom sporo krwi, 
co siatkarze z Żabowa pokaza-
li w meczu z Wyszomierzem. Na 
koniec o godzinie 16: 00 zagra-
ją siatkarze z Osiny, czyli zespo-
ły Gwiazdy i Bruklinu. Zdecydo-
wanym faworytem jest Gwiazda 
Osina, która ma na koncie zwy-
cięstwo i dwie porażki w stosun-
ku 2: 3, co daje siatkarzom tej 
drużyny 4 punkty. Z kolei Bru-
klin Osina, tak jak LZS Kikorze, 
wciąż czeka na swoje pierwsze 
zwycięstwo. Przy artykule publi-
kujemy godziny poszczególnych 
spotkań.

KR 

W niedzielę na kibiców czekać będzie mecz lidera z wiceliderem.jpg

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka (8 stycznia):
Węgorza – Dąbrowa   (10:00) 
Wojcieszyn 2 – Kikorze   (11:30)
Wojcieszyn 1 – Czermnica  (13:00)
Krzywice – Żabowo   (14:30)
Gwiazda Osina – Bruklin Osina  (16:00)
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„Niemiecki staż  
- szanse na pracę masz”

W dniu 28 listopada 2016 r. Starosta Tomasz Kulinicz, Dyrektor ZSP Jarosław Chudyk, ko-
ordynator projektu Jowita Pawlak oraz w roli tłumacza Michał Daca odbyli wizytę studyjną 
u partnera firmy ABU w Berlinie.

Spotkanie z Panią prezes Petrą 
Winkelmann oraz koordynatorem 
działań po stronie niemieckiej Pa-
nem Hansem-Joachimem Borcher-
tem dotyczyło spraw organizacyj-
nych związanych z przeprowadza-
niem staży dla czterech grup po 18 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. St. Staszica w Nowo-
gardzie i 2 opiekunów. Ustalone zo-
stały zasady zakwaterowania, wyży-
wienia oraz wstępnego podziału na 
grupy 2-3 osobowe i miejsc odby-
wania staży, a także zasad organiza-
cji czasu wolnego uczniów w week-
endy. Każda mobilność trwa czte-
ry tygodnie, pierwsza z nich odbę-
dzie się w okresie 08.01.2017 roku 
do 03.02.2017 r. Całość kosztów po-
krywane jest z dofinansowania uzy-
skanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Rozmo-
wy przebiegły w partnerskiej atmos-
ferze, zakończone merytorycznym 
podsumowaniem i podpisaniem 
umów z uczestnikami projektu. Spo-
tkanie zaowocowało kolejnymi po-
mysłami do wspólnej realizacji, o 
których napiszemy szerzej po otrzy-
maniu szczegółów od firmy ABU. 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie 

zaprasza rodziców 
uczniów klas III gimnazjum na spotkanie, 

którego tematem będzie:
 „Świadomy wybór szkoły - porady dla rodziców”. 

Spotkanie poprowadzi doradca edukacyjno-zawodowy p. Patrycja 
Sierżant. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 
w dniu 12.01.2017 r. o godz. 16.30. 

Wigilia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
22 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyła się uroczysta Wigilia szkolna. 

W szkolnej Wigilii wzięli udział 
uczniowie i grono pedagogiczne z 
ZSP Nowogard. Podczas spotkania 

odbył się konkurs na najlepsze wy-
konanie kolędy oraz rozstrzygnię-
cie konkursu na najładniejszy wy-

strój klasy. Na zakończenie spotka-
nia dyrektor szkoły Pan Jarosław 
Chudyk złożył wszystkim życze-

nia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku. Po uroczystości uczniowie 

i wychowawcy udali się do swo-
ich klas, aby spędzić ten wyjątko-
wy dzień we własnym gronie. 

Konkurs na najlepsze wykonanie 
kolędyUczniowie prowadzący uroczysty apel

Dyrektor ZSP Pan Jarosław Chudyk, Klaudia Kożybska oraz Zachodniopomor-
ski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska -Kulesza 

Spotkanie w sprawie uczniowskich staży 

Uczestnicy spotkania w Berlinie

Klaudia Kożybska otrzymuje dyplom 
od Wojewody Zachodniopomorskiego 
Pana Krzysztofa Kozłowskiego

Klaudia Kożybska 
stypendystką Prezesa 
Rady Ministrów
Klaudia Kożybska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie otrzy-
mała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 
2016/2017. 

Uroczystość wręczenia dyplo-
mów odbyła się 20 grudnia w 
Sali Rycerskiej Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie. Klaudia otrzymała dy-
plom z rąk Wojewody Zachod-
niopomorskiego Pana Krzyszto-
fa Kozłowskiego. Nasza tegorocz-
na stypendystka jest uczennicą 
IV klasy Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych. W po-
przednim roku szkolnym Klaudia 
uzyskała śrenią ocen 5,11. Wy-
chowawczyni Klaudii Pani Ma-
ria Jendrusiak scharakteryzowała 
ją jako uczennicę pracowitą, su-
mienną oraz ambitną. Nasza sty-
pendystka ma wiele zaintereso-
wań a wśród nich czytanie ksią-
żek (obecnie zaczytuje się w fan-
tastyce) oraz gotowanie, szczegól-
nie dla rodziny. Klaudia chciałaby 
pogłębiać wiedzę na temat żywie-

nia człowieka poprzez rozpoczę-
cie studiów na Pomorskim Uni-
wersytecie Medycznym na kie-
runku dietetyka. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

SPRZeDAM:  
Hyundai Santa Fe rok prod. 2003, pierwsza reje-
stracja w Polsce 2013 r. Stały napęd na cztery koła, 
nowe opony zimowe, instalacja gazowa, klimaty-
zacja. Samochód w stanie więcej, jak dobrym, wy-
mieniony rozrząd, pasek alternatora, wahacze. Pali 
12,5 l. LPG/100 km. Przegląd techniczny ważny do 
stycznia 2017 r., ubezpieczenie OC do marca 2017 r. 

Tel. 509 702 817  Cena 14 980 zł

POŻYcZkA! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 08.01.2017 r. 
Zawody wędkarskie spiningowe 

pt. „Troć 2016” 
na rzece Ina-Goleniów 

wyjazd z ul. 5 Marca godz. 7.30 
zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 05.01.2017. 

Startowe 15 zł
     Zarząd

ATERIMA MED
Opiekunki  

osób starszych  
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklama reklamareklama

Rosjanie znów przyjadą do Nowogardu

Wizyta w Baltijsku
W połowie grudnia, Prezes Klubu Sportowego Bosman Nowogard, Andrzej Szafran 
udał się wraz z burmistrzem Golczewa do miejscowości Baltijsk w Obwodzie Kali-
ningradzkim, na zaproszenie tamtejszych partnerów, z którymi ma umowę o współ-
pracy. 

Nowogardzianin udał się na rozmowy, żeby na-
kreślić plan współpracy na 2017 rok, tym bardziej, 
że 25 maja przypada 10 lat współpracy. - Chciał-
bym żeby ten rok był rokiem dużej współpracy orga-
nizacji i stowarzyszeń nowogardzkich z partnerami 
rosyjskimi. Partnerzy rosyjscy posiadają ogromny 
potencjał w wielu dziedzinach, są zainteresowani tą 
współpracą i na wszystkich spotkaniach podkreślają, 
że współpraca nasza ciągle się rozwija. Dlatego za-
prosiłem do Nowogardu 9-osobową delegację z Rosji 
na 13-14 stycznia, w składzie której będą Wojewo-
da, Merowie Baltijska i Primorska, Dyrektor Sportu, 
Przewodniczący Polonii Polskiej i 4 inne osoby. W 
tym roku skorzysta też na tej współpracy Golczewo, 
jedna impreza planowana jest w Goleniowie, zain-
teresowanie wykazuje też kilka innych gmin, ale nie  
ma  zainteresowania naszego burmistrza, nie chce 
wspominać jego zachowania w kwietniu, gdzie or-
ganizowany był turniej piłkarski chłopców z udzia-
łem Rosjan oraz drużyn z Golczewa i Kamienia Po-
morskiego, które przyjechały wraz ze swoimi burmi-
strzami. Przemilczę to i zapraszam burmistrza No-
wogardu do współpracy, ale na zasadach partner-
skich. Zapraszam też Klub „KNAGA”, Klub „CISY”. 
W styczniu delegacja Rosyjska odwiedzi Klub Spor-
towy „FIRA”. Jako piłkarze chcemy z drużynami ro-
syjskimi w przyszłym roku rozegrać 3 mecze u nas 
i 3 mecze w Rosji, wyrobić naszym piłkarzom za-
równo oldbojom, jak i chłopcom stałe wizy i w 2018 
roku dużą grupą udać się na Mundial do Kalinin-
gradu, gdzie odbywać sie będą Mistrzostwa Świa-
ta, a Rosjanie zobowiązali się zapewnić nam odpo-
wiednią pulę biletów – opowiada Andrzej Szafran. 
Wizyta Prezesa Klubu Sportowego Bosman Nowo-
gard, została również opisana w rosyjskiej prasie, 

gdzie na wspólnym zdjęciu znajduje się w towarzy-
stwie m.in. Mera Baltijska, Mera Primorska i Prze-
wodniczącego Polonii Polskiej.

Oprac: KR
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NIERUcHOMOŚcI

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 
m2 przy ul. Racibora I 4w No-
wogardzie tel: 783 570 056

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. 693 850 
197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w 
nowym budownictwie o pow. 
53 m2 tel: 783 570 056.

• Sprzedam lub wynajmę trzy-
pokojowe mieszkanie w dwu-
rodzinnym domu, ul. Ponia-
towskiego Nowogard. 693 128 
108

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II. 693 128 108

• Sprzedam trzy działki w Kar-
sku każda o pow. 0,1431 ha. 
Tel. 666 730 305

• Sprzedam działki uzbrojne 
kościuszki. Tel. 691 180 848 

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe dla młodego 
małżeństwa lub osób samot-
nych do stycznia. Tel. 667 994 
240 

• Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam garaż w Czereśnio-
wym Sadzie, możliwość wy-
stawienia faktury VAT. 609 388 
410 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 535 
910 060 

• kupię działkę budowlaną w 
Nowogardzie. 508 309 980 

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980

• Sprzedam nowe mieszkanie 
dwupokojowe, dwa balkony, 
rolety. Ul. Racibora. 57 39 43 
22 1,  500 575 849. 

• Do wynajęcia mieszkanie 
55m2 w bloku. 792 52 5292 

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe w Nowogardzie na ul. 
Bankowej, na I piętrze, 62,20 
m2, cena 190 tyś. Mieszkanie 
można zakupić w programie 
MDM.tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

• Do wynajęcia mieszkania dwu-
pokojowe, umeblowane, Armii 
Krajowej. 697 420 201 

MOTORYZAcjA

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

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

• Sprzedam 4 opony Vrede-
stein letnie 215/50 R17 91V, 
cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 
518 034 782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 
rok produkcji 1997 przebieg 
211 tys. km, złoty metalik. Szy-
ber dach, ABS, 2x poduszka 
powietrzna. 693 404 728 

• Sprzedam Peugeot Boxer rok 
2013 kupiony u dealera, serwi-
sowany. Cena do uzgodnienia. 
513 444 970 

• Sprzedam skuter ZIPPQUAN-
TUM dwusuw lub zamienię na 
przyczepę samochodową. 795 
911 886 

• Pana z motocyklem mz jaskół-
ka proszę o kontakt. 600 182 
682 

ROlNIcTWO

• Sprzedam  ziemniaki jadal-
ne vineta, denar – cena 70 gr 
oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 
95

• Ekologiczne jaja kur zielono-
nóżek. Tel. 796 767 980

• Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz Ama-
zon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

• Sprzedam owies paszowy 
bądź na opął ok. 7 ton. Cena 
450 za tonę przy całości moż-
liwość negocjacji. Do 20 km 
transport gratis. 600 653 124

• Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 
429 405 

• Sprzedaż świeżych jaj ku-
rzych, ul. Boh. Warszawy 21

• Sprzedam przyczepę 6 tonową 
i talerzówkę 2,70 m szerokości. 
603 839 782 

• Konie sprzedam lub zamienię 
na bydło. Tel. 606 627 718

• Sprzedam wóz, bryczkę i sanie, 
tanio, Tel. 606 627 718

• Tuczniki sprzedam, 606 576 
417

 USŁUGI

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• PRANIE-MAGIEl,PRANIE DY-
WANÓW, WYkŁADZIN, TA-
PIcERkI MEBlOWEj SAMO-
cHODOWEj/ SkÓRZANEj 
MATERIAŁOWEj / POŚcIE-
lI WEŁNIANEj / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIE: cZYSZcZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 
229 083.

• MONTAŻ MEBlI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

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

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

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

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

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

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hudraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZ-
KI. TEL. 665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tyl-
ko. Fachowo. 665 602 592

• Matematyka. 668 171 212

• Przyjmę od zaraz zlecenie na 
regipsy, szpachlowanie, docie-
planie itp. 504 595 424

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

PraCa

• Pracownika do gospodarstwa 
rolnego przyjmę gmina Osina 
(Redło). Tel. 511 731 352 

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków, doryw-
czo do prac biurowych. 606 
824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERcARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 
264 594

• Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych, zbro-
jarzy, cieśli. Umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane pra-
wo jazdy kat. B. 731 404 464

• Pracowników budowlanych, 
betoniarzy zbrojarzy za-
trudnię. 694 440 205

• Zatrudnię kierowców na wy-
wrotki (4 osiowe) na terenie 
Nowogardu. Praca przy budo-
wie obwodnicy. Kontakt: 603 
661 883 

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego w Nowogardzie. 
601 897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373, 
502 239 619 

INNE

• Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

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

• Pianino Nokturn po nastroje-
niu sprzedam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe 
kominkowe. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

• Sprzedam fotel rehabilitacyj-
ny. Tel. 503 332 355 

• Odpady oflisy tartaczne dębo-
we bukowe sprzedam na opał 
pocięte w klocki. 514 740 538

• Sprzedam naczynia Filipia-
ka nowe. Wiadoność 887 200 
570

• Sprzedam łóżko piętrowe 
dziecięce stan bardzo dobry. 
880 201 888

• Okazyjnie sprzedam narożnik i 
ławostół. Tel. 602 630 016 

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

• Sprzedam łóżko kosmetolo-
giczne w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 606 627 718

•   Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 
zł. , Laptop Lenovo - 349 zł. Tel. 
503-005-554

• Stare pojazdy, motocykle, ro-
wery, motorowery. Części, lite-
raturę kupię. Tel. 600 182 682 

• Okazyjnie sprzedam narożnik i 
ławostół. Tel, 602 630 016 

• Kupie poroża jeleniowatych.
tel 603620605

GOTÓWkA! 
Nawet 25 tys. SZYBkO! 

Tel. 734 445 053
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR lOkAlNY - NOWOGARD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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kRZYŻÓWkA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Robert Małecki

NAjGORSZE DOPIERO 
NADEjDZIE

Mistrzowska intryga. Chary-
zmatyczny i bezkompromisowy 
bohater. Polski kryminał w najlep-
szym wydaniu.

Zgliszcza spalonego domu kry-
ją w sobie ponurą tajemnicę. Ma-
rek Bener ma przed sobą ostatnie 
dziennikarskie zadanie. Nie wie 
jednak, że to początek kryminal-
nej gry, w którą zostaje uwikła-
ny. Przeszłość daje o sobie znać, 
gdy okazuje się, że ofiarą pożaru 
jest dawny przyjaciel Benera, któ-
ry przed laty uwiódł mu narzeczo-
ną. Najgorsze dopiero nadejdzie. 
Wkrótce kobieta również znika 
bez śladu. Dziennikarz nie przy-
puszcza nawet, że z pozoru zwy-
kły dzień przerodzi się w walkę o 
życie.  Czy Marek Bener wygra wy-
ścig z czasem?

Pełnokrwisty kryminał, porywa-
jąca fabuła. To nie może być de-
biut! Mariusz Czubaj

Wydawnictwo Czwarta Strona

Pionowo:
1. hermetycznie zamykany zbiornik
2. oman, afrykańska bylina
3. włoski port nad Adriatykiem w pobliżu 
San Marino
4. kanalia
5. dętka z dziurą
6. termin filozofii chińskiej
7. smoła, rodzaj laku
8. odprawia mszę
9. wyspa w Aleutach
10. wydekoltowany stanik bez rękawów
11. pokrywa każdą lepszą drogę
12. król Elidy
13. dźwięk a + półton
14. bicie, chłosta
15. jednostka monetarna Łotwy
16. miasto w Danii
17. przedstawiciel ludu wsch. - germ.
18. wyobrażana z małym Plutosem i ro-
giem obfitości
19. dawna gra w karty
20. brak, niedobór
21. środek bielący

22. miasto w Hiszpanii (Walencja)
23. syn Posejdona
24. naczynie z uchem
25. pustynna zieleń
26. brany na muszkę
27. szczyt Filipin
28. opracowanie utworu muzycznego
29. rodzaj dawnego cła
30. jednostka długości w fizyce
31. włośnica
32. człowiek oddany idei
33. papugi żywiące się nektarem kwiatów
34. uczy moralności
35. orli na twarzy
36. pianino z Kalisza
37. potwornie głupia
38. miasto w Birmie
39. kwasy w komórce
40. uosobienie zdrady
41. imię Linekera
42. Akwizgran
43. do demakijażu
44. matka Heliosa
45. szeroki brzeg kapelusza

46. ... Baba, z baśni
47. odurzenie alkoholem
48. reprymenda
49. stolica kraju z piramidami
50. nie liryk i nie dramaturg
51. rzadkie imię żeńskie
52. część spektaklu teatralnego
53. część portu
54. wezwanie, apel
55. słoik

Poziomo:
56. masyw na Saharze
57. lazur
58. czeski taniec ludowy
59. nieograniczona ilość
60. zjednoczenie
61. japońska kobieta nurek
62. powieść Chateubrianda
63. zgiełk, wrzawa
64. opłata na granicy
65. można je mieć na oczach lub nogach
66. wielmoża
67. stroje kobiece

68. Cembrzyńska
69. półwysep nad Morzem Białym
70. grecka bogini niezgody
71. powieść Józefa Nikodema Kłosowskiego
72. wirus z Zairu
73. japońska forma szermierki
74. tamuje krwawienie
75. malarz starej Warszawy
76. baśniowy skarbiec
77. ptak do polowań
78. najszybciej biega wśród ssaków
79. sędziwy kmieć ze "Starej baśni" Kra-
szewskiego
80. lilaki
81. miasto w USA w stanie Oklahoma
82. popis gitarzysty
83. miasto w Badenii Wirtenbergii (Niemcy)
84. bardzo suchy typ sawanny płd. -ame-
rykańskiej
85. obwódka
86. Ronald, były prezydent USA
87. port nad Morzem Czarnym
88. barwna kompozycja w oknie

89. pęknięcie, zadrapanie
90. czerwiec amerykański
91. inicjator dadaizmu
92. władca wiatrów
93. Apis
94. uszkodzenie maszyny
95. jeden z twórców teorii kwantów
96. ostrożne obchodzenie się z kimś
97. zabity przez matkę
98. bramkowy na boisku
99. ptak, kurobród nowozelandzki z rzędu 
wróblowatych
100. uznanie, zachwyt
101. Bruce, mistrz Kung-Fu
102. chorwacka wyspa
103. mieszkają w igloo
104. norweski grosz
105. dymi na Luzonie
106. z Kofi Annanem na czele
107. kaczy głos

PODPOWIEDŹ: ANGSTREM, APATE, ENID, 
HUIA, KANIN, LORY.



4-9.01.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA MI kRO BU SO WA SEROckI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZYk - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GOlcZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

ROZkŁAD jAZDY BU SÓW

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

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria c+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku

Andrzej Leszczyński, Maria Ste-
fańska, Renata Wiertalak, Aldo-
na Gostyńska, Pelagia Feliksiak, 
Urszula Kaczmarek, Zofia Lepka, 
Robert Kierzyk, Agnieszka Skow-
rońska, Halina Stefańska, Grażyna 
Siedlecka, Krystyna Bednarek, Pa-
weł Galus, Pelagia Feliksiak, Chri-
stiana Syfert, Danuta Skowron, 
Maria Machocka, Natalia Furmań-
czyk, Alicja Wypych, Władysława 
Huget

Nagroda książkowa: Natalia 
Furmańczyk

Zwycięzcy prenumerata: Ro-
bert Kierzyk, Krystyna Bednarek

GAZeTY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Krzyś Tomczak, Mateusz Wier-

talak, Wojtek Zięciak, Tomek Go-
styński, Miłosz Wielgus, Oliwka Fe-
liksiak, Kacper Skowroński, Alek-
sandra Gizińska 

Zwycięzca: Wojtek Zięciak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Zadania :    
• budowanie i rozwijanie relacji z klientami 
• bieżąca obsługa klientów w oddziale
• porządkowanie dokumentów
Wymagania:
• umiejętność kontaktu i rozmowy z klientami
• wiedza techniczna z zakresu branży elektrycznej
• prawo jazdy kat. B

OFERTA PRACY !!!

Handlowiec - Sprzedawca
Oferujemy:
• motywacyjny system 
  wynagradzania
• możliwość pracy i rozwoju 
  w prestiżowej firmie
• szkolenia produktowo-handlowe

CV proszę przesyłać na adres: piotr@twn.pl

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 12-14

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 10

s. 5 s.  9

s. 2

O włos od tragedii 
przy Światowida

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

I Orszak Trzech króli
s. 11

Sport

Nowogardzianie  
z nagrodami

Uwaga! Trutka 
na gryzonie

s. 4

s. 5

Pokaz siły 
Wojcieszyna

s. 11   

Sport

młodzi 
piłkarze w 
Drezdenku

Nasza Sonda
mieszkańcy o 
(nie)odśnieżaniu 

Będą burzyć  
aż się będzie 
kurzyć  

Spłonęło ponad 
22 tysiące piskląt

Czytaj s. 4Czytaj s. 3

radni  
skarżą

Drodzy Pacjenci,  PraXIS 2 informuje, że 
od dnia 16.01.2017 roku przychodnia 

zostaje przeniesiona na ul. Bankową 3a 
Numer telefonu pozostaje bez zmian:   91 39 25 943

reforma oświaty coraz bliżej 
– co czeka nasze szkoły?

Czy gmina gotowa 
na zmiany  
w oświacie?

Czytaj s. 5
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Nasza sonda    Kronika policyjna
Obfite opady śniegu spowodowały, że nasze ulice i chodniki 
zniknęły pod białym puchem. Zapytaliśmy więc przechod-
niów, czy uważają, że służby zajmujące się odśnieżaniem 
wywiązały się ze swoich obowiązków? A więc czy na chod-
nikach i jezdniach zadbano o nasze bezpieczeństwo?

Pan Arkadiusz: Straszna „lipa”. 
Nie wywiązują się ze swoich obo-
wiązków. Błoto pośniegowe jest 
wszędzie: na ulicach i chodnikach. 
Tego nie powinno być. Przy wyjaz-
dach i na pasach również powinno 
być czysto. Zamiast biało powin-
no być czarno. Ktoś się przewróci i 
nieszczęście gotowe. Powinni lepiej 
się zająć odśnieżaniem.

Pani Elżbieta: Stan dróg i chod-
ników w Nowogardzie jest bardzo 
zły. To wszystko, co tu widać po-
winno być zgarnięte. Jest dużo star-
szych ludzi i idzie im się bardzo 
niewygodnie, przewracają się. A 
też muszą iść chociażby do lekarza 
czy na zakupy. Nie możemy mówić, 
że jak co roku drogowców zima za-
skoczyła, to jest niemożliwe. Sie-
dząc teraz w domu, zauważam, ile razy jakiś ciągnik przejedzie po ulicy 
czy po chodniku. Teraz to samochody rozjechały to wszystko. A tak jadą 
odśnieżarki i co z tego, że sypią solą czy piachem, jak pług mają podnie-
siony do góry a błoto zostaje i przejść się nie da. 

Pani Danuta: Tu w Nowogar-
dzie jeszcze jakoś się starają. Próbu-
ją przynajmniej. Są jeszcze miejsca, 
gdzie leży za dużo śniegu, ale może 
wkrótce być może i on zniknie. Na-
tomiast uważam, że powinni zająć 
się okolicznymi wioskami. Tam zde-
cydowanie za rzadko jeżdżą pługi. 
W tym roku jeszcze ciężko coś po-
wiedzieć, ale w ostatnich latach z 

mieszkańcami mojej miejscowości musieliśmy dzwonić, co drugi dzień, 
żeby ktoś nam drogę odśnieżył. A wiadomo, że do miasta też trzeba jeź-
dzić, a szczególnie uczniowie do szkół.

Pan Jerzy: Jak na razie chodni-
ki nie są odśnieżone. Bardzo ciężko 
iść po nich, trzeba to robić ostroż-
nie i powoli. W każdej chwili moż-
na się przewrócić. Dobrze, że cho-
ciaż przejścia dla pieszych są czy-
ste. Ale też nie wszystkie.

Pani Barbara: W tej chwili mó-
wiąc kolokwialnie: „jest masakra”. 
Idę właśnie z Osiedla Bema, gdzie 
drogowcy chyba całkiem o nas za-
pomnieli. Chodniki i uliczki nieod-
śnieżone, gdzieniegdzie jakiś piach 
leży. Ale człowiek grzęźnie w śnie-
gu. Przejście kawałka drogi jest 
bardzo męczące. Szczególnie bolą 
nogi, bo człowiek jak idzie musi 
dodatkowo wykonywać gimnasty-

kę i tak stawiać stopy, żeby się nie wywrócić. Mam nadzieję, że wkrótce 
ulegnie to poprawie i będzie można bezpieczniej czuć się na chodnikach.

DŚ

02.01.2016 r. 
Godz. 11:20 
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego, na ul. 15 Lutego, 
ujawnili kierującego samochodem 
marki Opel Corsa, Patryka G. któ-
ry nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. 

Godz. 13:30 
W miejscowości Wojcieszyn do-

konano włamania do lokalu gastro-
nomicznego, skąd skradziono butlę 
gazową. 

Godz. 21:45 
Powiadomienie o włamaniu do 

kontenera metalowego na ul. Mic-
kiewicza, gdzie dokonano kradzie-
ży butli wypełnionej gazem pro-
pan-butan. 

03.01.2016 r. 
Godz. 12:05
Kolizja drogowa na ul. Wojska 

Polskiego, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Ford                     i 
Chevrolet. 

Godz. 14:40 
Powiadomienie o kradzieży pie-

niędzy z Izby Przyjęć Szpitala w 
Nowogardzie. 

04.01.2016 r. 
Godz. 06:30 
W miejscowości Błotno doszło 

do kolizji drogowej, gdzie przejeż-
dżający pojazd uszkodził lusterko 
w samochodzie marki Hyundai. 

Godz. 08:10 

Kolizja drogowa na ul. Boh. War-
szawy, pomiędzy pojazdami Mer-
cedes oraz Nissan Micra. 

Godz. 13:20 
Policjanci OPI, na ul. 3 Maja, 

zatrzymali kierującego pojazdem 
Audi A4, Bartosza S. znajdującego 
się pod wpływem środków odurza-
jących. Ponadto posiadał przy so-
bie środki psychoaktywne w posta-
ci amfetaminy. 

08:20
Pożar fermy drobiu w miejsco-

wości Kościuszki. 
Godz. 14:50 
Kolizja drogowa na ul. Wiejskiej, 

pomiędzy pojazdami Audi oraz 
Chevrolet. 

 05.01.2016 r. 
Godz. 07:25 
Do kolizji doszło na drodze w 

kierunku miejscowości Sąpole, po-
między pojazdami Ford oraz Hy-
undai. 

Godz. 09:20 
Zdarzenie ogniowe w mieszka-

niu na ul. Światowida. 
Godz. 10:15 
W miejscowości Bodzęcin, kie-

rujący pojazdem Ford Focus 
uszkodził ogrodzenie a następnie 
odjechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 14:45
Na ul. Cmentarnej doszło do ko-

lizji drogowej pomiędzy pojazdami 
VW Passat i Iveco. 

Godz. 15:30 
Kierujący pojazdem marki Se-

tra spowodował kolizję z samocho-
dem marki VW Passat w miejsco-
wości Brzozowo. 

Godz. 15:40 
Powiadomienie o kradzieży tele-

fonu podczas zabawy sylwestrowej 
na ul. Kościuszki. 

Godz. 11:10 
Policjanci OPP Szczecin, na ul. 

Dworcowej, ujawnili, że kierujący 
pojazdem marki VW Golf      nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

Godz. 16:30 
Na ul. Armii Krajowej kierujący 

pojazdem marki Hyundai podczas 
manewru cofania uderzył w pojazd 
marki Ford. 

07.01.2016 r. 
Godz. 12:15 
Do zderzenia pojazdów marki 

VW Golf oraz Citroen Xsara do-
szło na ul. 3 Maja. 

Godz. 14:30 
Powiadomienie o kradzieży 

dwóch akumulatorów z samocho-
du ciężarowego marki Mercedes 
Actros, zaparkowanego w miejsco-
wości Karsk. 

08.1.2016 r. 
Godz. 11:40 
Wybicie szyby w sklepie przy ul. 

Kościelnej. 
    

 st. insp. Klaudia Gieryń 

Uwaga 
znaleziono 
klucze
Widoczny na zdjęciu pęk kluczy znalezio-
no przy skateparku na Placu Szarych Sze-
regów. Właściciela prosimy o odbiór zgu-
by w biurze redakcji DN. 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Teresa Walczak: lat 81, zmarła 03.01.2017r., pogrzeb odbył się 05.01.2017r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisława Dalka: lat 72, zmarła 02.01.2017r., pogrzeb odbył się 07.01.2017r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Roman Sowa: lat 63, zmarł 05.01.2017r., pogrzeb odbył się 09.01.2017r,  na cmentarzu w Goleniowie.
Zofia Bogdalska: lat 68, zmarła 09.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 11.01.2017r,  o godz. 13:00 

     na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 Caritas informuje 
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że dziś i jutro (tj. 10 i 

11 stycznia), w godzinach 13:30 – 16:00 odbędzie się kolejna wydawka żywności z programu pomocowego 
UE. Dzisiaj tj. wtorek, zapraszamy serdecznie osoby o numerze porządkowym od 1 do 80. Natomiast w śro-
dę, osoby posiadające numerek od 81 do ostatniego na liście. Dary wydawane będą w Domu Parafialnym 

przy ul. Kościelnej 2.
„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
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reforma oświaty coraz bliżej – co czeka nasze szkoły?

Czy gmina gotowa na zmiany w oświacie?
Już tylko do końca marca gminy mają czas, aby stworzyć propozycję siatki szkół po wprowadzeniu reformy oświaty. W Nowogardzie jednak pośpiechu w 
tym temacie nie widać.  Czy i w jakim stopniu przygotowana do tej reformy jest nasza gmina?

Zapytali o to, podczas ostatniej 
w minionym roku 2016 sesji Rady 
Miasta (28.12), radni: Piotr Słom-
ski i Roman Kwiatkowski. Sekre-
tarz gminy poinformowała, że 
gmina Nowogard optuje za włą-
czeniem gimnazjów w struktu-
rę szkół podstawowych. Przyzna-
ła jednak, że konkretna koncepcja 
wejścia w reformę nie jest jeszcze 
gotowa. 

-Mamy do wyboru trzy warian-
ty: albo pozwolić wygasić się gim-
nazjom, albo przekształcić je w 
sieć szkół podstawowych lub włą-
czyć je w struktury podstawówek. 
My chcemy iść w tym trzecim kie-
runku i właśnie taką analizę przy-
gotowujemy - powiedziała radnym 
Agnieszka Biegańska-Sawicka. 

Zdaniem sekretarz na taki wa-
riant pozwala fakt, że w gminie 
Nowogard jest dobrze rozbudowa-
na sieć szkół podstawowych. Da to 
też większe możliwości kadrowe – 
wprost pozwoli uniknąć zwolnień 
nauczycieli. Wraz z reformą struk-
tur szkół zmieni się bowiem pod-
stawa programowa. Rząd chce po-
wrócić do nauczania przedmio-
tów. 

- Okaże się, że w podstawówkach 

możne zabraknąć specjalistów np. 
od chemii czy fizyki, bo wcześniej 
uczono przyrody.  Włączenie gim-
nazjów w strukturę szkół podsta-
wowych pozwoli tego uniknąć i da 
nam większe możliwości kadrowe. 
Wydaje się, że dla gminy Nowogard 
będzie to najbardziej sensowne roz-
wiązanie i uspokoi kadrę obawia-
jącą się zwolnień – mówiła A. Bie-
gańska-Sawicka. 

W praktyce po połączeniu po-
wstaną „a’la zespoły szkół” pod-
stawowych z oddziałami gimna-
zjalnymi. Dotychczasowi dyrek-
torzy gimnazjów staną się wicedy-
rektorami połączonych szkół.  Na 
ich czele pozostaną obecni dyrek-
torzy podstawówek. 

Nie wiadomo jednak, jaki los 
spotka kadrę administracyj-
ną, głównie sekretarki. Dotych-
czas każde gimnazjum miało swój 
osobny sekretariat. Jak będzie, gdy 
szkoły te zostaną wchłonięte przez 
podstawówki? Pytał o to radny 
Marcin Nieradka. 

- Tu może być problem – przy-
znała A. Biegańska-Sawicka odpo-
wiadając na pytanie radnego, ale 
podkreśliła, że gmina będzie ro-
bić wspólnie z dyrektorami szkół 

wszystko, aby uniknąć redukcji 
etatów. - Będziemy robić przesunię-
cia tam, gdzie będzie to możliwe - 
dodała sekretarz gminy. 

Co dalej z  ZSO? 
W Nowogardzie obecnie funk-

cjonują trzy gimnazja: nr 1 przy 
Wojska Polskiego, nr 2 przy Boh. 
Warszawy wchodzące w skład Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i 
nr 3 na osiedlu Bema (sąsiadują-
ce ściana w ścianę ze Szkołą Pod-
stawową nr 4). Gimnazjum nr 2 
jest w szczególnej sytuacji niż po-
zostałe dwa gimnazja, bo dyrekcja 
tej szkoły jest „zespolona” w ra-
mach ZSO, w którego skład wcho-
dzi także II LO. Jak zatem zosta-
nie rozwiązana sprawa tego Gim-
nazjum - o to pytała radna Jowi-
ta Pawlak. 

- To Gimnazjum zostanie wyga-
szone i zostanie tylko LO – poin-
formowała A. Biegańska-Sawicka 
i zapewniła jednocześnie, że II LO 
pozostanie nadal gminną szkołą, 
choć kierowanie szkołami średni-
mi należy do zadań własnych po-
wiatu.  - Gmina będzie musiała tyl-
ko złożyć deklarację do Kuratorium 
Oświaty, że nadal będzie szkołę 
prowadzić pod własną „banderą”- 

dodała sekretarz gminy. 
Inni już dawno mają plan...
Radni podkreślili, że gmina No-

wogard dość późno zabiera się do 
przedstawienia nowej siatki szkół. 
- W Goleniowie dawno już mają 
taki plan, włącznie z konkretną 
liczbą etatów dla nauczycieli – mó-
wił radny M. Nieradka. Faktycznie 
w Goleniowie program reorgani-
zacji szkół już jest gotowy. Kierow-
nictwo tamtejszej gminy już kil-
ka miesięcy temu przeprowadziło 
szereg spotkań i konsultacji z na-
uczycielami i rodzicami poszcze-
gólnych szkół, by wspólnie wypra-
cować koncepcję przeprowadze-
nia goleniowskiej oświaty przez 
reformę. U nas takich spotkań nie 
było. Gmina rozmawiała jedynie z 
samymi dyrektorami szkół, w za-
ciszu gabinetów ratusza. Toteż i 
pytań o to, jak będzie wyglądała 
nasza siatka szkół mnoży się spo-
ro. Dla przykładu nie wiadomo, 
jakie zmiany czekają szkoły wiej-
skie? Czy zostaną one sześciokla-
sowe jak dotychczas, czy też po-
dobnie jak te w mieście będą pro-
wadzić nauczanie w cyklu ośmio-
letnim? To jedno z pytań, które 
jeszcze przed świętami zadaliśmy 
gminie. Do tej pory jednak odpo-
wiedzi nie otrzymaliśmy. Wiado-
mo tylko, że radni mają do końca 
stycznia otrzymać projekt uchwa-
ły o reorganizacji siatki naszych 
szkół. Na jego przyjęcie, bądź 
wprowadzenie zmian, mają czas 
do końca marca. Później konkret-
ne zmiany muszą być przedsta-
wione do zaopiniowania przez ku-
ratorium oświaty i związki zawo-
dowe zrzeszające nauczycieli. Cza-
su nie ma więc za wiele. 

Zmiana nie tylko w strukturze
To już pewne - reforma oświa-

ty zacznie obowiązywać od wrze-
śnia tego roku. Wczoraj tj. ponie-
działek 09.01., zmiany w ustawach 
umożliwiających jej wprowadze-
nie podpisał Prezydent Andrzej 
Duda. Zgodnie z założeniami re-
formy uczniowie dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły podstawowej 
stają się uczniami 8-letniej szkoły 

podstawowej. Uczniowie kończą-
cy klasę VI szkoły podstawowej 
będą podlegać promocji do kla-
sy VII szkoły podstawowej. Roz-
pocznie się tym samym wygasza-
nie gimnazjów – nie będzie pro-
wadzona rekrutacja. Uczniowie 
kończący gimnazjum będą kształ-
cili się w 3-letnich liceach ogól-
nokształcących i 4-letnich tech-
nikach, natomiast uczniowie koń-
czący VIII klasę szkoły podstawo-
wej (obecnie uczący się w klasie 
VI) rozpoczną już naukę w 4-let-
nim liceum lub 5-letnim techni-
kum. Od 1 września 2017 r. do-
tychczasowa 3-letnia zasadnicza 
szkoła zawodowa przekształci się 
w 3-letnią branżową szkołę I stop-
nia.

Ziemi się nie tylko struktu-
ra szkół. Wprowadzone zostaną 
nowe zasady związane z wybo-
rem dyrektorów placówek oświa-
towych. Po pierwsze, wzmocnio-
na tu zostanie rola Kuratorium 
Oświaty (KO).  W komisjach kon-
kursowych dokonujących wybo-
ru dyrektorów zasiadać będzie 
trzech, a nie jak dotychczas dwóch 
przedstawicieli nadzoru pedago-
gicznego (tyle samo ile ze stro-
ny organu prowadzącego tj. gmi-
ny lub powiatu). Nie będzie tak-
że możliwości powierzenia na ko-
lejną kadencję funkcji obecnemu 
dyrektorowi danej szkoły, z pomi-
nięciem procedury konkursowej. 
Za każdym razem, gdy kadencja 
minie, będzie musiał zostać zor-
ganizowany konkurs na to stano-
wisko. Kuratorium Oświaty otrzy-
ma także nowe kompetencje w za-
kresie opiniowania tzw. siatki go-
dzinowej pracy nauczycieli w da-
nej szkole. Dotychczas siatkę tę 
tworzyli dyrektorzy, a opiniował 
i przyjmował organ prowadzący. 
Teraz swoją opinię na temat har-
monogramu godzin lekcyjnych, 
zanim zostanie on wprowadzony, 
będzie musiało zaopiniować rów-
nież KO. 

Marcin Simiński 

W ZSO przy ul. Boh. Warszawy po wygaszeniu Gimnazjum nr 2 pozostanie tylko liceum (LO nr II)

PKPS Informuje 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, informuje o 

dniach i godzinach wydawania żywności: 
16.01.2017 - PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 9:00 - 14:00,  

NUMERY 1-80
17.01.2107 - WTOREK OD GODZ. 9:00 -14:00, 

NUMERY  81-160
18.01.2017 - ŚRODA OD GODZ.  9:00 - 14:00, 

 NUMERY 161-250
Potrzebne dokumenty: Dowód Osobisty, nadany numer porządkowy. 

PKPS

Podziękowania 
Serdecznie dziękuję 

uczniom, nauczycielom, 
p. Rybarczyk i dyrektoro-
wi ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 za okazaną pomoc w 

utrzymaniu kotów. 

Elżbieta Marek

masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65
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Pożar kurnika w kościuszkach – straty 840 tys. złotych

Spłonęło ponad 22 tysiące piskląt 
Ponad 22 tysiące piskląt spłonęło żywcem, w minionym tygodniu w środę (04.01.), w jednym z kurników położonych na fermie drobiarskiej w Kościusz-
kach. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Straty oszacowane zostały na około 840 tys. złotych. 

Straż pożarna została po-
wiadomiona o zdarzeniu do-
kładnie o godz. 8:23. Na miej-
sce wysłano sześć zastępów. 

- Podano 2 prądy wody w 

natarciu do wnętrza budynku 
przez roty pracujące w sprzęcie 
ODO (oddział straży w sprzę-
cie ochrony dróg oddechowych 
– wyj. Red.) od frontu budyn-
ku przez wejście techniczne. 
Ogień rozprzestrzeniał się na 
cały obiekt wewnątrz poprzez 
ściółkę oraz ocieplenie wnętrza 
budynku wykonane ze styro-
pianu oraz piany poliuretano-
wej. Następnie wprowadzono 2 
kolejne prądy wody oraz roty w 
sprzęcie ODO od tyłu budynku 
przez bramy techniczne w na-
tarciu. W tym samym czasie 
od frontu budynku wprowa-
dzono wentylację. Gazy poża-
rowe oraz dym wyprowadzany 
był przez otwory w dachu bu-
dynku. Zbudowano zasilanie z 

hydrantów zewnętrznych nad-
ziemnych -– relacjonuje prze-
bieg akcji gaśniczej Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik prasowy 
Straży Pożarnej. 

Po ugaszeniu pożaru oraz 
zarzewi ognia, znajdujących 
się w palącej się słomie oraz 
ociepleniu styropianowym, 
oddymiono cały budynek. 
Niestety mimo podjętej przez 
strażaków akcji, nie udało się 

uratować budynku i całego 
wyposażenia. Ostała się jedy-
nie konstrukcja nośna budyn-
ku pokryta blachą i fragmen-
ty dachu z eternitu. Żywcem 
spłonęły też kurze pisklęta w 
ilości ponad 22 tys. sztuk, któ-
re dzień wcześniej wstawiono 
do kurnika. 

- Będący na miejscu biegły 
z zakresu pożarnictwa stwier-
dził, iż prawdopodobną przy-

czyną pożaru było zwarcie in-
stalacji elektrycznej- informu-
je policja, która prowadzi po-
stępowanie w sprawie zdarze-
nia. 

Łączna wysokość strat, ja-
kie poniósł właściciel fermy, 
oszacowana jest wstępnie na 
ok. 840 tys. złotych. 

Tekst MS, fot. PSP Goleniów

Strażacy długo musieli gasić zarzewia ognia, jakie pojawiały się w spalonej ściółce

Akcja gaśnicza na terenie fermy drobiu w Kościuszkach

Za ataki na stronie i w biuletynie 

Radni skarżą się na burmistrza
Troje nowogardzkich radnych złożyło skargę na burmistrza Roberta Czaplę, zarzucając włodarzowi gminy, że ten wykorzystuje swoje stanowisko do „po-
mawiania” i „szkalowania” rady obecnej kadencji.  

Do obu tych występków ma do-
chodzić najczęściej na stronie in-
ternetowej UM Nowogard oraz w 
wydawanym przez gminę biulety-
nie „Wiadomości Samorządowe”. 
Zwykle opisuje się tam rzecz ja-
sna radnych niebędących w SLD, 
bądź sympatyków tego ugrupowa-
nia, którego jak wiadomo od ład-
nych już paru lat przewodniczącym 
w Nowogardzie jest właśnie R. Cza-
pla. 

„Od początku kadencji, Pan Bur-
mistrz w zarządzanych przez siebie 
środkach przekazu tj. stronie www 
i biuletynie informacyjnym ocenia 
Radnych VII kadencji poprzez po-
kazywanie działań radnych w złym 
świetle, a także przekazywanie do 
publicznej wiadomości subiektywnej 
opinii na ich temat. Zgodnie z art. 21 
ustawy o samorządzie to ani Rada 

Gminy, ani Przewodniczący, ani Sąd 
nie ma prawa oceniać radnego” – pi-
szą radni: Jowita Pawlak, Michał 
Krata i Roman Kwiatkowski. War-
to dodać, że skarga ta była już zło-
żona przed kilkoma miesiącami, ale 
„utknęła” w Ratuszu i nie została 
skierowana do prac w Komisji Re-
wizyjnej. Radni skargę ponowili, 
tym razem informując o jej złoże-
niu Przewodniczącego RM, Piotra 
Słomskiego, który zgodnie z prze-
pisami nie tylko nadał rozpatrzeniu 
skargi odpowiedniego biegu, ale też 
odczytał ich treść podczas ostatniej, 
w zeszłym roku, sesji RM.

Wszyscy wiedzą, wstyd na całe-
go...

O tym, że gminne strony, czy też 
wydawane przez samorządy biu-
letyny, nie mogą prowadzić po-
wszechnej polemiki, czy tym bar-

dziej oceniać działań radnych, czy 
innych organów władz (u nas np. 
powiatu) wiadomo powszechnie. 
Wielokrotnie pisaliśmy, że zgodnie 
z przepisami środki przekazu, ja-
kie mają do dyspozycji samorządy, 
mają jedynie za zadanie informo-
wanie o bieżących wydarzeniach, 
organizowanych przetargach, czy 
służyć, jako „informatory” z dany-
mi teleadresowymi do urzędów i 
instytucji, z których korzystają oby-
watele. Nie mogą jednak uzurpo-
wać sobie roli, jaką w demokratycz-
nych krajach przypisano mediom 
komercyjnym (nieutrzymywanym 
przez władzę), czyli przede wszyst-
kim urzeczywistnianie prawa oby-
wateli do wolności wypowiedzi (w 
tym także krytyki) oraz „patrzenia 
władzy na ręce”. To jeden z podsta-
wowych filarów społeczeństwa de-

mokratycznego, ale najwyraźniej 
nie dla Burmistrza Nowogardu. Jak 
wiadomo, Robert Czapla zarów-
no oficjalną stronę UM, jak i wy-
dawany z budżetu miasta biuletyn, 
wykorzystuje głównie do promocji 
własnej osoby, przy tym dość czę-
sto dyskredytując tam wszystkich, 
którzy mają odmienne zdanie (rad-
nych, przedsiębiorców, a zdarza-
ło się, że i osoby prywatne), czy też 
dziennikarzy- zwłaszcza, jeśli ujaw-
niają niewygodne informacje. W 
ostatnim czasie spotkało to (nie po 
raz pierwszy zresztą) np. redaktora 
naczelnego DN, którego na oficjal-
nej stronie miasta zniesławiono na-
zwając „kłamcą”, mimo iż informa-
cje, jakie dziennikarz podał w swo-
im artykule (chodziło o przetarg na 
komunikację) zacytował wprost z 
dokumentu wydanego przez gminę 

Nowogard i podpisanego własno-
ręcznie przez R. Czaplę (sic!) 

Ta sprawa jednak znajdzie swój 
finał w sądzie i podana jest tutaj tyl-
ko, jako jeden z wielu przykładów 
łamania prawa na stronie UM, czy 
w biuletynie Wiadomości Samo-
rządowe. Gdzie ze swoimi skarga-
mi dotrą radni? Na razie zajmie się 
nimi Komisja Rewizyjna. Radni nie 
wykluczają jednak dalszych kroków 
przewidzianych prawem. 

Niezależnie od tego, co dalej się 
wydarzy „świat czyta, patrzy i się 
śmieje”...  Można sobie tylko wy-
obrazić, co mogą myśleć np. za-
interesowani zainwestowaniem w 
naszej strefie przedsiębiorcy, gdy 
zajrzą na oficjalną stronę UM No-
wogard i przeczytają tam pierwszy 
lepszy artykuł. 

Red. 

Budynek kurnika spłonął wewnątrz do-
szczętnie.
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ZaPrOSZeNIe
Zarządy  

kół Związku Sybiraków 
zapraszają członków na spotkanie 

opłatkowe 
w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 

w restauracji „Okrąglak” ul. Zielona 9.

Maria Dembińska, Franciszka Kobylińska

Z Nowym rokiem szybkim 
krokiem

Będą burzyć aż się 
będzie kurzyć  
Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek grupy inicjatywnej 
zburzenia nowogardzkiego pomnika ku czci sowieckiej ar-
mii. Wiele wskazuje na to, że zniknie on w końcu z centrum 
naszego miasta i to w roku 100-tnej rocznicy Rewolucji Paź-
dziernikowej. 

Rewolucja Październikowa za-
inicjowała erę światowego ko-
munizmu, która z kolei zaowo-
cowała nieznaną dotąd w histo-
rii ludzkości liczbą ofiar. Ludzie 
byli mordowani masowo głów-
nie nie na polu walki, ale w wy-
niku różnego rodzaju ideolo-
gicznych represji i czystek. Wła-
śnie w rocznicę tego haniebne-
go wydarzenia w 1972 roku, zo-
stał odsłonięty nowogardzki mo-
nument stojący do dzisiaj na Pla-
cu Wolności.  Rządzący wów-
czas, nawet mysią dziurą dzia-
łacze lokalnego PZPR (poprzed-
niczka SLD) nie bez powodu or-
ganizowali te uroczystości 7 li-
stopada – chodziło o podkreśle-
nie wagi symbolu łączącego brat-
nie (zbrodnicze) partie trzyma-
jące „za mordę” swoje narody.  
Od kilku lat DN głosi systema-
tycznie to, o czym w istocie każ-
dy myślący człowiek dobrze wie 
– dalsze tolerowanie tego mo-

numentu w miejskiej przestrze-
ni publicznej to dla nas wstyd i 
hańba.  Postępujący proces wy-
burzeń w kraju, a także w oko-
licznych miastach (Goleniów, 
Stargard), podobnych w wymo-
wie przesłania obiektów spowo-
dował wreszcie uaktywnienie 
się nowogardzkiej społeczności. 
Najpierw uchwałę o konieczno-
ści wyburzenia pomnika podję-
li przedsiębiorcy zgromadzeni w 
nowogardzkim Forum Gospo-
darczym, a w ostatnich dniach 
zawiązała się społeczna inicjaty-
wa, która za cel postawiła sobie 
realizację tego postulatu w tym 
roku. - To rok setnej rocznicy Re-
wolucji Październikowej - mówi 
M. Berezowski z komitetu ini-
cjatywy - tak więc jak dla uczcze-
nia rocznicy tej rewolucji pomnik 
wybudowano w 1972 r., tak dla 
uczczenia 100 rocznicy tego wy-
darzenia pomnik ten chcemy wy-
burzyć w 2017 r i zamknąć w ten 
sposób symbolicznie czas komu-
nistycznego nieszczęścia - koń-
czy nasz rozmówca. Pierwszym 
aktem inicjatywy jest pismo wy-
stosowane do Rady Miejskiej z 
apelem, aby ta, jako organ stano-
wiący gminy w ramach przyna-
leżnych jej kompetencji, podjęła 
odpowiednią uchwałę - uchwałę 
o wyburzeniu pomnika na Pla-
cu Wolności. Pismo to trafiło już 
do biura Rady.  Konsekwencją 
ewentualnego przegłosowania 
takiego wniosku będzie zobo-
wiązanie organu wykonawczego, 
czyli burmistrza, do technicznej 
realizacji zapisów uchwały.  

sm

Pomnik wzniesiony ku czci Rewolucji 
Październikowej stojący przy Placu 
Wolności

O włos od tragedii przy Światowida 

Z kuchenki buchały płomienie 
W jednym z mieszkań przy ul. Światowida, na parterze zapaliła się kuchenka gazowa. Ogień 
z palników cofnął się do pokręteł ustawiania wysokości płomienia. Wszystko wskazuje na 
to, że urządzenie było niesprawne technicznie.  Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek, 5 stycznia ok. godz. 8:00. W 
mieszkaniu znajdowała się ko-
bieta i jej dwoje dzieci. Życiowy 
partner kobiety był w tym czasie 
poza domem. Rodzina wynajmu-
je mieszkanie, w którym doszło 
do pożaru kuchenki. 

Po przyjeździe na miejsce, stra-
żacy bardzo szybko ugasili rozwi-
jające się płomienie. W akcji brały 
udział cztery jednostki straży. 

- W momencie dojaz-
du pożar rozwijał się tyl-
ko w pomieszczeniu kuchni. 
Zabezpieczono miejsce zdarzenia, 
podano prąd wody w natarciu na 

miejsce pożaru, zamknięto zawór 
gazu do budynku. Następnie prze-
wietrzono mieszkanie, sprawdzono 
zawartość CO w powietrzu - wy-
nik 0, usunięto z mieszkania wodę 
po pożarze – informuje Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik Straży Po-
żarnej. 

Strażacy mieli jednak problem 
ze swobodnym dostaniem się do 
głównego zaworu od gazu, któ-
ry znajdował się na zewnątrz bu-
dynku. Aby się do niego dostać 
strażacy musieli zniszczyć całą 
skrzynkę otulającą przyłącze ga-
zowe z zaworem. 

- Zewnętrzna instalacja gazo-
wa należy do Gazowni. Dlatego 
zleciłem już przegląd wszystkich 
skrzynek, pod względem dostępno-
ści głównych zaworów gazu, by w 
przyszłości nie dochodziło to takich 
sytuacji – mówi prezes SM Gard-
no, Jan Smolira. 

Inną sprawą jest, że kuchenka, 
która się zapaliła mogła być nie-
sprawna. Prezes SM Gardno ape-
luje do mieszkańców, by zwracali 
uwagę na kondycję urządzeń ga-
zowych a także pamiętali o ko-
nieczności dokonywania przeglą-
dów technicznych. 

- Prawo budowlane, jako za-
rządcy, nie daje nam możliwo-
ści sprawdzenia, w jakiej kondycji 
są urządzenia zasilane gazem, czy 
też wewnętrzna instalacja gazowa. 
Możemy interweniować tylko, gdy 
jest stwierdzony wyciek gazu.  Ape-
lujemy zatem do mieszkańców, aby 
pamiętali o konieczności dokony-
wania przeglądów zarówno insta-
lacji gazowej w mieszkaniach, jak i 
urządzeń zasilanych gazem, z któ-
rych korzystają. Taki przegląd na-
leży wykonywać przynajmniej raz 
do roku. Dla bezpieczeństwa swo-
jego i sąsiadów prosimy też zwra-
cać uwagę, w jakiej kondycji są pie-
cyki i kuchenki gazowe – mówi J. 
Smolira. 

Pamiętajmy również, że nie 
wolno zabudowywać zaworów 
gazowych w trakcie remontów, a 
w ich pobliżu warto mieć odpo-
wiedni klucz pozwalający na od-
cięcie dopływu gazu do mieszka-
nia. 

Po zdarzeniu przy Światowi-
da, SM Gardno podjęło decyzję o 
przeprowadzeniu akcji informa-
cyjnej wśród mieszkańców spół-
dzielni, właśnie w kwestii bezpie-
czeństwa gazowego. 

DŚ, MS 

Strażacy na miejscu akcji przy ul. 
Światowida

Sygnały czytelników

Uwaga! Trutki dla gryzoni
Jeden z naszych czytelników, mieszkaniec bloku przy ul. Zielonej należącego do Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Gardno, zwrócił się do nas z problemem trutek na szczury. Jego zdaniem 
substancje do zwalczania szczurów są powykładane w taki sposób, że stwarzają zagrożenia 
dla zwierząt i ludzi.

Nasz czytelnik zwraca uwagę, że 
trutki są powykładane na tackach, 
przez co są łatwo dostępne np. dla 
zwierząt domowych, czy co gorsza, dla 
dzieci. 

- Trutka z łatwością może być zjedzo-
na przez psa, czy dziecko. Wydaje mi 
się, że tego rodzaju trutki w pakietach 
(saszetkach) powinny być umieszczo-
ne w jakichś dozownikach, tak by tylko 
gryzonie miały do nich dostęp. Poza tym 
na wyłożonych u nas trutkach jest data 
„koniec października”, czy to oznacza, 
że one są przeterminowane? - pyta za 
pośrednictwem naszej redakcji miesz-

kaniec osiedla przy ul. Zielonej, prze-
syłając kilka zdjęć owych trutek na gry-
zonie. 

W związku z tym zwróciliśmy się do 
prezesa SM Gardno, Jana Smoliry, by 
wyjaśnił czy wspomniane trutki są pra-
widłowo porozkładane w piwnicach, 
i co oznacza widniejąca na nich data? 
Oto, jaką otrzymaliśmy odpowiedź: 

- Zasady akcji deratyzacji określa 
uchwała nr XXXIV/326/06 Rady Miej-
skiej w Nowogardzie (w załączeniu skan 
fragmentu dotyczący deratyzacji). De-
ratyzację pomieszczeń piwnicznych w 
budynku przy ul. Zielonej zlecono fir-
mie zajmującej się profesjonalnie tymi 
działaniami.

Działania takie wykonujemy 2 x w 
roku na wszystkich naszych zasobach. 
Zlecenie z dnia 22.09.2016, wykona-
nie usługi 26.10.2016 r. Firma, zgod-
nie z obowiązującymi zasadami, po wy-
łożeniu trutki oznakowała miejsca wy-
łożenia trutki stosownymi informacja-

mi (zdjęcia z Zielonej w załączeniu). 
Data, którą lokator uznał za datę przy-
datności do spożycia jest w rzeczywisto-
ści datą atestu wydanego przez mini-
stra MOZiR (dzięki podanemu nume-
rowi można zweryfikować go w interne-
cie). Ponadto na opakowaniu wyłożonej 
trutki podano skład substancji czynnej.

Trutka jest specjalnie skażona gorz-
ką substancją, która działa odstraszają-
co na zwierzęta domowe.

Wywieszone ostrzeżenia oznacza-
ją, że na dorosłych spoczywa szczegól-
ny obowiązek dbania o bezpieczeństwo 
dzieci. Stosowny zapis jest w uchwale.

Powszechne wykonywanie deratyza-
cji zdecydowanie zmniejszyło zagroże-
nie związane z występowaniem gryzoni.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnie-
nia uspokoją zatroskanego lokatora.

Jan Smolira, 
prezes SM Gardno
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Przegląd wydarzeń 2016 roku – część 2
Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim wydaniu gazety, przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W dzisiejszym od-
cinku przypominamy wydarzenia z drugiego kwartału roku 2016. W następnych numerach sukcesywnie będziemy publikować najważniejsze tematy  z kolejnych miesię-
cy ub. roku. Zapraszamy do lektury. 

KWIECIEŃ

Nocna eskapada w wykonaniu chuligana na rowerze 
Jeździł po mieście i niszczył samochody

Policja jest już na tropie sprawcy, który w nocy z 4 na 5 
kwietnia, powybijał szyby, w co najmniej 20 samochodach 
zaparkowanych na terenie Nowogardu. Niewykluczone, że 
ten sam mężczyzna stoi za kradzieżą, do jakiej doszło tej sa-
mej nocy w jednym ze sklepów spożywczych. 

Jak poinformowała nas rzecznik policji, asp. Julita Filip-
czuk, do wczoraj (07.04) na policję zgłosiło się już ponad 
20 właścicieli aut, w których ktoś za pomocą kamieni po-
wybijał tylne szyby.

Z naszych informacji wynika jednak, że poszkodowa-
nych może być przynajmniej jeszcze raz tyle. Prawdopo-
dobnie nie wszyscy zdecydowali się, aby zgłosić szkodę na 
policję. Wiadomo tylko, że zniszczone auta stały zaparko-
wane w kilku miejscach m.in. przy Placu Ofiar Katynia, 
ul. Wiejskiej i Kościuszki. Tej samej nocy, kiedy doszło do 
zniszczenia aut, miało miejsce też włamanie do sklepu spo-
żywczego przy ul. 15-go Lutego. Sprawca dostał się do wnę-
trza wybijając wcześniej witrynę sklepu. Ukradł papiero-
sy o wartości 200 zł, po czym wsiadł na rower i odjechał w 
kierunku cmentarza. I to właśnie przede wszystkim wątek 
z jednośladem pozwala policji domniemywać, że za nisz-
czeniem samochodów i kradzieżą w sklepie stoi ten sam 
sprawca. Został on dość szybko zatrzymany. Do uszkodze-
nia przynajmniej 21 samochodów na terenie Nowogardu 
przyznał się 21-letni Konrad B. z Nowogardu, którego za-
trzymali nowogardzcy policjanci. Wandal na swym koncie 
ma również włamanie do sklepu. Sprawca usłyszał już za-
rzuty. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Szacowane stra-
ty, będące wynikiem aktów wandalizmu, określono na oko-
ło 10 tysięcy złotych. 

Zakpili sobie po raz kolejny 
Na rehabilitację poczekasz rok, a może więcej!
To kpina- mówią oburzeni pacjenci, którzy ostatnio pró-

bowali zarejestrować się na bezpłatną rehabilitację, jaką 
w ramach kontraktu z NFZ, świadczy dodatkowo w No-
wogardzie w gabinecie przy ulicy 15 Lutego, goleniowska 

spółka SCM, należąca do Powiatu Goleniowskiego i pro-
wadząca jednocześnie goleniowski szpital powiatowy. Oka-
zuje się, że wolne terminy są dopiero za rok! To jakaś kpi-
na. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć, co powiedziała 
mi córka. Okazało się, że teściowa może skorzystać z reha-
bilitacji dopiero za rok. Tak nas właśnie traktują w powie-

cie- mówi oburzony mieszkaniec Olchowa. Niektórzy pró-
bują szczęścia w innych placówkach. W kompleksie Fala, w 
Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego, spółka SCM w ra-
mach kontraktu z NFZ, również prowadzi gabinet reha-
bilitacji. Prawdą jest też, że mogą z niego korzystać w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego mieszkańcy naszej gmi-
ny. Niektórzy, jak pan Mieczysław z Olchowa, szukają jesz-
cze szczęścia np. w Golczewie. Tam też można skorzystać 
z bezpłatnej rehabilitacji. Niestety i tu trzeba poczekać kil-
kanaście tygodni. W porównaniu z terminami propono-
wanymi w Nowogardzie wydaje się to i tak szybki termin. 
Mimo wszystko to dość marne pocieszenie dla pacjentów, 
którzy mają trudności z poruszaniem się, a przecież tacy 
przeważnie potrzebują rehabilitacji lub zabiegów fizykote-
rapeutycznych. Pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie – ofer-
ta gabinetów prywatnych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że na jedną wizytę komercyjną trzeba wydać średnio ok. 50 
zł złotych. Zważywszy jednak, że zwykle, aby osiągnąć jaki-
kolwiek efekt leczenia zaleca się, co najmniej 10 sesji z re-
habilitantem, koszt leczenia może wówczas wynieść mini-
mum 500 zł. A nawet, jeśli komuś pieniędzy w portfelu nie 
brakuje, niepowiedziane, że będzie miał problem z głowy. 
Nowogardzcy fizykoterapeuci przyznają, że mają tylu sta-
łych pacjentów, że i tym nowym często muszą odmawiać. 

Dramatyczne sceny w Czermnicy 
Stado koni stratowało psa i zniszczyło ogrodzenie 
W piątek (15 kwietnia), około godziny 12: 00, przy pose-

sji pani Alicji Majchrzak, znajdującej się na Kolonii Czerm-
nica, rozegrały się dramatyczne sceny. Stado 17 koni stara-
nowało płot ogradzający dom pani Alicji, a także psa, któ-
ry na skutek poważnych obrażeń został na miejscu uśpiony 

przez weterynarza. Na miejscu zdarzenia pojawiła się poli-
cja, obecnie będzie prowadzone postępowanie wobec wła-
ściciela koni pod kątem niezachowania należytych środ-
ków ostrożności w trzymaniu zwierząt. Jak udało ustalić 
się redakcji DN, to nie pierwsze takie zdarzenie z udziałem 
tych koni. Dom państwa Alicji i Krzysztofa Majchrzaków, 
znajduje się kilka kilometrów za Czermnicą. Aby tam do-
jechać trzeba pokonać długi odcinek polnej drogi, prowa-
dzącej wzdłuż lasu. Po tym jak dotarliśmy na miejsce zda-
rzenia, czekała na nas pani Alicja oraz jej siostra Iwona Fe-
dak. Pan Krzysztof przebywał w tym czasie w pracy. Ko-
biety były mocno roztrzęsione. Stały nieopodal konające-
go Rexa, wiernego kompana rodziny od 16 lat. Pies został 
stratowany przez stado koni należących do innego miesz-
kańca Czermnicy. Zwierzęta oprócz stratowania psa, znisz-
czyły również płot ogradzający posesję kobiety. Przed po-
łudniem na posesję Pani Alicji wtargnęło stado koni, zwie-
rzęta zniszczyły ogrodzenie, a na dodatek staranowały psa. 
Warto dodać, że  konie te od października tamtego roku 
chodzą po polach bezpańskie, pomimo że mają właścicie-
la (dane do wiadomości redakcji). To zdarzenie od razu 
właściciele zgłosili na policję. Po jakimś czasie przyje-
chał dzielnicowy, nie zrobił on ani zdjęcia psa, ani nawet 
nie sfotografował ogrodzenia, które również zostało znisz-

czone przez konie. Na własny koszt Pani Alicja musi gro-
dzić się pastuchem, aby zabezpieczyć się przed tymi agre-
sywnymi zwierzętami. Tym razem uśpiony pies, a co bę-
dzie później? Dla16-letniego Rexa, który około 2-3 godzin 
konając czekał na pomoc, nie było już ratunku... Ze wzglę-
du na jego rozległe obrażenia, zwierzę nie było transporto-
wane do lecznicy, tylko na miejsce przybył lekarz wetery-
narii Zdzisław Truszyński, któremu nie pozostało nic in-
nego, jak skrócić męki wiernego kompana państwa Maj-
chrzak. Jak poinformowała nas policja, teraz wobec właści-
ciela koni prowadzone będzie postępowanie z art. 77 z ko-
deksu wykroczeń, czyli „zachowanie należytych środków 
ostrożności” przy trzymaniu zwierząt. Wierzymy, że policja 
nie zlekceważy tej sprawy i sprawi, że podobne zdarzenia w 
Czermnicy już nie będą miały miejsca. W końcu innym ra-
zem poszkodowanymi mogą zostać ludzie.

MAJ

Kilkadziesiąt interwencji, włamania i pożary nieużytków
Pracowite majówki dla służb ratunkowych
Pełne ręce roboty mieli nowogardzcy policjanci w trak-

cie pierwszego weekendu maja. Tylko od 30 kwietnia do 3 
maja, funkcjonariusze podjęli 13 interwencji w miejscu pu-
blicznym. Na spokojną służbę nie mogli liczyć także nasi 
strażacy. W czasie majówek policjanci z Nowogardu obsłu-
żyli łącznie 30 różnego rodzaju zdarzeń. Niemalże połowa 
z nich, bo aż 13, to typowe dla tego okresu interwencje w 

miejscach publicznych, wywołanych nadmiernym spoży-
ciem alkoholu. Ten problem niestety nie ominął również 
użytkowników dróg, chociaż należy stwierdzić, że 3 nie-
trzeźwych kierowców w czasie całego weekendu, to jeszcze 
nie jest „czarna statystyka”. Poza tym policjanci z Nowogar-
du odnotowali 5 interwencji domowych, 3 zawiadomienia 
o kradzieżach (kradzież w domu jednorodzinnym, zabór w 
celu krótkotrwałego użycia motoroweru, oszustwo interne-
towe), i jedną kolizję. Zatrzymali też jedną osobę poszuki-
waną przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

Dużo spokojniej było na terenie gminy Osina, której te-
ren działania podlega nowogardzkiemu Komisariatowi Po-
licji. Na tym terenie patrol podjął łącznie 4 interwencje w 
ciągu „majówki”. Jedna dotyczyła kłótni domowej, kolejne 
2 miały miejsce na ternie publicznym. Zgłoszono też kra-
dzież tablicy rejestracyjnej. Na spokojny dyżur nie mogli 
liczyć też nasi strażacy. Jak wynika z przesłanego do DN 
raportu zdarzeń, jednostka gaśniczo -ratownicza z nowo-
gardzkiego posterunku wyjeżdżała łącznie 7 razy do ak-
cji. Trzy razy straż gasiła płonące nieużytki (dwa razy przy 
ul. Boh. Warszawy i raz w Błotnie). Raz została wezwana 
do płonącego kosza na śmieci przy ul. Polnej. Strażacy in-
terweniowali też w jednym z mieszkań przy ul. Jana Kiliń-
skiego, gdzie podejrzewano niebezpieczny poziom stężenia 
tlenku węgla w powietrzu. 

Karambol pod Nowogardem
Kierowca zmarł w szpitalu
Do tragicznego zdarzenia z udziałem pięciu aut doszło 

w miniony piątek, na drodze krajowej nr 6 między Nowo-
gardem a Żabowem. W wyniku zdarzenia, w szpitalu zmarł 
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65-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Na miejsce 
przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. 
Sprawcy wypadku grozi kara do 8 lat więzienia. Do zda-
rzenia doszło ok. godz. 15:00, dokładnie na wysokości par-
kingu, jaki znajduje się kilkaset metrów od zjazdu z no-
wogardzkiej obwodnicy, po lewej stronie jadąc w kierun-
ku Żabowa. Z ustaleń policji wynika, że sprawcą wypadku 
był 37-latek z powiatu kołobrzeskiego, kierujący cysterną. 
Kierujący samochodem ciężarowym m-ki Scania, jadąc od 
strony Nowogardu w kierunku Żabowa nie zachował bez-
piecznego odstępu od poprzedzających pojazdów, które za-
trzymały się, ponieważ Katarzyna O. (zam. powiat łobeski) 
kierująca samochodem osobowym m-ki Skoda Super B, sy-
gnalizując kierunkowskazem zamiar skrętu w lewo na par-
king, zatrzymała się celem ustąpienia pierwszeństwa pojaz-
dom jadącym z naprzeciwka. W tym momencie cysterna 
uderzyła w kolejne auto, które zatrzymało się za kierującą 
Skodą, chcącą skręcić na parking, a następnie zjechała na 
przeciwległy pas jezdni, czołowo miażdżąc jadącego z na-
przeciwka Forda Focusa. -Kierowca Scani uderzył w tył sto-
jącego pojazdu m-ki Skoda Octavia kierowanego przez Ma-
riusza G. (zam. Gdynia), następnie siłą odrzutu zjechał na 
przeciwległy pas i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym od 
strony miejscowości Żabowo pojazdem Ford Focus, kierowa-
nym przez Andrzeja G. lat. 65 (zam. powiat Świdwin). Ko-
lejne auta zaczęły na siebie wpadać. Najpierw Skoda Octa-
via najechała na BMW, a to znów uderzyło w tył VW Polo 
– opisuje J. Filipczuk. W skutek czołowego zdarzenia z cię-
żarówką, kierujący pojazdem  m-ki Ford Focus Andrzej G. 
doznał wielonarządowych obrażeń. Mężczyzna w ciężkim 
stanie został przetransportowany śmigłowcem pogotowia 
lotniczego do szpitala w Szczecinie. Tam zmarł podczas za-
biegu operacyjnego. Pozostali uczestnicy zdarzenia mogą 
mówić o wielkim szczęściu. Żaden z nich nie odniósł po-
ważnych obrażeń. Policja informuje, że wszyscy kierujący 
byli trzeźwi. Sprawcy wypadku, czyli kierującemu cyster-
ną grozi nawet kara więzienia. O tym będzie jednak już de-
cydował sąd. Jest pozwolenie na budowę kościoła w Woj-

cieszynie
W tym roku fundamenty 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie wydało pozwolenie 

na budowę kościoła w Wojcieszynie. Pierwsze prace zwią-
zane z budową świątyni mają ruszyć na jesieni tego roku. 
Fundusze na budowę kościoła od lat zbierają wierni, ale do 
sfinansowania całego przedsięwzięcia parafia będzie mu-
siała zaciągnąć kredyt. Projekt świątyni, jaka ma stanąć w 
Wojcieszynie, powstał już w 2014 roku, o czym wówczas 
informowaliśmy. Przypomnijmy, że budowla będzie przy-

pominała kształt czterech rybackich łodzi. Oryginalnie za-
planowano też dzwonnicę, stanowiącą samodzielną bu-
dowlę, pełniącą jednocześnie rolę bramy wejściowej na te-
ren otaczający kościółek. Ponadto, poza budową świątyni 

zaplanowano też drogę dojazdową i koncepcję zagospoda-
rowania przykościelnego placu.  

Lokalizacja się nie zmieniła. Kościół zostanie wzniesio-
ny tuż na początku wsi, przy skrzyżowaniu, jakie po odda-
niu obwodnicy Nowogardu podzieliło Wojcieszyn na dwie 
części. Świątynia stanie na gruncie, który na rzecz parafii 
ofiarowała jedna z rodzin mieszkających w Wojcieszynie. 
Akt notarialny przypieczętowujący ten dar został podpisa-
ny 10 maja tego roku, w jednej z nowogardzkich kancela-
rii notarialnych. Budowa kościoła pochłonie najprawdopo-
dobniej ponad pół miliona złotych. Około 100 tys. zł uzbie-
rali sami parafianie, podczas organizacji corocznych festo-
nów we wsi, a także kiermaszów z okazji ważnych świąt ko-
ścielnych. Ks. Proboszcz nie ukrywa jednak, że potrzeby 
są znacznie większe i na kościół będzie trzeba wziąć kre-
dyt. Jak zapowiada proboszcz, jeszcze w tym roku mają po-
wstać fundamenty pod kościół. W przyszłym roku, kiedy 
już zgromadzona zostanie cała kwota, prace będą kontynu-
owane.  Zakończenie budowy kościoła w Wojcieszynie pla-
nowane jest na jesieni 2017 roku. Patronem świątyni bę-
dzie św. Jana Paweł II. Tak zdecydowali inicjatorzy powsta-
nia kościoła. 

CZERWIEC

Uwaga kierowcy! Poważne zmiany w organizacji ruchu
Od poniedziałku ruszy budowa ronda 
W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace remontowe 

związane z budową ronda, jakie ma powstać w miejscu tzw. 
skrzyżowania „koło krzyża”, u zbiegu ulicy Poniatowskie-
go z Boh. Warszawy. Czekają nas utrudnienia w ruchu. Jak 

nas poinformował Mariusz Jażdżewski z PRD S.A – wyko-
nawca inwestycji, już w poniedziałek 13 maja, skrzyżowa-
nie zostanie częściowo wyłączone z ruchu, w konsekwen-
cji wprowadzonej tymczasowej zmiana w organizacji ruchu 
w tym obszarze miasta.  Ruch wzdłuż ulicy Boh. Warsza-
wy w okolicy budowy będzie się odbywał wahadłowo, tylko 
po jednej stronie. Natomiast ul. Poniatowskiego nie doje-
dziemy do skrzyżowania i pojazdy poruszać się będą objaz-
dami, w jedną stronę Żeromskiego (ruch prawą stroną od 
strony Stargardu), a w drugą ul. 15 Lutego (wyjazd na Star-
gard). Dokładną mapę zaprezentujemy w kolejnym, piątko-
wym wydaniu DN. Przypomnijmy, że koszt budowy ronda 
ma wynieść 1 mln 236 tys. zł. Taką kwotę w przetargu za-
proponowało nowogardzkie PRD, przebijając o prawie 100 
tys. ofertę  firmy Strabag. Inwestycja zostanie sfinansowa-
na po połowie przez Województwo Zachodniopomorskie 
(właściciela drogi) i Gminę Nowogard. Budowa ronda ma 
potrwać do końca września tego roku. 

Mieszkańcy w tragicznej sytuacji. W Olszycy jak na Saharze!
W studni sucho, wody brak… 

Trudno uwierzyć, że w tych czasach może dojść do takiej 
sytuacji. Kilka rodzin z Olszycy praktycznie zostało bez do-

stępu do wody pitnej. Studnia, z której czerpią wodę, prak-
tycznie wyschła. Tak jest co roku, w okresie wiosny i lata. 
Za pośrednictwem naszej gazety mieszkańcy tej niewielkiej 
wsi apelują do władz gminy o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu. Studnia jest jedynym źródłem wody dla trzech ro-
dzin z Olszycy. To z niej mieszkańcy czerpią wodę do swo-
ich domostw. Mieszkańcy podciągnęli wodę do domu ru-
rami, ale nic z tego, bo w studni woda wyschła. Do rze-
ki mam chodzić? W życiu, zwierzętom jedynie wody mogę 
stamtąd przynieść. Jak wezmę wodę ze studni, to sąsiad wody 
już mieć nie będzie, bo się skończy i jak tu żyć ? - mówi pani 
Danuta. Do tej dramatycznej sytuacji w miejscowości Ol-
szyca nie doszło po raz pierwszy. Mieszkańcy od kilku lat w 
okresie wiosny i lata zmagają się z deficytem wody. Mówią, 
że problem się zaczął, gdy przed kilkoma laty pogłębiono 
koryto płynącej przez miejscowość rzeki Wołczenica. O ca-
łej sytuacji poinformowany został przez mieszkańców pod-
legły gminie Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogar-
dzie. Teren, na którym jest studnia należy, bowiem do gmi-
ny. To gmina ma również obowiązek dostarczyć mieszkań-
com wodę. Urzędnicy na miejscu pojawili się w minioną 
środę, 8 czerwca. Z tego, co powiedzieli mieszkańcom wy-
nika, że studnię trzeba będzie przeczyścić, ale kiedy to na-
stąpi to nie byli w stanie tego powiedzieć. Mieszkańcy Ol-
szycy na chwilę obecną pozostają bez wody. Muszą jeź-
dzić do sąsiedniej wioski, by zgromadzić zapasy wody. Przy 
okazji sytuacji w Olszycy warto przypomnieć, że w podob-
nej sytuacji od wielu lat jest jedna z rodzin mieszkająca w 
Ptaszkowie. Tam świeżą wodę jednak dowozi się beczko-
wozem. 

Krajobraz po ulewie 
Sezon kąpielowy za pasem, a do jeziora płyną 

fekalia…
Za kilka dni rozpocznie się sezon kąpielowy. Tymcza-

sem w miniony piątek do nowogardzkiego jeziora popły-
nęły znów setki, a może tysiące litrów fekaliów, jakie wy-
dostały się ze studzienek kanalizacji w czasie ulewy. Dłu-
go nie trzeba było czekać na efekty padającego intensyw-
nie deszczu. Panujące warunki atmosferyczne szybko odre-
agowały studzienki kanalizacyjne zlokalizowane nieopodal 
jeziora. Z jednej z nich, położonej tuż obok siedziby Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Gardno”, fekalia tryskały jak fon-
tanna, podnosząc niemalże żelbetonową pokrywę. Podob-
ny widok można było zaobserwować kilkadziesiąt metrów 
dalej, tuż niedaleko schodów prowadzących do fontanny. 
I tak tworząca się rzeka ścieków i płynących w nich róż-
nych, raczej mało estetycznych elementów higieny intym-
nej, spływała wartkim strumieniem wprost do jeziora. Po-
dobna sytuacja miała miejsce na osiedlu Waryńskiego. Tam 
wydobywające się ze studzienek płyny, w drodze do jeziora 
zalały park, na którym znajduje się napowietrzna siłownia. 

Mieszkańcy osiedla twierdzą, że taka sytuacja występuje 
zawsze, gdy pada deszcz, niekoniecznie obfity. W najbliż-
szych dniach spodziewać się należy komunikatu Sanepi-
du, w sprawie bezpieczeństwa mikrobiologicznego naszego 

jeziora. Związane jest to z sezonem kąpieliskowym, który 
rozpocznie się w najbliższy weekend. Do tego czasu radzi-
my, by nie prowokować kontaktu z wodą z jeziora. Swoją 
drogą, po raz kolejny publicznie pytamy, na co było wyda-
ne setki tysięcy złotych, w tym te otrzymane z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, na rozdzielenie sie-
ci burzowej od kanalizacyjnej nad jeziorem, skoro kanali-
za, jak wybijała tak wybija nadal?

wybrała DŚ
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Z okazji 
50 rocznicy ślubu 

Reginie i Józefowi 
Ciechanowskim 

moc najserdeczniejszych 
życzeń dużo zdrowia, 

pociechy z wnuków oraz 
wszelkiej pomyślności 

życzą 
dzieci i wnuki

W knadze dzieje się także zimą

Uczą się wiatrów i wiązania węzłów 
Trwa „zimowa szkółka żeglarska” w Klubie Żeglarskim „Knaga”. W ostatnią sobotę odbyły się trzecie zajęcia dla młodych adeptów żeglarstwa.  

Na zajęcia uczęszczają dzie-
ci, które brały udział w kursach 
i regatach żeglarskich na naszym 
jeziorze. Młodzi wodniacy przy-
swajają niezbędną wiedzę, która 
przyda im się w trakcie żeglowa-
nia w czasie sezonu wodniackie-
go. Są jeszcze wolne miejsca dla 
chętnych, chcących brać udział 
w dalszym szkoleniu. Kontakt z 
KŻ „Knaga”: e-mail:  klub@kna-
ga.nowogard.eu, podając imię 
i nazwisko dziecka oraz telefon 
kontaktowy. 

„Zimową szkółkę żeglar-
ską” prowadzi Dacjan Kijowski 
z Nowogardu, wykwalifikowa-
ny jachtowy sternik morski, do-
świadczony żeglarz i wielolet-
ni członek „Knagi”, prowadzą-

cy podobne kursy w Kamieniu 
Pomorskim.  Pomaga mu w tym 
Zbigniew Kolibski – bosman 
„Knagi”. 

W minioną sobotę (07. 01) od-
były się już trzecie zajęcia w ra-
mach „zimowej szkółki żeglar-
skiej”. Młodzi wodniacy uczy-
li się wiązania kolejnych wę-
złów żeglarskich, a także nazew-
nictwa wiatrów, jakie będą im z 
pewnością nieraz towarzyszyć w 
czasie żeglowania po szerokich 
wodach. 

MS

Dacjan Kijowski z grupą młodych żeglarzy przed rozpoczęciem sobotnich zajęć w ramach "zimowej szkółki żeglarskiej"
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I Orszak Trzech Króli  
w Nowogardzie -fotorelacja
Po raz pierwszy, ulicami naszego miasta przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. Tym sa-
mym Nowogard dołączył do ponad 500 miast w całej Polsce, które w ten sposób czczą Świę-
to Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) obchodzone każdego roku 6 stycznia. 

Organizatorem plenerowego 
wydarzenia religijnego była pa-
rafia pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, pod okiem p. Beaty 

Krzyżanowskiej – dbającej o wra-
żenia artystyczne. 

Pozostaje mieć nadzieję, że Or-
szak Trzech Króli na stałe wpisze 

się w kalendarz wydarzeń w na-
szym mieście. Tymczasem poni-
żej nasza fotorelacja z wydarzenia. 

MS

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Nowo-

gardzie
10.01.2017r. (wtorek) - ul. 700 – lecia  4, 23-25, 26-

27, ul. Warszawska 11 (21-60).
11.01.2017 r. (środa) – ul. Osiedlowa 1,2,3,4, ul. 700 – lecia 6-24, ul. 

Dąbrowszczaków, ul. Warszawska 11 (61-100).
12.01.2017 r. (czwartek) – – ul. Czarnieckiego 3, 4 (początek) 1, Plac 

Wolności 2, 3, 4, ul. Sądowa, ul. 5 Marca 1,2,3,4,5,7-11. 
Kolęda rozpoczyna się - w tygodniu od godz. 16.00, natomiast w so-

boty od godz. 12.00

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
10.01.2017r. ( wtorek) -  ul. 15 Lutego 11, 12 i 13
11.01.2017r. (środa) -  ul. 15 Lutego 6, 14A, 14 B, 15B, 15 ABC 16 i 17
12.01.2017r.(czwartek) -  ul. Zaciszna, Gryfitów 2, 3, 4,1 do 16.
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
10.01.2017r. ( wtorek) -  ul. ul. Gen. J. Bema nr 15, 16, 17 i 18. 
11.01.2017r. (środa) -  ul. Gen. J. Bema nr 22, 21, 20, 19, 25a, 25b, 

24, 27, 28 i 27a. 
12.01.2017r.(czwartek) -  ul. Gen. J. Bema nr 29, 30 i 31. 
Kolęda rozpoczyna się - od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a 

w sobotę od godz. 11:00.
Po kolędzie będzie chodziło dwóch kapłanów; proboszcz i wikariusz 

z ministrantami.
Opr. MR 
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II liga mężczyzn w tenisie 
stołowym

Wierzbięcin traci 
punkty
W minioną sobotę (7 stycznia), tenisiści stołowi Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali dwa wyjazdowe mecze, 
w ramach rozgrywek rundy rewanżowej w grupie północnej 
II Ligi Mężczyzn. Do pełni szczęścia zabrakło zwycięstwa w 
drugim spotkaniu w Ostrorogu, w którym podopieczni Jó-
zefa Korkosza zanotowali remis.  

Najpierw zawodnicy z Wierzbię-
cina udali się do Stargardu, gdzie 
rywalizowali z tamtejszym ATS-
-em. Rywale nie należą do ligowej 
elity, dlatego wynik nie musi dzi-
wić. Podopieczni Józefa Korkosza 
efektownie uporali się z gospoda-
rzami, ani przez chwilę nie odda-
jąc rywalom przewagi. W tym me-
czu Visonex LUKS Top wygrał 1:9 
i zawodnicy z Wierzbięcina mo-
gli już myśleć o drugim – trudniej-
szym pojedynku. O godzinie 16: 
00 tenisiści stołowi Visonex LUKS 
Top walczyli o ligowe punkty w 
Ostrorogu, gdzie tamtejszy UKS 
Nałęcz Majster, liczył na rewanż 
za pierwszy mecz obydwu drużyn. 
Rywale zajmują w ligowej tabeli 3. 
miejsce, zaraz za Wierzbięcinem, i 

w minioną sobotę mocno przeciw-
stawili się faworyzowanym zawod-
nikom gości. Mecz był wyrówna-
ny i stał na wysokim poziomie, do 
ostatnich piłek nie było wiadomo, 
kto sięgnie po zwycięstwo. Osta-
tecznie zakończyło się na remisie 
5:5 i nieoczekiwanej stracie punk-
tów przez Wierzbięcin. To dopie-
ro drugi mecz w tym sezonie, w 
którym Visonex LUKS Top nie 
wygrał, wcześniej nasi zawodni-
cy przegrali z liderami rozgrywek. 
Wierzymy, że ten wypadek przy 
pracy zostanie szybko zapomnia-
ny, po kolejnym ligowym meczu. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 
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II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
10. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police 10:0
ATS Stargard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  1:9
KTS Koszalinianin Koszalin – Darz Bór Karnieszewice 0:10
ULKS Borne Sulinowo – UKS Czarni Pieszcz  5:5
11. kolejka: 
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Czarni Pieszcz  8:2
ULKS Borne Sulinowo – Darz Bór Karnieszewice  1:9
ATS Stargard – UKS Champion Police   5:5
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  5:5

M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 11 105 – 5 22
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 11 81 – 29 19
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 11 68 – 42 15
4 UKS Champion Police 11 48 – 62 11
5 ATS Stargard 11 45 – 65 9
6 KTS Koszalinianin Koszalin 11 47 – 63 8
7 UKS Czarni Pieszcz 11 25 – 85 2
8 ULKS Borne Sulinowo 11 21 – 89 2

młodzi piłkarze w Drezdenku

Turnieje Pomorzanina
Pod koniec grudnia, młodzi piłkarze Pomorzanina dwukrotnie wzięli udział w halowych tur-
niejach piłkarskich w Drezdenku. Zawody organizował miejscowy Lubuszanin z firmą JAKO. 

Pod koniec grudnia dwukrotnie 
młodzi podopieczni Anity Pio-
trowskiej oraz Małgorzaty Labu-
dy rywalizowali na halowych tur-

niejach piłkarskich w Drezden-
ku, organizowanych przez miej-
scowy Lubuszanin oraz firmę 
JAKO, produkująca stroje sporto-

we. Pierwszy turniej odbył się 10 
grudnia, następny tydzień później 
w dniu 17 grudnia. Podczas JAKO 
Cup obydwie drużyny Pomorza-
nina wykazały się zapałem i dużą 
wolą walki do ostatniego gwizd-
ka. Na wyróżnienia zasługują wy-
stępy Antka Bożka, który jako je-
den z młodszych piłkarzy turnie-
ju, walczył jak równy z równym ze 
swoimi starszymi rywalami. Z do-
brej strony zaprezentował się rów-
nież bramkarz Tycjan Strzyżew-
ski, który niejednokrotnie popisy-
wał się świetnymi interwencjami. 
Bardzo ważne podczas wyjazdów 
na turnieje było wsparcie rodzi-
ców, którzy pomogli trenerkom. 
Wszystkim młodym piłkarzom 
Pomorzanina gratulujemy godnej 
pochwały postawy na boisku. 

KR

Noworoczny prezent dla najmłodszych 

Pomorzanin kupił szaliki
Dokładnie 150 szalików klubowych Pomorzanina Nowogard, trafiło do najmłodszych pił-
karzy nowogardzkiego klubu. Szaliki mają pełnić funkcję wyposażenia młodego piłkarza 
podczas okresu zimowego. 

Nietypowy prezent otrzymali 
najmłodsi adepci piłki nożnej tre-
nujący w Pomorzaninie. Do mło-
dych piłkarzy trafi w sumie 150 
szalików treningowych. Choć jest 
to produkt, który przez zawodni-
ków ma być wykorzystywany do 
treningów w okresie zimowym, 
to jednak klub zadbał również o 
estetykę szalików. - W związku 
z tym, że nastała zima nasi naj-
młodsi piłkarze otrzymali szali-
ki treningowe. Wszystkie są w na-
szych barwach tak więc należy je 
nosić z dumą i należycie traktować 
– informuje prezes Pomorzanina 
Marcin Skórniewski. Szaliki wy-

konała firma Tomadex, w sumie 
koszt jednego szala wyniósł oko-
ło 15 zł, a klub w sumie zamówił 
150 sztuk, co daje nam około 2250 
zł. Na szalikach z jednej strony wi-
dzimy napis „Pomorzanin” z her-
bem klubowym oraz datą powsta-
nia klubu. Natomiast z drugiej 
strony szala znajduje się panora-
ma Nowogardu oraz napis „Nasz 
Nowogard a w nim … … ukochany 
Pomorzanin”. Za wygląd szalika 
odpowiadają Marcin Skórniewski 
oraz Paweł Błaszczyk, którzy byli 
również pomysłodawcami zakupu 
szalików. – Myśleliśmy o tym, aby 
zakupić element garderoby, któ-

ry będzie chronił młodych piłka-
rzy przed zimnem. Był pomysł, aby 
zakupić nakrycia głowy, ale stwier-
dziliśmy, że treningowe kominiarki 
to może być zły wybór dla dzieci, 
dlatego zdecydowaliśmy się na sza-
liki – wyjaśnia Marcin Skórniew-
ski. Prezentowane na zdjęciu sza-
liki to wersja limitowana, nieste-
ty kibice nie będą mogli sobie za-
kupić podobnych. Tym bardziej 
młodzi piłkarze mogą czuć się wy-
różnieni, gdyż nikt poza nimi nie 
będzie miał takiego samego klu-
bowego szalika. 
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Zawodnicy z Wierzbięcina muszą szybko zapomnieć o stracie punktów w Ostroro-
gu i mysleć już o kolejnych ligowych meczach

Młodzi piłkarze Pomorzanina ładnie zaprezentowali się w Drezdenku

Pomorzanin zakupił 150 szalików, które trafiły do piłkarzy młodzieżowych zespołów
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Uroczysta gala Zachodniopomorskiego Związku kolarskiego 

Nowogardzianie z nagrodami
W sobotę (7 stycznia), w Hotelu JF Duet w Goleniowie, odbyła się uroczysta Gala Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego. W imprezie udział wzię-
li również nowogardzianie, którzy zostali nagrodzeni przez Związek. Nie obyło się bez indywidualnych nagród dla naszych reprezentantów, jak i wyróż-
nień za organizację imprez kolarskich. 

Gala była podsumowaniem 
2016 roku w zachodniopomor-
skim kolarstwie. Podczas uroczy-
stości, organizatorzy nagradza-
li kolarzy, którzy odnosili zna-
czące sukcesy, a także organiza-
torów kolarskich imprez. Nowo-
gard, podczas gali odbywającej się 
w goleniowskim hotelu JF Duet, 
reprezentowała spora grupa m.in.: 
Ryszard Posacki, Łukasz Janic, Jan 
Zugaj, Nikola Wielowska. Podzię-
kowania za swoje sukcesy w 2016 
roku otrzymał Jan Zugaj, rywali-

zujący pośród Mastersów. Ponad-
to Związek docenił także sukce-
sy osiągane pośród Młodziczek 
przez Nikolę Wielowską, która 
odebrała osobiste podziękowania 
i gratulacje od prezesa ZZKol Ar-
tura Szarycza. Na ręce Łukasza Ja-
nica trafiło wyróżnienie za orga-
nizację imprez: Mikołajkowego 
Wyścigu Kolarskiego, a także cy-
klicznych zmagań w Kolarskiej Li-
dze Przełajowej. Z kolei trener Ry-
szard Posacki został nagrodzo-
ny za pracę z młodzieżą w Szkół-

ce Kolarskiej, która wychowa-
ła m.in. aktualnego Mistrza Pol-
ski Szkółek Kolarskich, czyli Hu-
berta Grygowskiego. - Wyróżnie-
nie daje nam satysfakcję i poczu-
cie tego, że nasza praca z młodzie-

żą i organizacja imprez, odbija się 
echem nie tylko w Nowogardzie, 
ale jest doceniana w Zachodniopo-
morskim Związku Kolarskim oraz 
na najwyższym szczeblu w Polskim 
Związku Kolarskim – mówi Łu-

kasz Janic. Pozostaje nam pogra-
tulować nowogardzianom tego, że 
zostali docenieni przez kolarskie 
władze oraz życzyć jeszcze więk-
szych sukcesów i efektów w swo-
jej pracy w 2017 roku. 

KR 

Podczas Gali Łukasz Janic - czwarty z lewej -  otrzymał podziękowania za organizację imprez kolarskich na terenie Nowogardu

Jan Zugaj - w środku - został nagrodzony za swoją sportową postawę w kategorii 
Masters w sezonie 2016

Osińska liga Piłki Siatkowej

Pokaz siły Wojcieszyna
W niedzielę (8 stycznia), w hali ZSP w Osinie rozegrano 4. kolejkę Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. W meczu na szczycie, pierwszy zespół Wojcieszyna nie dał szans Czermnicy pew-
nie wygrywając 3:0. W pozostałych spotkaniach obyło się bez pięciosetowych pojedynków. 

Jako pierwsi na parkiecie ZSP 
w Osinie zaprezentowali się siat-
karze z Węgorzy oraz Dąbrowy. 
Pierwszy set padł łupem Dąbrowy, 
która wygrała tę partię 22:25. Po-
zostałe sety, to jednak dominacja 
Węgorzy. Najpierw siatkarze tego 
zespołu doprowadzili do wyrów-
nania po wyniku 25: 20, następnie 
wyszli na prowadzenie wygrywa-
jąc w trzecim secie 25:22. Czwarta 
partia to pewna gra Węgorzy, któ-
re uporały się z rywalami do 18 i w 
całym meczu wygrały 3:1. W dru-
gim pojedynku Wojcieszyn II po-
dejmował Kikorze, które w tej edy-
cji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
jeszcze nie zdobyły choćby jedne-
go seta. Siatkarze z Kikorzy ambit-
nie walczyli o swoje pierwsze zwy-
cięstwo, i w pierwszej partii upo-
rali się z rywalami 21:25, tym sa-
mym przerywając swoją passę 
bez wygranej partii. Drugi set, to 
zacięta walka i próba wyrówna-
nia stanu meczu przez drugi ze-
spół z Wojcieszyna. Więcej zim-
nej krwi zachowali jednak rywa-
le, którzy wygrali 23: 25 i już mie-
li na swoim koncie pierwszy wy-

walczony punkt. Kikorze na tym 
nie poprzestały i poszły za ciosem, 
aby w trzecim secie rozbić rywa-
li. Zawodnicy z Wojcieszyna zdo-
byli ledwie 14 punktów, i po tym 
efektownym zwycięstwie w trze-
cim secie, Kikorze pewnie wygra-
ły w całym meczu 0:3. Trzeci poje-
dynek to mecz na szczycie dwóch 
niepokonanych zespołów, czyli 
Czermnicy i pierwszego zespołu 
z Wojcieszyna. Był to istny pokaz 
siły Wojcieszyna, które walczyło o 
powrót na fotel lidera. W pierw-
szym secie Czermnica zdobyła je-
dynie 14 punktów, i choć w dru-
giej partii Wojcieszyn miał więk-
sze trudności, to jednak siatka-
rze tego zespołu wygrali tę partię 
25:22. Czermnica nie była w stanie 
przeciwstawić się rywalom także 
w trzecim secie, którego przegrała 
do 15 i nieoczekiwanie, bez więk-
szych trudności, Wojcieszyn pew-
nie wygrywa z Czermnicą, która w 
ligowej tabeli spada na 4. miejsce.  
Wciąż niepokonani zostają siatka-
rze z Krzywic, którzy w czwartym 
meczu dnia rywalizowali z Żabo-
wem. Siatkarze z gminy Nowogard 

przegrali pierwszego seta 25:20, 
jednak w drugiej partii dosłow-
nie zdemolowali rywali. Żabowo 
wygrało w drugim secie 10:25, i 
w efektownym stylu wróciło do 
gry wyrównując stan tego meczu. 
Krzywice jednak szybko wróciły 
na właściwe tory i po bardzo za-
ciętych setach trzecim i czwartym, 
dwukrotnie wygrały z Żabowem 
25:22, tym samym inkasując kolej-
ne 3 punkty. Na koniec pozostały 
derby Osiny, czyli pojedynek dru-
żyn Gwiazdy oraz Bruklinu. Zde-
cydowanymi faworytami byli siat-
karze Gwiazdy, którzy od począt-
ku rozgrywek lepiej się prezentu-
ją od lokalnych rywali. Potwier-
dzeniem tego był pierwszy set, w 
którym Bruklin wywalczył jedynie 
15 punktów. Druga partia to bar-
dziej wyrównana gra, jednak po-
nownie Gwiazda Osina okazała się 
lepsza, wygrywając 25:21. W trze-
cim secie siatkarze Bruklinu wy-
walczyli 19 punktów, co oznacza-
ło, że Gwiazda Osina pewnie po-
kona swoich rywali 3:0. To zwycię-
stwo pozwoliło siatkarzom z Osi-
ny umocnić się na 5. miejscu ligo-

wej tabeli, z kolei Bruklin jest je-
dynym zespołem w Osińskiej Li-
dze Piłki Siatkowej, który jeszcze 
nie wygrał. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 
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Sprostowanie: W naszych ostat-
nich artykułach pojawiły się błęd-
ne informacje. Oczywiście zespół 
z Wyszomierza nie gra już w roz-
grywkach OLPS, a w naszych rela-
cjach chodziło o zespoły z Wojcie-
szyna. Przepraszamy zawodników 
tych drużyn za ten błąd. 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka:
Węgorza – Dąbrowa  3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:18)
Wojcieszyn II – Kikorze  0:3 (21:25, 23:25, 14:25)
Wojcieszyn I – Czermnica 3:0 (25:14, 25:22, 25:15)
Krzywice – Żabowo  3:1 (25:20, 10:25, 25:22, 25:22)
Gwiazda Osina – Bruklin Osina 3:0 (25:15, 25:21, 25:19)

M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Wojcieszyn I 4 4 0 11 12 – 2 330 – 241 
2 Krzywice 4 4 0 11 12 – 4 373 – 337 
3 Czarni Węgorza 4 3 1 9 10 – 4 338 – 278 
4 Czermnica 4 3 1 9 9 – 4 295 – 265 
5 Gwiazda Osina 4 2 2 7 8 – 6 300 – 285 
6 Żabowo 4 1 3 4 7 – 10 371 – 375 
7 LZS Dąbrowa 4 1 3 3 5 – 9 311 – 320 
8 LZS Kikorze 4 1 3 3 3 – 9 236 – 283 
9 Wojcieszyn II 4 1 3 2 3 – 12 248 – 320 
10 Bruklin Osina 4 0 4 1 2 – 12 228 – 323 

Kikorze w efektownym stylu zanotowały swoje pierwsze ligowe zwycięstwo
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

ZAPROSZENIE 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 
zaprasza rodziców uczniów klas III gimnazjum na spotkanie, 

którego tematem będzie:
 „Świadomy wybór szkoły - porady dla rodziców”. 

Spotkanie poprowadzi doradca edukacyjno-zawodowy p. Patrycja Sierżant. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 

w dniu 12.01.2017 r. o godz. 16.30. 

Nocne czuwanie w Szczecinie
W piątek 16 grudnia br., 9-osobowa grupa młodzieży z Parafii pw.Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie uczestniczyła w Nocnym Czuwaniu Młodych w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Szczecinie prowadzonym przez Siostry Uczennice Krzyża. 

Siostra Gracjana, która była od-
powiedzialna za przebieg modli-
tewnego czuwania powitała mło-
dzież zgromadzoną w WSD. Czu-
wanie rozpoczęło się o godz. 21:00 
wniesieniem przez młodzież reli-
kwii świętego Jana Pawła II  i  reli-
kwii Dzieci fatimskich Franciszka 
i Hiacynty. Następnie przy zapa-
lonych świecach odśpiewaliśmy 
Akatyst, czyli hymn ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny. Po śpie-
wie Akatystu jeden z kapłanów 
powiedział konferencję  do mło-
dzieży zgromadzonej w Koście-
le Seminaryjnym na temat   ży-

cia  i wpływu Maryi na przemia-
nę współczesnego świata.  Po tej 
konferencji  rozpoczęła się Ado-
racja Najświętszego Sakramen-
tu przeplatana śpiewem. W tym 
czasie była możliwość skorzysta-
nia z sakramentu pokuty. Po Ad-
oracji był czas na posiłek, chwi-
lę odpoczynku i czas na rozmo-
wy z młodzieżą, która przyjecha-
ła z różnych stron archidiecezji. 
Była też wspólna zabawa połączo-
na z tańcami lednickimi w refek-
tarzu seminaryjnym. Następnie 
w Kościele Seminaryjnym dwie 
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr 

Uczennic Krzyża (Siostra Lidia i 
Siostra Józefa)  zawierzyły  świat 
Matce Bożej, prosząc o nawróce-
nie dla grzeszników i pokój na ca-
łym świecie (jak czyniły to dzieci 
fatimskie).  Młodzież odmówiła 1 
dziesiątek różańca w intencji po-
koju na świecie,  a szczególnie w 
Aleppo. Ostatnim punktem czu-
wania była Msza Święta roratnia o 
godz.3:00. Mnie spotkał zaszczyt 
przewodniczenia tej Mszy Świę-
tej, a koncelebrowało ją ze mną 
około 20 księży, którzy przyjecha-
li z młodzieżą na czuwanie. Na-
stępnie rozjechaliśmy się do swo-
ich domów. Wszyscy wróciliśmy 
bardzo zadowoleni i umocnieni 
duchowo. W czuwaniu uczestni-
czyło około 350 młodych ludzi z 
całej Archidiecezji.

Następne czuwanie modlitew-
ne z 24/25 marca 2017 r. w Ka-
tedrze świętego Jakuba  w Szcze-
cinie prowadzone przez Siostry 
Uczennice Krzyża.

  Zapraszamy
 Ks. Robert Dąbrowski z młodzieżą 

Gościliśmy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej 
w Osinie 
25 listopada po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole 
uczniów Szkoły Podstawowej w Osinie, którzy wzięli udział 
w zajęciach paraktycznych. 

Program spotkania był bardzo 
ciekawy – dzieci mogły stać się 
prawdziwymi kucharzami i zgłę-
bić tajniki gotowania. Na począt-
ku zajęć dzieci zostały podzielo-

ne na trzy grupy: pierwsza grupa 
zajmowała się przygotowaniem 
pysznych owocowych soków, 
druga grupa piekła słodkie cia-
steczka, natomiast trzecia grupa 
bawiła się w rozpoznawanie wa-
rzyw i owoców z planszy eduka-
cyjnej. Wszyscy uczestnicy zajęć 
wykonali również wspólnie spa-

ghetti. Oczywiście po przygoto-
waniu smacznych potraw nasi go-
ście zajęli się degustacją, a – trze-
ba przyznać – była to prawdziwa 
uczta! Nad całością czuwały na-

uczycielki pani Maria Jendrusiak 
oraz pani Bożena Bartoszewska, 
wspólnie z dziećmi potrawy przy-
gotowali uczniowie z klasy III TŻ. 
Mamy nadzieję, że nasi mali go-
ście wybiorą w przyszłości naszą 
szkołę jako miejce dalszej nauki i 
staną się prawdziwymi kucharza-
mi. Zapraszamy!!!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkłaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

aTerIma meD
Opiekunki  

osób starszych  
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OgłO SZe NIa drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIerUCHOmOŚCI
•	Sprzedam tanio działkę 

budowlaną w kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzo-
ny w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Sprzedam lub wynaj-
mę lokal użytkowy o po-
wierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

• Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbrojo-
ne. 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Sprzedam lub wynajmę 
trzypokojowe mieszkanie 
w dwurodzinnym domu, 
ul. Poniatowskiego No-
wogard. 693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II. 693 128 108

• Sprzedam trzy działki 
w Karsku każda o pow. 
0,1431 ha. Tel. 666 730 
305

•	Sprzedam	 działki	
uzbrojne	 Kościuszki.	
Tel. 691 180 848 

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe dla młode-
go małżeństwa lub osób 
samotnych do stycznia. 
Tel. 667 994 240 

• Sprzedam. Działka 
80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 
700 m2. Tel. 604422221

• Sprzedam garaż w Czere-
śniowym Sadzie, możli-
wość wystawienia faktu-
ry VAT. 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 535 910 060 

•	Kupię	działkę	budowla-
ną	w	Nowogardzie.	 508	
309 980 

•	Sprzedam	mieszkanie	 4	
pokojowe.	508	309	980

• Sprzedam nowe miesz-
kanie dwupokojowe, dwa 
balkony, rolety. Ul. Raci-
bora. 57 39 43 22 1,  500 
575 849. 

• Do wynajęcia mieszka-
nie 55m2 w bloku. 792 52 
5292 

• Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w Nowogar-
dzie na ul. Bankowej, na 
I piętrze, 62,20 m2, cena 
190 tyś. Mieszkanie moż-
na zakupić w programie 
MDM.tel. Kontaktowy: 
530 450 720.

• Do wynajęcia mieszkania 
dwupokojowe, umeblo-
wane, Armii Krajowej. 
697 420 201 

•	Sprzedam	 działki	 bu-
dowlane	w	Karsku	przy	
drodze. 691 664 658

•  Sprzedam dom w Nowo-
gardzie do remontu pow. 
działki 420m2. 668 349 
985

• Bezczynszowe mieszka-
nie sprzedam (74m2) w 
Nowogardzie,3 pokoje, 
kuchnia i łazienka do re-
montu. 691 886 623, 604 
177 470 

• Do wynajęcia duży garaż 
na ul. Jana Pawła II. Tel. 
663 349 107 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 
r17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	 Sprzedam Opla Astrę 
poj.1,4 rok produkcji 
1997 przebieg 211 tys. 
km, złoty metalik. Szyber 
dach, ABS, 2x poduszka 
powietrzna. 693 404 728 

•	 Sprzedam Peugeot Bo-
xer rok 2013 kupiony u 
dealera, serwisowany. 
Cena do uzgodnienia. 
513 444 970 

•	 Sprzedam skuter ZIP-
PQUANTUM dwusuw lub 
zamienię na przyczepę 
samochodową. 795 911 
886 

•	 Pana z motocyklem mz 
jaskółka proszę o kon-
takt. 600 182 682 

rOlNICTWO
•	Sprzedam  ziemniaki 

jadalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 
35 gr. 782 036 086

•	koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

•	Sprzedaż jaj wiejskich 
– kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki Vi-
neta, Żabówko 18. 605 
092 517 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

•	Sprzedaż świeżych jaj 
kurzych, ul. Boh. War-
szawy 21

•	 Sprzedam przyczepę 6 
tonową i talerzówkę 2,70 
m szerokości. 603 839 
782 

•	 Konie sprzedam lub za-
mienię na bydło. Tel. 606 
627 718

•	 Sprzedam wóz, bryczkę i 
sanie, tanio, Tel. 606 627 
718

•	 Tuczniki sprzedam, 606 
576 417

•	 Ekologiczne jaja kur zie-
lononóżek. Tel. 796 767 
980

•	 Krowy i cielaczka sprze-
dam. 508 211 596 

 USłUgI
• PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 
151 516

•	PraNIe-magIel,Pra-
NIe DYWaNÓW, WY-
kłaDZIN, TaPICer-
kI meBlOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SkÓrZa-
NeJ maTerIałOWeJ / 
POŚCIelI WełNIaNeJ 
/ laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUg.
Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

•	mONTaŻ meBlI, facho-
wość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	malowanie, montaż 
paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	FIrma USłUgOWa 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od pod-
staw, przekładek da-
chów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fa-

chowo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	 Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

• TRANSPORT-PRZE-
PROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

• Specjalizacja łazienki i 
nie tylko. Fachowo. 665 
602 592

• Matematyka. 668 171 212
• Przyjmę od zaraz zlecenie 

na regipsy, szpachlowa-
nie, docieplanie itp. 504 
595 424

• Remonty mieszkań. 607 
729 933 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków 

– pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pra-
cy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekun-
ki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki	 do	 Niemiec,	 wy-
magany	j.	niemiecki	ko-
munikatywny,	 zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	
sprawdzone	 oferty,	 le-
galnie	737	451	825,	737 
886 919, 737 489 914

•	Zatrudnię	 pracowni-
ka	 ogólnobudowlanego.	
Tel. 695 264 594

•	Zatrudnię	pracowników	
ogólnobudowlanych,	
zbrojarzy,	 cieśli.	 Umo-
wa	 o	 pracę,	 atrakcyjne	
zarobki.	Praca	na	miej-
scu.	Mile	widziane	pra-
wo	jazdy	kat.	B.	731	404	
464

•	Pracowników	 budowla-
nych,	 betoniarzy	 zbro-
jarzy	zatrudnię.	694	440	
205

• Zatrudnię kierowców na 
wywrotki (4 osiowe) na 
terenie Nowogardu. Praca 
przy budowie obwodnicy. 
Kontakt: 603 661 883 

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

• Zatrudnię ekspedientkę 
do sklepu Lewiatan ul. 
Boh. Warszawy 102. Tel. 
91 39 21 373, 502 239 
619 

•	Pracownika	 do	 gospo-
darstwa	 rolnego	 przyj-
mę	 gmina	 Osina	 (Re-
dło).	Tel.	511	731	352	

INNe
•	 Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dę-

bowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Pianino Nokturn po na-
strojeniu sprzedam. 602 
474 266 

•	 Sprzedam drewno opa-
łowe kominkowe. 667 
788 820

•	 Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 
182

•	 Sprzedam fotel rehabili-
tacyjny. Tel. 503 332 355 

•	 Odpady oflisy tartaczne 
dębowe bukowe sprze-
dam na opał pocięte w 
klocki. 514 740 538

•	Sprzedam naczynia Fi-
lipiaka nowe. Wiado-
ność 887 200 570

•	 Sprzedam łóżko piętro-
we dziecięce stan bardzo 
dobry. 880 201 888

•	 Okazyjnie sprzedam na-
rożnik i ławostół. Tel. 602 
630 016 

•	 Sprzedam tanio pianino. 
Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosme-
tologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 
718

•	  Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2200 zł.

•	  Biurko + blat z regałem 
- 299 zł. , Laptop Lenovo 
- 349 zł. Tel. 503-005-554

• Stare pojazdy, motocy-
kle, rowery, motorowery. 
Części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

• Okazyjnie sprzedam na-
rożnik i ławostół. Tel, 
602 630 016 

•	 Kupie poroża jeleniowa-
tych.tel 603620605
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOZkłaD JaZDY BU SÓW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOgarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓłka 

 ŻWIrOWNIa DłUgOłĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91
 57

7 2
007

gra
�k@

dom
jud

y.plNAJTANIEJ w okolicy

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

BONY PODARUNKOWE 
             z okazji
• zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

  

D n i a  B a b c i  i  D z i a d k a

Piątek 
13 stycznia 2017 r. 
Nr 3 (2533)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
 Cena 2,00 zł (w tym 5% VAT)

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

Wpadli w ręce rekrutów  •  Tam się chwali cudzą robotą, a tu gdzie trzeba...

reklama

Czytaj s. 4

Firma z branży rolnej  

  Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Mocznik luzem
Cena z dostawa 1180 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

OGŁOSZeNIe

Czytaj s. 3

Uwaga!
 Technik administracji

nabór lutowy!

oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż
ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

INFORMATYKA, BHP, FLORYSTA (1 rok)
Rozpoczęcie zajęć już 11 lutego 

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

kontrakt z NFZ tylko na pół roku

Finansowanie  
szpitala  
zagrożone?

Żabówko

Walczą  
o budowę 
zatoki

 s. 3

II lO znów 
wśród 
najlepszych...
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W skrócie

Trwająca od środy wieczora odwilż, odsłania gdzieniegdzie drogowe 
fuszerki. Wyremontowana na osiedlu Bema przez gminę w zeszłym roku 
droga, biegnąca wewnątrz osiedla, stanęła cała w wodzie. Najwyraźniej 
w trakcie modernizacji ulicy nie wykonano drenaży, które odprowadza-
łyby wody deszczowe do tzw. sieci burzowej. MS

Ślady opon samochodu na poboczu ronda ukazują, jak niebezpiecz-
nie było w czasie środowej nawałnicy śnieżnej. Jeden z kierowców, jadąc 
przez zasypane śniegiem rondo w kierunku przejazdu kolejowego, naj-
wyraźniej zjechał nieco z asfaltu i przejechał skrzyżowanie poboczem. MS

Uwaga znaleziono 
klucze

Widoczny na zdjęciu pęk kluczy znalezio-
no przy skateparku na Placu Szarych Szere-
gów. 

Właściciela prosimy o odbiór zguby w biu-
rze redakcji DN. 

Tak kończą się narkotykowe 
rajdy ulicami miasta 

Wpadli w ręce 
rekrutów 
Policjanci pełniący służbę patrolową, w ramach adapta-
cji zawodowej na terenie Nowogardu, zatrzymali mężczyzn 
podejrzanych o posiadanie narkotyków oraz jednego, któ-
ry kierował pojazdem będąc pod działaniem środków odu-
rzających.

Młodzi stróże prawa, pełniąc 
służbę w Nowogardzie, na ul. 3-go 
Maja, zatrzymali do kontroli dro-
gowej pojazd marki Volvo, któ-
rym kierował 27-letni mężczy-
zna. Pasażerem auta był 20 - la-
tek. -Podczas kontroli mężczyźni, 
mieszkańcy Nowogardu, zachowy-
wali się nerwowo. Policjanci 

poddali ich szczegółowej kontro-
li, znajdując u pasażera w kiesze-
ni kurtki woreczek  z białym prosz-
kiem. 20-latek posiadał 1,2 gr. am-
fetaminy – opisuje przebieg akcji 
st. asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
policji. 

Również zachowanie kierują-
cego wskazywało na to, że może 
znajdować się pod wpływem nar-

kotyków. Funkcjonariusze pod-
jęli więc decyzję o przebadaniu 
mężczyzny pod kątem obecności 
środków odurzających w jego or-
ganizmie. 

-Przypuszczenia mundurowych 
potwierdziły się. Tester narkoty-
kowy wykazał, że 27-latek znajdu-
je się pod działaniem marihuany – 
informuje J. Filipczuk. 

MS

Rozkład jazdy autobusowej na przystanku przy ul.700-lecia

Przetarg na komunikację, jak saga 

Co tym razem zrobi burmistrz? 
Firma Adam Fedeńczak (AF), po raz trzeci złożyła swoją ofertę na dalszą obsługę linii ko-
munikacji miejskiej w Nowogardzie. Burmistrz już dwa razy odrzucał ofertę, twierdząc, że 
przekracza ona możliwości finansowe gminy. Jaka decyzja zapadnie tym razem?

Z przetargu na komunikację 
tworzy się pomału saga. Przy-
pomnijmy, że Burmistrz Nowo-
gardu już dwukrotnie unieważ-
niał postępowanie, bo oferta no-
wogardzkiej firmy przewozowej 
była dla gminy rzekomo za dro-
ga. Zgodnie z projektem budże-
tu na ten rok, gmina ma do dys-
pozycji 225 tys. złotych na to za-
danie. Burmistrz upiera się jed-
nak, przy kwocie 170 tys. zł, a 
więc mniej więcej tyle ile dotych-
czas rocznie kosztowało utrzyma-
nie bezpłatnej linii komunikacji. 
Tyle, że żadna z firm, które do-
tychczas startowały w przetargu, 
nawet nie zbliżyły się to tej kwo-
ty. Za pierwszym razem firma AF 
wyliczyła, że może obsługiwać li-
nię komunikacji za 203 tys. zł. 
Wówczas ofertę złożył też gryfic-
ki PKS na kwotę prawie 231 tys. 
zł. Za drugim razem na polu wal-
ki pozostał już tylko nowogardzki 
przewoźnik, składając ofertę na 
prawie 215 tys. złotych. Właści-
ciel firmy informował wówczas, 
że w związku ze zmieniającymi 
się realiami finansowymi (wzro-
stem kosztów ubezpieczeń, pa-
liwa i wynagrodzeń dla kierow-
ców), podpisanie umowy na wa-
runkach gminy oznaczałoby ko-

nieczność dopłacania do interesu 
z własnej kieszeni. 

Burmistrz ogłosił jednak ko-
lejny, trzeci przetarg, mimo iż 
oferty złożone w dwóch po-
przednich wyraźnie wskazywa-
ły, że raczej na tym zadaniu nie 
da się za dużo już zaoszczędzić. 
Machina urzędowa jednak znów 
ruszyła. Termin składania ofert 
minął 10 stycznia. Znów ofertę 
złożyła tylko firma Adama Fe-
deńczaka, proponując tym ra-
zem gminie podpisanie umo-
wy na realizację zadania za 213 

tys. zł, a więc nieco mniej niż po-
przednio. 

Jaką decyzję podejmie teraz 
burmistrz Nowogardu? Czy zaak-
ceptuje ofertę lokalnego przewoź-
nika? Nieoficjalnie wiadomo, że 
decyzja ma być znana jeszcze dzi-
siaj tj. piątek, 13 stycznia. 

Tymczasem, przynajmniej do 
końca stycznia, linię komunikacji 
miejskiej nadal obsługuje firma 
AF, z którą gmina podpisała spe-
cjalny aneks, gdy z końcem roku 
wygasła poprzednia umowa. 

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
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·
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kontrakt z NFZ tylko na pół roku

Finansowanie szpitala zagrożone? 
Nowogardzki szpital otrzymał kontrakt na leczenie pacjentów tylko do końca czerwca tego roku. Co będzie później? Na razie nie bardzo wiadomo. Rząd 
zapowiada poważne zmiany w systemie finansowania szpitali, w tym nawet likwidację NFZ i przejęcie ich obowiązków przez wojewodów. Dyrektor nowo-
gardzkiego szpitala obawia się jednak, że za tym wcale nie pójdą większe pieniądze dla szpitali. 

Jak informuje Kazimierz Lem-
bas, dyrektor szpitala, NFZ po raz 
pierwszy skrócił okres finansowa-
nia usług medycznych. 

-Dotychczas kontrakty były pod-
pisywane na rok. W tym roku 
otrzymaliśmy finansowanie do 
końca czerwca, jeśli chodzi o le-
czenie szpitalne. Specjalistka, czy-
li usługi świadczone w naszej przy-
szpitalnej przychodni, otrzyma-
ła kontrakt na cały rok – mówi K. 
Lembas. 

Nowogardzki szpital otrzymał 
łącznie 4 mln 018 tys. zł. Najwię-
cej z tego, bo 1 mln 102 tys. zł ma 
do dyspozycji oddział wewnętrz-
ny. Chirurgia otrzymała budżet w 
wysokości 966 tys. zł, a ginekolo-
gia 716 tys. zł. Oddział noworod-
kowy będzie musiał zmieścić się 
w kwocie 300 tys. zł. Po mniej niż 
pół miliona złotych otrzymały: 
izba przyjęć (486 tys. zł) i pedia-
tria (456 tys. zł). 

Pytanie tylko, co będzie dalej i 

kto zapłaci za leczenie pacjentów 
w drugim półroczu? Rząd zapo-
wiada poważne zmiany w syste-
mie finansowania szpitali. Szcze-
ciński NFZ przyznaje, że właśnie 
z tego powodu skrócono okres, na 
jaki podpisywane są kontrakty ze 
szpitalami. Dotyczy to wszystkich 
placówek zdrowia współpracują-
cych z Funduszem w naszym wo-
jewództwie.  

- Świadczeniodawcy z całego wo-
jewództwa (w tym z powiatu gole-
niowskiego) przyjęli propozycję 
kontraktów na cały rok 2017. Wy-
jątkiem są umowy ważne do poło-
wy 2017 roku, na następujące ro-
dzaje świadczeń: leczenie szpitalne 
(tj. w oddziałach szpitalnych plus 
chemioterapia plus programy leko-
we), ambulatoryjna opieka specja-
listyczna (poradnie plus badania 
diagnostyczne kosztochłonne, np. 
endoskopia, rezonans, tomogra-
fia), opieka psychiatryczna i lecze-
nie uzależnień oraz świadczenia 

opieki zdrowotnej kontraktowane 
odrębnie (np. dializy, leczenie cu-
krzycy z zastosowaniem pompy in-
sulinowej Umowy w tych rodza-
jach świadczeń obowiązują do po-
łowy 2017 roku. Wynika to z faktu, 
że od 1 lipca br. roku Ministerstwo 
Zdrowia planuje zmiany w sposo-
bie ich finasowania - informuje 
nas biuro prasowe szczecińskiego 
oddziału NFZ. 

Nie wiadomo jednak, czy za 
wspomnianymi zmianami w spo-
sobie finansowania służby zdro-
wia pójdą większe pieniądze dla 
szpitali. K. Lembas obawia się, że 
będzie wręcz odwrotnie. 

-Od pewnego czasu w rozmo-
wach na poziomie NFZ wyczuwa 
się, że Państwo pójdzie w kierunku 
częściowego przerzucenia finanso-
wania szpitali na samorządy. Po-
dobnie jest przecież od lat w przy-
padku oświaty - mówi K. Lembas. 

Pytany o taki scenariusz NFZ 
nie udziela nam odpowiedzi. 

Pewnie, dlatego, jak nam wiado-
mo nieoficjalnie na razie nawet 
sami urzędnicy Funduszu nie bar-
dzo wiedzą, co kryje się pod pla-
nowaną zmianą sposobu finan-
sowania szpitali. Niektórzy twier-
dzą, że część szpitali, szczególnie 
tych najmniejszych, może w ogó-
le mieć ograniczony dostęp do fi-
nansowania z budżetu państwa, a 
niektóre mogą nawet zostać wy-
kreślone z krajowej sieci szpitali. 
Mówiło się bowiem, że państwo 
będzie chciało finansować tylko 
placówki do poziomu powiato-
wych (w naszym przypadku był-
by to tylko szpital w Goleniowie). 
Dyrektor nowogardzkiego szpita-
la uspakaja jednak, że naszej pla-
cówce zdrowia to nie grozi.  

-Jesteśmy ujęci w sieci szpitali, 
bo spełniamy podstawowy wymóg, 
czyli posiadamy odpowiednią li-
czę oddziałów szpitalnych Nie ma 

więc ryzyka, że nasz szpital w dru-
gim półroczy nie dostanie w ogóle 
pieniędzy. Może dostać jednak ich 
mniej i na to musimy się przygoto-
wać – zapewnia K. Lembas. 

Dlatego dyrektor szpitala ase-
kuracyjnie złożył w zeszłym rok 
wniosek do budżetu gminy na 
zabezpieczanie pół miliona zło-
tych na wypadek, gdyby spełni-
ły się obawy o konieczności dy-
wersyfikacji finansowania lecze-
nia pacjentów. Burmistrz wnio-
sku szpitala w budżecie jednak 
nie ujął. 

Marcin Simiński

Finansowanie nowogardzkiego szpitala przez NFZ po raz pierwszy pod wielką niewiadomą

Oddział położniczo-ginekologiczny - chluba nowogardzkiego szpitala. Tylko, czy w 
nowym finansowaniu starczy pieniędzy, by odbierać porody...
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masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 

 513 088 309  91 
392 21 65

ranking liceów ogólnokształcących 

II LO najlepsze w powiecie, 18. w województwie 
W świeżo opublikowanym rankingu Perspektyw (branżowym piśmie poruszającym tematykę oświatową) najlepszych liceów ogólnokształcących, nasze II 
LO zajęło 18. miejsce w woj. zachodniopomorskim. Niestety szkoła wypadła z zestawienia krajowej pięćsetki. 

W rankingu opublikowanym 
na początku zeszłego roku, II LO 
zajęło 352 miejsce w kraju i 17 w 
województwie. W najnowszym 
rankingu 2017, szkoła nie zmie-
ściła się w grupie pięciuset najlep-
szych liceów w Polsce. Odnoto-
wała też niewielki spadek w zesta-
wieniu wojewódzkim. Niemniej i 
tak nowogardzkie II LO jest jedy-
ną szkołą średnią z terenu nasze-
go powiatu, która znalazła się w 
prestiżowym zestawieniu najlep-
szych liceów w regionie. Tym sa-
mym szkoła konkuruje ze szkoła-
mi z ośrodków metropolitalnych, 
jak Szczecin czy Koszalin. 

- Pracujemy na żywym orga-
nizmie. Każdy rocznik jest inny 
i trudno mieć pewność wyniku. 
Nie zawsze, bowiem praca włożo-
na przez nauczycieli ma odzwier-
ciedlenie w wynikach, jakie osiąga-
ją uczniowie podczas matur. Cie-
szy nas jednak fakt utrzymania się 
w zestawieniu regionalnym i to w 
zasadzie na tym samym poziomie. 
Tym bardziej, że jesteśmy jedyną 
szkołą z ternu naszego powiatu, 
która znalazła się na tej liście. Bio-
rąc jednak pod uwagę nasze wyni-
ki w skali kraju z poprzednich lat 
zdaję sobie sprawę, ze spoczywają-
cej na nas odpowiedzialności. Dla-
tego będziemy pracować nad tym, 
aby w przyszłorocznym rankingu 
powrócić do grona 500 najlepszych 
liceów w kraju – mówi Leszek Be-

cela, dyrektor ZSO, w skład któ-
rego wchodzi II LO i Gimnazjum 
nr 2. 

Najlepszym liceum ogólno-
kształcącym w woj. zachodniopo-
morskim w rankingu Perspektyw 
pozostaje niezmiennie XIII LO w 
Szczecinie. Szczecińska „Trzynast-
ka”, tak samo jak w zeszłorocz-
nym rankingu, zajęła także pierw-
sze miejsce w zestawieniu krajo-
wym. Drugie miejsce na liście wo-
jewódzkiej i 60.  na krajowej zaję-
ło natomiast II LO im. Mieszka I 
w Szczecinie. 

Zgodnie z postanowieniem Ka-
pituły rankingu, licea ogólno-
kształcące zostały ocenione za po-
mocą trzech kryteriów. Są to: suk-
cesy szkoły w olimpiadach, wy-
niki matury z przedmiotów obo-
wiązkowych, oraz wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych. Do 
sporządzenia rankingu wykorzy-
stano dane z protokołów komi-
tetów głównych olimpiad, zesta-
wienia okręgowych komisji egza-
minacyjnych (OKE) z wynikami 
matur z przedmiotów obowiąz-
kowych i przedmiotów dodatko-
wych, oraz dane Systemu Infor-
macji Oświatowej. Ranking szkół 
Perspektyw opublikowano po raz 
18. 

Równocześnie z rankingiem li-
ceów Perspektywy opublikowa-
ły także zestawienie najlepszych 
techników. Z naszego powiatu na 
liście wojewódzkiej znalazło się 
tylko Technikum nr 1 w ZS Za-
wodowych w Goleniowie, zajmu-
jąc 42 pozycję na 50 sklasyfiko-
wanych szkół. W zestawieniu za-
brakło miejsca dla nowogardz-
kiego Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, gdzie uczniowie mogą 
kształcić się w ramach siedmiu za-
wodów kończących się dyplomem 
technika. 

Obok publikujemy zestawienie 
najlepszych liceów ogólnokształ-
cących w woj. zachodniopomor-
skim według rankingu Perspek-
tyw. 

Marcin Simiński 

Ranking Liceów 2017 - zachodniopomorskie 
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Nazwa szkoły miejscowość ‚16 ‚15 WSk
Z n a k 
j a k o -
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1 1 XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin 1 6 100

2 68 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin 60 24 56.13

3 78 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Du-
bois Koszalin 110 92 55.04

4 105 V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Asnyka Szczecin 96 95 52.62

5 187 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecinek - - 47.79

6 188 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go Szczecin 362 216 47.77

7 229 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koper-
nika Kołobrzeg 172 204 46.42

8 246 IX LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Monte 
Cassino Szczecin 170 64 45.16

9 316 XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin 328 116 42.52

10 369 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickie-
wicza Stargard Sz. 314 168 41.05

11 430 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniew-
skiego Koszalin 261 330 39.74

12 453 I LO im. Tarasa Szewczenki Biały Bór - - 39.12

13 454 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście 351 352 39.09

14 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety Szczecinek 500+ 500+ 37.48

15 500+ IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Pru-
sa Szczecin 500+ 404 36.58

16 500+ VI LO im. Stefana Czarnieckiego Szczecin 500+ 317 36.24

17 500+ I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin 500+ 453 36.08

18 500+ II Liceum Ogólnokształcące Nowogard 500+ 352 35.89

19 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wiel-
kiego Wałcz 500+ 409 35.66

20 500+ I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ 500+ 35.35
21 500+ I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” Świnoujście 500+ 360 34.48
22 500+ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. Koszalin 500+ - 34.33

23 500+ III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Ko-
pernika Szczecin 500+ 500+ 34.00

24 500+ II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Tischnera Wałcz 500+ 500+ 33.60
25 500+ X Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ 500+ 33.28

II LO w Nowogardzie po raz kolejny znalazło się na liście 25 najlepszych liceów w województwie zachodniopomorskim
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Nasza interwencja w Żabówku

Mieszkańcy walczą o budowę zatoki dla autobusu 
W ostatnich dniach do redakcji DN zgłosili się mieszkańcy Żabówka, którzy już od prawie roku walczą o miejsce, w którym mógłby zawracać szkolny au-
tobus. Zabudowania i infrastruktura utrudniają ten manewr, i jak na razie nie ma widoków na poprawę tej sytuacji.

Przez wiele lat dzieci czeka-
ły na autobus przy zakręcie, w sa-
mym środku wsi. Tam wsiadały, a 
autobus wycofywał w drogę do-
jazdową i nawracał, bo Żabów-
ko to ostatni przystanek na trasie 
szkolnego autobusu.  Mieszkańcy 
Żabówka twierdzą, że pani Gaj-
da, właścicielka działki położo-
nej przy drodze, na której nawra-
cał autobus, zakazała w tym miej-
scu tego manewru. - Pani, która 
tam mieszka, powiedziała, że dro-
ga w tym miejscu jest rozjeżdżona 
i ona ma przez to utrudniony do-
stęp do swojej posesji. W związku 
z tym zakazała, aby w tym miejscu 
zawracał autobus. Teraz jest pro-
blem, bo kierowca musi jechać da-
lej, a tam nie ma dobrych warun-
ków do nawracania. Już nie raz au-
tobus się zakopał i dzieci spóźnia-
ły się do szkoły-relacjonuje miesz-
kanka Żabówka. 

Teraz autobus zabiera dzieci z 
przystanku, oddalonego od za-
krętu o parę metrów, jednak nie 
może nawrócić w „stałym” miej-
scu. W związku z tym autobus na-
wraca kawałek dalej, pomiędzy 
boiskiem a placem zabaw. Jednak 
w okresie od jesieni aż do wiosny 
jest to problem. W tym miejscu 
nie ma utwardzonej nawierzchni. 
Grunt jest rozjeżdżony, co utrud-
nia manewr nawracania i istnieje 
ryzyko „zakopania się” pojazdu. 
Kierowcy, aby zapobiec opóźnie-
niu autobusu i ewentualnych nie-
dogodności związanych z ugrzęź-
nięciem, próbują nawracać w in-
nych miejscach. W ostatnich 
dniach, ze względu na złe warun-
ki na drodze, autobus musiał je-
chać aż do sąsiedniej wsi (Kona-
rzewo), aby mieć możliwość spo-
kojnego nawrócenia i dowiezie-
nia bezpiecznie i bez problemów 
dzieci do szkół. 

W związku z licznymi preten-
sjami mieszkańców, zapytaliśmy 
p. Gajdę, jak odnosi się do zaist-
niałej sytuacji. 

  - Cieszę się, że Dziennik przy-
jechał. Może w końcu uda mi się 
wyjaśnić pewne kwestie- mówi p. 
Gajda. -  W ubiegłym roku kilka-
krotnie dzwoniłam do ZEAS-u w 
Nowogardzie (wydział w gminie 
zajmujący się organizacją przejaz-
dów szkolnych- dop. red.), sugeru-
jąc rozwiązanie problemu, w tym 
utwardzenie drogi gminnej, na któ-
rej cofa autobus szkolny. W kwiet-
niu ubiegłego roku odbyła się wi-
zja lokalna, w której uczestniczy-
li: p. Magda Pędzik (wówczas kie-
rownik ZEAS-u), p. Tadeusz Fiej-
dasz (kierownik WGKiOŚ) oraz p. 

Alicja Starczewska (dyrektor SP w 
Żabowie). Koncepcja utwardzenia 
drogi została odrzucona, ponieważ 
(cytuję p. T. Fiejdasza): „Nie cofa 
się autobusem z dziećmi na zakrę-
cie - relacjonuje p. Gajda - Znam 
wszystkie dzieci w Żabówku i wi-
działam, jak o siódmej rano czeka-
ją na zakręcie, kiedy pada deszcz, 
śnieg, wieje wiatr, czy zalega dużo 
błota. A parę metrów dalej jest 
przystanek. Dla kogo? Nie wszyscy 
rodzice odprowadzają swoje dzieci, 
a miejsce na zakręcie jest niebez-
pieczne. Nie znam szczegółów ne-
gocjacji pomiędzy ZEAS-em a PKS 

Gryfice, nie jestem stroną. Jednak z 
satysfakcją zauważam pozytywną 
zmianę – dzieci czekają na przy-
stanku – dodaje nasza rozmów-
czyni. 

P. Gajda twierdzi także, że niko-
mu nie chciała wyrządzić krzyw-
dy. Chodziło jej jedynie o bez-
pieczeństwo dzieci, zarówno tych 
wsiadających jak i wysiadających 
z autobusu. Pani Gajda, zapytana, 
jak odnosi się do tego, co twierdzą 
mieszkańcy wsi o wydanym przez 
nią „zakazie”, twierdzi, że nigdy 
nikomu nie zabroniła korzystania 
z drogi. Nie rozmawiała także na 

ten temat z kierowcami autobusu. 
- Droga prowadzi do trzech posesji. 
Z konieczności jeżdżą tędy samo-
chody osobowe, ciężarowe, dostaw-
cze, śmieciarki, PUWiS czy ciągni-
ki rolnicze z fermy drobiu. Jest to 
przecież droga gminna – wyjaśnia. 

Mieszkańcy Żabówka wraz z 
sołtysem wsi próbują znaleźć roz-
wiązanie tej sytuacji. Dowiedzie-
li się, że część ogrodzenia pań-
stwa Gajda jest położone na dział-
ce gminnej. - Ta droga jest gmin-
na. Gdyby ta Pani rozebrała to 
ogrodzenie a gmina dała nam tę 
działkę, byłoby dużo miejsca, gdzie 

można byłoby postawić przystanek 
i autobus miałby gdzie spokojnie 
zawracać. - mówi sołtys wsi, Iza-
bela Gutowska. Pani Gajda nato-
miast odrzuca koncepcję utwo-
rzenia przystanku i zatoki autobu-
sowej na działce gminnej położo-
nej przy jej posesji. - Rzeczywiście, 
okazało się, że nasze ogrodzenie 
jest ustawione na działce gminnej. 
Wystąpiliśmy już w tej sprawie do 
Gminy o wykupienie tego kawał-
ka. Natomiast, jak twierdzą miesz-
kańcy, nie jesteśmy właścicielami 
działki obok, gdzie chcą utworzyć 
przystanek. Jednakże nie ma tam 
warunków na takie rzeczy. Ta część 
Żabówka to teren o dużym spadku 
i zgodnie z grawitacją, wody desz-
czowe i gruntowe się w tym miejscu 
zbierają, przez co teren jest podmo-
kły. Autobus i tak miałby problem 
z zawracaniem – mówi p. Gajda. 

Jeden z kierowców potwier-
dził, że nawracanie w tej miejsco-
wości jest problemem. Widzi jed-
nak rozwiązanie tej sprawy: Wy-
starczyłoby, gdyby gmina utwar-
dziła drogę pomiędzy boiskiem a 
placem zabaw. Wtedy znacznie ła-
twiej i prościej byłoby zawracać. 
Teraz staramy się jak możemy, 
jednak musimy wziąć pod uwa-
gę ciężar autobusu. Kiedy jest su-
cho, bądź zamarznięte, nie ma z 
tym problemu. Jednak mokra na-
wierzchnia jest problemem i stara-
my się jak możemy, aby było bez-
piecznie i na czas.- mówi nam kie-
rowca jeżdżący na tej trasie szkol-
nym autobusem. 

To jednak nie mieszkańcy, ani 
kierowca, tylko gmina winna jest 
zadbać o to, aby szkolne autobusy 
miały stworzoną odpowiednią in-
frastrukturę w Żabówku. Wszak 
chodzi o bezpieczeństwo dzieci. 
Wszystko wskazuje jednak na to, 
że to mieszkańcy Żabówka sami 
muszą walczyć o to, aby ich dzie-
ci były bezpiecznie dowiezione do 
szkoły i aby autobus miał miejsce 
do nawrócenia. Pozostaje wierzyć, 
że gmina pochyli się nad tym pro-
blem. Wszak wiele mówi się o in-
westycjach na wsiach, ale jak wi-
dać nie zawsze są one realizowa-
ne tam, gdzie jest paląca potrzeba. 
Wystarczy przypomnieć, że kilka 
lat temu we wsi wyremontowano 
świetlicę, która świeci pustkami. 
Czy nie lepiej wówczas było wy-
dać te pieniądze w pierwszej ko-
lejności na poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach i budowę profe-
sjonalnej zatoki dla szkolnych au-
tobusów? Na to pytanie niech każ-
dy odpowie sobie sam. 

DŚ

Autobus przywożący dzieci ze szkoły

Autobus nawracający pomiędzy boiskiem a placem zabaw, oddalonym kawałek drogi od przystanku
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Czesława Palenica: lat 79, zmarła 09.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

13.01.2017r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Tomasz Krawczyk: lat 52, zmarł 10.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

13.01.2017r,  o godz. 14:30 na cmentarzu w Nowogardzie.
Zofia Ochęcka: lat 85, zmarła 12.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

14.01.2017r,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Trzechlu.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wizyty duszpasterskie  
w Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie

13.01.2017r. (piątek) - ul. Lu-
boszan 13; Traugutta i Okulic-
kiego

14.01.2017 r. (sobota) – ul. 
Karsk cz.II; Olchowo-wieś; War-
szawska 1,7 i 13.

16.01.2017 r. (poniedziałek) 
–  ul. Luboszan 12 i domy Armii 
Krajowej 50, Armii Krajowej 51, 
Plac Wolności 6 (1-24) 

17.01.2017 r. (wtorek) –  ul. 
Wyszyńskiego 5, Armii Krajo-
wej (lewa strona od końca), Ar-
mii Krajowej (prawa strona od 
końca), Plac Wolności 6 (25-48)

Kolęda rozpoczynają się - w 
tygodniu od godz. 16.00, nato-
miast w soboty od godz. 12.00.

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

13.01.2017r. (piątek) -ul. Gry-
fitów 4,17-36, Racibora 1, 2, 3.

14.01.2017r. (sobota) - Jar-
chlino

16.01.2017r.(poniedziałek) 

-  ul. Racibora 4, Światowida i 
Boh. Warszawy 1a - 5a 

17.01.2017r.(wtorek) -  ul. 
Boh. Warszawy od 5 – do 37

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

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

13.01.2017r. ( piątek) -  ul. 
Gen. J. Bema nr 32, 33, 34 i 35. 

14.01.2017r. (sobota) -  ul. 
Gen. J. Bema nr 36, 37, 38 i 
Miętno.

16.01.2017r.(poniedziałek) -  
ul. Gen. J. Bema 39 i Leśna 1, 2 
i 3

17.01.2017r.(wtorek) -  ul. Le-
śna 4, 5, 6 i 6a

Kolęda rozpoczyna się - od 
poniedziałku do piątku od godz. 
16.00, a w sobotę od godz. 11:00.

Po kolędzie będzie chodziło 
dwóch kapłanów; proboszcz i 
wikariusz z ministrantami.

Opr. MR 

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzą-
cego ku niemu, i rzekł: Oto Bara-
nek Boży, który gładzi grzech świa-
ta. To jest Ten, o którym powie-
działem: Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przysze-
dłem chrzcić wodą w tym celu, aby 
On się objawił Izraelowi. Jan dał 
takie świadectwo: Ujrzałem Du-
cha, który jak gołębica zstępował 
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, któ-
ry mnie posłał, abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: Ten, nad któ-
rym ujrzysz Ducha zstępujące-
go i spoczywającego nad Nim, jest 
Tym, który chrzci Duchem Świę-
tym. Ja to ujrzałem i daję świadec-
two, że On jest Synem Bożym. (J 
1,29-34)

Posłannictwem Jana było przy-
gotowanie gruntu pod działalność 
Jezusa Chrystusa. Jan jest tym, 
który zapowiada przyjście Syna 
Bożego. W dzisiejszym Słowie wi-
dzimy Jana, który wskazuje na Je-

zusa, mówiąc: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. Każdy 
kapłan podczas sprawowania Eu-
charystii staje się współczesnym 
Janem Chrzcicielem. Każdy ka-
płan jest posłany by przygotowy-
wać Panu drogę do ludzkich serc. 
Każdy kapłan podczas Mszy świę-
tej wskazuje na chleb konsekrowa-
ny mówiąc słowa Jana: Oto Bara-
nek Boży. Po tych słowach nastę-
puje Komunia święta. Celem na-
szego chrześcijańskiego życia jest 
ścisłe zjednoczenie się z Bogiem. 
Pełnia tego zjednoczenia objawi 
się dopiero po śmierci, lecz na-
sze życie ziemskie już na to zjed-
noczenie musi być ukierunkowa-
ne. Najlepszym środkiem do zjed-
noczenia się z Bogiem jest Ko-
munia święta. Ten chleb niebiań-
ski przemienia nas w Chrystusa. 
Przystępując często do stołu Pań-
skiego stajemy się coraz bardziej 
chrystusowi. Głównym skutkiem 
przyjmowania Komunii świętej 
jest utrzymanie w naszej duszy ła-
ski życia. Chleb niebiański jest po-
karmem duszy, utrzymuje jej ży-
cie, jak zwykły chleb nasze ciało. 
Sobór Trydencki naucza, że „Eu-
charystia jest zbawiennym lekar-
stwem, chroniącym nas od grze-
chów śmiertelnych i oczyszczają-
cym z grzechów powszednich”. Je-
zus Chrystus, Boży Baranek, któ-
ry ma moc gładzić nasze grzechy. 
To Komunia święta przywraca i 
wzmacnia nasze siły duchowe. To 
Komunia święta napełnia nas po-

kojem wewnętrznym. To Komu-
nia święta przynagla nas do czy-
nienia dobra. To Komunia roz-
pala w nas gorliwość dążenia do 
świętości. Bez Komunii świętej je-
steśmy słabi. Bez Komunii jeste-
śmy podatniejsi na pokusy i szyb-
ciej im ulegamy dopuszczając się 
grzechów. Bez przyjmowania Ko-
munii świętej nasze serce odczu-
wa niepokój. Jesteśmy rozdraż-
nieni, łatwo nas wytrącić z rów-
nowagi. Bez Bożego pokarmu 
nie jesteśmy w stanie zrobić po-
stępów w życiu duchowym. Bez 
tego chleba niebiańskiego nie je-
steśmy w stanie stać się lepszymi, 
świętszymi. Sami z siebie jesteśmy 
po prostu słabi. To chleb niebiań-
ski przemienia nas w Chrystu-
sa. To ten chleb czyni nas silny-
mi. Ważne jest, aby uznać prawdę 
o sobie. Prawdę o swoim miejscu i 
roli, którą ma się do spełnienia tu 
na ziemi. Częstą pułapką, w którą 
niestety wpadamy to zbytnie kon-
centrowanie się na sobie, przez co 
tracimy kontakt z drugim czło-
wiekiem, a przede wszystkim tra-
cimy kontakt z Bogiem. Jeśli nie 
mam przeszkody, aby pójść do 
spowiedzi świętej i otrzymać roz-
grzeszenie, to powinienem czynić 
to zawsze, jak tylko dopuszczę się 
grzechu ciężkiego. Powstrzymy-
wanie się od przyjmowania Ko-
munii świętej nie uczyniło niko-
go doskonalszym, natomiast jej 
przyjmowanie: owszem. Nie ża-
łujmy przyjętych Komunii, lecz 
tych, które przez swoje lenistwo 
zaniedbaliśmy, opuściliśmy. Dzi-
siejsze Słowo niech porusza nasze 
serca do zrobienia rachunku su-
mienia z przyjmowania Komunii 
świętej. Jak często to czynię? Czy 
zawsze jest to powiązane z wyzna-
niem i odrzuceniem mojej grzesz-
ności? Czy odpowiednio przygo-
towuję się do godnego przyjęcia 
chleba niebiańskiego? Czy zacho-
wuję co najmniej godzinny post 
przed Eucharystią? Czy wierzę, że 
w tej hostii obecny jest żywy Bóg? 
Jan Chrzciciel wskazuje Chry-
stusa, jako Baranka Bożego. Bło-
gosławiony jest ten, kto jest we-
zwany na Jego ucztę. Prawdziwie 
szczęśliwy jest ten, kto Go przyj-
muje. Cóż więcej możemy otrzy-
mać skoro przychodzi do nas sam 
Bóg?

Ks. Krystian Dylewski

Nie zawiedli… 
Dziękujemy!
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…”

Stowarzyszenie na Rzecz In-
tegracji Osób Niepełnospraw-
nych „NASZE SZANSE” zakoń-
czyło akcję „Pierniki za piór-
niki”, której celem było ze-
branie przyborów szkolnych  
i przekazanie ich potrzebują-
cym uczniom z SOSW w Nowo-
gardzie. Była to pierwsza edycja 
zbiórki i pomimo krótkiego cza-
su, ludzie dobrej woli nie zawie-
dli. W zbiórkę włączyli się m.in. 
uczniowie z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Osinie, Szkoły Pod-
stawowej nr 2, pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie i 

osoby prywatne. Łącznie zebrano 
3 kartony przyborów szkolnych. 
Za otrzymane artykuły dziękowa-
liśmy świątecznymi piernikami, 
przygotowanymi przez wycho-
wanków Ośrodka. Zebrane pod-
czas akcji kredki, zeszyty, piórni-
ki i inne artykuły szkolne zostały 
posegregowane, a następnie prze-
kazane potrzebującym uczniom 
jeszcze przed Świętami Boże-
go Narodzenia. W imieniu dzieci  
i swoim bardzo dziękujemy tym, 
którzy w jakikolwiek sposób za-
angażowali się w akcję.

Organizatorzy

PkPS Informuje 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, infor-
muje o dniach i godzinach wydawania żywności: 

16.01.2017 - PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 9:00 - 14:00,  NUME-
RY 1-80

17.01.2107 - WTOREK OD GODZ. 9:00 -14:00, NUMERY  81-
160

18.01.2017 - ŚRODA OD GODZ.  9:00 - 14:00,  NUMERY 161-250
Potrzebne dokumenty: Dowód Osobisty, nadany numer porząd-

kowy. 
PKPS

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Danuty Łyjak  oraz bliskich

z powodu śmierci 

Mamy 
składa PZC „Caritas”  przy parafii  

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

kONDOleNCje
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 Kino na weekend
ŁOTR 1. GWIEZDNE 
WOJNY - HISTORIE

12.01.2017, godz. 17.00 DUBBING 
PL/ godz. 20.00 NAPISY PL
13.01.2017, godz. 17.00 DUBBING 
PL/ godz. 20.00 NAPISY PL
14.01.2017, godz. 17.00 DUBBING 
PL/ godz. 20.00 NAPISY PL
przygodowy, science-fiction 
USA/ 2016 /133 min. 
od lat: 7

Pierwszy z serii spin-offów 
Gwiezdnych wojen. Akcja filmu, 
opowiadającego historie buntow-
ników próbujących wykraść pla-
ny Gwiazdy Śmierci, rozgrywa 
się przed wydarzeniami ukazany-
mi w produkcji „Gwiezdne wojny: 
Nowa nadzieja”. Na ekranie m.in. 
Felicyty Jones, Forest Whitaker i 
Mads Mikkelsen. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 

osób zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

NDk ZaPraSZa Na SPekTakl

LESŁAW ŻUREK Z ŻONĄ W "JUDY"
W piątek, 20 stycznia 2017 r. o godz. 19.00, zapraszamy na spektakl muzyczny inspirowa-
ny życiem oraz twórczością legendarnej amerykańskiej aktorki i wokalistki Judy Garland. 
W rolach głównych w przedstawieniu pt. „Judy” grająKatarzyna Misiewicz-Żurek oraz Le-
sław Żurek, a akompaniuje im Przemysław Zalewski. Bilety na spektakl w cenie 40 zł do na-
bycia w kasie NDK oraz online.

Akcja przedstawienia rozgrywa 
się w garderobie kopenhaskiej sali 
koncertowej tuż przed ostatnim 
wyjściem Judy Garland na scenę 
- trzy tygodnie później znaleziono 
ją martwą w wynajętym domu w 
Londynie. Przyczyną śmierci było 
"przypadkowe przedawkowanie 
barbituranów", próby samobój-
czej nie stwierdzono. Koroner do-
dał, że Garland i tak żyła "na kre-
dyt", między innymi z powodu 
marskości wątroby. Miała 47 lat. 
Ceremonię pogrzebową przepro-
wadził pastor, który trzy miesią-
ce wcześniej udzielił jej ostatnie-
go, piątego już ślubu. Liza Minnel-
li tak powiedziała o śmierci swojej 
matki: "To nie samobójstwo - była 
po prostu zmęczona, jak kwiat, 
który daje światu radość i piękno, 
a potem więdnie".

Spektakl jest zabawną i jedno-
cześnie gorzką opowieścią o życiu 

"tam, gdzie gwiazd jest więcej niż 
na niebie", refleksją nad przemi-
janiem i blaknięciem blasku sła-
wy, próbą rozliczenia się z całe-
go życia. Zaglądając do garderoby 
Judy Garland podglądamy intym-
ny świat schowany przed publicz-
nością, słuchamy piosenek śpie-
wanych "tylko dla siebie", śmieje-
my się z anegdot, które nigdy nie 
ujrzały światła dziennego, stajemy 
się adresatem zwierzeń ze świata 
znajdującego się "gdzieś tam po-
nad tęczą".

Gwiazdy „Judy” Katarzyna Miś-
kiewicz - Żurek i Lesław Żurek to 
aktorskie małżeństwo. Lesław Żu-
rek uważany jest za jednego z naj-
zdolniejszych i najbardziej obie-
cujących aktorów polskich mło-
dego pokolenia. Szczególny roz-
głos przyniosła mu pierwszopla-
nowa rola w nagrodzonej Złoty-
mi Lwami „Małej Moskwie” i wy-

stęp u Kena Loacha w filmie „Po-
lak potrzebny od zaraz”. Z mię-
dzynarodowymi ekipami współ-
pracował też na planie polsko-
-amerykańskiego filmu „War-
saw Dark” Christophera Doyle-
’a, a także thrillera „Kierowca” Je-
rome’a Dassiera, z udziałem Chri-
stophera Lamberta i Agnieszki 
Grochowskiej (2008). Na dużym 
ekranie oglądać go można było 
ostatnio w filmie „Hel”.

Katarzyna Misiewicz-Żurek ma 
na swoim koncie udział w dzie-
więciu serialach. Debiutowała 
jako Elwira Radzińska w "Klanie", 
zagrała m.in. sekretarkę w "Sa-
mym życiu", Marzenę Dziedzic w 
"Na Wspólnej" i policjantkę w "M 
jak miłość". Wcieliła się także w 
znajomą Artura w "Prosto w ser-
ce", a na dużym ekranie oglądać ją 
można było w „Listach do M.”.

żródło: NDK

Tam się chwali cudzą robotą,  
a tu gdzie trzeba, to go nie ma...

Mija rok i nic się nie zmie-
nia w kwestii niebezpieczne-
go uskoku na drodze pomiędzy 
Karskiem a Ogorzelami, i usta-
wieniem tam barierek ochron-
nych po obu stronach jezdni. 

Jedna z naszych czytelniczek, 
która dokładnie przed rokiem 
zwracała na to uwagę, prosząc 
burmistrza o poprawę sytuacji, 
na łamach DN, znów pisze w tej 
sprawie, wytykając włodarzowi 
miasta brak reakcji i podjęcia 
jakichkolwiek działań.

Kobieta postanowiła ponow-
nie napisać, będąc zbulwersowa-
na tym, że burmistrz chwali się na 
stronie UM nowymi barierkami, 
jakie powstały w Wierzbięcinie 
(poprzednie zostały zniszczone w 
wyniku wypadku samochodowe-
go, do jakiego doszło w tym miej-
scu), chociaż inwestycję wykonał 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich – właściciel drogi. 

Poniżej fragmenty nadesłanego 
listu od naszej stałej czytelniczki:

Przeczytałam dziś na stronie in-
ternetowej miasta artykuł doty-

czący remontu barierek ochron-
nych w Wierzbięcinie. Burmistrz 
wykonał barierki… i to sformu-
łowanie na początku:  „Wyko-
nywanie drobnych prac inwesty-
cyjnych z punktu widzenia ogółu 

gminy może wydawać się błahe. Z 
punktu widzenia mieszkańca, czę-
sto mają one zasadnicze znacze-
nie. Jeśli więc ktoś myśli, że bur-
mistrz interesuje się przebiegiem 
wyłącznie dużych inwestycji na 
terenie gminy Nowogard, ten jest 
w błędzie”.  A ja właśnie utwier-
dzam się w przekonaniu, że Bur-
mistrza nic to nie interesuje. Parę 
lat walczę o postawienie barie-
rek na odcinku Karsk - Ogorze-
le, przy tzw. uskoku oraz napra-
wy nawierzchni drogi w tym miej-
scu.  Dziennik Nowogardzki wie-
le razy publikował fakty i obrazo-
wał sytuację, jednak jak grochem 
o ścianę. W tamtym roku było, co 
prawda, zlecone wykonanie na-
prawy tego fragmentu drogi, ale 
po remoncie jest gorzej jak przed. 
Powstaje pytanie, kto w ogóle do-
konał odbioru zakończenia inwe-

stycji? Bo to do odbioru się nie 
nadawało. Przyszła zima, minu-
sowe temperatury i śniegi prak-
tycznie uniemożliwiają przejazd 
drogą w miejscu tego uskoku. 
Ostatnio samochody przepuszcza-
ły się na uskoku, bo przejechanie 
nie było możliwe, aby minąć się z 
innym samochodem jadącym na 
przeciwległym pasie. Wiele razy 
dochodziło tam do wypadków, na 
szczęście nikomu nic się nie stało, 
ale to jest do czasu, dopiero jak 
stanie się jakaś tragedia to wte-
dy dopiero będą radzić? Dlacze-
go nie można rozwiązać problemu 
tylko zaogniać całą sytuację? Po 
raz kolejny apeluję do burmistrza, 
aby rozwiązał tę sprawę. 

Proszę o publikację.
 Dane do wiadomości redakcji. 

Opr. MS
 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Biblioteka miejska zaprasza
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masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Marii Góreckiej tel. 659 426 028:

 

Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi 

„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do współpracy i wstępowania w nasz szeregi

Zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00
ul. Wojska Polskiego 7 (w budynku za rehabilitacją)

Lila Róż Nowogard

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

PrZYjmĘ 
mechanika samochodowego

 lub ucznia na praktykę. 
Tel. 509 528 688

Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Piękne są w życiu dni i godziny, ale najpiękniejszy jest
14 styczeń bo masz 50 urodziny.

Z okazji 50 Urodzin
Kochanej Anicie Kowalczyk
najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, 
pomyślności,  rodzinnej radości i miłości

składają 
Rodzice, Siostra Gosia z Mężem i Synem 

oraz Brat Waldek z Żoną i Córką

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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Manipulacja
Najbardziej zdumiewające w obecnym konflikcie parlamentarnym, to fakt, że jest on traktowany poważnie. Zarówno publicyści, jak i politycy głowią się 
jak ten konflikt rozwiązać, kto ustąpi, kto się z niego pierwszy wycofa,  kto na nim bardziej straci, a kto go politycznie  wygra. Te „poważne” dyskusje, wie-
ce poparcia dla obu stron, zastanawianie się nad skutkami dla polskiej sceny politycznej, to wszystko robi wrażenie ponurej groteski. Bo jak poważnie 
traktować zarzuty z jednej strony o wprowadzeniu w Polsce dyktatury czy likwidacji demokracji, a z drugiej strony zarzuty o przygotowanie puczu, i swo-
istym zamachu stanu. To wszystko jest nie tylko niepoważne, ale zupełnie groteskowe. Jakaś gra, już nie pozorów, ale jakiegoś obłędu. I nie byłoby to zja-
wisko godne uwagi, gdyby nie fakt, że ten konflikt zupełnie destabilizuje państwo, a także, że jest traktowany zupełnie poważnie przez opinię publiczną.

Otóż w sytuacji narastającego 
konfliktu międzynarodowego, na-
rastającego chaosu i niepewno-
ści w stosunkach międzynarodo-
wych, których rozwój będzie miał 
zasadnicze znaczenie dla przy-
szłości naszego kraju, państwo 
ulega swoistej ukrainizacji. Strona 
rządowa celowo prowokuje kon-
flikt, a opozycja, z jeszcze więk-
szą nieodpowiedzialnością reagu-
je histerycznie na rządowe prowo-
kacje. Partia rządząca prowokuje, 
bo wie, że reakcja będzie nie tylko 
niesymetryczna, ale skłoni opozy-
cję do działań histerycznych i nie-
odpowiedzialnych, dzięki temu, 
strona rządowa jawić się będzie, 
jako stanowcza i bardziej rozsąd-
na. Nie ulega wątpliwości, że w 
tym konflikcie wygrywa PiS, co 
potwierdzają także badania opi-
nii publicznej. Problem w tym, że 
to jest zwycięstwo z kategorii «go-
lono, strzyżono» ze znanej bajki. 
Że to zwycięstwo, jak zresztą sam 
konflikt wyłącza Polskę z między-
narodowej polityki i tworzy wize-
runek naszego kraju, jako niepo-
ważnego i niestabilnego. Po pro-
stu cały ten konflikt prowadzi nie 
tylko do ukrainizacji polskiej po-
lityki, ale także do takiego same-
go postrzegania Polski na arenie 
międzynarodowej i tym samym 
traktowania naszego państwa, tyl-
ko w kategoriach przedmioto-
wych. Państwa, które jest niezdol-
ne do prowadzenia poważnej i od-
powiedzialnej polityki.

Otóż, po co to wszystko?. Wy-
daje się, że odpowiedzi należy 
szukać w celach politycznych obu 
stron konfliktu. Nie ulega wątpli-
wości, że największa partia opozy-
cyjna, znajduje się po wyborach w 
bardzo głębokim kryzysie, to par-
tia mająca największą liczbę po-
słów w opozycji i największe do-
tacje, ale partia bez kierownictwa. 
Kierownictwo obecne, to znaczy 

Schetyna, ma jedną ideę przewod-
nią, a mianowicie, że to on musi 
PO rządzić, a każdy, komu się to 
nie podoba ma być usunięty, a 
przynajmniej zmarginalizowany. 
Oczywiście Schetyna chce wygrać 
następne wybory i ma nadzieję, że 
do nich dotrwa, jako lider Platfor-
my i że mu się uda zmarginalizo-
wać konkurencję w opozycji, czy-
li Nowoczesną. Co prawda nie po-
winno być to trudne, ze względu 
na potencjał intelektualny kon-
kurencji, ale jak dotąd, to konku-
rencja cieszy się większym spo-
łecznym poparciem. Otóż Plat-
forma dziś jest masą upadłościo-
wą i jako taka wielka masa może 
trwać w nadziei aż do następnych 
wyborów licząc, że konkurencja w 
opozycji do tego czasu się zupeł-
nie skompromituje. W związku  z 
powyższym jedyną strategią dzia-
łania, PO,  to uczestniczenie w an-
tyrządowej histerii, jako metodzie 
utrzymania własnych zwolenni-
ków.

Pozornie w lepszej sytuacji jest 
Nowoczesna. pl. Nie jest ona od-
powiedzialna za afery w czasie po-
przednich rządów i jawi się, jako 
nadzieja wobec dekadencji Plat-
formy. 

I rzeczywiście istnieje stosun-
kowo liczny elektorat antypisow-
ski, o który ta partia konkuruje, 
jak na razie z lepszymi wynikami, 
z PO. Ale, pomimo że Nowocze-
sna bezpośrednio nie odpowia-
da za afery i marazm rządów po-
przednich, to ma problem z iden-
tyfikacją swojej strategii. Podob-
nie jak i PO jedynym pomysłem, 
jest także antypisowska histeria. 
Tylko, że Petru wydaje się, że ma 
jeden konkretny cel. Otóż w prze-
ciwieństwie do PO, jego partia nie 
jest finansowana z budżetu, dlate-
go też jak najszybsze wybory leżą 
w jego interesie. I ta histeria po-
winna w jego przekonaniu do-
prowadzić do przyśpieszenia wy-
borów. Oczywiście gdyby się ta-
kie wybory odbyły, to nie ma zbyt 
wielkich szans, aby Petru przejął 
władzę w Polsce, ale na pewno by 
uzyskał finansowanie swojej partii 
i zmarginalizowałby partię Sche-
tyny. To wydaje się zasadniczym 
celem politycznym Nowoczesnej, 
tym bardziej, że na taki scenariusz 
może poważnie rozważać    tak-

że PiS, mając nadzieję na umoc-
nienie swojej pozycji i na wzmoc-
nienie opozycyjnych animozji. 
Zarówno PO, jak i Nowoczesnej 
konflikt jest potrzebny, by ukryć 
wewnętrzną pustkę i intelektual-
ną nicość.

Oczywiście zarzuty Jarosława 
Kaczyńskiego  o próbę dokonania 
puczu są równie bełkotliwe, co za-
rzuty opozycji o likwidowaniu de-
mokracji. Te słowa mają na celu 
tylko podgrzanie istniejącego spo-
ru. Żeby przedwcześnie nie wy-
gasł,   trzeba dolać paliwa do tego 
niemrawego konfliktu, budowane-
go przez media,   trzeba   skutecz-
nie mobilizować własny elekto-
rat, a przede wszystkim,  trzeba się 
starać żeby konflikt był zasadniczą 
treścią polskiego życia polityczne-
go. Bo w warunkach konfliktu po-
budza się konieczność opowie-
dzenia się po jednej czy po dru-
giej stronie i w ten sposób nie do-
puszcza się do ukształtowania nie-
zależnej, podmiotowej i obywatel-
skiej opinii publicznej. Tam gdzie 
trwa walka nie ma, bowiem miej-
sca na refleksje, na namysł nad ra-
cjami, czy na własne samodzielne 
i niezależne stanowisko. Taka po-
stawa byłaby,  bowiem  dla prowo-
katorów konfliktu, groźna, bo   by 
ich marginalizowała.

Bo ten konflikt, nie tylko dzie-
li skutecznie polskie społeczeń-
stwo, ale przede wszystkim spycha 
na margines zasadnicze wyzwa-
nia stojące przed naszym krajem, 
a także marginalizuje w świado-
mości społecznej działania, któ-
re mogą mieć zasadnicze znacze-
nie dla polskiej polityki. Eskalacja 
konfliktu służy stworzeniu zasło-
ny dymnej, dla rzeczywistej poli-
tyki, jaką prowadzi Jarosław Ka-
czyński. Otóż takim działaniem 
jest polityka przeciwko ochronie 
życia dzieci nienarodzonych, jaką 
Kaczyński od lat forsuje. Konflikt 
pomiędzy PiS-em a nihilistycz-
ną opozycją spycha ten najważ-
niejszy problem moralny naszych 
czasów na zupełny margines, tym 
bardziej, że Kaczyńskiemu udało 
się skolonizować część katolickiej 
opinii, broniącej teraz publicznie 
jego proaborcyjnej polityki. Wy-
daje się, że na dzień dzisiejszy lo-
gika prowokowanego konfliktu 
skutecznie marginalizuje kwestię 

ochrony życia dzieci nienarodzo-
nych.

Ale jest jeszcze jeden, w obecnej 
chwili zasadniczy problem, któ-
ry chce przykryć medialnie par-
tia rządząca. Otóż na początku lu-
tego w parlamencie europejskim 
będzie miała miejsce ratyfikacja 
umowy CETA, a później, także 
proces ratyfikacyjny będzie miał 
miejsce w poszczególnych parla-
mentach narodowych. Rząd Beaty 
Szydło, a zwłaszcza aktywny w tej 
kwestii wicepremier Morawiec-
ki w sposób zdecydowany popie-
ra tą ratyfikację. Także eurode-
putowani PiS głosowali przeciw-
ko próbie zablokowanie tej umo-
wy poprzez sprzeciw skierowania 
jej do Trybunału Sprawiedliwo-
ści. CETA ma, bowiem zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości nasze-
go kraju. I to nie tylko przyszło-
ści gospodarczej, ale także spo-
łecznie i naszej pozycji między-
narodowej. Bo umowa, ta, która 
jest tożsama z umową TTIP, pro-
wadzi do rezygnacji naszego pań-
stwa z suwerenności w stosun-
ku do międzynarodowych kor-
poracji, nie mówiąc już o funda-
mentalnym zagrożeniu polskiego 
rolnictwa. Umowa ta jest funda-
mentalnym zaprzeczeniem całej 
gospodarczej ideologii głoszącej 
przez obóz rządowy. Jest to umo-
wa, która nie tylko petryfikuje, ale 
pogłębia neokolonialny charak-
ter polskiej gospodarki. Popar-
cie dla jej ratyfikacji, to rezygna-
cja z programu przezwyciężenia 
neokolonialnej zależności Pol-
ski i przekreślenie szans na bar-
dziej dynamiczny rozwój gospo-
darczy naszego kraju. Poparcie tej 
umowy zadaje kłam całej głoszo-
nej przez PiS ideologii. I dlatego 
obozowi rządzącemu jest tak po-
trzebna eskalacja tego bezsensow-
nego i zastępczego konfliktu, aby 
przykryć te działania rządu, które 
są wymierzone w szanse odzyska-
nia podmiotowości ekonomicznej 
i politycznej naszego kraju.

Otóż PiS obecnie powtarza ma-
newr, jakiego dokonał w 2007 
roku. Wtedy została rozpętana 
histeria medialna w sprawie, za-
pomnianych już dziś kartofla-
nych karykatur prezydenta Ka-
czyńskiego w prasie niemieckiej. 
Ta antyniemiecka histeria wytwo-

rzyła zdecydowanie antyniemiec-
ki wizerunek PiS-u. I ten wizeru-
nek pomógł PiS-owi w przeforso-
waniu traktatu lizbońskiego, który 
był największym polskim ustęp-
stwem w Unii Europejskiej wobec 
Niemiec. Wartość, bowiem pol-
skiego głosu w traktacie lizboń-
skim w stosunku do wartości gło-
su niemieckiego spadła o połowę. 
I ten to fakt, musiał być starannie 
ukryty przez antyniemiecką histe-
rię medialną. I to wtedy się uda-
ło, także dzięki temu, że Platfor-
ma Obywatelska, także realizowa-
ła proniemiecką politykę.

Dziś jest podobnie. Opozycja 
nie jest opozycją w stosunku do 
umowy CETA/TTIP. Nie będzie 
mówiła o jego istotnym zagroże-
niu dla przyszłości naszego kra-
ju. A w sytuacji ostrego konflik-
tu politycznego, w którym mamy 
do czynienia tylko z grą pozo-
rów, nie będzie miejsca na deba-
tę o rzeczywistej polskiej polityce. 
PiS prowokując konflikt, celowo 
wyłącza opinię publiczną i zamy-
ka debatę na ten fundamentalny 
dla przyszłości Polski temat. PiS 
nie chce, żeby opinia publiczna 
dostrzegła jego satelicką politykę, 
która jest maskowana patriotycz-
ną retoryką. To, dlatego, ten kon-
flikt jest prowokowany i dlatego 
też mobilizuje się swoich zwolen-
ników do manifestowania swoje-
go poparcia dla obozu rządzące-
go. Ale dziś manifestacja taka, to 
akceptacja zarówno  dla proabor-
cyjnej polityki prezesa Kaczyń-
skiego i poparcie dla wyprzedaży 
suwerenności poprzez akceptację 
CETA/TTIP.

Dziś racją stanu jest nie tylko 
dystans wobec tego konfliktu, ale 
przede wszystkim postawa i dzia-
łania mające na celu marginali-
zację obu stron konfliktu. Polacy 
nie powinni dać się wciągać w ten 
sztuczny i zastępczy konflikt, nie 
powinni dać się manipulować, bo 
nie o dobro Polski tu chodzi, tyl-
ko o partyjne, w najgorszym tego 
słowa znaczeniu interesy. Partyj-
ne, jako przeciwstawione polskiej 
racji stanu. To jest ich konflikt, a 
nie jest to konflikt o realizację na-
rodowych interesów.

Marian Piłka
Historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
 

Felieton
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Przegląd wydarzeń 2016 roku – część 3
Kontynuujemy przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W dzisiejszym odcinku przypominamy wyda-
rzenia z trzeciego kwartału roku 2016. W następnych numerach sukcesywnie będzie publikować najważniejsze tematy  z kolejnych miesięcy ubr.. Zapra-
szamy do lektury. 

LIPIEC
Uprowadzili dla żartu, odpowiedzą na poważnie 
Porwali przyszłą pannę młodą... 
Na dość oryginalny pomysł, mający wprowadzić przyszłą 

pannę młodą w niezapomniany nastrój wieczoru pańskiego, 
wpadli przyjaciele młodej kobiety z Nowogardu. Postanowi-
li dla żartu Ją... porwać. Nie docenili jednak swojego aktor-
skiego talentu i byli tak przekonywujący w swoich rolach, że 
przypadkowy świadek „zabawy” wezwał policję. W miniony 
weekend, dyżurny Komisariatu Policji w Nowogardzie ode-
brał telefon od zdenerwowanego mężczyzny, który stwier-
dził, że był świadkiem porwania. -Mężczyzna powiadomił, że 
na jego oczach czterech mężczyzn wciągnęło kobietę do samo-
chodu i odjechało - mówi asp. Julita Filipczuk, rzecznik policji. 
Po takim sygnale, cała policja stanęła na nogi. Rozpoczęła się 
akcja poszukiwawcza. Gdy policjanci namierzyli zarówno po-
rwaną, jak i sprawców okazało się, że całe zajście było... upo-
zorowane.  Miała to być forma żartu, jaki wyreżyserowały naj-
prawdopodobniej koleżanki przyszłej panny młodej, z okazji 
wieczoru panieńskiego. Żarty się skończyły i zamiast zabawy 
do rana było przesłuchanie na komisariacie. Mało tego, wiel-
bicieli dość osobliwego humoru, mogą spotkać przykre kon-
sekwencje swojego czyny. Policja zamierza, bowiem wszcząć 
w sprawie postępowanie. -Nie było to rozsądne ze strony pomy-
słodawców tego żartu. Na razie nie ma jeszcze decyzji, w jakim 
kierunku będziemy prowadzili postępowanie w tej sprawie, ale 
z pewnością osoby mające coś wspólnego z tym pomysłem, będą 
musiały ponieść konsekwencje swojego czynu - mówi asp. Juli-
ta Filipczuk. Również całkiem na serio policja dziękuje męż-
czyźnie, który nie wiedząc, że porwanie jest udawane, przy-
najmniej przez tych, co wciągali kobietę do samochodu, za-
wiadomił dyżurnego o zdarzeniu. - Należą się podziękowania 
temu panu za obywatelską postawę, bo przecież nie był świa-
domy, że całe zajście to tylko żart, i szybko powiadomił nas o 
tym, co zobaczył - dodaje asp. Julita Filipczuk. Za jedno przy-
szła panna młoda może być wdzięczna organizatorom swoje-
go wieczoru panieńskiego - takich wrażeń z pewnością nie za-
pomni do końca życia. 

Dilerzy za kratami 
Policyjny pościg ulicami Nowogardu 
Policjanci z Nowogardu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 

będąc w posiadaniu narkotyków próbowali uciec przed funk-
cjonariuszami, najpierw samochodem, później pieszo. Kie-
rowca pojazdu nie miał uprawnień do kierowania, a dodat-
kowo znajdował się pod działaniem amfetaminy. Oboje tra-
fili do policyjnego aresztu. Policjanci Ogniwa Patrolowo - In-
terwencyjnego z Nowogardu, po otrzymaniu sygnału, że męż-
czyźni poruszający się Volkswagenem Golfem mogą posiadać 
środki odurzające, postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. 
Na widok radiowozu, kierowca gwałtownie przyśpieszył i za-
czął uciekać w kierunku ul. Reja. Tam wjechał w polną drogę, 
porzucił pojazd i wraz z pasażerem zaczęli uciekać pieszo. Po 
krótkim pościgu, najpierw zatrzymany został kierowca. Oka-
zał się nim 23-letni mieszkaniec Nowogardu, Damian K.. W 
jego pojeździe policjanci znaleźli 13,8 g. amfetaminy, ręczny 
młynek oraz elektroniczną wagę. Jak się okazało, mężczyzna 
kierował pojazdem nie posiadając do tego uprawnień, a do-
datkowo znajdował się pod działaniem środków odurzających 
- relacjonuje asp. Julita Filiczpuk, rzecznik policji. Podczas 
pieszej ucieczki, pasażer wyrzucił na trawnik foliową torbę, w 
której znajdowały się środki odurzające w postaci 98,2 g. am-
fetaminy i 22,6 g. marihuany, a także elektroniczna waga i wo-
reczki do porcjowania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 
narkotyki, a mężczyznę -  Mariusza S., 25-letniego mieszkań-
ca gminy Nowogard, zatrzymali krótko po zdarzeniu w miesz-
kaniu kierowcy, gdzie próbował się ukryć.Obaj mężczyźni tra-
fili do policyjnego aresztu. Wkrótce odpowiedzą za swoje czy-
ny. Za posiadanie środków odurzających zgodnie z przepisa-
mi ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi do 3 lat wię-
zienia. Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem 
narkotyków zagrożone jest karą 2 lat pozbawienia wolności.

Zespół Interdyscyplinarny z Nowogardu „Liderem Profi-
laktyki” w zachodniopomorskim

Reagujemy na każdy sygnał
W piątek (22 lipca), w Gryfinie odbyły się Zachodniopo-

morskie Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości nie za-
brakło nowogardzkiego akcentu. Zespół Interdyscyplinarny 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, został na-
grodzony tytułem „Lidera Profilaktyki” w województwie za-
chodniopomorskim. Korzystając z tej okazji, postanowiliśmy 
porozmawiać z Przewodniczącą Zespołu- panią Dorotą Ma-
ślaną, o tym, czym tak naprawdę jest ten Zespół oraz w jaki 
sposób działa? Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie po-
wstał w 2007 roku, gdy powołany został przez burmistrza. Ze-
spół specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, a jego działania podyktowane są  ustawą o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów w sprawie procedury niebieskiej karty. Procedurę nie-
bieskiej karty może prowadzić Ośrodek Pomocy Społecznej, 
służba zdrowia, placówki oświatowe, policja i gminna Komi-
sja rozwiązywania problemów alkoholowych. Niebieska karta 
to dokument, który sporządza się na podstawie np. interwen-
cji i podejrzenia, że istnieje przemoc w rodzinie. Wszczynają 
ją najczęściej policjanci, bo właściwie policja i OPS to są dwie 
instytucje, które dokonują interwencji w mieszkaniu, w ro-
dzinie. Zatem niebieska karta stanowi dokument na to, że coś 
niepokojącego w  danej rodzinie się stało. Działaniem zespo-
łu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim pomoc oso-
bom, które doznają przemocy w rodzinie. Oprócz działalno-
ści niebieskich kart, prowadzi jeszcze działania profilaktycz-
ne, za które zostali nagrodzeni jako „Liderzy Profilaktyki” w 
województwie zachodniopomorskim. Całość obligatoryjną 
i merytoryczną obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej, czy-
li wszelkie działania prowadzi nasz Ośrodek. W skład zespo-
łu Interdyscyplinarnego wchodzi około 14 osób. Zespół Inter-
dyscyplinarny gromadzi ludzi decydentów, czyli np. kierow-
ników, komendantów - zatem osoby, które decydują w danych 
sprawach, w danych instytucjach. Ci ludzie decydują o pew-
nych działaniach, takich jak: kampanie, całość profilaktyki, na 
jakie programy profilaktyczne będą wydawane pieniądze, to 
są główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego. Natomiast 
grupy robocze to jest zbiór osób, które pracują bezpośrednio 
z rodziną, np. pracownicy socjalni, dzielnicowi, ktoś z gmin-
nej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ktoś ze 
służby zdrowia. Należy pamiętać, że działania Zespołu Inter-
dyscyplinarnego mają na celu pomagać rodzinom dotkniętym 
przemocą, a nie im szkodzić. Dokładną liczbę interwencji zna 
policja, Przewodnicząca zespołu otrzymuje jedynie te sprawy, 
przy których została wszczęta procedura niebieskich kart. Od 
1 stycznia do dziś, nowogardzki zespół obsługuje 29 niebie-
skich kart. Wierzymy, że nowogardzki Zespół Interdyscypli-
narny wciąż będzie szerzył swoje działania zarówno w profi-
laktyce, jak i pomocy osobom dotkniętym przemocą. Gratu-
lujemy pracownikom OPS w Nowogardzie dużego wyróżnie-
nia oraz życzymy im kolejnych sukcesów. 

SIERPIEŃ
Jak będzie biegła nowa droga S6?
W marcu rozpoczną się prace
Już w marcu 2017 roku rozpocznie się budowa nowej drogi 

krajowej S6 na odcinku Goleniów - Nowogard. Zakończenie 
realizacji kontraktu przewidziano na kwiecień 2019 roku. Wy-
konawcą będzie firma Budimex S.A. Na prośbę mieszkańców 
Olchowa zapytaliśmy w GDDKiA, czy nowa droga ominie tą 
wieś, a co za tym idzie znajdującą się tam stację paliw? Oka-
zuje się, że tak, gdyż nowa droga S6, będzie biegła około 200 
metrów na południe od obecnej „szóstki”. Zapytaliśmy Gene-
ralną  Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, o to, czy opi-

sywana stacja paliw rzeczywiście zostanie ominięta? – Oczy-
wiście, nowa droga S6 ominie Olchowo od południa i włączy 
się w istniejącą obwodnicę Nowogardu - informuje Specjalista 
na stanowisku ds. Komunikacji Społecznej, Mateusz Grzesz-
czuk. -  Istniejąca stacja benzynowa w Olchowie zlokalizowana 
jest przy obecnej DK nr 6, a nowa droga S6 będzie biegła oko-
ło 200 metrów na południe od obecnej szóstki. Ponadto, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, stosowanie zjazdów na dro-
dze ekspresowej jest zabronione, w związku z tym nie ma moż-
liwości podłączenia do niej okolicznych nieruchomości. Dojazd 
do tej stacji benzynowej po wybudowaniu S6 będzie w dalszym 
ciągu możliwy tak, jak obecnie przez DK nr 6, która straci status 
drogi krajowej - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk. Z pewnością 
to nie jest dobra wiadomość dla właśiciela stacji paliw, która 
znajduje się przy miejscowości Olchowo, jak i dla restauracji. 
GDDKiA wyjaśnia jednak, że  na trasie nowej szóstki, w re-
jonie Nowogardu przewidziano jedno miejsce z restauracją i 
stacją benzynową i będzie ono znajdowało się w  Wyszogórze. 
Przypomnijmy, że w ramach realizacji odcinka drogi S6 Gole-
niów – Nowogard, powstanie dwujezdniowa droga ekspreso-
wa o długości 19,78 km. Rozbudowany zostanie węzeł Gole-
niów Północ z drogą S3, powstaną węzły Goleniów Lotnisko 
(Żółwia Błoć) i Osina (Kikorze). W ramach realizacji zadania 
powstanie 17 obiektów mostowych (9 obiektów w ciągu dro-
gi ekspresowej, 7 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 górne 
przejście dla zwierząt o szerokości 60 metrów) oraz przepu-
sty i przepusty ekologiczne. Dojazd do nieruchomości prze-
ciętych przez drogę będzie zapewniony dzięki drogom wspo-
magającym. 

Kontrola NIK w nowogardzkim szpitalu
W jakich warunkach 

rodzą się u nas dzieci? 
Najwyższa Izba Kon-

troli (NIK) opublikowała 
raport z kontroli wybra-
nych oddziałów położni-
czych w kraju. Wśród 24 
kontrolowanych szpita-
li znalazła się też nowo-
gardzka placówka me-
dyczna. Oddział położ-
niczy w naszym szpita-
lu nie wypadł źle na tle 
pozostałych, aczkolwiek 
i u nas NIK doszukał się 
kilku nieprawidłowości. 
Głównym celem kontro-
li była ocena działalno-
ści oddziałów położniczych w zakresie opieki okołoporodo-
wej, w szczególności: przygotowania oddziałów położniczych 
do udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób wynikający 
z przepisów prawa i zapewniający pacjentom opiekę zgodną 
ze standardami, opieki okołoporodowej i prawami pacjen-
ta; zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych le-
karzy, położnych i pielęgniarek; zorganizowanie udzielania 
świadczeń zdrowotnych na oddziałach położniczych; wypo-
sażenie w wymagany sprzęt i aparaturę medyczną; zapewnie-
nie pomieszczeń spełniających wymagania dla oddziału po-
łożniczego; kondycji finansowej szpitala i oddziału położni-
czego oraz jej wpływu na wykonywanie opieki nad matką i 
dzieckiem. Sprawdziliśmy, jak w tych obszarach wypadł no-
wogardzki szpital?  Jeśli chodzi o warunki, jakie panują w na-
szym oddziale położniczym, to znaleźliśmy się w ósemce tych 
placówek, które je spełniały, przynajmniej według kryteriów 
określonych w przepisach.  Dwadzieścia jeden oddziałów nie 
sprostało tym wymogom. 

Nasz szpital został także pozytywnie oceniony pod wzglę-
dem zabezpieczenia odpowiedniej liczby personelu oddzia-
łu. W 2015 roku świadczenia zdrowotne, na oddziale położ-
nictwa i neonatologii wykonywało 11 lekarzy, w tym dwóch 
w trakcie wykonywania specjalizacji. Wszyscy byli i są za-
trudnieni na kontaktach. Nowogard wypada lepiej na tle in-
nych obszarów badania NIK, znajdujących się w grupie inter-
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wencji chirurgicznych. W skali kraju średnio 79%, 88 pacjen-
tek, których dokumentację medyczną wylosowano do kon-
troli, podczas porodu drogami natury było poddane co naj-
mniej jednej z interwencji medycznych, których stosowanie 
w myśl rozporządzenia w sprawie standardów opieki około-
porodowej powinno być ograniczone do niezbędnego mini-
mum. Poza omówionymi obszarami NIK badał też m.in. kon-
dycję finansową szpitali. Większość skontrolowanych placó-
wek znajdowała się w złej sytuacji finansowej (14 placówek), 
zaś we wszystkich działalność oddziałów położniczych przy-
nosiła stratę. Tylko w III kwartale strata oddziału położniczo-
-ginekologicznego wyniosła 629 tys. zł. W objętych kontro-
lą NIK szpitalach w latach 2013–2015 (do 30 września) od-
było się 62.445 porodów (ok. 6% porodów w Polsce). W na-
szym szpitalu w Nowogardzie, w tym okresie odbyło się łącz-
nie 1 186 porodów. 

Kolejna kolizja na skrzyżowaniu koło Netto
A kiedy tu powstanie rondo?
Brak oświetlenia drogowego, które zostało zdemontowane, 

po raz kolejny dało się we znaki kierowcom. Wczoraj, około 
godz. 13:50, doszło do groźnej kolizji na skrzyżowaniu ulic: 
700-lecia z ul. 3 Maja. Sytuacja wręcz „sztampowa”-  typo-
we wymuszenie pierwszeństwa. Do takich zdarzeń dochodzi 
na tym skrzyżowaniu co rusz. Szczególnie odkąd zdemonto-
wano światła drogowe, bo ponoć... były za drogie w utrzyma-
niu, a do tego wcale nie pomagały w udrożnieniu ruchu (sic!).  
Niestety za demontażem nie poszła zapowiadana przez gmi-
nę zmiana organizacji ruchu, tak by pierwszeństwo przejaz-
du miały samochody jadące zarówno od strony Stargardu, jak 
i Gdańska. Wówczas może światła rzeczywiście byłyby zbęd-
ne. Czytelnik, który nadesłał nam zdjęcie z dzisiejszego zda-
rzenia drogowego, zadaje słusznie pytanie: kiedy tu powstanie 
rondo? Zdaje się bowiem, że jest taka potrzeba. Zresztą po-
dobnie jest na skrzyżowaniu ulic 15-Lutego z Boh. Warszawy 
(skrzyżowanie koło Pizzerii „Fantazja”).  Przebudowane kilka 
lat temu skrzyżowanie dziś już nie rozwiązuje komunikacyj-
nych problemów, zwłaszcza, że ilość samochodów wciąż wzra-
sta. Do tego, w pobliżu powstał duży market, co też potęguje 
ruch w tym obszarze miasta. Kto jeździ, ten wie... Zresztą, kto 
nie jest zmotoryzowany też, bo i przez pasy przejść koło Lidla, 
to nie lada wyzwanie. Tymczasem rondo powstaje w miejscu 
skrzyżowania ulic Poniatowskiego i Boh. Warszawy, gdzie do 
kolizji i wypadków dochodzi najrzadziej. Dzieje się tak, cho-
ciaż wystarczyłoby może zamiast tak kosztownej inwestycji, 
zmienić organizację ruchu, poprzez na przykład ustawienia 
świateł lub po prostu znaku STOP dla jadących od ulicy Boh. 
Warszawy w kierunku przejazdu. No, ale w tej sprawie to już 
„pozamiatane”, budowa ronda za chwilę będzie ukończona, ale 
jeśli nic się nie zrobi z drożnością obok Pizzerii i bezpieczeń-
stwem obok Netta, to inwestycja w rondo na niewiele się zda - 
będzie efekt głównie wizualny. Tych argumentów jednak wła-
dza nie słucha, a tymczasem kierowcom pozostaje  odstanie w 
korkach i objazd rondem dla uspokojenia nerwów.  

Nie mniej na pewno znajdą się tacy, co stwierdzą, że maru-
dzimy, zamiast cieszyć się, że coś w ogóle robią... , bo mogli-
by np. sobie urzędnicy do pracy przyjść i nic konkretnego nie 
robić, i nikt by im z tego powodu zarzutów nie zrobił. Trzeba 
przyznać, że rzeczywiście mogłoby tak być.

WRZESIEŃ
Ruszyły obchody okrągłego jubileuszu 
70-lecie Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie
W miniony piątek, 2 września, rozpoczęły się obcho-

dy 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ste-
fana Żeromskiego w Nowogardzie. Okrągły jubileusz będzie 
świętowany prawie przez cały wrzesień. Obchody rozpoczęło 
otwarciem kiermaszu „Książka za złotówkę” tuż obok główne-
go wejścia do Biblioteki. Przez cały dzień mieszkańcy miasta 
mogli nabyć ciekawe pozycje książkowe, zarówno nowe, jak i 
te sprzed lat, za kwotę jednego złotego. O godz. 10.00 do Bi-
blioteki przybył pierwszy z kilku gości, którzy mają uświetnić 
obchody 70-lecia instytucji, Stanisław Heropolitański – jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich lektorów. St. Heropo-
litański czytał fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w 
ramach akcji „Narodowe Czytanie”. Spotkanie z właścicielem 
popularnej barwy głosu cieszyło się ogromnym zainteresowa-
niem. Przybyło na nie ponad 100 czytelników z Biblioteki. O 
godz. 16.00 odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie obcho-
dów 70 - lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. 
Najpierw dyrektor instytucji, Aneta Wysoszyńska, przywita-
ła zaproszonych gości w holu. Wśród nich nie zabrakło no-

wogardzkich władz samorządowych, przedstawicieli powia-
tu, Kuratorium Oświaty ze Szczecina, dyrektorów gminnych 
szkół, placówek zaprzyjaźnionych z biblioteką, jak również 
duchownych. Wśród gości można było spotkać także wdowę 
po Franciszku Wójciku, wieloletnim dyrektorze najpierw Po-
wiatowej, a potem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie, panią Teresę Wójcik, która również pracowała w naszej 
bibliotece. Było to w latach 1974 -1992, a więc do czasu, gdy 
zmarł jej mąż. F. Wójcik kierował nowogardzką biblioteką w 
latach 1962-1992. To m.in. dzięki jego zabiegom zapadła de-
cyzja o budowie gmachu Biblioteki, który został oddany do 
użytku w 1978 roku i służy do dziś. W trakcie piątkowych ob-
chodów wyświetlono pokaz multimedialny, prezentując zdję-
cia z różnych okresów działania Biblioteki. Goście wysłucha-
li też dwóch krótkich recitali w ogrodzie Biblioteki, w wyko-
naniu Leny Witkowskiej i Beaty Krzyżanowskiej. Obie artyst-
ki zaprezentowały zarówno własne kompozycje, jak i utwory 
znanych bardów.  Na zakończenie wszyscy zostali zaprosze-
ni na jubileuszowy tort, który spożywano w otoczeniu zdjęć 
i wycinków prasowych, tworzących wystawę pt. „Biblioteka 
dawniej i dziś”. Wydarzenia, jakie miały miejsce w piątek, to 
oczywiście tylko początek mających trwać praktycznie przez 
cały wrzesień obchodów 70-lecia Biblioteki. Przy tekście pu-
blikujemy dalsze punkty programu. Księgozbiór nowogardz-
kiej Biblioteki liczy ok. 100 tys. egzemplarzy, a na liście za-
rejestrowanych czytelników widnieją imiona i nazwiska 3500 
osób plus 1300 w filiach w Błotnie, Wyszomierzu, Wierzbięci-
nie, Dąbrowie, Strzelewie, Żabowie i na osiedlu Bema (dane 
za 2015r.).  Biblioteka posiada również filię dla dzieci w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przy ul. Ks. Józe-
fa Poniatowskiego. Rocznie ze zbiorów Biblioteki i jej filii ko-
rzysta ok. 55 tys. użytkowników. 

„Padają jak muchy”
Horror w magistracie 
Niepokojące informacje na temat stanu zdrowia urzędni-

ków podległych burmistrzowi Nowogardu dotarły w ostatnim 
czasie do redakcji DN. Tylko w mijającym tygodniu dwóch 
pracowników ratusza trafiło do szpitala, a jeden z nich doznał 
udaru mózgu. W miniony poniedziałek, w swoim gabinecie 
źle się poczuł jeden z pracowników Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Okazało się, 
że mężczyzna doznał udaru mózgu. Do urzędu nie wezwano 
karetki pogotowia, bo współpracownicy we własnym zakresie 
postanowili natychmiast odwieźć swojego kolegę do szpita-
la. W środę natomiast zasłabł kolejny pracownik tego wydzia-
łu. To nie pierwszy taki przypadek wśród pracowników ratu-
sza. Kilka miesięcy temu, podczas jednego z zebrań wiejskich, 
przytomność straciła urzędniczka z Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa. Przyczyną złe-
go samopoczucia urzędniczki był ponoć permanentny stres i 
wycieńczenie organizmu. Kobieta potrzebowała pomocy me-
dycznej przez kilkanaście dni. Jak wiemy, już wcześniej dwóch 
pracowników tzw. wydziału informacji musiało zrezygnować 
z pracy w urzędzie z powodu… doznanych wylewów. Co dzie-
je się w ratuszu? Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, pracowni-
cy UM Nowogard już od dłuższego czasu nie są w dobrej kon-
dycji psychofizycznej. Ma za to odpowiadać zła atmosfera jaka 
panuje w ratuszu, a także brak odpowiedniej organizacji pra-
cy. Urzędnicy skarżą się, że są ciągle straszeni  zwolnieniem z 
pracy, zwłaszcza, gdy mają odwagę wyrazić własną opinię na 
jakikolwiek temat, opinię dodajmy,  podyktowaną ich meryto-
ryczną wiedzą. Są także zmuszani do działań, które wychodzą 
poza ich obowiązki, jak chociażby pisania kąśliwych materia-
łów publikowanych później na stronie internetowej UM No-
wogard, nierzadko obrażających lokalnych przedsiębiorców, 
czy dziennikarzy, ale tak właśnie jest formułowane oczekiwa-
nie.  Zabrania im się rozmawiania z mediami (głównie DN, ale 
i Gazetą Goleniowską), nie mówiąc już o udzielaniu jakich-
kolwiek informacji, mimo iż do tego obliguje ich ustawa (za-
sada ta od pewnego czasu obowiązuje również w stosunku do 
radnych, oczywiście poza SLD). Mało tego, bardzo często, w 
trakcie narad, wyciągane są na wierzch w celu uciszenia, po-
niżenia, sprawy prywatne konkretnych osób. Głównie wypo-
mina się jakieś rodzinne konotacje, bądź co gorsza politycz-
ne sympatie, i to tak jakby z tego można było w ogóle uczy-
nić jakikolwiek zarzut. Nasze informacje o sytuacji zdrowot-
nej w magistracie  potwierdza też jeden z nowogardzkich le-
karzy, do którego  trafiają niektórzy ratuszowi urzędnicy. Czy 
musi dojść do tragedii ostatecznej (do małych już doszło), aby 
wreszcie ktoś zareagował?

Nasza Mistrzyni paraolimpijska wróciła już do domu
Takiego powitania Ewa Durska się nie spodziewała…
Około 100 osobowa grupa kibiców czekała na lotnisku pod 

Goleniowem na Ewę Durską, która w minioną środę wieczo-
rem wróciła z paraolimpiady w Brazylii. Złota medalistka 
pchnięcia kulą nie kryła wzruszenia takim powitaniem. Mi-
strzyni paraolimpijska pojawiała się w drzwiach przylotów 
naszego portu lotniczego kilkanaście minut przed godziną 
21:00. Czekała na nią ok. 100 osobowa grupa barwnie prze-
branych w narodowe stroje kibiców, skandujących imię zło-
tej medalistki, a także śpiewających tradycyjne „Sto lat”, przy 
akompaniamencie saksofonu (grał Łukasz Włodek). Kibice 
mieli ze sobą szaliki „Polski”, biało-czerwone koszulki, czap-
ki, narodowe flagi i transparenty. Wśród witających Ewę Dur-
ską byli sąsiedzi, przyjaciele, a także uczniowie na czele z dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Nowogardzie, Piotrem Kazubą. Dzieciaki przygotowa-
ły dla Ewy Durskiej specjalny prezent na powitanie-własno-
ręcznie wykonany plakat z jej wizerunkiem. Mistrzynię witały 
również maluchy z jednego z goleniowskich przedszkoli, któ-
re wykonały dla zdobywczyni złotego medalu w Rio własno-
ręcznie wykonane medale olimpijskie. Na lotnisko przybyli 
też działacze klubu UKS Barnim Goleniów, gdzie na co dzień 
trenuje nasza kulomiotka. Powrót E. Durskiej do domu sku-
pił, rzecz jasna, także uwagę mediów, poza lokalnym DN, tak-
że tych regionalnych (Radio Szczecin, TVP Szczecin). Obec-
ny był również burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, oraz 
starosta goleniowski Tomasz Kulinicz. Niestety w wiwatują-
cym na cześć złotej mistrzyni tłumie, nie było ani jednego 
przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. E. Dur-
ska nie kryła wzruszenia. W rozmowie z DN, złota medalist-
ka przyznała, że jest zaskoczona takim powitaniem. - Dosta-
łam informację, że coś „szykują”, ale nie spodziewałam się, że 
tak dużo ludzi przyjdzie mnie przywitać – mówi Ewa Durska. 
Należy dodać, że E. Durska borykała się z kontuzją podczas 
imprezy w Rio. Jej sukces jest więc okupiony bólem i zdwo-
jonym wysiłkiem. Podkreślał to Waldemar Nowotny, trener 
Ewy Durskiej, pytany o to, jak dalej, jego zdaniem, będzie się 
kształtować sportowa kariera mieszkanki Nowogardu. - Tu są 
dwie możliwości, albo wszystko będzie się układało i jej forma 
się jeszcze bardziej ustabilizuje, bo w tej chwili jest po kontuzji, 
gdyż te przygotowania bardzo dużo wysiłku ją kosztowały. Ten 
uraz na pewno przeszkadzał jej podczas Igrzysk w Rio de Jane-
iro, ale stanęła na wysokości zadania. To od niej samej będzie 
to wszystko zależało, jak długo będzie chciała jeszcze startować- 
powiedział W. Nowotny. Przypomnijmy, że Ewa Durska to już 
trzykrotna mistrzyni paraolimpijska. Złote krążki zdobyła już 
w Sydney (2000 rok), a później w Londynie (2012). Nie do 
pokonania była też w zakończonej w ubiegłym tygodniu pa-
raolimpiadzie w Rio de Janeiro, dodatkowo pobijając ustano-
wiony przez siebie rekord świata. Ewa Durska zapowiedziała, 
że przeznaczy złoty medal na licytację, z której dochód zosta-
nie przeznaczony na dom dziecka. 

Wybrała materiały- DŚ
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Michalinka siostra Agaty córka 
Martyny i Marcina Kawa ur. 5-01-
2017 z Nowogard

Nadia córka Dominiki Świerzbiń-
skiej ur. 4-01-2017 z Nowogardu

Lucjan syn Anety Ankowskiej ur. 
31-12-2016 z Dobrej

Szymon brat Lenki syn Niny i 
Marcina Rąpała ur. 9-01-2017 z 
Grabina

Zuzia córka Andżeliki Witkow-
skiej ur. 25-12-2016 z Łobza

Alicja córka Mariki Wasilewskiej 
ur. 25-12-2016 ze Zwierzynka

Aurelia córka Anny Domanow-
skiej ur. 03-01-2017 z Poznania

Alan syn Karoliny Bladowskiej 
ur.0 1-01-2017 z Nowogardu

Córka Joanny Karpińskiej ur. 24-
12-2016 z Godowa

Julia córka Anny Sobczyk ur. 03-
01-2017 z Nowogardu

Jakub syn Anny Tamborowskiej 
ur. 27.12.2016 z Dobrej

Odwołali trening – warunki były zbyt ciężkie

W sobotę pierwszy sparing
Już w najbliższą sobotę (14 stycznia), podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozegrają pierw-
szy mecz sparingowy. Na boisku w Rewalu, o godzinie 14:00, Pomorzanin zagra z tamtej-
szym Wybrzeżem Rewalskim. To czy mecz dojdzie do skutku zależy jednak od pogody, któ-
ra zdążyła już pokrzyżować plany trenerowi nowogardzian. 

W środę (11 stycznia), piłkarze 
z Nowogardu, o godzinie 18:00, 
mieli odbyć swój pierwszy trening 
w 2017 roku. Silny wiatr i opady 
śniegu skutecznie to jednak unie-
możliwiły, dlatego pierwsze ofi-
cjalne zajęcia trener Zbigniew 
Gumienny przeprowadził wczo-
raj, tj. w czwartek w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1, o godzi-
nie 17:30. Już w najbliższą sobotę 
nowogardzian przetrenują piłka-
rze występujący w wojewódzkiej 
okręgówce – Wybrzeże Rewalskie 
Rewal. Na godzinę 14: 00 zapla-
nowany jest w Rewalu pierwszy 
sparing Pomorzanina, oczywiście 
dojdzie on do skutku, jeśli pogo-
da nie sprawi psikusa, takiego jak 

w środę. Wybrzeże to wymagający 
rywal, szczególnie tak wcześnie, 
gdy Pomorzanin dopiero co roz-
począł treningi. Piłkarze z Rewa-
la są beniaminkiem wojewódzkiej 
okręgówki i po rundzie jesiennej 
plasują się na wysokim 8. miej-
scu. Wybrzeże rozgrywa swoje 
spotkania na profesjonalnym bo-
isku, które jest atutem zawodni-
ków z Rewala. Piłkarze tej druży-
ny jesienią na własnym stadionie 

wywalczyli 15 punktów, spośród 
22 zdobytych. Na uwagę zasługu-
je też skuteczność sobotnich spa-
ringpartnerów Pomorzanina, któ-
rzy w 8 meczach przed własną pu-
blicznością strzelali średnio 3 gole 
w meczu. Jedno jest pewne, trener 
Zbigniew Gumienny nie ma za-
miaru oszczędzać swoich zawod-
ników w przerwie zimowej. O na-
piętym harmonogramie gier spa-
ringów informowaliśmy już w po-
przednich artykułach. Jak zawod-
nicy z Nowogardu zaprezentują 
się na tle wyżej notowanych rywa-
li? Miejmy nadzieję, że pozytyw-
nie. Krótką relacje z tego meczu 
opublikujemy w następnym wy-
daniu DN. KR

W środę ze względu na złe warunki atmosferyczne piłkarze Pomorzanina nie trenowali

• -Oddam komplet mebli w 
tym m.in. fotele, stół, ka-
napa. Oddam także sprzę-
ty RTV i AGD – tel. 695 403 
158

• -Przyjmę dywan (średniej 
wielkości) do pokoju dzie-
cięcego – tel. 661 672 036

• - Potrzebuję kuchnię ga-
zową, szafki kuchenne i 
wersalkę z fotelami oraz 
pralkę automatyczną – tel 
667108029

• - Przyjmę tapczan dwu-
osobowy tel: 733794989

• - Potrzebuję pilnie opał, 
pralkę automatyczną, seg-
ment kuchenny, poko-
jowy, dywan, wersalkę -  
723970460

• - Przyjmę: meble do przed-
pokoju - tel. 692 302 754

• - Przyjmę: krzesła i stół ku-
chenny oraz meble poko-
jowe dziecięce - tel. 667 
353 578

• - Przyjmę: tapczan dwu-
osobowy lub narożnik, 
stół tel. 735 448 007

• - Przyjmę: telewizor 731 
792 825

• - Przyjmę: meble pokojo-
we, fotel dziecięcy, Jun-
kers – 501 611 350 

• Bardzo pilnie: potrzebu-
ję dwa fotele i kanapę do 
siedzenia i spania – 517 
636932

• - Potrzebne nakrętki po 
napojach, mleku, kawie, 
chemii gospodarczej dla 

chorego Miłosza, który 
bardzo potrzebuje nowy 
wózek i ortezy.  Nakręt-
ki można przynosić do re-
dakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

• Za rozbiórkę pieców kaflo-
wych (3 sztuki), oddam ka-
fle – 509-528-688

• Sołectwo Korytowo przyj-
mie ziemię nieodpłatnie 
do wyrównania terenu 
przy świetlicy wiejskiej w 
Korytowie. 607 690 741

• Oddam biurko szkolne i 
wersalkę rozkładaną. 608 
356 697

• Przyjmę pralkę Frania. 731 
792 825

• Oddam półroczną kotkę, 
wysterylizowaną w dobre 
ręce. 728 815 148

• Oddam tapczan dwuoso-
bowy, sofę 3 osobową. 
604 953 182

• Oddam telewizor 91 39 25 
340

• Oddam telewizor sprawny 
32 cale. Tel. 793 836 238

• Oddam kotka rasowego 
w dobre ręce. Kotek jest 
zadbany, szczepiony, od-
robaczony i wychowany 
z psem, rasa Beagle. 601 
172 993 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można również 
przesyłać na 

adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

reklama

Zawody spinningowe „Troć 2017”

Wystartowało 28 wędkarzy
W niedzielę 8 stycznia, na wodach rzeki Rega w okolicach Trzebiatowa i Nowielic, odbyły się zawody spinningowe „Troć 2017” zorganizowane przez koło 
Miejsko – Gminne PZW w Nowogardzie. Przy wspaniałej, słonecznej i prawie bezwietrznej pogodzie oraz kilkunastostopniowym mrozie, do zawodów 
przystąpiło 28 wędkarzy, w tym jedna kobieta i jeden junior.

Po przybyciu na miejsce zawo-
dów, na wysokości Nowelic, w 
okolicach zniszczonego mostu i 
mostu kolejki wąskotorowej, węd-
karzy powitał gospodarz Koła Bo-
gusław Rekowski i omówił pod-
stawowe zasady regulaminu za-
wodów. 

Zawody rozpoczęły się o godzi-
nie 9:00 i trwały do godziny 13:00. 
Informacje o połowach w trakcie 
trwania zawodów nie były opty-
mistyczne. Ale pozostawała jesz-
cze nadzieja, że komuś dopisze 
szczęście i złowi upragnioną troć 
oraz spełni się jego największe 
wędkarskie marzenie. 

Takim szczęśliwcem okazał się 
Chudyk Miłosz, który jak spraw-
dziliśmy na wykonanym zdjęciu 
(co potwierdzili obecni wędka-
rze), o godz. 12:22 złowił troć o 
wadze 1 kg, długości 56 cm i zo-
stał zwycięzcą zawodów. Otrzy-
mał pamiątkowy puchar i nagrodę 
rzeczową w postaci kołowrotka. 

Wręczenie nagrody i pucha-
ru wraz z gratulacjami dokonali 
członkowie Zarządu Koła: Bogu-
sław Rekowski i Tadeusz Siembi-
da. Więcej szczęścia dopisało na-
szym kolegom z Koła, którzy in-
dywidualnie, również na rzece 
Rega, rozpoczynając wędkarski 
sezon trociowy, w dniu 1 stycznia 
(Nowy Rok) złowili: Wiesław Lip-
ka dwie trocie o długości 74 cm i 

94 cm oraz Eugeniusz Ryter  jedną 
troć o długości 74 cm. Gratuluje-
my kolegom.

Po zakończeniu zawodów wszy-
scy uczestnicy imprezy zostali po-
częstowani pieczoną kiełbaską 
przygotowaną przez Rysia Lisa i 
Mirosławę Tadeja. 

Bezpiecznie i szczęśliwie przy-
wiózł wędkarzy z Nowogardu do 
Nowielic i z powrotem sympatyk 
Koła MG PZW w Nowogardzie – 
Ryś Lis.

Z wędkarskimi podziękowaniami
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW

W zawodach wzięło udział 28 wędkarzy, a wśród nich także przedstawicielka płci pięknej

Miłosz Chudyk ze zdobyczą, która dała mu zwycięstwo w zawodach
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SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU 
GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 11 LUTY 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie zapraszam  Lidia Bogus

Za nami trzecia seria ligi Przełajowej i mTB

Zwycięski Jakub Wielowski
W niedzielę (8 stycznia), w nowogardzkim „Sarnim Lesie” została przeprowadzona III se-
ria cyklicznej Ligi Przełajowej i MTB. W kategorii M1 równych nie miał sobie Jakub Wie-
lowski, natomiast w kategorii M2 zwyciężył Franciszek Harbacewicz. Pośród Młodzików 
najszybszy był Robert Krause. Podium wywalczone przez Łukasza Janica, pozwoliło mu 
utrzymać pozycję lidera w klasyfikacji generalnej kat. M1, natomiast w kat. M2 liderem po-
został Janusz Pietruszewski.   

Trzecia seria rozgrywanej w 
Nowogardzie i Goleniowie Ligi 
przełajowej i MTB w sezonie 
2016/2017, należała do nowogar-
dzian, którzy wysoko plasowali 
się w poszczególnych kategoriach. 
Największa liczba kolarzy wystar-
towała w przedziale wiekowym 
z rocznika 1967 i młodsi, czyli w 
M1. Najszybszy był najmłodszy 
kolarz w tej kategorii – czyli Jakub 
Wielowski, który trasę w „Sarnim 
Lesie” pokonał z czasem 00:49:30 
i wywalczył 11 punktów. Tuż za 
młodym nowogardzianinem upla-
sował się Jarosław Panejko z Cubi-
ca Racing Team. Na podium upla-
sował się również Łukasz Janic z 
Nowogardu, jeżdżący w barwach 

Podium w kategorii M1, od lewej - Ja-
rosław Panejko, Jakub Wielowski oraz 
Łukasz Janic

Liga Przełajowa i MTB – Nowogard/Goleniów 2016/2017, III seria
Kategoria M1 (rocznik 1967 i młodsi):
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)    11 pkt.
2. Jarosław Panejko (Cubica Racing Team)    9 pkt.
3. Łukasz Janic (LKK Nowogard)     8 pkt.
4. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   7 pkt.
5. Jacek Kuzynin (2x3 MTB Team)    6 pkt.
6. Marek Miśkiewicz (Nowogard, STC Stargard)   5 pkt.
7. Jakub Krause (Nowogard)     4 pkt.
8. Artur Pulchny (Bike Team)     3 pkt. 
9. Adam Wielowski (LKK Nowogard)    2 pkt.
10. Artur Lendzion (Nowogard)     1 pkt.
Kategoria M2 (rocznik 1966 i starsi):
1. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów)   11 pkt.
2. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)    9 pkt.
Kategoria Młodzik:
1. Robert Krause (LKK Nowogard)    5 pkt.
2. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)    3 pkt.
Mateusz Krugły (LKK Nowogard)    2 pkt.
Klasyfikacja generalna po 3 seriach kat. M1:
1. Łukasz Janic (Nowogard, STC Stargard)    22 pkt.
2. Jarosław Panejko (Cubica Racing Team)    20 pkt.
3. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)    19 pkt.
4. Jacek Kuzynin (2x3 MTB Team)    12 pkt.
5. Artur Pulchny (Świnoujście)     12 pkt.
6. Karol Wojtczak (FSD Sport)     11 pkt.
7. Rafał Chmiel (FSD Sport)     11 pkt.
8. Jakub Krause (Nowogard)     11 pkt.
9. Przemysław Horniatko (Cubica Racing Team)   9 pkt.
10. Jan Zugaj (JF Duet Goleniów Nexelo)    8 pkt.
Kat. M2:
1. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)    25 pkt.
2. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów Nexelo)  20 pkt.
3. Zbigniew Junak (STC Stargard)    11 pkt.
4. Piotr Bąkowski (Cubica Racing Team)    11 pkt.
5. Zbigniew Szkołuda (JF Duet Goleniów Nexelo)   9 pkt.
6. Adam Frydrchowicz (JF Duet Goleniów Nexelo)   7 pkt.
7. Stanisław Paszkiewicz (Choszczno)    6 pkt.
8. Bogusław Florczak (Choszczno)    5 pkt.

Janusz Pietruszewski jest liderem po 3 
seriach w kategorii M2

STC Stargard. Tuż za podium zna-
lazł się Arkadiusz Pietruszew-
ski, natomiast 5. miejsce przypa-
dło Jackowi Kuzyninowi. W ka-
tegorii M2, czyli kolarzy z roczni-
ka 1966 i starszych, wystartowało 
tym razem tylko dwóch zawodni-
ków. Zwyciężył Franciszek Harba-
cewicz z Goleniowa, który dopisał 
sobie 11 punktów, natomiast na 2. 
miejscu uplasował się Janusz Pie-
truszewski z LKK Nowogard. Tym 
razem zabrakło na trasie pań, a je-
dynym rodzynkiem była startują-
ca z Młodzikami Nikola Wielow-
ska. W tej kategorii najszybszy 
był Robert Krause, który wyprze-
dził Nikolę Wielowską oraz Mate-
usza Krugłego. Po trzech seriach 
w klasyfikacji generalnej nastąpi-
ły drobne zmiany. Solidnie jeżdżą-
cy Łukasz Janic, dzięki wywalczo-
nym punktom za 3. miejsce utrzy-
mał pozycję lidera Ligi w katego-

rii M1, jednak Jarosław Panejko 
odrobił do niego 1 punkt i obec-
nie przewaga reprezentanta No-
wogardu wynosi jedynie 2 punk-
ty. Na 3. miejscu plasuje się Ja-
kub Wielowski, który do tej pory 
wywalczył 19 punktów i ma dużą 
przewagę nad czwartym w tym ze-
stawieniu Jackiem Kuzyninem. Z 
kolei w kategorii M2 liderem po-
zostaje Janusz Pietruszewski, któ-
ry na swoim koncie posiada 25 
punktów. Pięć punktów mniej ma 
zajmujący 2. miejsce Franciszek 
Harbacewicz, który reprezentuje 
barwy JF Duet Goleniów Nexelo. 
Na 3. pozycji plasują się Zbigniew 
Junak z STC Stargard i Piotr Bą-
kowski z Cubica Racing team, któ-
rzy do tej pory wywalczyli po 11 
punktów. Przy artykule publikuje-
my klasyfikację w poszczególnych 
kategoriach.

KR   

Osińska liga Piłki Siatkowej

Faworyci wygrają?
Już w najbliższą niedzielę (15 stycznia), w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrana zostanie 5. 
kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Tym razem najciekawiej zapowiada się mecz pomię-
dzy Czermnicą i Węgorzami. W pozostałych spotkaniach łatwiej można wskazać faworytów. 

W najbliższą niedzielę, rywa-
lizację siatkarzy rozpoczną za-
wodnicy z Dąbrowy oraz zespo-
łu Gwiazda Osina. Gospodarze 
moją na swoim koncie dwa zwy-
cięstwa i dwie porażki, natomiast 
Dąbrowa do tej pory wygrała tyl-
ko raz. Nie oznacza to jednak, że 
siatkarze z gminy Nowogard stoją 
na przegranej pozycji. Faworyta-
mi będą jednak zawodnicy z Osi-
ny, którzy wygrywając to spotka-
nie za 3 punkty, będą mogli awan-
sować do pierwszej czwórki tego-
rocznych rozgrywek. W drugim 
meczu Kikorze, które przed ty-
godniem odnieśli pierwsze ligo-
we zwycięstwo pokonując Woj-
cieszyn II 3:0, tym razem zmierzą 
się z pierwszym zespołem Wojcie-
szyna. W tym spotkaniu nie trud-
no już wskazać faworyta – Woj-
cieszyn I jest liderem rozgrywek 
z kompletem zwycięstw. Siatkarze 
tej drużyny do tej pory stracili je-
dynie dwa sety, a dla odmiany, Ki-
korze swoje pierwsze sety wygra-
ły dopiero przed tygodniem. Za-
raz po tym pojedynku na parkie-
cie zameldują się zawodnicy z Ża-
bowa oraz drugiego zespołu Woj-
cieszyna. Zarówno Żabowo, jak i 
Wojcieszyn II, na swoim koncie 
mają jedno zwycięstwo i trzy po-
rażki, ale to Żabowo zajmuje 6. 
miejsce w ligowej tabeli, a rywa-

le plasują się dopiero na przed-
ostatniej pozycji. Wszystko to za 
sprawą dwóch punktów więcej na 
koncie siatkarzy z Żabowa, którzy 
rozgrywali pięciosetowe pojedyn-
ki. Jeśli spojrzymy na dotychczas 
zdobywane punkty przez obydwie 
drużyny, to w roli faworyta mo-
żemy wystawić właśnie drużynę z 
szóstego miejsca w rozgrywkach. 
O godzinie 14:30 rozpocznie się 
najciekawszy mecz tego dnia. Na-
przeciw siebie staną siatkarze zaj-
mujący 3. i 4. miejsce w tabeli, 
czyli Węgorza i Czermnica. Oby-
dwa zespoły mają trzy zwycię-
stwa i jedną porażkę, o jeden wię-
cej wygrany set lepsze są Węgorza. 
Z kolei Czermnica jeszcze tydzień 
temu była liderem rozgrywek, ale 
dotkliwa porażka z Wojcieszy-
nem, sprawiła, że Czermnica spa-

dła na 4. pozycję. Jeśli w tym me-
czu nie będzie rozgrywanych pię-
ciu setów, to zespół, który prze-
gra może zostać przeskoczony w 
tabeli przez Gwiazdę Osina. Na 
koniec okupujący dno tabeli za-
wodnicy Brulkinu Osina, podej-
mować będą wiceliderów z Krzy-
wic. Krzywice jeszcze nie zazna-
ły porażki i mało prawdopodob-
ne wydaje się to, aby właśnie ze-
spół z Osiny okazał się pogromcą 
Krzywic. Przy artykule publikuje-
my plan niedzielnych gier. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej

5. kolejka (15 stycznia):
Dąbrowa – Gwiazda Osina (10:00)
Kikorze – Wojcieszyn I (11:30)
Żabowo – Wojcieszyn II (13:00)
Czermnica – Węgorza (14:30)
Bruklin Osina – Krzywice (16:00)

Czwarta kolejka OLPS przyniosła kilka ciekawych rozstrzygnięć, podobnie może 
być w najbliższą niedzielę
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

SPRZeDAM:  
Hyundai Santa Fe rok prod. 2003, pierwsza reje-
stracja w Polsce 2013 r. Stały napęd na cztery koła, 
nowe opony zimowe, instalacja gazowa, klimaty-
zacja. Samochód w stanie więcej, jak dobrym, wy-
mieniony rozrząd, pasek alternatora, wahacze. Pali 
12,5 l. LPG/100 km. Przegląd techniczny ważny do 
stycznia 2017 r., ubezpieczenie OC do marca 2017 r. 

Tel. 509 702 817  Cena 14 980 zł

POŻYCZka! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklama reklamareklama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Stepnicy

AMP Nowogard na podium
W niedzielę (8 stycznia), adepci Akademii Młodego Piłkarza z Nowogardu, rywalizowali w 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej rozgrywanym w Stepnicy. Do rywalizacji przystąpili pod-
opieczni Dawida Kurka i Błażeja Bajerskiego z roczników 2007 i 2008/2009. Lepiej zapre-
zentowali się starsi piłkarze, którzy wywalczyli 1. miejsce.  

Turniej organizowany przez 
Zalew Stepnica połączony był z 
akcją Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Do walki przy-
stąpili młodzi piłkarze z rocz-
ników 2008/2009 oraz 2007. W 
roczniku 2007 wystąpiły trzy 
drużyny, oprócz Akademii Mło-
dego Piłkarza z Nowogardu, ry-
walizowali również adepci z Za-
lewu Stepnica oraz OKS-u Gole-
niów. W pierwszym meczu ze-
spół AMP zremisował z OKS-
-em 1:1, po bramce strzelonej 
przez Kubę Paradzińskiego. W 
drugim swoim występie pod-
opieczni Dawida Kurka i Błażeja 
Bajerskiego wygrali z gospoda-
rzami 2:1, a bramki strzelali Bar-
tek Rzepecki oraz Oliwier Solar-
ski po asyście Kuby Paradziń-
skiego. Dzięki wywalczonym 4 
punktom, to nowogardzianie za-
jęli 1. miejsce w turnieju. Młod-
szy zespół AMP walczył z takimi 
drużynami jak: Zalew Stepnica, 
OKS Goleniów i Ina Goleniów. 
W pierwszym meczu nowogar-
dzianie przegrali 1:0 z OKS-em, 
następnie w tych samych roz-
miarach ulegli gospodarzom 
ze Stepnicy. W swoim ostat-
nim pojedynku AMP z roczni-
ków 2008/2009 zremisowała z 
Iną Goleniów 0:0. Zawodnicy z 
Nowogardu po tych wynikach 
musieli przełknąć gorzką piguł-
kę związaną z zajęciem ostatnie-
go, 4. miejsca. – Obie nasze dru-
żyny prezentowały swoje wysokie 
umiejętności piłkarskie. Każdy, 
kto był na hali w Stepnicy przy-
zna, że w niektórych sytuacjach 

brakowało nam szczęścia albo 
zimnej krwi. Chcielibyśmy przy-
pomnieć, że prowadzimy nabór 
do roczników 2007-2011. Młod-
sze dzieci też są mile widziane. 
Jesteśmy dumni z naszych zawod-
ników. Do zobaczenia na trenin-
gu w piątek o 17:00, w hali przy 
Szkole Podstawowej nr 3 – mówi 
Błażej Bajerski. Dodajmy, że 
grupa młodsza złożona z rocz-
ników 2009-2011 trenuje w po-
niedziałki i piątki w godzinach 
17:00 – 18:00. Grupa starsza zło-
żona z roczników 2007-2008 tre-
nuje w poniedziałki w godzinach 
17:30 – 19:00 oraz w piątki w go-

dzinach 17:00 – 18:30. Trenin-
gi bramkarskie odbywają się w 
poniedziałki o godzinie 17:00. 
Wszystkie treningi odbywają się 
w hali sportowej ZSO w Nowo-
gardzie przy ul. Boh. Warszawy. 
Pierwsze 4 treningi są darmo-
we, dlatego trenerzy zachęcają 
wszystkich młodych piłkarzy do 
tego, aby przyszli i zobaczyli jak 
prowadzone są zajęcia i oczywi-
ście, aby spróbowali swoich sił. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników zawodników no-
wogardzkiej Akademii Młode-
go Piłkarza. 

KR

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Stepnicy
Rocznik 2008/2009:
AMP Nowogard – OKS Goleniów 0:1
AMP Nowogard – Zalew Stepnica 0:1
AMP Nowogard – Ina Goleniów 0:0
Rocznik 2007:
AMP Nowogard – OKS Goleniów 1:1
AMP Nowogard – Zalew Stepnica 2:1

Na zdjęciu zawodnicy nowogardzkiej Akademii Młodego Piłkarza z rocznika 2007
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• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
o powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 
4w Nowogardzie tel: 783 570 056

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

• Sprzedam lub wynajmę trzypokojowe 
mieszkanie w dwurodzinnym domu, ul. 
Poniatowskiego Nowogard. 693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 693 
128 108

• Sprzedam trzy działki w Karsku każda o 
pow. 0,1431 ha. Tel. 666 730 305

• Sprzedam działki uzbrojne kościusz-
ki. Tel. 691 180 848 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we dla młodego małżeństwa lub osób 
samotnych do stycznia. Tel. 667 994 
240 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 m2. 
Tel. 604422221

• Sprzedam garaż w Czereśniowym Sa-
dzie, możliwość wystawienia faktury 
VAT. 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 535 910 060 

• kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie. 508 309 980 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam nowe mieszkanie dwupoko-
jowe, dwa balkony, rolety. Ul. Racibora. 
57 39 43 22 1,  500 575 849. 

• Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w blo-
ku. 792 52 5292 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszka-
nie można zakupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 720.

• Do wynajęcia mieszkania dwupokojo-
we, umeblowane, Armii Krajowej. 697 
420 201 

• Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•  Sprzedam dom w Nowogardzie do re-
montu pow. działki 420m2. 668 349 
985

• Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 691 886 623, 
604 177 470 

• Do wynajęcia duży garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel. 663 349 107 

• Wynajmę albo sprzedam dwupokojo-
we mieszkanie ul. Światowida. 668 15 
15 16,  608 626 696

• Sprzedam dom wolnostojący Benice, 
lub zamienie na dwupokojowe miesz-
kanie w Nowogardzie. 600 853 973 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 15 
lutego. 602 262 859 

• Sprzedam mieszkanie w Szczecinie, 2 
poziomowe, ok. 100 mkw., 4 pokoje, ul. 
Krasińskiego. Tel. 781 048 729

• GARAŻ z Poniatowskiego zamienię lub 
Kupię w okolicy Netto w Nowogardzie. 
Tel. 606 615 239, 668 441 696

mOTOrYZaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

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

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 r17 91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok pro-
dukcji 1997 przebieg 211 tys. km, złoty 
metalik. Szyber dach, ABS, 2x poduszka 
powietrzna. 693 404 728 

• Sprzedam Peugeot Boxer rok 2013 ku-
piony u dealera, serwisowany. Cena do 
uzgodnienia. 513 444 970 

• Sprzedam skuter ZIPPQUANTUM dwu-
suw lub zamienię na przyczepę samo-
chodową. 795 911 886 

• Pana z motocyklem mz jaskółka proszę 
o kontakt. 600 182 682 

• Tarpana, Lublina kupię. 600 182 682 

rOlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 

denar – cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, ul. 
Boh. Warszawy 21

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i tale-
rzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 782 

• Konie sprzedam lub zamienię na bydło. 
Tel. 606 627 718

• Sprzedam wóz, bryczkę i sanie, tanio, 
Tel. 606 627 718

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Ekologiczne jaja kur zielononóżek. Tel. 
796 767 980

• Krowy i cielaczka sprzedam. 508 211 
596 

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWej 
SamOCHODOWej/ SkÓrZaNej maTe-
rIaŁOWej / POŚCIelI WeŁNIaNej / la-
NOlINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

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

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

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

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. Fachowo. 
665 602 592

• Matematyka. 668 171 212

• Przyjmę od zaraz zlecenie na regipsy, 
szpachlowanie, docieplanie itp. 504 595 
424

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Ogrzewanie, instalacje miedź. 660 879 
108 

• Remonty, wykończenia wnętrz wszystko. 
660 879 108

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 731 404 464

• Pracowników budowlanych, beto-
niarzy zbrojarzy zatrudnię. 694 440 
205

• Zatrudnię kierowców na wywrotki (4 
osiowe) na terenie Nowogardu. Pra-
ca przy budowie obwodnicy. Kontakt: 
603 661 883 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 39 
21 373, 502 239 619 

• Pracownika do gospodarstwa rolne-
go przyjmę gmina Osina (redło). Tel. 
511 731 352 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca trans-
cargo Szczecin, w kraju. Weekendy w 
domu. 665 515 329 

• Zaopiekuje się dzieckiem lub osobą 
starszą i posprzątam. 887 077 573 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

• Pianino Nokturn po nastrojeniu sprze-
dam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe kominko-
we. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 503 
332 355 

• Odpady oflisy tartaczne dębowe buko-
we sprzedam na opał pocięte w klocki. 
514 740 538

• Sprzedam naczynia Filipiaka nowe. 
Wiadoność 887 200 570

• Sprzedam łóżko piętrowe dziecięce 
stan bardzo dobry. 880 201 888

• Okazyjnie sprzedam narożnik i ławo-
stół. Tel. 602 630 016 

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•   Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 zł. , Lap-
top Lenovo - 349 zł. Tel. 503-005-554

• Stare pojazdy, motocykle, rowery, mo-
torowery. Części, literaturę kupię. Tel. 
600 182 682 

• Okazyjnie sprzedam narożnik i ławo-
stół. Tel, 602 630 016 

• Kupie poroża jeleniowatych.tel 
603620605

• Sprzedam łóżko piętrowe tanio. Tel. 
793 836 238

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66

• Sprzedam telewizor Sony 42 c stan bar-
dzo dobry.513 444 970

GOTÓWka! 
Nawet 25 tys. SZYBkO! 

Tel. 734 445 053

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż mieszkanie 2 
pokoje  po remoncie 115 000 zł
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

agnieszka Olejnik
NIeOBeCNa

Bliźniaczki, Julia i Julita, prowadzą 
osobliwą grę: zamieniają się ubraniem, 
zmieniają makijaż i fryzurę, żeby prze-
jąć tożsamość tej drugiej.

Julita jest beznadziejnie zakochaną 
singielką, która pragnie stabilizacji i ro-
dzinnego ciepła.

Julii na pozór niczego nie brakuje, 
żyje otoczona luksusem, z własną go-
sposią i ogrodnikiem. Ma męża i syna, 
ale niestety jej życie pozbawione jest 
miłości… Męża traktuje przedmioto-
wo, a synem niemal wcale się nie inte-
resuje.

Julita często odwiedza Julię i zajmu-
je jej miejsce, opiekując się siostrzeń-
cem, podczas gdy Julia spotyka się z 
kochankami. W ten sposób obie znaj-
dują szczęście i spełnienie. Do czasu. 
W trakcie jednej z tych osobliwych za-
mian Julia i jej kochanek zostają zna-
lezieni martwi. Wszyscy są przekona-
ni, że zginęła jej siostra… Do czego do-
prowadzi skradziona tożsamość?

Najnowszy kryminał Agnieszki Olej-
nik to pełna niepokoju historia sióstr, 
które przekroczyły dozwolone granice.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Pionowo:
1. wśród jaszczurek
2. kanton w Szwajcarii
3. czynność koło pierza
4. nad nią słynne zamki Francji
5. wywoływany przez HIV
6. kwasy w komórce
7. nabity na czole
8. podmokły teren
9. ślimak płucodyszny; ślinik
10. miasto w Indiach
11. kolonista
12. gatunek sardyny
13. Busira, Tshuapa
14. gaz w powietrzu
15. premier pierwszego rządu RPA
16. miasto w W. Brytanii z fabryką Rolls 
Royce
17. szwajcarskie uzdrowisko
18. Pablo ... - poeta
19. układy baryczne
20. kalif, zięć Mahometa
21. jednostka informacji
22. musical Formana

23. obrus na stole kuchennym
24. krewny po kądzieli
25. ryba składająca jaja
26. "rozbiegana" wada wzroku
27. przedmiot
28. palący się węglowodór
29. miasto w Arabii Saudyjskiej
30. miasto w RFN
31. z triady platynowców
32. jednostka monetarna Łotwy
33. stan świecki w kościele
34. rzeka ze słynnym kanionem
35. ostatni padł w 1627r. w Puszczy Jakto-
rowskiej
36. talar portugalski
37. wąż R. Kiplinga
38. uderzenie
39. dzielnica Kórnika
40. pudełko u pasa Japończyka
41. niemiecka partia faszystowska
42. ekshaustor
43. lek przeciwbólowy
44. ... 17
45. delfin z Amazonki

46. polski kauczuk syntetyczny
47. zakazany kusi najbardziej
48. głos morza
49. na granicy Europy i Azji
50. starogrecki portyk (anagram atos)
51. port w Finlandii, dawne Turku
52. płynie przez Cremonę
53. część dolnej kończyny
54. ssak łowny
55. opłata graniczna
56. drapieżnik z grupy orłów
57. kaczy odgłos

Poziomo:
58. szczep, plemię
59. postać z tragedii Szekspira
60. mierzy ciśnienie
61. jedna z Muz
62. starorzymski dom czynszowy
63. dopływ Kury
64. aptekarska jednostka masy
65. motyw we fryzach barokowych
66. instrument Johna Lennona
67. cyrk lodowcowy (np. Morskie Oko)

68. patronka urodzaju w mitologii rzym-
skiej
69. Schwarzenegger, aktor
70. miasto w Zairze (Afryka), port nad rze-
ką Kasai
71. w mitologii asyryjskiej córka boga bu-
rzy
72. rakarz
73. masturbacja
74. poręczenie na wekslu
75. biblijny budowniczy arki
76. obrażenie czyjejś dumy
77. imię Tysona, boksera
78. sieć zastawna
79. wszczyna spory
80. matka Heliosa
81. krzak w zaroślach
82. Karl E.(zm.1876), biolog ros.
83. z mapami
84. samochód z Lublina
85. organizator Muzeum Przyrodniczego 
PAN
86. wieczne pretensje

87. ryzy
88. nakrętka
89. biała pora
90. grupa ludów afryk. (Ghana)
91. japońska wyspa
92. chwast
93. zjazd wprost
94. obok Lecha i Czecha
95. miasto w Indiach
96. na zupę
97. komenda dla Azora
98. poniewierka
99. mleko po porodzie
100. wokół urządzenia
101. syn Posejdona
102. uchodzi do innej rzeki
103. część trasy
104. najgłębsze jezioro w Alpach
105. Dankowska
106. jezioro na Mazurach
107. grzyb z czerwonym kapeluszem
PODPOWIEDŹ: ARION, COMO, ILEBO, NA-
LAN, NANDER, URI.
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

rOZkŁaD jaZDY BU SÓW

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

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Kto życia nie ceni nie 
wart go

Władysława Huget, Pelagia Fe-
liksiak, Maria Stefańska, Halina 
Galus, Renata Wiertalak, Malwi-
na Bryndza, Pelagia Feliksiak, An-
drzej Leszczyński, Christiana Sy-
fert, Marek Kozioł, Danuta Skow-
ron, Grażyna Siedlecka, Helena 
Iwan, Agnieszka Skowrońska, Ali-
cja Wypych, Halina Stefańska, Jo-
lanta Kozioł

Nagroda książkowa: Halina 
Stefańska

Zwycięzcy prenumerata: Ali-
cja Wypych, Marek Kozioł

GAZeTY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Łukasz Zieliński, Mateusz Wier-

talak, Kacper Skowroński, Miłosz 
Wielgus, Aleksandra Gizińska

Zwycięzca: Łukasz Zieliński
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zadania :    
• budowanie i rozwijanie relacji z klientami 
• bieżąca obsługa klientów w oddziale
• porządkowanie dokumentów
Wymagania:
• umiejętność kontaktu i rozmowy z klientami
• wiedza techniczna z zakresu branży elektrycznej
• prawo jazdy kat. B

OFERTA PRACY !!!

Handlowiec - Sprzedawca
Oferujemy:
• motywacyjny system 
  wynagradzania
• możliwość pracy i rozwoju 
  w prestiżowej firmie
• szkolenia produktowo-handlowe

CV proszę przesyłać na adres: piotr@twn.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 12-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

s. 2 s.  5

reklama

s. 3

Są zarzuty w sprawie 
tragedii w Brzozowie 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Dostali nagrody, 
żeby siedzieć cicho

s. 9

WOŚP

W Nowogardzie 
zebrali 50 tyś. 

s. 4

s. 10

Młode talenty

rozmowa  
z Dominiką 
rasińską

s. 9   
Sport

Handball 
Nowogard 
z brązem

Praxis 2 już w 
nowym miejscu

Co (Kto) zagraża 
bytowi szpitala?

Czytaj s. 6,7Czytaj s. 3

kolejny 
raz PUWiS 
wygrywaZłapano złodziei 

bydła z Boguszyc

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

Prawa 
murphy’ego, 
czyli doskonały 
przewodnik 
po ścieżkach 
głupoty

Jak robią z 
nas frajerów

reklama
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Nasza sonda

   Kronika policyjna

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Marian Golczyk: lat 81, zmarł 14.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 17.01.2017r, o godz. 12:00 Msza św. w 
Kościele w Sikorkach, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie.

Zofia Banasiak: lat 93, zmarła 15.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 17.01.2017r,  o godz. 14:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Nawiązując do niedzielnego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, zapytaliśmy miesz-
kańców Nowogardu, czy uważają, że w dzisiejszych 
czasach pomoc innym jest potrzebna, i w jakiej for-
mie najczęściej jej udzielają?

Pani Alicja: Jest dużo ludzi, któ-
rzy pomagają innym. Są jednak 
też oszuści, którzy wydzierają z 
nas pieniądze. A później się oka-
zuje, że jest to blef. I przez nich nie 
wiadomo, komu pomagać. Kto tak 
naprawdę jest potrzebujący i rze-
czywiście tej pomocy potrzebuje? 
I człowiek chciałby pomóc, ale boi 
się, że zostanie oszukany. Z drugiej 
strony. Ci naprawdę potrzebujący 

nie zawsze chcą tej pomocy. Na mieście raczej spotyka się takie osoby, 
które pomagają innym. Nie jest tak źle w tej sprawie. Wszystko zależy od 
nas i od naszej sytuacji materialnej. Chociaż powiem, że ten biedniejszy, 
szybciej pomoże jak ten, który jest bogatszy.

Pani Barbara: Pomoc jest po-
trzebna, ale nie wszystkim. I nie fi-
nansowa, absolutnie! Jestem zwo-
lenniczką pomocy, ale nie w formie 
pieniężnej. Uważam, że jeżeli ktoś 
np. jest głodny, to należy mu kupić 
przysłowiowy chleb, a nie dać na 
niego pieniądze. Bo tak naprawdę 
nie wiadomo, co za nie kupi. U nas 
ludzie pomagają. Widzę w marke-
tach całe koszyki z jedzeniem stoją, nawet dla zwierzątek. Jak chodzę do 
Kościoła to też widzę, jak co rusz rozdają paczki z żywnością. Myślę, że 
ta forma pomocy jest u nas dobrze rozwinięta.

Pani Katarzyna z sy-
nem Hubertem: Uwa-
żam, że zdecydowanie na-
leży pomagać innym. W 
każdej formie, czy to fizycz-
nej czy finansowej. Zauwa-
żam, że u nas ludzie nie są 
zbyt chętni do pomocy. Jak 
jest jakaś większa akcja to 
tak, ale, na co dzień już 
bardziej każdy zajmuje się 
swoimi sprawami.

Pani Wiesława: Jak ktoś ma pie-
niążki, to wiadomo, że dobrze jak się 
nimi podzieli i wesprze tych potrze-
bujących. U nas na ulicy nie widać, 
żeby ktoś pomagał. Zdarzają się ta-
kie przypadki, ale raczej rzadko. Być 
może w zaciszu domowym więcej 
takich przypadków pomocy jest, ale 
tego już nikt nie widzi. A pomoc nie 
musi być tylko finansowa czy fizycz-
na. Ważna jest też pomoc psychicz-
na, aby kogoś wesprzeć w trudnej sy-
tuacji, podnieść na duchu. To też jest ważne. 

DŚ

09.01.2017 r. 
Godz. 16:00
Powiadomienie o ujawnieniu 

środków psychoaktywnych w 
Zakładzie Karnym w Nowogar-
dzie u osadzonego Dawida N. 

Godz. 16:15 
Powiadomienie o kradzieży 

pieniędzy z konta bakowego. 
10.01.2017 r. 
Godz. 14:00
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie telefonu za pośred-
nictwem portalu internetowego 
Allegro.

Godz. 14:45 
Na Placu Wolności dokona-

no kontroli pojazdu Micro Car, 
gdzie ujawniono, że pojazd nie 
posiada aktualnych badań tech-
nicznych. 

11.01.2017 r. 
Godz. 10:00

Powiadomienie o kradzieży 
portfela z zawartością pieniędzy 
oraz dokumentów z pokoju hote-
lowego przy ul. 3 Maja. 

Godz. 14:00
Na ul. 15 Lutego z samocho-

dów należących do ZUK Nowo-
gard dokonano kradzieży paliwa. 

Godz. 16:50 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, pomiędzy pojazda-
mi Kia Venga oraz Renault Kan-
goo. 

Godz. 17:00
Potrącenie pieszej na przejściu 

dla pieszych przy ul. Warszaw-
skiej. 

Godz. 18:00
Podczas kontroli pojazdu mar-

ki Volvo na ul. 3 Maja u pasażera 
pojazdu ujawniono środki psy-
choaktywne w postaci amfeta-
miny. 

Godz. 19:00
Na ul. 3 Maja dokonano kon-

troli drogowej samochodu mar-
ki Volvo gdzie ujawniono, że kie-
rujący Karol P. znajduje się pod 
wpływem marihuany. 

12.01.2017 r. 
Godz. 13:00
Na ul. Batalionów Chłopskich, 

Patryk W. kierował samochodem 
marki Ford znajdując się w stanie 
po użyciu alkoholu. 

13.01.2017 r. 
Godz. 10:15 
Uszkodzenie samochodu mar-

ki BMW na terenie szkoły przy 
ul. Poniatowskiego. 

Godz. 15:30 
Kradzież tablic rejestracyjnych 

od pojazdu marki Toyota, doko-
nanej na ul. Poniatowskiego. 
  st. isnp. Klaudia 

Gieryń 
 

Z ostatniej chwili!

Są zarzuty w sprawie tragedii w 
Brzozowie 
Prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, 40-letniej kobiecie, 
która w Brzozowie koło Nowogardu w przydomowej toalecie urodziła dziecko- poinfor-
mowała wczoraj wieczorem TVP 3 w Szczecinie.  

Przypomnijmy, że do drama-
tycznego zdarzenia doszło 4 paź-
dziernika 2016 r, wieczorem, na te-
renie jednej z posesji w Brzozowie 
k. Żabowa. Mieszkanka tej miej-
scowości, około 40-letnia, niepeł-
nosprawna intelektualnie kobieta, 
miała udać się do przydomowego 
wychodka i tam urodzić dziecko. 
Martwego noworodka następnego 
dnia wyłowiono ze zbiornika z fe-
kaliami.  Ciało dziecka zostało za-
bezpieczone do sekcji zwłok. 

Choć trudno sobie to wyobra-
zić, kobieta mieszkała w urągają-
cych warunkach, bez wody, prądu 
i ogrzewania. Wcześniej już ode-
brano jej czworo dzieci. Kobieta 
doznała też przemocy w rodzinie. 
Jej mąż przebywa obecnie w wię-
zieniu, właśnie za znęcanie się fi-
zyczne nad nią. Mimo to nie była 
na stałe objęta pomocą społeczną. 
Również w pierwszych dniach po 
tragicznym porodzie została wypi-

sana ze szpitala do domu i pozosta-
wiona praktycznie sama sobie. Do-
piero interwencje mediów sprawi-
ły, że kobietę umieszczono w za-
mkniętym ośrodku, gdzie jest bez-
pieczna. 

Co ciekawe, w tej sprawie za-
rzutów nie przedstawiono niko-

mu innemu. Więc skończy się na 
przedstawieniu ich osobie niepeł-
nosprawnej, jaką jest 40-letnia ko-
bieta z Brzozowa. Grozi jej do 5 lat 
pozbawienia wolności. Nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy się, że kobieta 
nie przyznaje się do winy. 

MS

To właśnie w przydomowym wychodku w jednym z budynków widocznym na zdję-
ciu kobieta urodziła dziecko
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Dziękuje bardzo 
osobie z Wyszomierza, 

która napisała 
na mnie pismo 

Kamil W.

Znaleziono przy nich pistolety pneumatyczne i środki usypiające 

Złodzieje bydła z Boguszyc w rękach policji 
Jak poinformowało nas biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zatrzymano cztery osoby, które najprawdopodobniej były członkami 
szajki kradnącej bydło na terenie naszego województwa. Przypomnijmy, że ofiarą „krowokradów” padli także rolnicy z naszej gminy. Policja nie wyklu-
cza, że dojdzie do zatrzymań kolejnych osób. Informuje również, że odszukano tylko część skradzionych zwierząt. 

Do serii kradzieży bydła docho-
dziło w okresie od września do 
grudnia ubiegłego roku.   Zwie-
rzęta uprowadzano pod osłoną 
nocy. Najpierw wabiono je dobrą 
paszą i świeżym sianem, a gdy się 
zbliżyły strzelano do nich specjal-
nymi lotkami z substancjami usy-
piającymi. Oszołomione środka-
mi nasennymi bydło wciągano na 
specjalne przyczepy do transpor-

tu i wywożono z pastwisk.  W taki 
sposób najprawdopodobniej skra-
dziono także 14 sztuk bydła rasy 
Limousin w Boguszycach o war-
tości ok. 60 tys. zł, należących do 
Macieja Toboły i jego ojca – rolni-
ków z naszej gminy. Do zdarzenia 
doszło w nocy z 24 na 25 listopa-
da ub. roku. Okazało się, że nie był 
to odosobniony przypadek. Kolej-
ne sztuki zginęły m. in. z pastwisk 

koło Reska, Drawska Pomorskie-
go i Świdwina. Łącznie skradzio-
no kilkadziesiąt sztuk bydła na te-
renie całego województwa o war-
tości mogącej sięgnąć nawet 200 
tys. zł. 

Komendant wojewódzki poli-
cji w Szczecinie powołał specjalną 
grupę funkcjonariuszy, która mia-
ła ustalić, kto stoi za kradzieżą by-
dła. Policjanci z wydziału krymi-
nalnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji (KWP) współpracowali w 
tej sprawie także z kryminalny-
mi ze Świdwina. To właśnie z pa-
stwiska znajdującego się na ich te-
renie, w grudniu ubiegłego roku, 
„zniknęło” bydło warte prawie 
100 tysięcy złotych.  

Wspólne działania kryminal-
nych doprowadziły do   pierw-
szego zatrzymania. W zeszłym 
tygodniu w środę, do policyjnej 
celi trafił 46-letni mieszkaniec 
pod świdwińskiej wsi. Kolejno 
wykonane czynności tylko po-
twierdziły wcześniejsze ustale-

nia mundurowych. 
- W gospodarstwie zatrzyma-

nego mężczyznę, zabezpieczono 
przedmioty służące do kradzie-
ży bydła, pistolet pneumatyczny 
i środki stosowane do usypiania 
zwierząt. Dalsza praca kryminal-
nych doprowadziła do zatrzyma-
nia kolejnych osób mających zwią-
zek z tymi kradzieżami. Są nimi 
dwaj bracia, mieszkańcy Świdwi-
na 34 i 36- latek oraz ich 22 -let-
ni kolega. Mężczyźni przyznali się 
do kradzieży, których dokonali na 
terenie całego województwa – in-
formuje biuro prasowe KWP w 
Szczecinie. 

Policjanci już odzyskali część 
stada, które skradziono pod Świ-
dwinem. Teraz trwają czynności, 
które mogą doprowadzić do od-
nalezienia pozostałych ukradzio-
nych zwierząt, w tym także tych 
skradzionych w Boguszycach. 

- Na razie nie mamy informacji z 
policji, czy odnaleziono też nasze by-
dło - informuje nas Maciej Toboła. 

Policja podkreśla, że sprawa jest 
rozwojowa i nie jest wykluczone, 
że dojdzie do kolejnych zatrzy-
mań. Wiadomo tylko, że czterech 
zatrzymanych mężczyzn, poza za-
rzutem kradzieży, może też od-
powiadać za inne przestępstwa tj. 
zmuszanie do określonych zacho-
wań, pobicie i pozbawienie wol-
ności. 

MS

Brama na pastwisko, skąd skradziono bydło należące do rolników z naszej gminy

Bydło, które skradziono jednemu z rol-
ników spod Świdwina

Informacja 
„Caritas” 

Zespół „Caritas” przy para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie zaprasza wszyst-
kich, którzy   nie korzystali  w 
styczniu z pomocy żywnościo-
wej UE,  w każdą środę, od 
godz. 16:00, do Domu Parafial-
nego przy ul. Kościelnej 2. 

„Caritas” przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP 

Wygodniej dla pacjentów 

PRAXIS 2 już w nowym miejscu
Od wczoraj, tj. poniedziałek 16 stycznia, Przychodnia Praxis 2 przyjmuje pacjentów w nowym miejscu. Do tej pory pacjen-
ci byli przyjmowani w niewielkim budynku przy ulicy 3 Maja, obok głównej bramy do byłej „krochmalni”. Teraz mają do 
dyspozycji większy lokal, w nowej kamienicy, położony przy ulicy Bankowej 3 a. 

Odwiedziliśmy Przychodnię w 
pierwszym dniu przyjmowania pa-
cjentów w nowej siedzibie.  Już na 
wejściu widać, że to o wiele lep-
sza lokalizacja. W nowym budyn-
ku czeka na pacjentów szeroka po-
czekalnia i dwa przestronne gabi-
nety lekarskie. Pacjenci mogą także 
korzystać z toalety z udogodnienia-
mi dla osób niepełnosprawnych. Jest 
też kącik dla dzieci. Jak informu-
je nas Marzena Drobińska, właści-
cielka Praxis 2, Przychodnia musiała 
się przenieść ze względu na ciasno-
tę, jaka panowała w budynku przy 
ul. 3 Maja. 

- Przenieśliśmy się przede wszyst-
kim, dlatego, że tam były za małe 
pomieszczenia. Znaleźliśmy bardzo 

ładny lokal, w centrum miasta. My-
ślę, że to też jest dla pacjentów du-
żym ułatwieniem - mówi M. Dro-
bińska, właścicielka Praxis-a 2. Do-
datkowo planowany jest wydłużony 
czas otwarcia Przychodni, co wpły-
nie na krótsze kolejki do lekarza. M. 
Drobińska, w przyszłości planuje 
także rozszerzyć ofertę Przychodni. 
- Mamy w planach wprowadzenie le-
karzy specjalistów, choć nie mogę tego 
obiecać, bo w życiu bywa różnie. Naj-
pierw zajęliśmy się przeprowadzką, a 
teraz będziemy myśleć przyszłościo-
wo - zapewnia właścicielka Praxis 2.

Pacjenci także nie ukrywają, że 
nowa Przychodnia bardziej im się 
podoba. - Jest zdecydowanie prze-
stronniej i jaśniej. Dzięki temu czas 
oczekiwania na wejście do gabine-
tu jest przyjemniejszy – mówi p. Ala, 
pacjentka przychodni. 

Aktualnie w Przychodni przyjmu-
je dwóch lekarzy rodzinnych: Ma-
rzena Drobińska, która pracuje od 
2000 roku oraz Dorota Tomasiak, 
zajmująca się tą specjalizacją od 15 
lat. Pracują tu także trzy pielęgniarki 
i rejestratorka medyczna.

Warto dodać, że za budynkiem, w 
którym ulokowała się Przychodnia 

Praxis 2, powstaje też obszerny par-
king, z którego będą mogli korzystać 
nie tylko mieszkańcy kamienicy, ale  
właśnie i pacjenci. Po wyjściu z sa-
mochodu będą oni mogli bezpiecz-

nie przejść do Przychodni po nie-
wielkim chodniku, który okala bu-
dynek od strony działki byłej ga-
zowni. 

DŚ

Marzena Drobińska w swoim gabinecie

Wejście do Przychodni

Nowa, przestronna recepcja przychodni Praxis 2

 



Nr 4 (2533)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Nasz felieton

Odpowiedzialność cywilna 
urzędników

1. Od dawna wielu i publicy-
stów i polityków, a także zwy-
kłych ludzi postuluje wpro-
wadzenie do naszego systemu 
administracyjnego i prawne-
go jakiegoś rodzaju odpowie-
dzialności cywilnej urzędni-
ków za krzywdy wyrządzone 
obywatelom w trakcie niewła-
ściwego sprawowania przez 
tych pierwszych swoich urzę-
dów i nadużywania przy tym 
uprawnień przysługujących 
im z tego tytułu. Brak odpo-
wiedzialności cywilnej urzęd-
ników za swoje decyzje, za-
niechania i działania, sprawia, 
że urzędnicy Ci mogą dzisiaj 
krzywdzić obywateli i naduży-
wać uprawnień służbowych 
zupełnie bezkarnie. Jak wie-
lu z nas tego nieraz doświad-
czyło to krzywdzenie nie po-
lega tylko na niechlujnym za-
łatwianiu spraw obywateli czy 
lekceważeniu ich problemów, 
albo braku choćby werbalnego 
szacunku dla petentów. Czę-
sto to także wdrażanie aktów 
osobistej zemsty czy różnych 
form niszczenia osób uzna-
nych przez urzędniczą kastę za 
prywatnych wrogów z użyciem 
przy tym posiadanych możli-
wości i kompetencji przyna-
leżnych temu czy drugiemu 
ustawowo z racji sprawowane-
go urzędu.

2. Jednocześnie jest oczy-
wiste, że za długo-trwanie ta-
kiej patologicznej sytuacji, 
czyli bezkarnego realizowania 
urzędniczej samowoli, ponosi 
odpowiedzialność właśnie ten, 
który jako jedyny może for-
malnie położyć kres takiemu 
zachowaniu urzędników, a jest 
nim ich bezpośredni przełożo-
ny. Przy braku odpowiedzial-
ności cywilnej urzędników (w 
tym również finansowej), to w 
ręku przełożonego są bowiem 

jedyne narzędzia wymierzania 
jakiejkolwiek formalnej sank-
cji za popełniane błędy czy 
wykazywania złej woli. A tymi 
narzędziami są kary służbowe.

 3. W przypadku Urzędu 
Gminy takim uprawnionym 
do karania przełożonym, jako 
kierownik Urzędu jest bur-
mistrz. W Nowogardzie, jak 
wiadomo od kilku lat burmi-
strzem jest R. Czapla. Zgodnie 
z wyłożoną wyżej prawidłowo-
ścią, to On odpowiada więc za 
bezkarne długotrwałe upra-
wianie zwykłego chamstwa 
przez podległych mu urzęd-
ników z wydziału propagandy 
UM. W ramach swojej, wyna-
gradzanej z pieniędzy publicz-
nych, pracy urzędniczej zaj-
mują się Oni przygotowywa-
niem na oficjalną stronę mia-
sta (i do jej papierowej wersji) 
tekstów. W tekstach tych wie-
lokrotnie nie tylko podają nie-
prawdę, ale zwłaszcza szkalują 
i prymitywnie obrażają zarów-
no osoby publiczne, jak i zwy-
kłych obywateli.

4. I to tego zjawiska, któ-
re w przypadku UM w No-
wogardzie osiągnęło rozmiary 
kwalifikacji właściwej do 
miana skandalu, dotyczyła 
skarga grupy radnych odczy-
tana na ostatnim posiedzeniu 
Rady i skierowana do tego or-
ganu zgodnie z ustawą, jako 
skarga na działanie burmistrza. 
O co chodzi radnym, rozumie-
ją wszyscy oprócz – obowiąz-
kowo winnych być światłymi-, 
czyli właśnie urzędników od 
propagandy z UM.

5. Jak wynika bowiem z ko-
lejnego tekstu na stronie te-
goż UM najbardziej reprezen-
tatywny z nich (który ma po-
nadto od dawna jakieś istotne 
problemy z samookreśleniem) 
przestał już cokolwiek kumać, 
a komentując skargę radnych 
(notabene- jakim prawem jako 
urzędnik ją komentuje?) po-
kręcił wszystko, co się pokrę-
cić da. 

6. Nie rozumie więc statu-
su Rady Miejskiej, jako organu 
stanowiącego (uchwałodaw-
czego) samorządu gminne-
go. Także nie rozumie upraw-
nień radnych, jako funkcjo-
nariuszy publicznych, czy też 
zakresu kompetencji burmi-
strza, jako organu wykonaw-

czego zobowiązanego do reali-
zacji uchwał Rady. Rola urzęd-
nika samorządowego, która 
winna być służebną w stosun-
ku do obywatela i nacechowa-
na także dyspozycją realiza-
cyjną w stosunku do postano-
wień Rady, czyli radnych po-
myliła mu się z rolą bucowa-
tego i niedokształconego cen-
zora wszystkiego i wszystkich 
z czasów PRL, działającego z 
nadania I sekretarza PZPR od-
powiedniego szczebla. Nawet 
zwykła i obowiązkowa wśród 
człekokształtnych kindersztu-
ba (dosłownie pokój dziecin-
ny), czyli ukształtowana w wy-
niku wychowania od dziecka 
kultura osobista, pomyliła mu 
się z dziecinadą w wykonaniu 
starego dziada, co jest nie tylko 
żałosne, ale i groźne.

7. Ale za te wszystkie działa-
nia tegoż urzędnika (i jeszcze 
kilku innych) za ich bezkarne 
trwanie a nawet nieograniczo-
ny rozwój ponosi największą 
odpowiedzialność tylko jed-
na osoba- tegoż urzędnika ( i 
ich) przełożony, czyli kierow-
nik Urzędu Miejskiego, bur-
mistrz Robert Czapla. To On 
do dzisiaj taką sytuację i takie 
zachowania nie tylko akcep-
tuje i nagradza on je inspiruje, 
co oznacza, że w istocie jej ich 
podstawowym autorem. 

8. Za to wszystko razem zaś 
ponoszą także odpowiedzial-
ność etyczną również Ci, któ-
rzy w zdrowej społeczności z 
racji zajmowanych pozycji i 
przynależnego autorytetu win-
ni reagować na naganne zjawi-
ska publiczne, a tego nie czynią 
i milczą- nieważne przy tym, z 
jakiego powodu milczą, czy to 
z braku rozeznania, czy to ze 
zwykłego kunktatorstwa bądź 
tchórzostwa. Któż są Ci zaś? 
Jeszcze raz ich nie wymienię z 
imienia i nazwiska w nadziei, 
że wreszcie przemówią. Ale je-
śli nie… to już za długo wycze-
kiwać nie będę. Zrobię to, po-
nieważ takie jest zadanie au-
tentycznej prasy w wolnym (i 
zdrowym) społeczeństwie, a 
nas w DN nikt od 25 lat od wy-
pełniania tego zadania (oczy-
wiście nie zawsze doskonale) 
nie odwiódł i nadal nie odwie-
dzie, zwłaszcza nie odwiedzie 
nowogardzki burmistrz.  

Marek Słomski          

Sprawa wydania majątku wraca 
do pierwszej instancji 

Kolejny raz PUWiS 
wygrywa w sądzie 
Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo gminy żąda-
jącej wydania majątku od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 
i Sanitarnych i skierował sprawę do ponownego rozpatrze-
nia przez niższą instancję. 

W zeszłym roku, gmina wy-
stąpiła, aby PUWiS wydał ma-
jątek wodno-kanalizacyjny mia-
stu. Przedsiębiorstwo od począt-
ku utrzymywało, że nie może 
tego zrobić, bo po pierwsze ma-
jątek jest zmieszany tj. część na-
leży do PUWiS a część do gmi-
ny, a więc nie da się go fizycz-
nie wydzielić, by nie dopro-
wadzić do przerwania dostaw 
wody. Poza tym nie bardzo było 
wiadomo, komu, w jakim try-
bie i na jakiej podstawie spółka 
ma udostępnić fragmenty sie-
ci. Nie było wiadomo, bo wybór 
przez gminę niemieckiej spół-
ki na nowego operatora, wod.-
-kan. budził wiele zastrzeżeń na-
tury prawnej. W czerwcu zeszłe-
go roku Sąd Rejonowy w Szcze-
cinie uznał jednak, że majątek 
ma wrócić do gminy, z tym, że 
nie wskazała, o jakie składniki 
sieci chodzi i w jaki sposób ma 
odbyć się owe przekazanie syste-
mu. Dlatego też PUWiS od tego 
wyroku musiał się odwołać. 

W miniony piątek, 13 stycz-
nia, tym razem już Wydział Go-
spodarczy Sądu Okręgowego w 
Szczecinie rozpatrzył odwołanie 
PUWiS od wyroku pierwszej in-
stancji. Jak się dowiedzieliśmy, 
Sąd przychylił się do argumen-
tacji PUWiS (tj. oddalił wniosek 
o wydanie majątku), a całą spra-
wę skierował ponownie do roz-
patrzenia przez Sąd I Instancji. 
W ustnym uzasadnieniu sędzi-
na miała zwrócić uwagę na to, 
że aby dokonać wydania mająt-
ku, najpierw trzeba go precyzyj-
nie zinwentaryzować. 

Co teraz zrobi gmina? 

Wiadomo, że piątkowy wy-
rok mógł być ostatnią szan-
są dla gminy, aby po dwóch la-
tach klęsk ogłosić, chociaż jed-
no zwycięstwo w sporze z PU-
WiS. Miasto też nie bardzo naj-
wyraźniej wie, co ma robić po 
wyroku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Przypomnij-
my, że NSA uznało ostatnio, iż 
niemiecki operator nie spełnił 
określonych w prawie warun-
ków, aby miasto mogło z nim 
podpisać umowę na admini-
strację sieci wod. - kan. Niem-
cy przede wszystkim nie zało-
żyli w kraju polskiej siedziby fir-
my, co było jednym z warunków 
„przetargu na wodę” ogłoszone-
go przez gminę. Mimo to bur-
mistrz uznał, że to właśnie z tym 
operatorem gmina umowę pod-
pisze, uruchamiając w ten spo-
sób lawinę protestów i sprzeci-
wów nie tylko ze strony PUWiS. 
Robert Czapla nie chciał jednak 
nikogo słuchać, a jeśli już słu-
chał to doradców, którzy na No-
wogardzie to tylko chcieli zaro-
bić dobre pieniądze. 

Umowa z Niemcami skończy-
ła się w grudniu ub. roku. Lo-
giczne jest, że po takim wyro-
ku NSA, gmina winna podpi-
sać umowę z firmą, której ofer-
ta była dopuszczona do postę-
powania, jako druga tj. w tym 
przypadku z PUWiS. W taki 
sposób rozstrzyga się każdy inny 
przetarg publiczny. 

Tak się jednak nie dzieje. W 
całej sprawie zapadła cisza. Nie-
oficjalnie wiemy, że gmina roz-
waża różne koncepcje wyjścia z 
kryzysu, jakie niewątpliwie ist-
nieje w kwestii gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej w naszym 
mieście. Czy jedną z nich będzie 
przyznanie się w końcu do błędu 
i uniknięcie dalszych sporów w 
sądzie? Wydaje się to w obecnej 
sytuacji decyzją najbardziej roz-
sądną. Bo w sumie, po co tkwić 
w takiej sytuacji dalej.  Miasto 
dość już zapłaciło za urzędniczy 
upór napychając nim tylko kie-
szenie prawników. 

Nie wiadomo jednak, czy star-
czy publicznej odwagi, by cof-
nąć się z tej niewątpliwie złej 
drogi. 

MS
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NAJGŁĘBSZE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI NASZEGO KOLEGI

MARIANA GOLCZYKA
Na ręce Rodziny

W IMIENIU
POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

SKŁADA
ZARZĄD GMINNY PSL W NOWOGARDZIE

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Serdeczne podziękowanie 
za udział w ceremonii pogrzebowej

 Naszej Kochanej Mamusi

Zofii Ochęckiej
 Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Legutce 

oraz wszystkim
 Znajomym, Przyjaciołom oraz Rodzinie 

składają 
Córki Halina i Danuta z Rodzinami

Serdeczne
 podziękowania 

wszystkim, którzy 
wzięli udział

 w ostatniej drodze 

śp. Czesławy 
Palenica 

składają 
pogrążone w smutku 

Córki

Burmistrz hojny... przed kontrolą

Dostali nagrody, żeby siedzieć cicho...
Gmina odmówiła nam udostępnienia listy wszystkich urzędników, za wyjątkiem ścisłego kierownictwa Urzędu Miejskiego,  którym w listopadzie zeszłego 
roku, tuż przed wizytą w urzędzie inspektorów pracy, burmistrz przyznał hurtem nagrody pieniężne. 

Kilka dni temu zwróciliśmy się 
do burmistrza Nowogardu o udo-
stępnienie listy imion i nazwisk pra-
cowników samorządowych, w tym 
osób publicznych, którzy w 2016 
roku otrzymali nagrody. Wniosko-
waliśmy również o podanie wyso-
kości tych nagród w odniesieniu do 
każdego pracownika, a także o uza-
sadnienie przyznania „premii”. 

W odpowiedzi na nasz wniosek 
zdradzono nam nazwiska tylko kil-
ku osób, które nagrody pieniężne 
otrzymały. Jest to sześciu urzędni-
ków, należących do ścisłego kierow-
nictwa gminy tj.: Agnieszka Biegań-
ska-Sawicka (sekretarz gminy), Eli-

za Kałmuk (kierownik biura po-
datków i opłat), Teresa Krugła (in-
spektor w biurze podatków i opłat), 
Marcin Marchewka (skarbnik gmi-
ny), Tadeusz Fiejdasz kierownik 
wydziału GKMiOS oraz wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski. Wszyst-
kie te osoby, jak czytamy w nadesła-
nej do nas odpowiedzi, otrzymały 
po równo 750 zł (brutto) za „szcze-
gólne osiągnięcia w pracy”. Nagro-
dy przyznano dnia 22 listopada ub. 
roku. 

Wiemy jednak, że poza wymie-
nionymi wyżej osobami, nagrody 
otrzymali wszyscy pracownicy za-
trudnieni w UM Nowogard (za wy-
jątkiem obsługi technicznej). Tyle, 
że wiceburmistrz Kolibski, podpi-
sując się pod decyzją, jaką wydał z 
upoważnienia R. Czapli, odmówił 
nam udostępnienia listy nazwisk 
pozostałych nagrodzonych pracow-
ników gminy. Jego zdaniem, któ-
re podpiera różnymi orzeczenia-
mi sądowymi (głównie Wojewódz-
kich Sądów Administracyjnych) 
ujawnienie tych danych godziłoby 
w prywatność urzędników, a poza 
tym nie wszyscy z nich są osoba-

mi publicznymi, jak np. skarbnik, 
czy kierownik wydziału, toteż kwe-
stia ich wynagradzania i nagradza-
nia nie podlega jawności w świetle 
przepisów o informacji publicznej. 
Ponadto, jak twierdzi K. Kolibski, 
sami urzędnicy nie wyrazili zgody 
na ujawnienie informacji o otrzy-
manych przez nich nagrodach. 

Niezrozumiałe jest tylko, dlacze-
go nie udostępniono nam informa-
cji o liczbie pracowników, którym 
przyznano nagrody i średniej kwo-
cie, jaką każda z nich otrzymała, 
bez podawania nazwisk. 

Chciał udobruchać? 
Nie bez znaczenia jest, że na-

grody przyznano w takim a nie in-
nym terminie. Jak już informowa-
liśmy, w grudniu w UM odbyła się 
kontrola PIP ze Szczecina w spra-
wie podejrzenia o stosowanie przez 
pracodawcę mobbingu (psychicz-
nego się znęcania nad pracowni-
kiem). Kontrola została podjęta po 
tym, jak o pogarszającym się sta-
nie zdrowia i złym samopoczuciu, 
spowodowanym „ciężką atmosfe-
rą w pracy”, pracownicy ratusza za-
częli informować swojego lekarza 

zakładowego, Krzysztofa Kosiń-
skiego. Zgodnie i z obowiązujący-
mi procedurami i z zasadami etycz-
nymi, doktor powiadomił o swo-
ich obserwacjach odpowiednie or-
gany, czyli PIP i Ministerstwo Pra-
cy. Chwilę później burmistrz No-
wogardu, wymówił przychodni K. 
Kosińskiego umowę na świadcze-
nie usług w zakresie medycyny pra-
cy. Napisał też do Izby Lekarskiej 
skargę na lekarza, sugerując, że ten 
poprzez zawiadomienie odpowied-
nich organów o podejrzeniu stoso-
wania mobbingu na pracownikach 
ratusza, złamał m.in. tajemnicę le-
karską. Izba rzecz jasna skargę od-
daliła, bo jak miała inaczej uczynić, 
skoro lekarz ma obowiązek zarów-
no prawny, jak i etyczny reagowania 
na sytuację, w której występuje za-
grożenie dla zdrowia ludzi. 

Niemniej Państwowa Inspek-
cja Pracy kontrolę w UM musia-
ła przeprowadzić. I takowa się od-
była w grudniu zeszłego roku. Za-
nim to jednak nastąpiło, bur-
mistrz „skrzyknął” do sali wszyst-
kich urzędników i przekazał rado-
sną nowinę:

-Burmistrz poinformował nas, że 
dostaniemy nagrody, a w przyszłym 
roku nawet podwyżki – informuje 
nas jeden z uczestników zebrania 
zwołanego przez R. Czaplę i dodaje: 
na sali zrobiła się cisza. Tylko poje-
dyncze osoby z jego bliskiego otocze-
nia zaczęły nieśmiało klaskać. Zde-
nerwowany burmistrz natychmiast 
wyszedł z sali, zatrzaskując za sobą 
energicznie drzwi. Nie wiem, czego 
się on spodziewał, że jak dostaniemy 
parę złotych to nagle zapomnimy, 
jak jesteśmy traktowani i rzucimy się 
mu na szyję– opowiada nam osoba 
zatrudniona w urzędzie, chcąca za-
chować anonimowość. 

Burmistrz najwyraźniej liczył, że 
jak wręczy nagrody urzędnikom, 
ci „zmiękną” przed wizytą inspek-
torów pracy. Czy taka, dość obrzy-
dliwa strategia przyniosła zamie-
rzony efekt? O tym poinformujemy 
już wkrótce. Czekamy bowiem na 
odpowiedź PIP o wynikach prze-
prowadzonej kontroli. Jak nam za-
powiedziała rzecznik prasowa tej-
że instytucji, mamy je otrzymać w 
najbliższych dniach. 

Marcin Simiński

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

                         Zaproszenie 

do  Nowogardzkiej «Szkoły Cukrzycy»
Leczenie cukrzycy - dla kogo leki 

doustne jest tematem wykładu, któ-
ry odbędzie się dnia 20 stycznia 
2017 roku (piątek) o godz. 16:00 
w Świetlicy Środowiskowej im. św. 
Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie 
(znajdującej się na  terenie parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wy-
kłady w Szkole Cukrzycy są adre-
sowane do wszystkich osób zainte-
resowanych problemem cukrzycy 
pragnących pogłębić lub utrwalić 
swoją wiedzę o cukrzycy i zagroże-
niach, jakie niesie ze sobą cukrzy-
ca oraz grożących konsekwencjach, 

jeżeli zbagatelizujemy to zagrożenie 
lub będziemy w niewłaściwy spo-
sób postępowali po zachorowaniu. 
Udział w wykładach dla wszystkich 
uczestników jest bezpłatny. Leka-
rzem prowadzącym Szkołę Cukrzy-
cy w Nowogardzie jest Pani dr Ma-
rzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach 
w Szkole Cukrzycy można uzyskać 
w dowolnej porze telefonicznie pod 
nr:   500 553 190;  795 477 793; rów-
nież za pośrednictwem poczty in-
ternetowej e-mail  cukrzycanowo-
gard@wp.pl. Aktualne informacje o 

zajęciach w szkole cukrzycy są pu-
blikowane na stronie internetowej 
PSD Koła Nowogard  http://www.
cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacz-
nym stopniu zależą od samego cho-
rego, a nie tylko od lekarza i zastoso-
wanego leczenia. To przede wszyst-
kim chory musi zarządzać swoją 
chorobą przy pomocy lekarza.

   Eugeniusz Tworek 
        Prezes PSD 

Zarządu Województwa  
Zachodniopomorskiego

kONDOleNCJe

PODZIĘkOWaNIa

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci  

Głębokie i szczere wyrazy współczucia
Rodzinie  Zmarłego

Składają 
Pracownicy ZEAS

oraz Dyrektorzy  Szkół 
 i  Przedszkoli Gminy Nowogard.

Mariana Golczyka



Nr 4 (2533)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Przyszłość szpitala trzeba oddać w znacznie lepsze ręce

Co (kto) zagraża bytowi nowogardzkiego szpitala?

O tym, jak robią z nas frajerów
Jako mieszkańcy jedynej gminy w Polsce zapłaciliśmy już ponad 20 mln za, dostępne innym obywatelom Polski za darmo, prawo do korzystania z leczenia 
szpitalnego.... i to jeszcze nie koniec wydatków. Niżej długi, tekst na ten temat, ale warto go przeczytać, aby się wiele dowiedzieć   

Prawo do opieki szpitalnej jest 
jednym z głównych uprawnień 
obywateli, gwarantowanym przez 
państwo. Równość dostępu do 
takiej opieki to także część tego 
uprawnienia. Gdy kilka lat temu, 
w 2001 roku, Rada Gminy No-
wogard z burmistrzem K. Ziem-
bą przejmowała nasz szpital, jako 
jego organ tworzący, DN kibicował 
temu przedsięwzięciu. A to dlate-
go, że był to jedyny wówczas re-
alny sposób uratowania, istnienia 
szpitala w naszym mieście. Staro-
stwo w Goleniowie, gdzie wicesta-
rostą był radny SLD Antoni Bieli-
da, zamierzało bowiem formalnie 
zlikwidować nowogardzką pla-
cówkę szpitalną. Również wspie-
raliśmy późniejsze plany general-
nej rozbudowy szpitala, krytyku-
jąc jednocześnie sposób zrealizo-
wania tej dużej inwestycji po tzw. 
najmniejszej linii oporu, to znaczy 
tylko z pieniędzy budżetu Gminy 
bez żadnego wysiłku w stronę spo-
rządzenia jakiegoś montażu finan-
sowego pozwalającego np. choćby 
częściowo skorzystać ze środków 
pomocowych zewnętrznych. Ale 
przyszedł teraz czas, aby głośno 
zacząć mówić, że realizowany w 
Nowogardzie model prowadzenia 
szpitala oparty na ogromnym do-
kładaniu się do jego finansowania 
z budżetu gminy jest wyjątkiem w 
skali kraju. To wymuszone w 2001 
roku, wspomnianymi już wyżej 
okolicznościami, rozwiązanie nie-
stety przez lokalnych polityków 
i zarządzających szpitalem jest 
traktowane, jako trwałe i nie szu-
kają Oni żadnego innego racjonal-
nego sposobu na przyszłość naszej 
placówki szpitalnej. Świadczy to 
o skrajnej nieodpowiedzialności i 
niekompetencji choćby dlatego, że 
naraża nowogardzką gminną spo-
łeczność samorządową na pono-
szenie kosztów, za które wszędzie 
w kraju płaci nie gmina, ale pań-
stwo poprzez powiaty. 

Za dostęp do lecznictwa szpi-
talnego odpowiada powiat

Stan prawny w Polsce jest 
taki, że Jednostki Samorządu 
Terytorialnego, mają w swoich za-
kresach zadań ustawowych za-
bezpieczenia zdrowotne społecz-
ności z terenu swojego działania. 
Inne zadania mają gminy, któ-
re powinny zabezpieczyć u sie-
bie podstawową opiekę zdrowot-
ną (przychodnie). Inne zaś Po-
wiaty, one mają obowiązek za-
pewnić bezpieczeństwo zdrowot-
ne społeczeństwa z terenu powia-
tu w zakresie lecznictwa szpital-
nego. Często są w związku z tym 

podmiotami tworzącymi dla szpi-
tali realizujących zadania z zakre-
su właśnie tych świadczeń zdro-
wotnych, za które powiat usta-
wowo odpowiada. Może być jed-
nak tak, i oczywiście często jest, że 
faktyczną działalność, w obszarze 
odpowiedzialności zdrowotnej 
czy to gminy czy powiatu, prowa-
dzą jednostki prywatne nietwo-
rzone - w przypadku przychodni 
- przez Gminy czy - w przypadku 
szpitali- przez powiaty. Niezależ-
nie bowiem od rodzaju podmio-
tu to bieżąca działalność leczni-
cza finansowana jest przez Mini-
stra Zdrowia za pośrednictwem 
NFZ-ów, które kontraktują odpo-

wiednie usługi z zakładami lecz-
niczymi funkcjonującymi na da-
nym terenie. Niestety, NFZ nie fi-
nansuje wszystkich kosztów, ja-
kie muszą być ponoszone, aby 
taka jednostka jak szpital mogła 
działać, dlatego powiaty dokłada-
ją do szpitali funkcjonujących na 
ich terenie. Dokładają, ponieważ 
muszą ustawowo zapewnić dostęp 
do opieki szpitalnej dla wszystkich 
mieszkańców powiatu.

Jeden szpital Nasz, drugi Ich
Tak więc niezależnie od rodza-

ju i formy właścicielskiej pod-
miotu realizującego w praktyce 
świadczenia zdrowotne to władze 
publiczne czyli gminy w swoim 
zakresie ( przychodnie) i powiaty 
w swoim (szpitale) odpowiadają 
za zapewnienie równego dostępu 
do świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych, co okre-
śla art. 1 pkt 3 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych. 

Samorządy powiatowe odpowia-
dają za zadania z zakresu lecznic-
twa szpitalnego z tzw. pierwszego 
poziomu referencyjnego. Zadania 
te realizują szpitale, które udziela-
ją świadczeń zdrowotnych w za-
kresie, co najmniej czterech pod-
stawowych specjalności medycz-
nych – chorób wewnętrznych, pe-
diatrii, ginekologii, położnictwa i 
chirurgii. Tak więc to powiat a nie 
Gmina jest odpowiedzialny za za-
pewnienie ludności ze swojego te-
renu dostępu do lecznictwa szpi-
talnego na pierwszym poziomie 
referencyjnym. 

Tak jest w całej Polsce, a jak 
jest w naszym powiecie?

Ano tak, że nasz powiat zaj-
muje się tylko zapewnieniem 
tego dostępu dla ludności z tych 
gmin, które korzystają ze szpita-
la goleniowskiego nie interesując 
się zupełnie tymi korzystającymi 
ze szpitala w Nowogardzie, czy-
li w praktyce mieszkańcami Gmi-
ny Nowogard czy Osina. Reduku-
jąc sobie samowolnie obowiązek 
zapewnienia tego dostępu tylko 
do klientów szpitala w Golenio-
wie, powiat wydaje od lat ogrom-
ne pieniądze ze wspólnej powia-
towej kasy jedynie na wspomaga-
nie szpitalnej placówki goleniow-
skiej. A ponoszenie takich wydat-
ków na szpital jest konieczne, po-
nieważ jak wspomniano, NFZ fi-
nansują tylko koszty bezpośrednie 
konkretnych działań leczniczych i 
to według własnych często niewy-
starczających stawek- nie finan-
suje natomiast np. remontów czy 
zakupów sprzętu i wyposażenia, 
a tym bardziej rozbudowy. Zgod-

nie z przywołaną wcześniej usta-
wową, odpowiedzialnością po-
wiatu za zapewnienie dostępu do 
lecznictwa szpitalnego dla wszyst-
kich mieszkańców powiatu, pie-
niądze wydawane przez starostwo 
na lecznictwo zamknięte powin-
ny wspomagać także szpital no-
wogardzki, oczywiście w odpo-
wiednim stopniu jego partycypa-
cji w obsłudze pacjentów -miesz-
kańców powiatu. Szpital nowo-
gardzki, bowiem tak jak goleniow-
ski w swojej części realizuje w 
praktyce odpowiedzialność usta-
wową powiatu w zakresie zapew-
nienia dostępu ludności powiatu 
do lecznictwa szpitalnego.

Dlaczego to, co oczywiste nie 
jest oczywiste dla każdego?

Niestety od momentu, gdy 
Gmina Nowogard stała się or-
ganem tworzącym nasz szpital 
(przypomnijmy 2001 r) władze 
powiatu temat nowogardzkiego 
szpitala i jego potrzeb oraz po-
trzeb ludności powiatu korzysta-
jącej z naszego szpitala traktują, 
jako wewnętrzny problem Gminy 
Nowogard. I mogą się tak zacho-
wywać, ponieważ to, za co pono-
szą odpowiedzialność ustawową, 
czyli zapewnienie dostępu miesz-
kańców powiatu z naszej gminy (i 
Osiny) do lecznictwa szpitalnego 
jest przecież realizowane przez … 
szpital w Nowogardzie. W związ-
ku z tym nie można starostwa w 
Goleniowe skutecznie oskarżyć, że 
ktoś z terenu powiatu takiego do-
stępu jest pozbawiony w wyniku 
niedopełnienia obowiązku przez 
powiat, jako władzę publiczną. 
Jak zaznaczyliśmy wcześniej żad-

na ustawa nie zmusza, bowiem 
powiatu do prowadzenia szpitala, 
tylko nakłada na niego obowiązek 
zapewnienia dostępu ludności do 
usługi szpitalnej. Jeśli jest tak, że 
gmina Nowogard niejako zwolniła 
powiat goleniowski realnie z tego 
obowiązku realizując go za nie-
go, przynajmniej na terenie naszej 
gminy, to trudno mieć pretensje.    

 Trudno mieć pretensje, ale to 
jawny wyzysk

Trudno mieć pretensje, ale ten 
stan rzeczy to jawny wyzysk no-
wogardzkiej społeczności gmin-
nej, która jako jedyna w kraju 
musi pokrywać z własnego bu-
dżetu koszty bycia organem two-
rzącym szpital, i poza NFZ-tow-
skie koszty dostępu do świadczeń 
szpitalnych. Są to koszty, które we 
wszystkich innych gminach w kra-
ju pokrywane są nie z gminnego 
budżetu, ale ze środków powia-
tu, czyli realnie z pieniędzy rzą-
dowych, ponieważ budżet powia-
tu stoi na środkach otrzymanych 
z budżetu państwa. Trudno mieć 
pretensje do powiatu, ale moż-
na mieć pretensje do nowogardz-
kich polityków i decydentów, któ-
rzy za taki stan rzeczy odpowiada-
ją i nie robią od lat nic, aby zmusić 
powiat do zmiany polityki w tym 
temacie, poprzez np. podział kwo-
ty przeznaczonej na wspomaganie 
lecznictwa szpitalnego pomiędzy 
szpital w Nowogardzie i Golenio-
wie, proporcjonalnie do ilości ob-
sługiwanej przez nie ludności z te-
renu powiatu. Nie robią też nic, 
aby znaleźć przyszłościowe stra-
tegiczne rozwiązanie finasowania 
kosztów szpitala, których nie po-
krywa NFZ- rozwiązanie nieopar-
te na nieuzasadnionym ustrojowo 
obciążeniu tymi kosztami budżetu 
Gminy, czyli realnie mieszkańców.  

Byli starostami i byli radnymi 
w powiecie …

Znamienne jest to, że lokalni 
politycy, którzy odpowiadają za 
stworzenie i podtrzymywanie me-
chanizmu wyzysku nowogardz-
kiego podatnika w związku z dzia-
łalnością szpitala, budują wokół 
siebie i swoich działań szczególny 
mit - mit rzekomo szlachetnych 
obrońców tegoż szpitala, oczeku-
jąc przy tym społecznej i korpora-
cyjnej wdzięczności. Pytamy – a za 
co oczekują tej wdzięczności? Za 
to, że jedyny pomysł, jaki mają, to 
zabrać forsę z budżetu gminy? W 
istocie przecież, jak wykazaliśmy, 
stworzyli oni w tej sprawie mo-
del zupełnie niekonstytucyjnego 
ssania gminnego podatnika, mo-
del, który ponadto prędzej 
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czy później źle się skończy, 
także dla samego szpitala. 
Wyróżnikiem tego modelu 

jest jego unikalność - nikt w kraju 
czegoś takiego nie wymyślił, jako 
trwałego sposobu na prowadze-
nie szpitala. Jeśli to jest dobry spo-
sób to ciekawe, dlaczego nie bio-
rą z nas nigdzie przykładu? Osoby, 
które odpowiadają za trwanie nie-
zmienne od lat tego nowogardz-
kiego modelu, to osoby związa-
ne głównie z lokalnym SLD. Wy-
mieńmy ich po kolei włącznie z 
zasługami w tym temacie oraz z 
podaniem sprawowanych funk-
cji publicznych pozwalających w 
przeszłości, ale i obecnie decydo-
wać bądź istotnie wpływać na roz-
strzygnięcia w sprawie okoliczno-
ści działania nowogardzkiej pla-
cówki szpitalnej.

Antoni Bielida - wicestarosta i 
radny z SLD Rady Powiatu, 1998- 
2002. To wówczas opracowano 
w starostwie koncepcję likwida-
cji nowogardzkiego szpitala. Dla-
tego Rada Gminy Nowogard za-
decydowała o ratowaniu placów-
ki poprzez jej przejęcie od powiatu 
ustawowo obdarowanego szpitala-
mi na swoim terenie po reformie 
samorządowej 1998 r.

Jerzy Jabłoński- Starosta po-
wiatu 2002 -2006 i zarazem radny 
powiatu z SLD. To za jego kaden-
cji utrwaliła się praktyka, że staro-

stwo zajmuje się tylko szpitalem w 
Goleniowie, a szpital w Nowogar-
dzie to sprawa gminy Nowogard i 
nowogardzkiego społeczeństwa - 
wszak chcieli szpitala, to niech go 
sobie mają i utrzymują. 

Kazimierz Lembas –wieloletni 
już dyrektor nowogardzkiego szpi-
tala .  Jednocześnie radny powia-
towy SLD nieprzerwanie od 1998 
roku do dzisiaj. W tym czasie SLD 
w Radzie Powiatu przez 8 lat two-
rzyło koalicję rządzącą, czyli decy-
dowało o kształcie budżetu i prze-
znaczeniu środków również na za-
danie ochrony zdrowia, w tym na 
szpital goleniowski. Radny SLD i 
dyrektor szpitala K. Lembas ani w 
ciągu 8 latach rządzenia w powie-
cie SLD, ani w ciągu 10 lat rządze-
nia tam koalicji PO-PSL nie zała-
twił dla szpitala nowogardzkiego 
nic! W tym czasie zainkasował 
około 200 tysięcy (dobre 3 pok. 
mieszkanie) tytułem diet radnego. 
Zarazem w tych 18 latach powiat 
przeznaczył na goleniowski szpi-
tal kwoty pomiędzy 30 a 40 milio-
nów złotych!   

Wojciech Włodarczyk- lekarz 
pracujący w nowogardzkim szpi-
talu, także w pewnym okresie jego 
dyrektor, radny powiatowy SLD od 
2002 do dzisiaj. Mimo, że DN w 
ramach wypełniania swojej funk-
cji dziennikarskiej, obserwuje tak-
że, to co się dzieje podczas posie-

dzeń Rady Powiatu, to nie odnoto-
waliśmy dotąd żadnego skuteczne-
go działania lekarza-radnego SLD 
na rzecz wspomożenia przez po-
wiat szpitala w Nowogardzie.  

Robert Czapla- radny gmin-
ny z SLD w latach 2002- 2010. Od 
2010 burmistrz Nowogardu. Za 
jego kadencji, jako burmistrza roz-
poczęła się, wcześniej procedural-
nie już przygotowana, rozbudowa 
szpitala. Finansowanie budowy w 
100 procentach polegało na wyko-
rzystaniu środków budżetu gmi-
ny Nowogard, co stanowiło kwotę 
ponad 20 mln złotych. R. Czapla, 
jako burmistrz, który nie posiada 
żadnego autorytetu na zewnątrz 
(znany w regionie i szerzej głów-
nie, jako dostarczyciel tematów do 
medialnych kpin) nie jest w stanie 
ani w powiecie ani w NFZ nicze-
go załatwić.

Oczywiście trzeba dodać, że tak-
że nowogardzcy radni powiatowi z 
PSL, a także PO nie wykonali rów-
nież nic w sprawie sposobu reali-
zowania przez powiat na terenie 
gminy Nowogard, a również Osina 
ustawowej odpowiedzialności po-
wiatu w zakresie zapewnienia do-
stępu do lecznictwa szpitalnego.   

Po co więc oni tam siedzą
Takie pytanie ciśnie się na usta, 

gdy uświadamiamy sobie skutki za-
niedbań ze strony osób, w których 
rękach, jak wykazaliśmy wyżej, 

znajdowały się i znajdują nadal na-
rzędzia do tego, aby nie dopusz-
czać do wyzysku nowogardzkiego 
podatnika w imię konieczności 
utrzymania nowogardzkiego szpi-
tala. Każdy z nas jest w stanie za-
akceptować niezbędne poświęce-
nie dla dobra wspólnego, ale nie 
frajerstwo. Panowie, którzy za wy-
zysk nowogardzkiego podatnika 
w opisanym zakresie odpowiada-
ją, sami frajerami na pewno nie są. 
Jeśli więc pytamy, po co oni tam, 
czyli na stanowiskach decyzyjnych 
siedzą, to odpowiedź jest oczywi-
sta- sądząc po skutkach, (czyli ich 
braku) siedzą nie po to, aby dbać 
o sprawy publiczne i interes oby-
wateli, których reprezentują, ale po 
to, aby mieć niezłe albo dodatko-
we dochody (radni powiatów śred-
nio 1500 miesięcznie), albo wyso-
kie dochody podstawowe (staro-
stowie, burmistrzowie, dyr. szpita-
la). Dlatego z taką ochotą, werwą 
i nie przebierając w środkach wzy-
wają stale obywateli do wybierania 
ich na kolejne kadencje, a w spra-
wie szpitala kusząc możliwościa-
mi i mamiąc obietnicami, że tylko 
Oni gwarantują dalsze jego istnie-
nie w Nowogardzie. Zaiste piękny 
interes robi nowogardzki podat-
nik wspierając taką ekipę jej nie-
udolność i takie pomysły poprzez 
wybieranie nadal ich autorów. Nie-
stety jest to interes frajera. Piszący 

te słowa z konieczności, jako miej-
scowy podatnik też jest tym fraje-
rem, ale na pewno nie był i nie bę-
dzie jednocześnie dobrowolnym 
wyborcą oszustów i w istocie spo-
łecznych pasożytów niepotrafią-
cych od lat załatwić niczego, co nie 
dotyczy ich osobistej d...y. 

Resume
Potrzeba istnienia szpitala w No-

wogardzie jest aż nadto oczywista, 
i to z wielu powodów. Trzeba zro-
bić wszystko, aby placówka ta mo-
gła sprawnie i długo funkcjono-
wać. Ale największym zagroże-
niem dla tego szpitala jest dotych-
czasowy sposób zarządzania za-
równo jego statusem aktualnym, 
jak i jego przyszłością. Jeśli nowo-
gardzianie nie chcą być wykorzy-
stywani- a nie ma takiej potrzeby, 
co wykazaliśmy- i chcą mieć długo 
możliwość korzystania ze świad-
czeń szpitalnych na miejscu, to 
muszą spowodować odsunięcie od 
wpływów na los szpitala osób nie-
kompetentnych i bez pomysłu. Je-
śli tak się nie stanie to nadal będą 
ciężko bulić i to nie na tzw. „ra-
towanie szpitala”, ale na wygod-
ne życie kilku osób, a niezagrożo-
ne funkcjonowanie szpitala w każ-
dym momencie może zostać tylko 
nieosiągalnym postulatem. 

red

Nasz cykl- Prawa murphy’ego, czyli doskonały przewodnik po ścieżkach głupoty

 Odcinek 1 – Zrobić, aby nie zrobić 
Wobec głupoty człowiek rozumny staje często bezradny, bowiem jej istotą jest niepoprawność. Nie da się też jej zrozumieć, ale można ją nieco oswoić in-
telektualnie. Pomocą w tym zakresie służą choćby słynne prawa Murphy›ego, które pozwalają odcedzić z przymrużeniem oka te fragmenty rzeczywistości, 
które trudno racjonalnie komentować.  Oto pierwszy odcinek naszego nowego cyklu, w którym będziemy oznaczać nowogardzkie fenomeny odpowiednim 
prawem z tego swoistego kodeksu praw zwanych prawami Murphy›ego, będącego zarazem idealnym przewodnikiem po drogach głupoty.

Treść prawa nr 1:
Niemożliwe jest wykonanie jakiej-

kolwiek roboty dobrze – głupcy są 
zbyt pomysłowi.

Lokalny przykład funkcjonowa-
nia prawa nr 1:

Po ostatnich opadach śniegu no-
wogardzkie ulice, a zwłaszcza chod-
niki nietknięte sensownym odśnie-
żaniem stały się trudnymi do prze-
bycia traktami. Przy zupełnym za-
niedbaniu utrzymania właściwej 
ich drożności (i bezpieczeństwa) 
mogliśmy jednocześnie obserwo-

wać wyjątkową koncentrację dzia-
łań słynnych gminnych ekip sprzą-
taczy (ZK i skierowani na pra-
ce publiczne z PUP) na odśnieża-
nie przejść dla pieszych. Niektó-
rzy z obywateli skłonni byli nawet 
to chwalić zgodnie z zasadą lepsze 
to niż nic. Pragnąc pozytywnego 
nade wszystko myślenia nie zauwa-
żali Oni przy tym choćby takiej pra-
widłowości, że aby skorzystać z tych 
wyglancowanych od śniegu przejść 
trzeba najpierw do nich dojść, a to 
już pozostawionych zaśnieżonymi 

bądź pokrytych grubą warstwą bło-
ta pośniegowego chodnikach nie 
jest łatwe.  Ale najciekawsze wy-
szło w trakcie ubiegłotygodniowej 
odwilży. Okazało się bowiem, że 
oczyszczone ze śniegu dojścia do 
przejść stworzyły zagłębienia, gdzie 
gromadziła się woda z topniejącego 
śniegu, która nie mogła odpłynąć 
z powodu wałów śnieżnych utwo-
rzonych po jednej i drugiej stronie 
przejścia ze śniegu usuniętego wła-
śnie z dojść do tych przejść (patrz 
zdjęcie 1). Obserwowaliśmy dość 
zabawne, niestety niebezpieczne 
sceny, gdy przechodnie, aby do-
stać się na pasy musieli przeskaki-
wać szerokie kałuże ograniczone 
krawężnikiem z jednej strony i nie-
usuniętymi zwałami śniegu z prawa 
i lewa. Młodzi przeskakiwali star-
si szukali natomiast jakiegoś in-
nego bardziej dostępnego miejsca, 
aby przedostać się na drugą stro-
nę jezdni. Ale to nie koniec seria-
lu. Po dniach odwilży przyszedł od 
soboty mróz, który spowodował, 
co oczywiste, że kałuże przy przej-
ściach zamarzły. Nie trzeba było 

już, co prawda, przez nie przeskaki-
wać, ale za to można było „wyrżnąć 
orła” na tych naturalnych mini lo-
dowiskach. Oczywiście natych-
miast zareagowały wymienione już 
wcześniej służby i od poniedziałku 
od rana zaczęły pracowicie skuwać 
zmarzlinę utworzoną z kałuż przy 
przejściach wcześniej powstałych w 
wyniku „umiejętnego” odśnieżania 
przejść. Patrz zdjęcie nr 2. Jest więc 
praca jest działanie jest zasługa, a 
wszystko jako doskonała ilustracja 
naszego prawa nr 1. Tylko nie zna-
jący tych praw może myśleć, że wy-
starczyło śnieg usunąć na początku 
w inne miejsce np. poza chodnik, 

ale tak naprawdę, że należało wzo-
rem wielu innych miast porządnie 
i na bieżąco odśnieżać, a nie „grać 
głupa”. Studium przypadku niejed-
nego pokazuje, że u nas niestety to 
nie jest tylko chwilowe granie, ale 
trwała przypadłość. To tyle pierw-
szego odcinka naszego nowego cy-
klu, takiego tylko na rozgrzewkę, 
więc w wersji lajtowej. Kolejny odci-
nek już wkrótce o bardziej nieprze-
mijających poczynaniach lokalnych 
właścicieli publicznej przestrzeni, 
zgodnych z kolejnymi paragrafami 
kodeksu prawa Murphy’ego.  

sm             

Zdjęcie nr. 2 Gdy kałuże zamarzły trzeba było je skuwać

Zdjęcie nr. 1. Widoczne kałuże uniemożliwiające wejście na pasy
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Finał WOŚP także w Nowogardzie 

Zebrali 50 tys. zł 
Kwotę 50 tys. zł udało się zebrać podczas nowogardzkiego finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – informuje Nowogardzki Dom Kultury, który 
od lat koordynuje zbiórkę dla tej Fundacji w naszym mieście. 

Po ulicach Nowogardu z charak-
terystycznymi puszkami spacero-
wało przez całą minioną niedzielę 

44 wolontariuszy. Była to głównie 
młodzież z nowogardzkich szkół. 
Szefem naszego sztabu WOŚP była 

Kamilla Ratajczak z NDK. 
Oprócz ulicznej kwesty, od go-

dzin popołudniowych, na sali ki-

nowej odbywały się licytacje fan-
tów przekazanych przez sponso-
rów, przeplatane występami aory-

stycznymi. Finał zakończył się tra-
dycyjnie „światełkiem do nieba” na 
Placu Wolności i krótkim pokazem 
sztucznych ogni. 

Zebrana podczas 25 finału WOŚP 
kwota w Nowogardzie jest rekordo-
wa. Należy jednak pamiętać, że w 
pomaganiu nie chodzi o ściganie 
się - przed czym przestrzegał w wy-
stąpieniach publicznych sam Jerzy 
Owsiak. 

W całym kraju i zagranicą WOŚP 
zebrał przeszło 60 mln złotych. 
Ostateczna kwota będzie jednak 
znana na początku lutego, gdy Fun-
dacja podliczy wszystkie wpływy. 
W tym roku, podobnie jak wcze-
śniej pieniądze zbierano na zakup 
sprzętu dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz zakładów opieki długo-
terminowej. 

MS

Występ jednej z grup artystycznych działających w NDK w czasie nowogardzkiego finału WOŚP. fot NDK
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Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

rozmowa z Dominiką rasińską z II lO 

Zawodowo planuję zupełnie coś 
innego...
Dominika Rasińska, uczennica trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie, kolejny już raz sięgnęła po literacki Laur. Tym razem została nagrodzona w XII 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim NOWE INSPIRACJE, organizowanym przez Bałuc-
ki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej w Łodzi. II nagroda dla Dominiki, w kategorii dowol-
ny utwór poetycki, to duże wyróżnienie i wielka radość. Ze zdolną uczennicą rozmawiamy 
m.in. na temat jej pasji do pisania, tym, co jest dla niej inspiracją i czy zamierza w przyszło-
ści związać swoje zawodowe życie z pisaniem. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
długo zajmujesz się pisaniem?

Dominika Rasińska: Piszę wła-
ściwie od gimnazjum, od pierwszej 
klasy. Zainspirowała mnie do tego 
moja ówczesna nauczycielka p. Ela 
Tarczykowska. To właśnie ona za-
częła dostrzegać, że potrafię pisać. 
Zaczęło się od niewinnych wypra-
cowań, a później zaczęłam pisać 
dla siebie.  Następnie wysyłałam na 
konkursy i jak zdobywało to jakieś 
miejsca, to było mi bardzo miło i po 
prostu ciągnęłam tę pasję.

W dużej ilości konkursów bra-
łaś udział?

Konkursów było sporo, głównie 
na mniejszych szczeblach np. wo-
jewódzkich. Ogólnopolskie, jak na 
razie były cztery. Ostatnio miałam 
pierwsze miejsce w konkursie imie-
nia Agnieszki Bartol, gdzie wysła-
łam zestaw proz i trzech wierszy. 
Wcześniej też byłam laureatką kon-
kursu Ogólnopolskiego, ale to jeszcze 
w gimnazjum. 

Czy na horyzoncie jest jakiś 
nowy konkurs?

Teraz szykuję się do konkursu re-
cytatorskiego. A pozostałymi kon-
kursami zajmuje się p. Iza Koladyń-
ska, teraz w Liceum i to Ona podsu-
wa mi zgłoszenia. 

Skąd czerpiesz swoje inspiracje?
Właściwie to chyba ze wszystkie-

go. Obserwuję ludzi i obserwuję, co 
się dzieje dookoła, a później z banal-
nie prozaicznej sytuacji naprawdę 
da się stworzyć coś ciekawego. Ująć 
to w jakieś słowa. Jak byłam młodsza 
to głównym tematem moich wierszy 
była śmierć i nie potrafiłam napisać 
nic pozytywnego? Wszystko się koń-
czyło właśnie jakoś tak tragicznie. 
Teraz skupiam się bardziej na tym, 
co jest tutaj i bazuję na uczuciach. 
Pasjonuję się nimi. Złożoność uczuć 
ludzkich jest tak zawiła, że po prostu 
nie da się tego czasami opisać słowa-
mi i właśnie chciałabym to przybli-
żyć ludziom. Poza tym, lubię opisy-
wać zjawiska codziennie, np. jestem 
w pociągu i zauważyłam czyjąś rękę 
lub cokolwiek innego. Następnie róż-
ne rzeczy i zjawiska łączę w całość i 
powstaje coś wtedy ciekawego.

Wolisz pisać poezję czy prozę?
W sumie, to żeby pisać prozę je-

stem trochę leniwa, bo lubię krótkie 
formy i nawet, jeżeli piszę prozą to 
staram się ściśle i krótko. A właśnie 
w takich krótkich formach (wiersz), 
jeżeli można coś wyrazić bardzo 
krótko, zwięźle to właśnie w tym się 
odnajduję. W ogóle uwielbiam też 
czytać poezje.

A masz jakiegoś swojego ulu-
bionego autora?

Myślę, że Wisława Szymborska, 
uwielbiam ją. Poza tym też bardzo 
lubię poezję śpiewaną, np. Cortez 
jest świetny. I oczywiście zwykłe 
książki też czytam. Ulubionym au-
torem jest S. King.

Zamierzasz w przyszłości wy-
dać swój tomik?

Tomik tak, książkę raczej nie, bo 
jak już mówiłam, ja nie potrafię 
się skupić i posiedzieć chwili nad 
jednym większym tekstem. 

A przyszłość zawodową też łą-
czysz z poezją?

Zawodowo planuję zupełnie coś 
innego. Jestem teraz na kierunku 
biologiczno – chemicznym i wła-
śnie planuję iść na medycynę, jeże-
li się uda. A jak nie, to zamierzam 
iść w stronę jakiejś fizjoterapii. Po-
ezja to moja pasja i nie chciałam 
wiązać się z nią zawodowo, dlate-
go, żeby nie stała się codziennością 
i żeby nie była rutyną.

Czy masz jeszcze jakieś pasje, 
hobby?

Jestem bardzo związana z te-
atrem. Planujemy właśnie takie 
przedsięwzięcie, żeby stworzyć coś 
swojego i myślę, że tam moje tek-
sty też znajdą swoje miejsce. Nie bę-
dzie to jednak scenariusz mojego au-
torstwa, bo na to się nie porywam. 
Taki scenariusz tworzymy wszyscy 
razem na zajęciach. Jestem też czę-
ścią teatru p. Eli Tarczykowskiej, w 
NDK, ale my jesteśmy grupą teore-
tycznie niezwiązaną. Czasami uda 
mi się wyjechać też do Bramy do Go-
leniowa. 

Dużo masz też innych zajęć?
Zajmuję się też fotografią. Bar-

dziej poważnie, ale nie robię tego 
tylko dla siebie. Głównie robię zdję-
cia innym. Poza szkołą gram też w 
koszykówkę i biegam, przynajmniej 
staram się. Również śpiewam, naj-
częściej w spektaklach p. Izy. Sta-
ram się jak tylko mogę udzielać we 
wszystkim. Czasami mam problem 
tez wszystko połączyć, ale głównie 
daję radę. I zawsze znajduję czas dla 
znajomych. Chciałabym jeszcze do-
dać, że dużo zawdzięczam moim ro-
dzicom, ponieważ zawsze mogę li-
czyć na ich pomoc, Oni są wspaniali 
i na każdym kroku mnie wspierają.

DŚ

Dominika Rasińska

Wizyty duszpasterskie w 
Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Nowogardzie
17.01.2017 r. (wtorek) –  ul. Wyszyńskiego 5, Armii Krajowej (lewa stro-

na od końca), Armii Krajowej (prawa strona od końca), Plac Wolności 6 
(25-48)

18.01.2017r. (środa) - ul. Wyszyńskiego 4; Bankowa 1, 1a, 2, 2a, 6 i 8; 
Bankowa 3d i 3e; Wiejska 1

19.01.2017 r. (czwartek) – ul. Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Blachar-
ska, Wyszyńskiego 1 i 7; Zamkowa 2, 2a; Zamkowa 3, 3a; Wiejska 2

Kolęda rozpoczynają się - w tygodniu od godz. 16.00, natomiast w so-
boty od godz. 12.00.

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
17.01.2017r.(wtorek) -  ul. Bohaterów Warszawy 5 do 37
18.01.2017r. ( środa) -  ul. Bohaterów Warszawy 38 do 50
19.01.2017r. (czwartek) - ul. Bohaterów Warszawy 51 do 69 i Radosława
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie
17.01.2017r.(wtorek) -  ul. Leśna 4, 5, 6 
18.01.2017r. ( środa) -  w tym dniu nie będzie kolędy w Parafii 
19.01.2017r. (czwartek) -  ul. Leśna nr 6A i 6B
Kolęda rozpoczyna się - od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w 

sobotę od godz. 11:00.

Opr. MR 
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Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej kobiet i mężczyzn

Handball Nowogard z brązem
W sobotę (14 stycznia), już po raz dziewiąty Handball Nowogard był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn. Ponow-
nie sportową inicjatywę Klubu wsparła Gmina Dziwnów.

Rozgrywki rozpoczęły się godz. 
9:00 w Hali Sportowej MOSiK w 
Dziwnowie. Turniej tradycyjnie

był bardzo mocno obsadzony, 
wśród zawodników nie zabrakło 
byłych czołowych reprezentantów

ligowych parkietów. Udział 
wzięło pięć zespołów kobiet - Skra 
Warszawa, Zagłębie Lubin,

Handball Świdwin, Pogoń 
Szczecin i AZS Koszalin, rywali-
zujących systemem każdy z każ-
dym

oraz osiem zespołów mężczyzn 
– MKS Wieluń, Szczypiorno Ka-
lisz, Górnik Złotoryja, Zagłębie

Lubin, Gwardia Koszalin, 
Handball Szczecinek, Tęcza Ko-
ścian, Handball Nowogard, po-
dzielonych

na dwie grupy.
Zarówno wśród pań, jak i pa-

nów rywalizacje były niezwykle 
zacięte, o czym świadczą końcowe

wyniki spotkań, bardzo często z 
różnicą jednej lub dwóch bramek. 

Kibice otrzymali sporą dawkę
sportowych emocji, a piękne za-

grania i parady bramkarzy spra-
wiały, że często ręce same składały

się do oklasków. Handball No-
wogard trafił do grupy z Gór-
nikiem Złotoryja, Handballem 
Szczecinek i Szczypiornem Ka-
lisz, zwycięzcą ubiegłorocznego 
turnieju. Rywale byli więc bardzo 
wymagający, tym bardziej cieszą 
wygrane dwa z trzech meczów w 
grupie. Nowogardzianie pokonali 
Złotoryję 8: 3, Szczecinek 8:6, ule-
gli jedynie Kaliszowi 4:9. W dru-
giej grupie rywalizacja była rów-
nie zacięta. Ostatecznie zwycię-
sko wyszła z niej drużyna MKS 
Wieluń, która spotkała się w fina-
le ze Szczypiornem Kalisz, zwy-
cięzcą grupy pierwszej. Ubiegło-
roczni triumfatorzy nie dali rywa-
lom żadnych szans, pokonując ich 
12:3.

Mecz o najniższy stopień po-
dium to zmagania Handballu No-
wogard i Tęczy Kościan. Poziom 
tego

spotkania był niezwykle wysoki, 
a rywalizacja dużo bardziej zacięta 
niż w meczu o najwyższy

stopień podium. Bój toczył się 
bramka za bramkę, do końca trzy-
mając kibiców i zawodników w

napięciu. Charakteru i smaku 
walki o medale dodawał jeszcze 
fachowy komentarz spikera

zawodów – Michała Błażewicza. 
Wyróżniający się w ataku Nowo-
gardu, Przemysław Siuda i Marcin 
Gołąb, Artur Włodarczyk w obro-
nie oraz Michał Pawłowski i Piotr 
Wojciechowski w bramce, wspie-
rani bardzo mocno przez kole-
gów z zespołu pokonali ostatecz-
nie swych rywali jedną bramką, 
7:6. Rywalizacja wśród pań byłą 

równie zacięta. Mecze odbywa-
ły się na tzw. „styku” i dostarczały 
mnóstwa sportowych emocji. Po 
ciężkich bojach zwyciężyła Skra 
Warszawa, srebro przypadło Po-
goni Szczecin, brąz AZS Koszalin. 
Serdeczne podziękowania otrzy-
mali sędziowie turnieju Paweł 
Stępniak i Marek Królik. Wspa-
niała idea handballowa możliwa 
była do zrealizowania dzięki zro-
zumieniu i wsparciu sponsorów – 
GEKO Szczecin, Metalzbyt II No-
wogard, Superogrzewanie Bogu-
mił Gała, Neptun Międzywodzie, 
Pizzeria Allegro, Walbud, Euze-
biusz Adamski, Oleo-Mac, Lo-
dos Nowogard, Beta, Magdalena 
i Tomasz Fedeńczak, ARNO No-
wogard, FGP Nowogard, Bakal-
land za co Handball Nowogard 
serdecznie dziękuje. Przy artykule 
publikujemy klasyfikację końcową 
oraz nazwiska zdobywców indy-
widualnych nagród. 

Oprac: KR

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn 2017

Klasyfikacja końcowa
Kobiety:
I miejsce - Skra Warszawa
II miejsce - Pogoń Sczecin
III miejsce – AZS Koszalin
IV miejsce – Zagłębie Lubin
V miejsce – Handball Świdwin
Mężczyźni:
I miejsce - Szczypiorno Kalisz
II miejsce - MKS Wieluń
III miejsce – Handball Nowogard
IV miejsce – Tęcza Kościan
V miejsce – Gwardia Koszalin
VI miejsce – Górnik Złotoryja
VII miejsce – Zagłębie Lubin
VIII miejsce – Handball Szczecinek

Nagrody indywidualne powędrowały do:
Najlepsza bramkarka turnieju- Teresa Jasińska, Pogoń Szczecin
Najlepsza zawodniczka turnieju - Ewa Machut, Handball Świdwin
Królowa strzelców – Katarzyna Skierska, Skra Warszawa
Najlepszy bramkarz turnieju – Zbigniew Stachowiak, Szczypiorno Kalisz
Najlepszy zawodnik turnieju – Ryszard Leśniewski, Tęcza Kościan
Król strzelców – Marcin Gołąb, Handball Nowogard

Nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy w każdym zespole:
Skra Warszawa - Renata Karniłowicz
Pogoń Szczecin – Adriana Gryglicka
AZS Koszalin – Iwona Kapelusz
Zagłębie Lubin – Paulina Szczygieł-Gowin
Handball Świdwin – Aneta Kwiatkowska
Szczypiorno Kalisz – Rafał Walczak
MKS Wieluń – Piotr Góra
Handball Nowogard – Artur Włodarczyk
Tęcza Kościan – Radosław Maćkowski
Gwardia Koszalin – Janusz Trybalski
Górnik Złotoryja – Tomasz Wrzesiński
Zagłębie Lubin – Grzegorz Gowin
Handball Szczecinek – Grzegorz Kilian

Na zdjęciu brązowi medaliści, zawodnicy Handball Nowogard

Szczypiorniści z Nowogardu nie zawiedli i wywalczyli kolejny medal

Turniej stał na bardzo wysokim pozio-
mie i po raz kolejny był dużym sukce-
sem organizatorów
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Węgorza górą w meczu na szczycie
Minionej niedzieli (15 stycznia), w hali sportowej ZSP w Osinie, została rozegrana 5. kolej-
ka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W najciekawszym pojedynku kibice oglądali starcie Czar-
nych Węgorza oraz Czermnicy, po którym z trzema punktami wyszli ci pierwsi. Na uwagę 
zasługuje również wygrany set przez Kikorze w meczu z liderem, a także niewykorzystana 
szansa przez Gwiazdę Osina, na awans w ligowej tabeli.

W pierwszym meczu dnia ry-
walizowali siatkarze LZS-u Dą-
browa oraz Gwiazdy Osina. Miej-
scowi w przypadku trzypunkto-
wego zwycięstwa oraz podobnego 
rozstrzygnięcia w meczu Czerm-
nica – Węgorza, mieli okazję 
awansować do pierwszej czwór-
ki rozgrywek. Wszystko zaczę-
ło się po myśli siatkarzy z Osiny, 
którzy po zaciętym pierwszym se-
cie wygrali 23:25. Dąbrowa, która 
przed tym meczem miała na kon-
cie tylko jedno zwycięstwo, nie 
zamierzała tanio sprzedać skó-
ry, co pokazał drugi set, wygra-
ny przez zawodników z Dąbro-
wy do 18. Trzecia partia to kolej-
ny zacięty pojedynek, jednak tym 
razem obronną ręką wyszli siat-
karze z Dąbrowy, którzy wygra-
li 25:22. Zawodnicy z Osiny nie 
byli w stanie przeciwstawić się ry-
walom również w czwartej partii 
i zdobyli ledwie 19 punktów, tym 
samym zaprzepaścili swoją szansę 
na awans w tabeli, a Dąbrowa mo-
gła cieszyć się z trzech wywalczo-
nych punktów i swojego drugiego 
zwycięstwa. W drugim pojedyn-
ku pierwszy zespół Wojcieszyna, 
który wciąż pozostaje niepokona-
ny, zmierzył się z Kikorzami, któ-
re przed tygodniem wygrały swoje 
pierwsze sety i zarazem pierwszy 
mecz. Siatkarze z Kikorzy najwy-
raźniej mocno uwierzyli w swo-
je możliwości, gdyż w pierwszej 
partii skutecznie przeciwstawi-
li się liderom, wygrywając 25:23. 

Dla Wojcieszyna był to dopie-
ro trzeci przegrany set w tym se-
zonie. Podrażnieni liderzy w dru-
giej partii pewnie wygrali do 18, 
a w trzecim secie zachowali wię-
cej zimnej krwi rozprawiając się 
z Kikorzami 22:25. Czwarty set 
to ponowne zwycięstwo Wojcie-
szyna 18:25, które oznacza, że se-
ria bez porażki wciąż jest konty-
nuowana przez pierwszy zespół 
z Wojcieszyna. Trzecie spotkanie 
było najbardziej jednostronnym 
pojedynkiem. Siatkarze z Żabo-
wa, nie mieli większych proble-
mów z tym, aby w trzech setach 
rozprawić się z drugim zespołem 
Wojcieszyna. Żabowo wygrywało 
odpowiednio do 15., 16. i ponow-
nie do 15 punktów. To gładkie 
zwycięstwo oraz porażka Gwiaz-
dy Osina, pozwoliło zawodnikom 

z Żabowa awansować na 5. miej-
sce w ligowej tabeli. W czwartym 
spotkaniu kibice oglądali mecz na 
szczycie 5. kolejki. Naprzeciw sie-
bie stanęli zajmujący 3. i 4. miej-
sce w tabeli, siatkarze Czermnicy 
oraz Czarnych Węgorza. Pierw-
szy set pokazał, że będzie to nie-
zwykle wyrównany pojedynek. O 
losach tej partii musiała zadecy-
dować gra na przewagi. Dopie-
ro przy stanie 28:28, siatkarze z 
Czermnicy popełnili dwa błędy, 
na skutek których Czarni zdoby-
li 30 punktów i wygrali pierwsze-
go seta. W drugiej partii Węgo-
rza były jeszcze skuteczniejsze i 
pokonały rywali do 19. Czermni-
ca obudziła się dopiero w trzecim 
secie, w którym gładko pokona-
ła rywali 25:15. To jednak nie wy-
biło z uderzenia Czarnych, którzy 
w czwartym secie wygrali 21:25 i 
dopisali do swojego dorobku ko-
lejne 3 punkty. Na koniec pozo-
staje mecz drugiej drużyny, któ-
ra jeszcze nie zaznała porażki, 
czyli Krzywic, z zespołem, któ-
ry jako jedyny jeszcze nie wygrał, 
czyli Bruklinem Osina. Gospoda-
rze bardzo źle rozpoczęli ten po-
jedynek i zostali dosłownie rozbi-
ci przez Krzywice, przegrywając 
10:25. Co ciekawe, ta porażka naj-
wyraźniej zmobilizowała siatka-
rzy z Osiny, którzy w drugim secie 
niespodziewanie wygrali z Krzy-
wicami 25:20. To był jednak jedy-
ny zryw outsiderów tegorocznych 
rozgrywek, Krzywice w następnej 
partii wygrały do 14 punktów, na-
tomiast w czwartym secie 20:25 i 
w całym meczu 1:3, notując swoje 
piąte ligowe zwycięstwo. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
5. kolejka:
Dąbrowa – Gwiazda Osina 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:19)
Kikorze – Wojcieszyn I 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 18:25)
Żabowo – Wojcieszyn II 3:0 (25:15, 25:16, 25:15)
Czermnica – Węgorza 1:3 (28:30, 19:25, 25:15, 21:25)
Bruklin Osina – Krzywice 1:3 (10:25, 25:20, 14:25, 20:25)

M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Wojcieszyn I 5 5 0 14 15 – 3 428 – 324 
2 Krzywice 5 5 0 14 15 – 5 406 – 337 
3 Czarni Węgorza 5 4 1 12 13 – 5 433 – 371 
4 Czermnica 5 3 2 9 10 – 7 388 – 360 
5 Żabowo 5 2 3 7 10 – 10 446 – 421 
6 Gwiazda Osina 5 2 3 7 9 – 9 384 – 383 
7 LZS Dąbrowa 5 2 3 6 8 – 10 409 – 404 
8 LZS Kikorze 5 1 4 3 4 – 12 319 – 381 
9 Wojcieszyn II 5 1 4 2 3 – 15 294 – 395 
10 Bruklin Osina 5 0 5 1 3 – 15 297 – 418 

Na zdjęciu siatkarze Czarnych Węgorza, którzy po emocjonującym meczu ograli 
Czermnicę

Pomorzanin wygrywa z 
Wybrzeżem 

Ośmiu juniorów  
w składzie
Pomimo niesprzyjającej aury, doszedł do skutku sparing po-
między Wybrzeżem rewalskim Rewal i Pomorzaninem No-
wogard. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego w mocno od-
młodzonym składzie pokonali wyżej notowanych rywali 2:1. 
Bramki strzelali Paweł Królik oraz Rafał Listkiewicz. 

Wybrzeże Rewalskie Rewal – Pomorzanin 
Nowogard 1:2 (0:2)

Gole: Paweł Królik, Rafał Listkiewicz
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, 

Adam Mańka, Fernando Maia Batista, Paweł 
Królik – Przemysław Bartlewski, Karol Osakiewicz, Kon-
rad Adamek, Marek Kowalski – Kamil Lewandowski, Ra-
fał Listkiewicz; zmiany lotne: Natan Jeremicz, Mateusz Toruński.  

Mecz odbył się w Niechorzu 
o godzinie 14: 00, choć pier-
wotnie zaplanowany został na 
godzinę 16:00. To właśnie przez 
tę zmianę, trener Zbigniew Gu-
mienny mógł skorzystać tylko z 
13 piłkarzy, gdyż pozostali mie-
li zobowiązania zawodowe. Po-
mimo zmiany czasu rozgrywa-
nia sparingu, Pomorzanin po-
jechał do Niechorza w mocno 
odmłodzonym składzie. Ry-
wale, na co dzień występują-
cy w wojewódzkiej okręgówce, 
– czyli jeden szczebel wyżej od 
Pomorzanina – od pierwszego 
gwizdka sędziego mieli spore 
problemy w zagrożeniu bramki 
nowogardzian. Piłkarze Pomo-
rzanina potrafili za to jeszcze 
w pierwszej połowie wypro-

wadzić dwa ciosy. Na prawym 
skrzydle przy piłce znalazł się 
Paweł Królik, który popisał się 
pięknym golem. Obrońca Po-
morzanina będąc przy naroż-
niku pola karnego uderzył na 
długi słupek lobując bramkarza 
z Rewala i zdobywając efektow-
ną bramkę. Podczas meczu tre-
nerzy przeprowadzali zmiany 
lotne, a przy drugim golu no-
wogardzian asystował zmien-
nik Natan Jeremicz. Na pra-
we skrzydło, po składnej ak-
cji nowogardzian, futbolówkę 
otrzymał Jeremicz, który pod-
holował piłkę do linii końco-
wej i podał w okolice szesnast-
ki. To zagranie przepuścił Ka-
mil Lewandowski, a do piłki 
dopadł Rafał Listkiewicz, któ-
ry precyzyjnym strzałem poko-
nał golkipera rywali. Po zmia-
nie stron, Wybrzeże wciąż bez-
radnie forsowało defensywę 
Pomorzanina. Piłkarze z Rewa-
la dopięli swego i strzelili gola 
kontaktowego, ale dopiero po 
podyktowanym rzucie karnym. 
Ostatecznie Pomorzanin do-
wiózł prowadzenie do ostatnie-
go gwizdka sędziego i wygrał 
z wyżej notowanymi rywala-
mi 2:1. Już w najbliższą sobotę 
kolejny mecz sparingowy. Tym 
razem podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zmierzą się z 
występującą w A Klasie Rado-
wią Radowo Małe. Mecz odbę-
dzie się na stadionie w Płotach, 
o godzinie 16:00. 

KR

Rafał Listkiewicz jesienią był najsku-
teczniejszym piłkarzem Pomorzanina. 
Cieszy fakt, że już w pierwszym sparin-
gu zaczyna strzelać
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wyjście młodzieży ZSP na film 
pt.: „Siedem minut po północy” 
Dnia 12 stycznia (czwartek) uczniowie 9 klas ZSP wybrali się do kina na film pt.,,Siedem 
minut po północy”. 

W wyjściu do kina więzło udział 
około 150 uczniów naszej szkoły. 
Na zbiórkę przed Nowogardzkim 
Domem Kultury wszyscy zjawili 
się punktualnie. Po przybyciu na 
miejsce opiekunowie grup spraw-
dzili listę obecności. O sali kino-
wej weszliśmy kilka minut przed 
rozpoczęciem się filmu. Seans 
rozpoczął się o 9.00. Wszyscy byli 
ciekawi filmu. Opowiadał on o na-

stoletnim chłopcu, który na imię 
miał Conor, mieszkał on wraz ze 
swoją chorą mamą. W szkole do-
kuczają mu koledzy. Gdy stan jego 
matki się pogarsza, bardzo często 
odwiedza ich babcia, której szcze-
rze nienawidzi. Nie mogąc dać so-
bie rady z problemami, ucieka w 
świat bajki, przyzywając potwora, 
który mógłby mu pomóc. Ten po-
jawia się zawsze siedem minut po 

północy opowiadając bohatero-
wi trzy opowieści, a czwartą opo-
wieścią, która ma wyjść od Cono-
ra, okaże się cała prawda. Podczas 
oglądania filmu panowała przy-
jemna atmosfera. Seans filmo-
wy zakończył się przed godziną 
11.00. Myślę, że film podobał się 
wszystkim.  

     Magda Radawiec, kl I TL 

Zaplanuj swoją 
karierę zawodową 
Dnia 12 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. 
Stanisława Staszica odbyło się spotkanie pt.: „Świadomy 
wybór szkoły – porady dla rodziców”. 

Spotkanie przygotowała i po-
prowadziła Pani Patrycja Sierżant 
– doradca edukacyjno-zawodowy 
w ZSP. Na spotkaniu obecny był 
również dyrektor szkoły Pan Ja-
rosław Chudyk, który przedstawił 
plany na przyszłość dla szkoły do-
tyczące m.in. poszerzenia oferty o 
nowe kierunki – w ramach Szko-
ły Branżowej I Stopnia planowa-
ne jest uruchowienie kierunków:  
cukiernik, miechanik motocyko-

wy oraz operator maszyn i urza-
dzeń do obróbki plastycznej, na-
tomiast w ramach Technikum – 
technik spedytor. Podobne spo-
tkanie dla rodziców odbędzie się 
w trakcie Dnia Otwartego Szkoły 
w okolicach kwietnia. O spotka-
niu  będziemy informować Pań-
stwa z wyprzedzeniem na stronie 
interetowej szkoły oraz na stronie 
„WBREW”. 

Olimpiada Teologii Katolickiej 
W dniu 12.01.2017 r. w Szczecinie odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolic-
kiej. Konkurs miał miejsce w budynku Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej. 

Naszą szkołę reprezentowa-
ły dwie uczennice: Monika Ru-

siniak z klasy 1 TL oraz Karoli-
na Sławecka z klasy 3 TL wraz z 

opiekunem księdzem Robertem 
Dąbrowskim. Konkurs rozpoczął 
się o godzinie 11:00. Do napisania 
był test składający z pytań otwar-
tych i zamkniętych. Po konkursie 
uczestnicy zwiedzili Wydział Teo-
logii na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. Po zwiedzaniu przyznane 
zostały miejsca i odczytano dzie-
sięć najlepszych wyników. Nasza 
reprezentantka Monika zdobyła 
31 punktów i tym samym zajęła 
8 miejsce. Niestety to nie wystar-
czyło, by mogła uczestniczyć w 
kolejnym etapie konkursu. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom uczestnictwa oraz 
drobne upominki. Gratulujemy 
uczestnikom oraz życzymy dal-
szych sukcesów. 

Monika Rusiniak kl. I TL 

Konsultacje z rodzicami po prelekcjach 

Uczestnicy spotkania 

Prowadząca spotkanie Pani Patrycja Sierżant 

Konkurs czas zacząć! 

Uczestniczki konkursu z opiekunem 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

aTerIma meD
Opiekunki  

osób starszych  
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam tanio działkę 

budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o powierzch-
ni 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. 
693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

•	Sprzedam lub wynajmę 
trzypokojowe mieszkanie 
w dwurodzinnym domu, 
ul. Poniatowskiego Nowo-
gard. 693 128 108

•	Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II. 693 128 108

•	Sprzedam działki uzbroj-
ne Kościuszki. Tel. 691 
180 848 

•	Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe dla młode-
go małżeństwa lub osób 
samotnych do stycznia. 
Tel. 667 994 240 

•	Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w 
Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	Kupię działkę budowlaną 
w Nowogardzie. 508 309 
980 

•	Sprzedam mieszkanie 4 
pokojowe. 508 309 980

•	Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w Nowogardzie 
na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można za-
kupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

•	Do wynajęcia mieszkania 
dwupokojowe, umeblowa-
ne, Armii Krajowej. 697 
420 201 

•	Sprzedam działki budow-
lane w Karsku przy dro-
dze. 691 664 658

•	Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w No-
wogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 
691 886 623, 604 177 470 

•	Do wynajęcia duży garaż 
na ul. Jana Pawła II. Tel. 
663 349 107 

•	Wynajmę albo sprzedam 
dwupokojowe mieszkanie 

ul. Światowida. 668 15 15 
16,  608 626 696

•	Sprzedam dom wolnosto-
jący Benice, lub zamienie 
na dwupokojowe miesz-
kanie w Nowogardzie. 600 
853 973 

•	Sprzedam działkę ogrodo-
wą przy ul. 15 lutego. 602 
262 859 

•	Sprzedam mieszka-
nie w Szczecinie, 2 po-
ziomowe, ok. 100 mkw., 
4 pokoje, ul. Krasiń-
skiego. Tel. 781 048 729 
GARAŻ z Poniatowskiego 
zamienię lub Kupię w oko-
licy Netto w Nowogardzie. 
Tel. 606 615 239, 668 441 
696

•	Kupię mieszkanie mini-
mum 2 pokojowe do 1200 
tys zł, bez pośredników. 
537 955 050

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 R17 
91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	Sprzedam Opla Astrę 
poj.1,4 rok produkcji 1997 
przebieg 211 tys. km, złoty 
metalik. Szyber dach, ABS, 
2x poduszka powietrzna. 
693 404 728 

•	Tarpana, Lublina kupię. 
600 182 682 

•	Sprzedam Peugeota 406, 
combi. 795 429 655 

•	Sprzedam Renault Clio, 
pierwszy właściciel, ser-
wisowany., 1.2 benzyna, 
ośmioletni. 604 283 174 

•	Tanio sprzedam Opel Cor-
sa C, mały przebieg, na 
części. Tel. 519 385 158

ROLNICTWO
•	Sprzedam  ziemniaki ja-

dalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 
35 gr. 782 036 086

•	Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 573 

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam ziemniaki Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 
517 

•	Sprzedam kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	Tuczniki sprzedam, 606 
576 417

•	Krowy i cielaczka sprze-
dam. 508 211 596 

•	Sprzedam wagę do waże-
nia zwierząt (1  tys. kg.). 
606 576 417 

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

 USŁUGI
•	PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY. 668 151 516

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 

regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

•	TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 665 720 
037 

•	Specjalizacja łazienki i nie 
tylko. Fachowo. 665 602 
592

•	Remonty mieszkań. 607 
729 933 

•	Ogrzewanie, instalacje 
miedź. 660 879 108 

•	Remonty, wykończenia 
wnętrz wszystko. 660 879 
108

•	Usługi koparko-ładowarką. 
Tel. 509 568 616 

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 
914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię kierowców na 
wywrotki (4 osiowe) na 
terenie Nowogardu. Praca 
przy budowie obwodnicy. 
Kontakt: 603 661 883 

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

•	Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan ul. Boh. 
Warszawy 102. Tel. 91 39 
21 373, 502 239 619 

•	Zatrudnię kierowcę C+E 
praca transcargo Szcze-
cin, w kraju. Weekendy w 
domu. 665 515 329 

•	Zaopiekuje się dzieckiem 
lub osobą starszą i posprzą-
tam. 887 077 573 

•	Zatrudnię stolarza. 503 
084 687

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Pianino Nokturn po na-
strojeniu sprzedam. 602 
474 266 

•	Sprzedam drewno opało-
we kominkowe. 667 788 
820

•	Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	Sprzedam fotel rehabilita-
cyjny. Tel. 503 332 355 

•	Sprzedam naczynia Fili-
piaka nowe. Wiadoność 
887 200 570

•	Sprzedam łóżko piętrowe 
dziecięce stan bardzo do-
bry. 880 201 888

•	Okazyjnie sprzedam na-
rożnik i ławostół. Tel. 602 
630 016 

•	Sprzedam tanio pianino. 
Tel. 606 627 718

•	Sprzedam łóżko kosme-
tologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 
718

•	   Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2200 zł.

•	  Biurko + blat z regałem - 
299 zł. , Laptop Lenovo - 
349 zł. Tel. 503-005-554

•	Stare pojazdy, motocykle, 
rowery, motorowery. Czę-
ści, literaturę kupię. Tel. 
600 182 682 

•	Kupie poroża jeleniowa-
tych.tel 603620605

•	Sprzedam łóżko piętrowe 
tanio. Tel. 793 836 238

•	Organizowanie kuligów. 
607 73 98 66
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SóW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

konin Cup 2017

„Pomorzanki” w doborowym towarzystwie
W sobotę (14 stycznia), o godzinie 10:00, rozpoczęła się XXVIII edycja turnieju Konin Cup. W zawodach wystartowały piłkarki Pomorzanina Nowogard, 
które mogły sprawdzić się w rywalizacji z wyżej notowanymi rywalkami. Przygoda „Pomorzanek” zakończyła się w ćwierćfinale, gdy podopieczne Pawła 
Błaszczyka zostały wyeliminowane przez najlepszą drużynę w Polsce – Medyk Konin. 

Od godziny 10:00 do 16:00 toczy-
ły się mecze w fazie eliminacyjnej, 
w których udział wzięły: Reprezen-
tacja Polski Niesłyszących, Sztorm 
AWFiS Gdańsk, MKS Myszków, KP 
Kotan Girls Ozorków, Wiking Alek-
sandrów Kujawski, Zawisza Fiero 
Rzgów, MKS Zduńska Wola, Pogoń 
Zduńska Wola, KKS Kalisz, Polonia 
Poznań, Polonia Poznań U19, Pomo-
rzanin Nowogard, Ex Medyk i na-
sze zespoły, czyli Medyk POLOmar-
ket Konin, ZSGE Medyk POLOmar-
ket U19 Konin i UKS Górnicza. Pił-
karki Pomorzanina bardzo ładnie za-
prezentowały się w meczach grupo-
wych, gdzie nie zaznały porażki. Naj-
pierw nowogardzianki zremisowa-

ły z byłymi piłkarkami Medyka Ko-
nin 1:1, po golu Małgorzaty Labu-
dy. Następnie Pomorzanin bezbram-
kowo zremisował z Polonią Poznań, 
a na koniec wygrał 2:0 z KKS Kalisz. 
Dwa gole w tym meczu zdobyła Róża 
Misiak. Następnie, o godzinie 16:00 
rozpoczęły się mecze ćwierćfinało-
we. Los skojarzył podopieczne Pawła 
Błaszczyka z najlepszą kobiecą dru-
żyną w Polsce, czyli z Medykiem Ko-
nin. Zawodniczki z Nowogardu nie 
były w stanie przeciwstawić się go-
spodyniom i uległy 5:0. W półfina-
łach Medyk POLOmarket Konin 
grał ze Sztormem AWFiS Gdańsk 
i wygrał 3:1. Z kolei Reprezentacja 
Polski Niesłyszących zagrała z ZSGE 

Medyk POLOmarket II Konin, z któ-
rym przegrała 0:1. Po krótkiej prze-
rwie nadszedł czas na mecz o trze-
cie miejsce, które wywalczyła ekipa z 
Gdańska. Sztormówki w meczu z Re-
prezentacją Niesłyszących pierwot-
nie zremisowały 1:1, a w rzutach kar-
nych wygrały 4:3. W walce o pierw-
sze miejsce zmierzyły się dwie druży-
ny Medyka Konin. Obyło się bez nie-
spodzianki i ekstra ligowe Medyczki 
zwyciężyły 7:1. Piłkarki Pomorzani-
na ostatecznie zostały sklasyfikowa-
ne na 7. miejscu, pośród 16 rywali-
zujących drużyn. Pomorzanin w Ko-
ninie wystąpił w następującym skła-
dzie: Anita Piotrowska, Katarzyna 
Piotrowska, Weronika Rzeplińska, 

Weronika Godziszewska, Róża 
Misiak, Oliwia Czerewacz, Mał-
gorzata Labuda, Julia Górniacka, 

Wiktoria Górska, Aleksandra Mo-
ścińska. 

KR

XXVIII Konin Cup
Mecze grupowe:
Pomorzanin Nowogard – Ex Medyk Konin  1:1 
(gol: Małgorzata Labuda)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Poznań   0:0
Pomorzanin Nowogard – KKS Kalisz   2:0
(Gole: Róża Misiak x2)
Ćwierćfinał:
Pomorzanin Nowogard – Medyk Konin   0:5

Piłkarki Pomorzanina na silnie obsadzonym turnieju w Koninie, zaprezentowały się z dobrej strony
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

Skandal z rehabilitacją  •  Czy to koń trojański czy osioł  •  Jego specjalność to ozory...

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

reklama

Czytaj s. 4

Firma z branży rolnej  

  Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Mocznik luzem
Cena z dostawa 1180 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

OGŁOSZeNIe

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

 
 

                                 PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
                          DLA  DOROSŁYCH 

                        w Nowogardzie  
 

                  prowadzi nabór lutowy  
                   do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego 

SEMESTR WIOSENNY 2016/2017 
 

Rozpoczęcie zajęć – 4  LUTEGO 2017 r., (sobota) godz. 8:00 
 

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

               www.zielona.mojaszkola.net 

 
 
 

Droga była 
pokryta lodem 

Groźne 
zderzenie  
z drzewem

Brakło im soli i piachu?

Jak pani złamie nogę,  
to wtedy porozmawiamy

Czytaj s. 3

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Z takimi życzeniami  
dla wszystkich 

Babć i Dziadków
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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W skrócie

Przy ulicy Bohaterów Warszawy 103/24 otwarto nową aptekę, której 
nadano nazwę: „Nowa Farmacja”. Jest to pierwsza, samoobsługowa ap-
teka w Nowogardzie. Klienci mogą samodzielnie wybierać z półek me-
dykamenty sprzedawane bez recepty do koszyków. Leki przepisywane 
przez lekarzy są oczywiście sprzedawane już przy kasie, przez wykwali-
fikowaną kadrę farmaceutów. Właścicielami apteki są: Wojciech i Błażej 
Kubiccy z Nowogardu. Warto dodać, że w naszym mieście funkcjonuje 
już osiem aptek oraz dwa punkty handlowe, gdzie sprzedawane są arty-
kuły zielarskie i zdrowa żywność – jeden na osiedlu Bema i drugi przy ul. 
700-lecia (obok budynku ZBK). DŚ

Od 19 stycznia, zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie, obowiązki Zastępcy Komendanta Policji w Goleniowie po-
wierzono  podinsp. Krzysztofowi Pawlikowi. Zastąpił On na tym stano-
wisku podinsp. Leszka Nowaka, który został szefem kamieńskiej policji. 
Podinsp. Krzysztof Pawlik służbę w policji pełni od 1996 roku. Od po-
czątku kariery zawodowej związany był z Komendą Powiatową Po-
licji w Goleniowie, gdzie pracował w wydziale kryminalnym. W 
2004 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a od 2012 
roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego. MS 

Rusza budowa 3 odcinków drogi S6 (Goleniów – Nowogard, Płoty – 
Kiełpino i Kiełpino – Kołobrzeg), informuje Mateusz Grzeszczak, rzecznik 
prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. 
Obecnie wykonawcy prowadzą prace przygotowujące plac budowy do 
rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych. Na terenach, które pora-
sta las trzeba wyciąć drzewa, a następnie usunąć karcze. Wycinkę drzew 
na terenach Lasów Państwowych przeprowadzają nadleśnictwa na pod-
stawie porozumień. Te prace można już zaobserwować jadąc krajową 
drogą nr 6 w kierunku Goleniowa, m.in. w okolicach Redostowa (patrz 
zdjęcie). Na wiosnę będą już prowadzone roboty budowlane na wszyst-
kich odcinkach S6 od Goleniowa od Koszalina. Inwestycja powinna się 
zakończyć w 2019 roku, zapewnia GDDKiA.  MS

Komunikat Policji !!!
Informujemy, że w dniu 05.01.2017 r. na ul. Wyszyńskiego/Luboszan znaleziono telefon marki Huawei. 

Właściciel zguby proszony jest o kontakt pod nr telefonu 91-57-92-341 (311)  lub o zgłoszenie się do Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie.   

Uwaga! Znaleziono klucze
Uwaga, w okolicy ul. Kościusz-

ki, niedaleko Przychodni, znale-
ziono widoczny na zdjęciu pęk 
kluczy. Właściciela prosimy o od-
biór zguby w biurze redakcji DN, 
przy ul. Boh. Warszawy 7 a. 

Uwaga, w miejscowości Siecie-
chowo znaleziono, widoczne na 
zdjęciu, klucze. Właściciela pro-
simy o odbiór zguby w biurze re-
dakcji DN, przy ul. Boh. Warsza-
wy 7 a.

Skandal z rehabilitacją 

Czekać ponad rok na zabiegi?!
Wydłuża się okres oczekiwania na bezpłatną rehabilitację w gabinecie, jaki na podstawie 
kontraktu z NFZ prowadzi u nas Szpitalne Centrum Medyczne – spółka prowadząca gole-
niowski szpital, należąca do powiatu. Pacjenci są oburzeni, że muszą tak długo czekać na 
pomoc. 

Jeszcze w zeszłym roku pa-
cjenci ze skierowaniem musie-
li czekać na zabiegi i masaże ok. 
3-4 miesięcy. Teraz okres ten wy-
dłużył się do ponad 12 miesięcy! 
Przekonała się o tym Pani Maria 
z Nowogardu (lat 78), która zgło-
siła się wczoraj tj. w czwartek (19 
stycznia) do gabinetu rehabilita-
cji znajdującego się przy ul. Ma-
gazynowej. 

Poszłam ze skierowaniem od le-
karza, bo mam problemy ze sta-
wami w okolicach prawej stopy. 
Nie zwlekałam, bo doskwiera mi 
ból i mam problemy ze swobod-
nym poruszaniem się. Jakie było 
moje zaskoczenie, kiedy pan, który 
zapisywał mnie na wizytę powie-
dział, że pierwszy wolny termin 
jest...27 marca przyszłego roku! 
Byłam tym bardziej zaskoczona, 
bo nie było widać, aby w gabine-
cie był tłok – opowiada nam pani 
Maria. 

Warto dodać, że pani Maria 

wraz z mężem była jedną z inicja-
torek protestów, kiedy w wyniku 
konkursu NFZ, Nowogard stracił 
kontrakt na rehabilitację na rzecz 
goleniowskiej spółki prowadzącej 
tamtejszy szpital powiatowy. Po-

czątkowo spółka nie zamierzała 
w ogóle w Nowogardzie otworzyć 
gabinetu, oczekując, że pacjenci 
z terenu naszej gminy, ale i Osi-
ny będą jeździć do Goleniowa na 
zabiegi. Tylko determinacja ludzi, 
którzy nie tylko zebrali podpi-
sy pod protestem, ale też pikieto-
wali pod siedzibą szczecińskiego 
oddziału Funduszu, doprowadzi-
ła do tego, że goleniowskie SCM 
zdecydowało się podzielić kon-
traktem. W wyniku tego otwar-
to gabinet przy ul. Magazynowej. 
Jednak szybko okazało się, że ofe-
ruje on znacznie mniejszy zakres 
usług niż ten prowadzony przez 
Spółkę w Goleniowie, a do tego 
pacjenci muszą czekać na wizytę 
kilka miesięcy. Teraz ten czas wy-
dłużył się do ponad 12 miesięcy. 
Dlaczego tak się dzieje? Będzie-
my to wyjaśniać w kolejnych wy-
daniach DN. 

Marcin Simiński 

Kartka z terminem wizyty w gabinecie rehabilitacji, jaką otrzymała pani Maria

Kolejek do gabinetu jakoś nie widać, a na zabiegi trzeba czekać ponad rok czasu. 
Dziwne
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklamareklama

Droga była pokryta lodem 

Groźne zderzenie z drzewem 
Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek (19.01), krótko po godz. 16:00 na drodze 
pomiędzy Jarchlinem a Konarzewem. Prowadząca samochód marki Chevrolet młoda ko-
bieta uderzyła w drzewo. 

Droga w tym miejscu była po-
kryta warstwą lodu. Niebezpie-
czeństwo potęgowała także pa-
dająca, marznąca przy gruncie 
mżawka. To z pewnością było 
główną przyczyną wypadku. Kie-
rująca samochodem wpadła w 
poślizg, odbiła się od drzewa, a 
następnie prowadzony przez nią 
samochód wyrzuciło z drogi na 
przeciwległe pobocze. Kobieta na 
szczęście nie odniosła obrażeń za-
grażających życiu, na co mogło 
wskazywać znaczne uszkodze-
nia auta. Z urazem głowy, barku i 
jednej z kończyn dolnych została 

Takie warunki panowały na drodze z Jarchlina do Konarzewa w miniony czwartek, 
gdzie doszło do wypadku

Mimo silnego uderzenia, na co wskazują uszkodzenia samochodu, kierująca Che-
vroletem nie doznała poważnych obrażeń

Ludzie listy piszą 

Jego specjalność to ozory i przeterminowane słodycze
O tym, że z tak zwanego Domku Harcerza utrzymywanego za publiczne pieniądze pewne nowogardzkie towarzystwo uczyniło sobie prywatne „ranczo” 
słyszymy od dawna.  W tych dniach otrzymaliśmy pismo od Czytelniczki, które w pełni potwierdza dotychczasowe pogłoski. Oto wybrane fragmenty listu: 

„Szanowny Panie Redakto-
rze. Jestem matką jednego z dzie-
ci uprawiających pewną dyscy-
plinę sportu w Nowogardzie. Dla 
dobra mojego dziecka chcę pozo-
stać anonimowa. (tutaj następu-
je historyjka, której nie zacytuje-
my, aby nasza Czytelniczka nie zo-
stała zidentyfikowana przez pew-
ne indywidua, o których dalej pi-
sze).  … udałam się do środka bu-
dynku (Domku Harcerza na Sza-
rych Szeregów- dop. nasz) i to, co 
zastałam od razu wszystko wyja-
śniło … Pijaństwo, popijawa al-
koholu w dużych ilościach było 
przyczyną tego wszystkiego, (nie-
właściwego zachowania do dzieci- 
dop. nasz) … wszyscy tam obec-
ni byli pijani, a na stole stały bu-
telki wódki i jedzenie w poko-
ju przerobionym na kuchnię. Po-
stanowiłam przyjrzeć się tej spra-
wie. Dowiedziałam się, że kosz-
ty utrzymania tego budynku są fi-
nansowane z budżetu gminy No-

wogard, a przekazywane są na Po-
morzanin, który opiekuje się tym 
budynkiem, więc opłata idzie też 
z moich pieniędzy, i nie pozwo-
lę sobie, aby odbywały się tam ta-
kie cyrki. Druga sprawa, jaką chcę 
poruszyć, to osoba starszego Pana 
Mariana, który jest tam szefem 
nielegalnej kuchni i prowadzi bu-
fet, gotuje, ostatnio grzybki, gala-

retki, jego specjałem są ozory oraz 
sprzedaż przeterminowanych sło-
dyczy, ( po które przychodzą dzie-
ci…). Oraz handel alkoholem: 
piwo, wódka… Ten fakt zgłoszę 
też do sanepidu i urzędu skarbo-
wego. Ten Pan nie płaci za użytko-
wanie tj. zużyty prąd, wodę, gaz, 
ścieki, śmieci, gmina płaci za nie-
go rachunki. Proszę na moją proś-

bę zająć się tą sprawą i ukrócić pi-
jaństwo i nielegalny bufet w tym 
budynku, za którego utrzyma-
nie ja też, jako mieszkaniec gmi-
ny płacę w podatkach. Czasy ko-
muny się skończyły, a wymienieni 
panowie żyją jeszcze tamtymi cza-
sami. Na tę chwilę żałuję, że nie 
zgłosiłam od razu tej sprawy na 
Policję. Bo takie rzeczy nie mogą 
się dziać w publicznych miejscach 
i za pieniądze podatników. Po-
wyższy list wysyłam także do Pana 
Starosty Goleniowskiego oraz do 
mediów Dziennik Nowogardzki i 
Gazety Goleniowskiej, aby nagło-
śnić tę sprawę mam nadzieję, że 
po tym liście w końcu, obecna sy-
tuacja, która trwa już dzięki ukła-
dom ponad 10 lat się skończy. A 
nasze dzieci będą spokojnie grały 
w piłkę”. Pozdrawiam A.

Szanowna Pani, oczywiście zaj-
miemy się sprawą. Już wcześniej 
mając sygnały poprosiliśmy Po-
morzanin o informację dotyczącą 

zasad i kosztów użytkowania po-
mieszczeń Domku Harcerza przez 
towarzystwo, które pani opisuje. 
Skądinąd wiadomo, że nie jest to 
towarzystwo partyjnie neutralne, 
ale związane ściśle z rządzącymi w 
tym mieście od lat, dlatego są bez-
karni. Niech Pani nie żałuje, że nie 
poszła Pani w tej sprawie na no-
wogardzką Policję. Z naszych do-
świadczeń, i to wielu, wynika, że 
nowogardzka Policja tego towa-
rzystwa „nie tyka” z zasady.  Ale 
my na pewno wkrótce opublikuje-
my, kto z imienia i nazwiska tam 
się tak „rządzi” za publiczne pie-
niądze. I to nie wszystko! 

Red.

przetransportowana karetką po-
gotowia do szpitala. 

Jeszcze na miejscu zdarzenia 
strażacy poinformowali telefo-
nicznie zarządcę drogi, by posy-
pać jej nawierzchnię solą bądź 
piaskiem. Droga na całym od-
cinku z Jarchlina do Konarzewa, 

a także dalej do Żabówka była 
praktycznie nieprzejezdna z po-
wodu oblodzenia. 

O tym, że w tym obszarze wy-
stępują praktycznie w całej gmi-
nie zaniedbania piszemy w tym 
numerze. 

MS

Za tym budynkiem przy Placu Szarych Szeregów miało dojść do niesympatycznego 
zdarzenia, o którym napisała nasza czytelniczka
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Brakło im soli i piachu?

Jak pani złamie nogę, to wtedy porozmawiamy
W naszym mieście zima najwyraźniej zaskoczyła drogowców. Oblodzone drogi, chodniki i alejki - słowem istny horror. Dlatego nie milkną telefony na-
szych czytelników, mieszkańców Nowogardu i okolic, którzy są oburzeni takim stanem rzeczy. Czytelnicy dzwonią do nas, bo telefony do urzędników nie 
pomagają, a zdarza się, że tylko „podnoszą ciśnienie”. 

Najgorzej sytuacja wygląda w 
miejscach o mniejszej częstotliwo-
ści ruchu. Jednym z takich przy-
kładów jest ulica Stolarska, skąd 
dzwoniła do nas mieszkanka. Za-
nim kobieta zadzwoniła do re-
dakcji, wykonała telefon do Urzę-
du Miejskiego. Opowiedziała nam, 
jak ją tam potraktowano. -Dzwoni-
łam do Urzędu z pytaniem, dlacze-
go nikt naszej ulicy nie odśnieżył? 
Usłyszałam w odpowiedzi, że (cy-
tuję): „taki jest standard tej drogi”. 
- mówi oburzona mieszkanka i re-
lacjonuje dalej rozmowę z urzędni-
kiem, którego nazwiska nie zapa-
miętała - Przecież to jest skandal- 
mówię do tego pana. Ulica i chod-

niki są całe oblodzone. Nie są posy-
pane ani solą, ani piaskiem. Prze-
cież tą ulicą chodzą dzieci do szkoły, 
osoby starsze też się tędy poruszają. 
A tam jest jedno wielkie lodowisko. 
Jak czuć się w tym miejscu bezpiecz-
nie? Co będzie, jak ktoś sobie zrobi 

krzywdę?” – dopytywała urzędni-
ka mieszkanka Nowogardu. Kobie-
ta twierdzi, że wówczas usłyszała w 
słuchawce: „Jak ktoś złamie nogę, to 
wtedy porozmawiamy”- usłyszała w 
odpowiedzi. 

Można z tego wnioskować, że 
dopiero w takiej sytuacji ktoś zaj-
mie się sprawą oblodzonych dróg i 
chodników. Mieszkanka zapewnia, 
że jeżeli ona, bądź ktoś z jej rodziny 
w tym miejscu dozna jakiejkolwiek 
krzywdy, na zwykłej polisie ubez-
pieczeniowej nie poprzestanie. Bę-
dzie składać wniosek o odszkodo-
wanie od Gminy.

Podobna sytuacja, jak przy ul. 
Stolarskiej, panuje też w innych 
częściach miasta. Prawdziwy dra-
mat jest jednak na ulicach, gdzie 
natężenie ruchu jest jakby mniejsze 
np. okolice Cmentarza. W tej spra-
wie zadzwonił wczoraj do nas inny 
mieszkaniec. 

- Czy możecie napisać 
jak wyglądają ulice wo-
kół cmentarza? To chy-
ba tylko jakiś cud spra-
wia, że do tej pory niko-
mu nic się tam nie sta-
ło. Tamtędy się nie da 
jeździć, nie mówiąc już 
o tym, jak mają się po-
ruszać piesi. Może le-
piej byłoby, aby bur-
mistrz zamknął te uli-
ce, i ogłosił, że od teraz 
jest to płatne lodowisko? 

– mówi nam nasz czytelnik. Męż-
czyzna, podobnie jak w przypad-
ku pani interweniującej w sprawie 
ulicy Stolarskiej, też zadzwonił do 
gminy, by prosić o pomoc. 

- Słuchawkę podniosła jakaś ko-
bieta. Usłyszałem, że pana, któ-

ry się zajmuje odśnieża-
niem nie ma teraz w biu-
rze. Na pytanie czy może 
mi chociaż powiedzieć, 
kto jest odpowiedzial-
ny za odśnieżanie ulic w 
tym fragmencie miasta 
powiedziała, że nie zna 
tych numerów – opo-
wiada nam czytelnik. 

Ślisko jest także przy 
ul. Magazynowej i przy 
wejściu do gabinetów 

rehabilitacji - poskarżyło się nam 
starsze małżeństwo z Nowogardu. 

- Przed drzwiami trochę śnie-
gu odsunięto, a tak poza tym lodo-
wisko. Ledwo tam doszliśmy. Gdy 
zwróciłam uwagę panu, który reje-

struje pacjentów, to on 
powiedział mi, że to nie 
należy do jego obowiąz-
ków – opowiada pani 
Maria. 

W sprawie zagro-
żenia na chodnikach 
i ulicach na kontakt 
z redakcją zdecydo-
wała się również pani 
Agnieszka, która na-
pisała do redakcji list. 

Kobieta pyta w nim wprost burmi-
strza miasta, czy ten, aby przypad-
kiem nie wyjechał gdzieś na waka-
cje? Bo miasto wygląda tak, jakby 
nie miało gospodarza. 

„Szanowny Panie Burmistrzu, 
Chciałabym grzecznie zapytać, 

czy jest Pan na wakacjach w jakimś 
odległym od Nowogardu, ciepłym 
kraju? Czy nie widzi Pan, że zawi-
tała do nas zima, (co nie jest dziw-
nym zjawiskiem w styczniu)? Czy 
Gmina nie podpisała z nikim umo-
wy na odśnieżanie? A może nie zo-
stało to ujęte w tegorocznym budże-
cie, bo wszyscy liczyli na efekt glo-
balnego ocieplenia? 

Wyremontował Pan pięknie chod-
niki i drogi, i co? W tym momen-
cie są to tory przeszkód! Nowo wy-
remontowana droga na ul. Bema 
jest idealna dla spacerujących (nie 
ma przy niej chodnika, a jest to dro-
ga w najbliższej okolicy szkoły) – 
niestety w tym momencie nie moż-
na po niej przejść bezpiecznie, po-
ruszanie się samochodem również 
jest utrudnione. Wszędzie jest śli-
sko i niebezpiecznie. Rozumiem, 
że jest Pan Urzędnikiem wysokiego 
szczebla, ale może spojrzy Pan pod 
nogi mieszkańców? Sama przewró-
ciłam się w tym roku 3 razy, chociaż 
jestem młoda i sprawna. Do kogo 
mam teraz rościć pretensje? Byłam 
też świadkiem bardzo niebezpiecz-
nej sytuacji na drodze i myślę, że 
tylko doświadczenie kierowców spo-
wodowało, że nie stało się nic po-
ważnego. Niech Pan się zastanowi 
nad bezpieczeństwem mieszkańców 
gminy, przecież to my jesteśmy elek-
toratem.

Z pozdrowieniami z oblodzonego 
Nowogardu,
Agnieszka.”

Jak twierdzą mieszkańcy, cudów 
nie żądają. Skoro służby nie są w 
stanie odśnieżyć wszystkich dróg 
i chodników, to, chociaż niech się 
postarają o to, żeby były posypa-
ne piachem bądź solą. - -Nastąpi-
ła chwilowa odwilż. Mogli wtedy 
przejechać pługami i zgarnąć całą 
wodę i błoto pośniegowe. Nie zrobi-
li tego. Woda zamarzła i mamy na 
chodnikach lodowiska – wypowia-
da się p. Barbara – Byłam świad-
kiem, jak starsza kobieta się wywró-
ciła i o mało nie rozbiła sobie głowy. 
Rozumiem, że ulic i chodników jest 
dużo, wszystkiego naraz nie da rady 
zrobić, ale może najwyższa pora np. 
zatrudnić większą ilość osób w tym 
okresie? Może nie wystarczy tylko 
przejść się główną drogą i udawać, 
że sypiemy piachem? Przy mniej-
szych uliczkach też mieszkają lu-
dzie! -dodaje p. Barbara.

Czytelnicy zwraca-
ją także uwagę na to, że 
osoby, zatrudnione do 
odśnieżania, nie wyko-
nują swoich obowiąz-
ków. Jak twierdzą, idą 
chodnikiem z taczką z 
piaskiem, ale już go nie 
sypią. -Oczyścili przej-
ścia dla pieszych i przy-
stanki. A reszta? Idą 
chodnikiem z piaskiem, 
ale chyba tylko po to, 
żeby się przejść -relacjo-
nuje p. Jakub. - Tak samo traktor-
ki. Jedzie, ale piachem już nie sypie. 
Robią to tylko po to, żeby mieć wy-
kaz kilometrów? Bo jak to inaczej 
nazwać? Gdyby robili to tak, jak 
należy nie byłoby przecież żadnych 
skarg ani pretensji. Ale w końcu za-
czną się do tego przykładać. Szkoda 
tylko, że będzie to dopie-
ro po tym, jak ktoś złoży 
wniosek o odszkodowa-
nie. - dodaje.

Wiele z tych skarg 
było także zgłaszane do 
Urzędu. Jak widać, nic 
po tym. Główne ulice i 
chodniki jeszcze się na-
dają do tego, aby z nich 
korzystać. Być może dla-
tego, żeby sprawić wra-
żenie, że coś jednak w 
naszym mieście się w tej sprawie 
robi. Kiedy jednak popatrzymy na 
mniejsze, boczne uliczki Nowo-
gardu, wchodzimy w zupełnie inny 
świat. Scenerię mamy iście bajko-
wą. Jednak żyjemy w świecie real-
nym i realnym jest upa-
dek i rozbicie głowy czy 
połamanie kończyn. 
Szczególnie przez osoby 
starsze i dzieci. Chyba 
jednak warto, jak napi-
sała p. Agnieszka: „- za-
stanowić się nad bezpie-
czeństwem mieszkańców 
gminy, przecież to my je-
steśmy elektoratem”.

Co na to Urząd miej-
ski? Zamiast wziąć się za 
robotę i po prostu usu-
nąć zalegającą na chodnikach i uli-
cach warstwę lodu lub tam gdzie to 
konieczne zobowiązać do tego fir-
my i zarządców poszczególnych 
dróg, na stronie gminy opubliko-
wano swoisty informator. A w nim 
napisano, kto formalnie odpowia-
da za stan i bezpieczeństwo dróg 
w naszej gminie. Te to powiatowe, 
tamte wojewódzkie, a te to nasze. 
W sprawie tej drogi proszę dzwo-
nić do Koszalina, w sprawie kolej-
nej do powiatu, i tak dalej i tak da-
lej. 

Przepraszam bardzo, ale to w ra-

tuszu jest gospodarz gminy, a nie 
w Koszalinie. Obywatele nie mają 
obowiązku wiedzieć, czyja jest ta 
droga, albo inna. Tu płaci się podat-
ki i tu żyje. Oczekuję od władz lo-
kalnych, że będą stały na straży bez-
pieczeństwa - odpowiada nam je-
den z czytelników, kiedy mówimy 

mu o komunikacie gminy. 
Swoją drogą nie bardzo wiado-

mo, dlaczego stanem dróg i chod-
ników w mieście nie interesuje się 
policja. Wszak w ramach prewen-
cji funkcjonariusze patrolujący 

miasto winni stać na straży bezpie-
czeństwa na drogach i chodnikach, 
a to z pewnością nie jest zapewnio-
ne w Nowogardzie. Czy policjan-
ci nie widzą z okien radiowozu śli-
zgających się aut i z trudem poru-
szających się po chodnikach prze-
chodniów? Najwyraźniej nie. Jak 
nas poinformowała rzecznik pra-
sowa: policja nie zgłasza do zarząd-
ców żadnych wniosków w sprawie 
odśnieżania. 

Widać, więc obywatele pozosta-
wieni są sami sobie. 

DŚ, MS

Ulica Stolarska- tu także nie posypano

Tak w czwartek wyglądała ulica Blacharska.  Do tego 
nie posypano tu ani grama piasku lub soli

Oblodzone wejście na posesję, które m.im. prowadzi 
do gabinetu rehabilitacji, widocznego w oddali

Oblodzone skrzyżowanie ulicy Wartckiej z ulicą Że-
romskiego (tuż obok Przedszkola nr 1)

Niebezpiecznie było także na całej długości ulicy Cmen-
tarnej, zwłaszcza, że jezdnia położona jest na wzniesieniu

A to już ul. Czarnieckiego - łącznik pomiędzy Placem 
Wolności a ul. Luboszan. Gruba warstwa lodu i znów 
zero piachu lub soli
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Amatorów łyżwiarstwa ponoć nie brakuje 
Jak co roku, w okresie zimowym, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, amato-
rzy łyżwiarstwa mają gdzie się wyszaleć. To dzięki rozkładanemu lodowisku „Biały Orlik”. Postanowiliśmy sprawdzić, czy 
obiekt cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Kiedy w czwartek, ok. godz. 
15:00, odwiedziliśmy lodowisko, 
akurat nikogo nie było. - Dzisiej-
sza pogoda nie skłania do jazdy na 
łyżwach, ale myślę, że niedługo ktoś 
przyjdzie - mówi p. Władysław, któ-
ry opiekuje się obiektem. Jednak jak 
zapewnia, chętnych do korzystania 
z lodowiska nie brakuje. 

- Zazwyczaj codziennie ktoś jest. 
W weekendy także. Nie ukrywam, 
że najczęściej jest to młodzież, ale 
przychodzą także rodziny z dziećmi- 
opowiada. 

Lodowisko nie jest duże, jednak 
na potrzeby mieszkańców wystar-
cza. 

- Pojawiały się głosy, że mogłoby 

być większe. Tylko nikt nie zastano-
wi się, że większe lodowisko to więk-
sze pieniądze na jego utrzymanie. A 
przecież wstęp jest bezpłatny, więc 
skąd na to brać? – zastanawia się p. 
Władysław i dodaje: - Ci, którzy lu-
bią i chcą jeździć są usatysfakcjono-
wani. 

Każdy, kto chce jeździć, musi za-
brać ze sobą swoje łyżwy. Na obiek-
cie nie ma sprzętu do wypożycze-
nia. -Nie prowadzimy wypożyczalni. 
Teraz w Nowogardzie mamy sklep 
sportowy, więc myślę, że nie jest 
większym problemem kupić łyżwy. 
Po za tym, co swoje, to swoje i nikt 
nie będzie odczuwał dyskomfortu 
związanego z noszeniem „po kimś” 

obuwia – mówi opiekun obiektu. 
Lodowisko otwarte jest od 1 

grudnia 2016 roku. Jeździć po nim 
będzie można aż do 28 lutego – o ile 
pozwoli na to temperatura. W dni 
powszednie czynne jest od 15:30 
aż do 20:00. W weekendy nato-
miast od 10:00 do 21:00 z dwugo-
dzinną przerwą techniczną w cią-
gu dnia (między 14:00 a 16:00). Na 
tafli obiektu może przebywać jed-
nocześnie 50 osób. Dzieci do lat 7 
mogą korzystać z lodowiska tylko 
pod opieką osób dorosłych. 

Przypomnijmy, że lodowisko w 
kompleksie boisk Orlik czynne jest 
od 2012 roku. 

DŚ

Komunikat
W najbliższą 

niedzielę (22.01) 
przy kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, po 

każdej Mszy św., 
zbierane będą podpisy 
pod petycją o nadanie 
nazwy Skweru bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki 
obszarowi na rogu 

ulic: Bankowej 
i 3 Maja, gdzie 

znajduje się Pomnik 
Niepodległości. 

Organizatorzy

Zagadka biologiczna

Czy to koń trojański, czy osioł?
Burmistrz Nowogardu odnotowuje kolejną wpadkę. Tym razem nie chodzi jednak tylko o 
niekompetencję, ale wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dywersją. I to w bar-
dzo ważnej społecznie sprawie.

W listopadzie Rada Miejska, na 
wniosek klubu Partnerstwa i Roz-
woju oraz Prawa i Sprawiedliwości 
(PiR-PiS), przegłosowała uchwa-
łę wnioskującą do Marszałka Wo-
jewództwa o wyznaczenie Nowo-
gardu, jako miejsca zdawania egza-
minów państwowych na prawo jaz-
dy.  Przypomnijmy, że w ostatnich 
miesiącach takie decyzje Marszałek 
województwa podjął w przypad-
ku wniosku dwóch innych miej-
scowości w naszym województwie, 
czyli Szczecinka i Barlinka. Decy-
zja Rady Miejskiej w Nowogardzie 
w tej sprawie zapadła jednogłośnie 
na sesji 23 listopada. Do wykonania 
uchwały, podobnie jak w sprawie 
wszystkich uchwał Rady, został zo-
bowiązany burmistrz Nowogardu. 
Jak się okazuje do dzisiaj burmistrz 
nie podjął żadnych kroków celem 
wykonania uchwały i także innych 
niezbędnych wysiłków celem uzy-
skania postulowanego w uchwa-
le celu, np. nie dostarczył Marszał-
kowi żadnych dodatkowych infor-
macji o charakterze technicznym, 
w tym o możliwościach zabezpie-
czenia lokalowego, czy możliwości 
spełnienia warunków w zakresie 
właściwych miejsc trasy wymaga-
nej do pokonania w trakcie egzami-
nu. W zamian za to wykonał dzia-
łanie, które jednoznacznie wskazu-
je na próbę „uwalenia sprawy w za-
rodku”.  A oto sekwencja czasowa 
wydarzeń, z której wynikają bardzo 
bulwersujące wnioski:

16 listopada – do sekretariatu w 
Gminie wpływa wniosek z projek-
tem właściwej uchwały w sprawie 
ustanowienia miejsca przeprowa-
dzania egzaminów na prawo jaz-

dy w Nowogardzie, celem umiesz-
czenia go w porządku obrad sesji w 
dniu 23 listopada.

20 listopada - radni otrzymują 
porządek obrad.

21 listopada – burmistrz znający 
już porządek obrad sesji, kieruje w 
swoim imieniu pisemne zapytanie 
do Marszałka w sprawie możliwo-
ści utworzenia ośrodka egzamina-
cyjnego w Nowogardzie.

23 listopada – Rada Miejska po-
dejmuje jednogłośnie wspomnia-
ną uchwałę i zobowiązuje burmi-
strza do jej wykonania, to zna-
czy zarówno przekazania uchwały 
Rady, Marszałkowi, jak i do podję-
cia wszelkich dodatkowych działań 
celem osiągnięcia celu zakreślone-
go uchwałą.

23 listopada - już w trakcie se-
sji, burmistrz próbował dość jed-
noznacznie odwieść radnych od 
podjęcia uchwały. Dlaczego? – tego 
jeszcze wówczas nie było wiado-
mo, choć mogła dziwić taka defe-
tystyczna postawa, wszak pomysł 
egzaminowania na prawo jazdy w 
Nowogardzie jest bardzo dobrze 
przyjęty przez mieszkańców z po-
wodu oczywistych korzyści i dla 
obywateli i dla miasta w przypadku 
jego realizacji.  

- Na dzień 5 grudzień datowane 
jest pismo, które burmistrz otrzy-
muje od zastępcy marszałka, od-
powiedź na swoje pismo z 21 listo-
pada. Odpowiadając zastępca mar-
szałka nic nie wspomina o uchwa-
le Rady Miejskiej, sama zaś odpo-
wiedź jest zdawkowa i zawiera in-
formacje, że na razie UM nie pla-
nuje ustanawiania kolejnych miej-
scowości, jako uprawnionych do 

przeprowadzania egzaminów na 
prawo jazdy.

-Do 17 stycznia burmistrz nie 
informuje nikogo ani o swoim pi-
śmie z 21 listopada, ani o odpowie-
dzi z 5 grudnia. Nie podejmuje też 
żadnych działań celem realizacji 
uchwały Rady, w szczególności nie 
przesyła tej uchwały z odpowied-
nimi załącznikami do marszałka i 
nie podejmuje dodatkowych dzia-
łań lobbingowych celem osiągnię-
cia celu zakreślonego w uchwale.

17 stycznia – Przewodniczą-
cy Rady dopytuje się w UM o los 
uchwał z 23 listopada. Otrzymuje 
wówczas informację o przytoczo-
nej wyżej wymianie koresponden-
cji między burmistrzem, a zastęp-
cą marszałka (jedno pytanie, jedna 
odpowiedź). Odniosłem wrażenie, 
że w magistracie uważają, że spra-
wę realizacji uchwały już załatwili. I 
rzeczywiście w ten sposób to ją za-
łatwili „na cacy” – komentuje prze-
wodniczący Rady. 

18 stycznia – DN kieruje zapyta-
nia do Urzędu Marszałkowskiego 
o podanie informacji, jakie działa-
nia i kiedy podejmował burmistrz 
Nowogardu w związku z inicjatywą 
Rady. Odpowiedź podpisana przez 
inspektora Radosława Soćko, po-

twierdza przedstawioną przez nas 
wyżej sekwencję zdarzeń.

W związku z takim sposobem 
„załatwienia” sprawy pytamy:

Po co burmistrz występuje w 
dniu 21 listopada z pismem do 
Marszałka wiedząc już, że 23 listo-
pada będzie głosowana uchwała 
Rady w przedmiocie ustanowienia 
Nowogardu miejscem przeprowa-
dzania egzaminów na prawo jazdy?  
Przecież takie wystąpienie, gdy-
by nastąpiło po podjęciu uchwały 
w dniu 23 listopada, i wraz z prze-
kazaniem tej uchwały i niezbęd-
nych załączników technicznych ma 
nieporównywalnie większą wagę i 
znaczenie aniżeli niepodparte ni-
czym pismo burmistrza z 21 listo-
pada. Skierowanie w tak niepoważ-
ny sposób, jakim było pismo z 21 
listopada, bardzo poważnej sprawy 
określonej w uchwale Rady z 23 li-
stopada, spowodowało udzielenie 
burmistrzowi zdawkowej odpo-
wiedzi podpisanej nawet nie przez 
marszałka, tylko jego zastępcę.

Dlaczego burmistrz nie wykonał 
w kolejnych tygodniach spoczywa-
jącego na nim obowiązku zrealizo-
wania uchwały Rady, szczególnie 
poprzez jej przekazanie do Mar-
szałka, a zwłaszcza podjęcie innych 
działań niezbędnych celem osią-
gnięcia celu założonego w uchwale 
z 25 listopada? Warto tu zaznaczyć, 
że we wspomnianych na począt-
ku miejscowościach, w przypadku, 
których zapadła już pozytywna de-
cyzja Marszałka (Barlinek i Szcze-
cinek), starania lokalnych władz o 
uzyskanie tej decyzji były bardzo 
wielowątkowe i trwały długo.

Dlaczego burmistrz, znany ską-
dinąd z tego, że drobiazgowo in-
formuje opinię publiczną o swoich 
najmniejszych ruchach, nie przed-
stawił opinii publicznej ani treści 
swojego wystąpienia z 21 listopada? 

Swojego rozczarowania takim 
niefrasobliwym podejściem do te-
matu nie kryje pomysłodawca pro-
jektu, przewodniczący Stowarzy-
szenia Partnerstwo i Rozwój, Pa-

weł Słomski- Ta ważna dla naszej 
społeczności sprawa nie jest łatwa 
do przeprowadzenia, dlatego ocze-
kiwałem pełnego zaangażowania i 
lobbingu ze strony wszystkich, któ-
rzy mogą w temacie pomóc. Nieste-
ty taki sposób postępowania skazu-
je nas z góry na porażkę- mówi dla 
DN, przewodniczący PiR. 

Warto dodać, że w Barlinku mia-
sto kończy przygotowania tech-
niczne do przeprowadzania egza-
minów. - Za całość odpowiada Wo-
jewódzki Ośrodek Egzaminacyj-
ny w Szczecinie - informuje nas 
burmistrz Barlinka- my, jako mia-
sto zobowiązaliśmy się do końca 
lutego spełnić warunki dotyczą-
ce konieczności posiadania dwóch 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 
odcinka drogi dwujezdniowej oraz 
fragmentu z ograniczeniem do 70 
km na godzinę.

Na domiar złego osoby mające 
kontakt z kierownictwem Urzędu 
Marszałkowskiego (PSL) poinfor-
mowały  nasz, że rezerwa jaką za-
prezentował Urząd Marszałkowski 
w piśmie do burmistrza z 5 grud-
nia wynika nie z braku chęci podję-
cia inicjatywy nowogardzkiej Rady  
ale z wyraźnego braku deklaracji 
burmistrza o współpracy w zakre-
sie poniesienia wstępnych kosztów 
(np. udostępnienia lokalu i dosto-
sowania miejsc egzaminacyjnych- 
tak jak opisywał burmistrz Barlin-
ka)   

I ostatnia informacja – posia-
danie takiego uprawnienia, jakie 
otrzymał Barlinek czy Szczecinek  
i o jaki wnioskował Nowogard po-
zwala egzaminować zdających nie 
tylko z terenu gminy, nie obowią-
zuje tutaj bowiem rejonizacja, każ-
dy niezależnie gdzie mieszka może 
zdawać w miejscu do tego upraw-
nionym. To tyle tytułem uświado-
mienia, ile ewentualnie tracimy.  
No ale zostaje nam Czapla.  Czy 
to jest  rozwiązanie  naszej zagad-
ki biologicznej z tytułu?  

sm  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zofia Węgrzynowicz: lat 72, zmarła 13.01.2017r., pogrzeb odbę-

dzie się 21.01.2017r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Henryk Tomczak: lat 78, zmarł 18.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

21.01.2017r,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Serdeczne podziękowania 
za udział w ceremonii pogrzebowej 

naszego kochanego Tatusia 

Mariana Golczyka 
księdzu proboszczowi Tomaszowi Perz, 
księdzu Mirosławowi Oliwiak oraz całej 

Rodzinie, wszystkim Przyjaciołom i Znajomym 
składa pogrążona w smutku Rodzina

Gdy Jezus posłyszał, że Jan zo-
stał uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 
osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 
na pograniczu Zabulona i Neftalego. 
Tak miało się spełnić słowo proro-
ka Izajasza: Ziemia Zabulona i zie-
mia Neftalego, Droga morska, Za-
jordanie, Galilea pogan! Lud, który 
siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej kra-
iny śmierci światło wzeszło. Odtąd 
począł Jezus nauczać i mówić: Na-
wracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie. Gdy Jezus prze-
chodził obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał dwóch braci: Szymona, zwa-
nego Piotrem, i brata jego, Andrze-
ja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a uczynię was ry-
bakami ludzi. Oni natychmiast zo-
stawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał in-
nych dwóch braci, Jakuba, syna Ze-
bedeusza, i brata jego, Jana, jak z oj-
cem swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A 
oni natychmiast zostawili łódź i ojca 
i poszli za Nim. I obchodził Jezus 
całą Galileę, nauczając w tamtej-
szych synagogach, głosząc Ewange-
lię o królestwie i lecząc wszelkie cho-
roby i wszelkie słabości wśród ludu. 
(Mt 4,12-23)

Galilea to miejsce, do którego 
udał się Jezus ze swoją misją. Ga-
lilea to żyzna kraina jeśli chodzi o 
roślinność, ale również Galilea była 
żyzna religijnie. Była pełna wiary w 
różne bóstwa. Ewangelista Mateusz 
mówi nam o krainie pogan. Galilea 
była miejscem pogańskiego kultu, a 
okoliczni mieszkańcy często łączyli 

wiarę w Jedynego Boga z oddawa-
niem czci lokalnym bóstwom. Dla 
elity żydowskiej z Jerozolimy Ga-
lilea była miejscem gorszej kate-
gorii. Właśnie tam większość ży-
cia spędził Jezus. Tam też, jak wi-
dzimy w dzisiejszym Słowie, Jezus 
powołał swoich uczniów. W tej oto 
krainie słyszymy nawoływanie Je-
zusa, do tego, aby się nawracać, bo 
bliskie jest królestwo niebieskie. Je-
zus mówi o nawracaniu się do Ga-
lilejczyków, ale i dziś mówi to do 
każdego z nas. Każdy potrzebuje 
się nawracać. Nawrócenie jest pro-
cesem, który powinien dokonywać 
się przez całe nasze ziemskie życie. 
Jak wspomniałem, dla elity żydow-
skiej, Galilea była miejscem gorszej 
kategorii. Bóg myśli zupełnie ina-
czej. Bóg nie odrzuca nikogo, na-
wet największego grzesznika. Dla 
Boga nikt z nas nie jest człowie-
kiem gorszej kategorii. Czy jednak 
moje myślenie jest podobne do my-
ślenia Boga? Czy nie traktuję kogoś 
w swoim otoczeniu jako człowie-
ka gorszej kategorii? A może sam 
o sobie mam takie mniemanie? Je-
zus mówi do mnie i do ciebie: na-
wracaj się, to znaczy zmieniaj swoje 
myślenie. Zmieniaj swoje myślenie 
o sobie. Zmieniaj swoje myślenie 
o drugim człowieku, ale również 
zmieniaj swoje myślenie o Bogu, 
bowiem może nosisz w sobie nie-
prawdziwy obraz Boga. Święty Au-
gustyn stawia nam dziś takie pyta-
nie: czyż może widzieć drogę i tra-
fić do ojczyzny ten, kto dobrowol-
nie zamyka oczy? Naszą ojczyzną, 
co podkreśla dziś Jezus, jest Króle-
stwo Boże, a zamykanie oczy to nic 
innego jak odrzucanie nawrócenia. 
Ewangelista Mateusz cytując pro-
roka Izajasza mówi nam o cienistej 
krainie śmierci. O ludziach, któ-
rzy żyją w ciemności. Ale Izajasz 
mówi dalej: nad tymi mieszańcami 
zabłysło światło. Pojawiła się na-
dzieja, pojawił się Chrystus. Jezus 
mówi: pójdźcie za Mną, czyli ode-
rwijcie się od waszych trosk docze-
snych. Pójdźcie za Mną to zerwijcie 
ze swoimi nałogami, przywiązania-
mi. Pójdźcie za Mną to zostawiajcie 
to wszystko co jest typowo ziem-
skie, aby iść na modlitwę. Chrześci-

janin, który wchodzi na drogę na-
wrócenia, na drogę uświęcenia, po-
winien mieć świadomość, że musi 
być w stałej gotowości do walki. 
Ważne jest by wiedzieć kto jest na-
szym wrogiem. Nasi nieprzyjaciele 
to szatan, świat i nasze ciało. Będą 
robić wszystko by zgasić w nas Bo-
żego ducha. Będą robić wszystko 
byśmy powrócili do cienistej krainy 
śmierci. Pierwszym naszym wro-
giem jest szatan. Sami z siebie nie 
posiadamy wystarczającej siły, aby 
odeprzeć jego ataki. Potrzebuje-
my więc pomocy Boga. Bóg umac-
nia nas poprzez każdą naszą spo-
wiedź świętą, ale przede wszystkim 
daje nam siły do walki przez każ-
dą przyjętą Komunię świętą. Dru-
gim naszym nieprzyjacielem, któ-
remu musimy stawić czoła to świat. 
Świat przede wszystkim tworzą lu-
dzie. Przede wszystkim trzeba wy-
strzegać się tak zwanych złych lu-
dzi. O ile szatan ucieka przed mo-
dlitwą, tak ludzie, widząc nasze do-
bro, będą atakowali jeszcze bar-
dziej. Musimy o tym pamiętać, 
że chrześcijanin to człowiek, któ-
ry jest wystawiany na szyderstwa 
i wzgardę złych ludzi. Jezus mówi 
o tym do nas wprost: mnie prze-
śladowano i was będą prześlado-
wać. Ostatnim z naszych nieprzy-
jaciół jest nasze ciało. Ktoś kiedyś 
powiedział, że najtrudniejszą wal-
ką jest walka z samym sobą. Św. Pa-
weł często w swoich listach podkre-
śla, że ciało pragnie czego innego 
niż ciało, że czyni to czego nie chce. 
Sami dobrze wiemy jakie jest nasze 
ciało. Św. Franciszek często okre-
ślał je miałem osiołka. Osioł z na-
tury jest uparty. Podobnie jak na-
sze ciało. Poszedłbym na Msze, ale 
mi się nie chce wstać. Pomodliłbym 
się, ale jestem już zmęczony. Ciało 
chce co innego niż chce duch. Re-
ceptą na to jest post, każde umar-
twienie ciała. Odcinanie go od tego 
co daje nam świat: co rozbudza na-
sze zmysły, rozpala żądze: władzy, 
pieniędzy. Sami z siebie nie mamy 
wystarczającej siły, aby odeprzeć te 
wszystkie ataki, ale nie zapominaj-
my: z nami jest Bóg! On jest więk-
szy i silniejszy niż nasi wrogowie 
razem wzięci. Jemu ufajmy. Jemu 
oddawajmy swoje życie. Droga do 
Królestwa Bożego prowadzi przez 
nawrócenie. Szukając Boga, a nie 
tego co oferuje współczesny świat, 
Królestwo Boże stanie się również 
naszym udziałem. Czy jednak Bóg 
jest Tym, kogo pragnę najbardziej?  

Ks. Krystian Dylewski 

PODZIękOWaNIa

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA 
NMP w Nowogardzie

20.01.2017 r. (piątek) –  ul. Pro-
menada (od początku); Zamkowa 
1, Zamkowa 3b i 3c; Wiejska 4

21.01.2017r. (sobota) – Wojcie-
szyn cz.I; Zamkowa 4,5,6;  Zamko-
wa 7a, 7b-12 oraz Pustać; Wiejska 
(domy jednorodzinne lewa i prawa 
strona)

Na dzień 23.01.2017 r.(ponie-
działek) i 24.01.2017 r. (wtorek) 
– Parafia nie podała wizyt duszpa-
sterskich na kolejne dni. 

Kolęda rozpoczyna się - w tygo-
dniu od godz. 16.00, natomiast w 
soboty od godz. 12.00.

Parafia pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie

20.01.2017r.(piątek) -  ul. ul. Bo-
haterów Warszawy 70 do 104

21.01.2017r. (sobota) -  Konarze-
wo i Kulice

23.01.2017r. (poniedziałek) - ul. 
Boh. Warszawy 1a – 5a, Boh.War-
szawy 105 i 106  

24.01.2017 r. (wtorek) – ul. Krót-
ka i Łąkowa oraz ul. Poniatowskie-
go od 1 do 7b

Kolęda rozpoczyna się od godz. 
16.00, a kończy ok. godz. 21.00. (W 
sobotę od godz. 10.00.) 

Parafia pw. Matki Bożej Fatim-
skiej w Nowogardzie

20.01.2017r.(piątek) -  ul. Leśna 
nr 7, 8 i 9, i Zbyszewice i Otręby. 

21.01.2017r. ( sobota) -  ul. Leśna 
nr 10, 11 i 12, i Lestkowo. 

Kolęda rozpoczyna się - od po-
niedziałku do piątku od godz. 
16.00, a w sobotę od godz. 11:00. 

W tej Parafii kolęda już zakończy 
się w dniu 21 stycznia (sobotę).

Opr. MR 

-Oddam komplet mebli w tym 
m.in. fotele, stół, kanapa. Oddam 
także sprzęty RTV i AGD – tel. 695 
403 158

-Przyjmę dywan (średniej wielko-
ści) do pokoju dziecięcego – tel. 661 
672 036

- Potrzebuję kuchnię gazową, 
szafki kuchenne i wersalkę z fotela-
mi oraz pralkę automatyczną – tel 
667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy 
tel: 733794989

- Potrzebuję pilnie opał, pralkę 
automatyczną, segment kuchen-
ny, pokojowy, dywan, wersalkę -  
723970460

- Przyjmę: meble do przedpokoju 
- tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 
667 353 578

- Przyjmę: tapczan dwuosobowy 
lub narożnik, stół tel. 735 448 007

- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel 

dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fo-

tele i kanapę do siedzenia i spania – 
517 636932

- Potrzebne nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, chemii gospodarczej 
dla chorego Miłosza, który bardzo 
potrzebuje nowy wózek i ortezy.  
Nakrętki można przynosić do redak-

cji Dziennika Nowogardzkiego. 
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 

sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie zie-

mię nieodpłatnie do wyrównania te-
renu przy świetlicy wiejskiej w Kory-
towie. 607 690 741

Oddam biurko szkolne i wersalkę 
rozkładaną. 608 356 697

Przyjmę pralkę Frania. 731 792 
825

Oddam półroczną kotkę, wystery-
lizowaną w dobre ręce. 728 815 148

Oddam tapczan dwuosobowy, 
sofę 3 osobową. 604 953 182

Oddam telewizor 91 39 25 340
Oddam telewizor sprawny 32 

cale. Tel. 793 836 238
Oddam kotka rasowego w dobre 

ręce. Kotek jest zadbany, szczepio-
ny, odrobaczony i wychowywany z 
psem, rasa Beagle. 601 172 993 

Przyjmę koncentrator tlenu prze-
nośny. 607 137 136

Przyjmę wózek inwalidzki. 78 27 
74 092 

Znaleziono rower kilka miesięcy 
temu, oddam go. 601 89 35 14 

Oddam szafkę wiszącą i szafkę 
stojącą z szufladami, kolor biały. 501 
549 818

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można również 
przesyłać na  adres mailowy: po-
ligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Regres ubezpieczeniowy. Kiedy 
ubezpieczyciel może domagać się 
zwrotu wypłaconego odszkodo-
wania z tytułu OC?

Obowiązkowa umowa ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych, (OC), co do zasady zwalnia 
sprawcę kolizji czy wypadku komu-
nikacyjnego z obowiązku ponosze-
nia kosztów w celu pokrycia szko-
dy poniesionej przez poszkodowa-
nego. Konstrukcja obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC ma na celu 
przede wszystkim zapewnienie po-
szkodowanym świadczeń należnych 
z tytułu wyrządzonej im szkody, 
z drugiej natomiast chroni interes 
ekonomiczny samego sprawcy, bo-

wiem wypłata odszkodowania przez 
ubezpieczyciela, zwalnia go z tego 
obowiązku. Ustawodawca prze-
widział jednak przypadki, w któ-
rych zakład ubezpieczeń uprawnio-
ny będzie do wystąpienia od spraw-
cy szkody z tzw. roszczeniem zwrot-
nym (regresem ubezpieczeniowym) 
o zapłatę równowartości odszko-
dowania wypłaconego poszkodo-
wanemu. Sytuacje, w których takie 
roszczenie ubezpieczycielowi przy-
sługuje wskazane zostały w treści 
art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 
r. o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i 
dotyczą przypadków, gdy kierujący 
pojazdem mechanicznym:

- wyrządził szkodę umyślnie lub 
w stanie po użyciu alkoholu, albo 
pod wpływem środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych w rozu-
mieniu przepisów o przeciwdziała-
niu narkomanii,

- wszedł w posiadanie pojazdu 
wskutek popełnienia przestępstwa,

- nie posiadał wymaganych 
uprawnień do kierowania pojaz-

dem mechanicznym, z wyjątkiem 
przypadków, gdy chodziło o rato-
wanie życia ludzkiego lub mienia 
albo o pościg za osobą, podjęty bez-
pośrednio po popełnieniu przez nią 
przestępstwa,

- zbiegł z miejsca zdarzenia
O ile kwestia wyrządzenia szkody 

umyślnie czy też w stanie po użyciu 
alkoholu, albo pod wpływem środ-
ków odurzających nie budzi jakich-
kolwiek wątpliwości, o tyle wątpli-
wości te powstają przy kwalifikacji 
zachowania się sprawcy polegającego 
na „zbiegnięciu z miejsca zdarzenia”, 
czy też kierowania pojazdem bez wy-
maganych uprawnień. Co, do za-
tem oddalenia się z miejsca zdarze-
nia, ubezpieczyciel będzie miał pra-
wo do wystąpienia z roszczeniem re-
gresowym w sytuacji, w której wy-
każe, że działanie sprawcy miało na 
celu uniknięcie odpowiedzialno-
ści za powstałą szkodę. Wskazać w 
tym miejscu, bowiem należy na sta-
nowisko Sądu Najwyższego, który 
stwierdził, iż [cyt] „momentem de-
cydującym o przyjęciu, że sprawca 
zbiegł z miejsca zdarzenia, jest usta-
lenie, ze oddalając się z miejsca zda-
rzenia czynił to z zamiarem uniknię-
cia odpowiedzialności, w szczególno-
ści w celu uniemożliwienia identyfi-

kacji roli, jaką odegrał w zdarzeniu, 
oraz stanu, w jakim znajdował się w 
chwili wypadku” (IV KKN 175/00). 
Oznacza to, że nie każde oddalenie 
się z miejsca zdarzenia po wypadku 
(kolizji) może zostać zakwalifikowa-
ne przez ubezpieczyciela, jako „zbie-
gnięcie”, zwłaszcza w przypadku, gdy 
sprawca pozostawił na miejscu zda-
rzenia dane umożliwiające jego iden-
tyfikację (np. kartkę z danymi za wy-
cieraczką samochodu, bądź w miej-
scu ogólnie dostępnym, przekazanie 
swoich danych świadkom zdarze-
nia). Powyższe potwierdzone zosta-
ło także w wyroku Sądu Najwyższe-
go z dnia 18 listopada 1998 r. w spra-
wie o sygn. akt II CKN 40/98, który 
wskazał, że [cyt.] „zawarte w umowie 
ubezpieczenia słowo „zbiegł”, którego 
synonimem może być słowo „uciekł” 
użyte zostało celowo, aby nie każde 
oddalenie się kierowcy z miejsca wy-
padku, czasem usprawiedliwione oko-
licznościami zdarzenia, powodowało 
utratę ochrony ubezpieczeniowej. Aby 
zatem przypisać kierowcy zachowa-
nie określone w analizowanym prze-
pisie, należałoby wykazać, iż kierowca 
„szybko”, w celu jego niezauważenia, 
opuścił miejsce wypadku bez zamia-
ru powrotu. Tylko takie bowiem za-
chowanie daje się określić, jako zbie-

gnięcie z miejsca wypadku”. W zakre-
sie braku uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi, ubezpie-
czyciel ma możliwość wystąpienia do 
sprawcy z roszczeniem regresowym 
jedynie w sytuacji, gdy sprawca w 
ogóle nie posiada takowych upraw-
nień, tj. nie spełniła warunków wska-
zanych w treści art. 87 ust. 1 ustawy 
prawo o ruchu drogowym, natomiast 
brak jest podstaw do zakwalifikowa-
nia, jako braku uprawnień sytuacji w 
której kierujący pojazdem nie może 
okazać się dokumentem prawa jazdy, 
natomiast uprawnienia do kierowa-
nia pojazdem posiada. 

Roszczenie zwrotne ubezpieczy-
ciela przedawnia się z upływem lat 
trzech od daty wypłaty świadcze-
nia poszkodowanemu, co oznacza, 
iż w przypadku wystąpienia przez 
ubezpieczyciela z roszczeniem o za-
płatę po upływie wskazanego okre-
su na drogę postępowania sądowe-
go, sprawca będzie mógł uchylić się 
od odpowiedzialności podnosząc za-
rzut przedawnienia. Istotnym pozo-
staje także, iż roszczenie regresowe 
wymaga wykazania przez ubezpie-
czyciela okoliczności stanowiących 
podstawę roszczenia, jak również 
jego wysokości. 

Agnieszka Warian

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Zaproszenie na koncert 
W dniu 26 stycznia, o godz. 16:30, w sali widowi-

skowej Nowogardzkiego Domu Kultury, odbędzie 
się „Koncert Świąteczny” w wykonaniu uczniów filii 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowogardzie. Wstęp 

na koncert jest bezpłatny. Uczniowie, kadra pedago-
giczna Szkoły oraz rodzice zapraszają wszystkich no-
wogardzian do wysłuchania koncertu. 

Inf. własne

W 18.01.2017 r. przy ul. Ponia-
towskiego/15 Lutego znalezio-
no błąkającego się  psa (widocz-
ny na zdjęciu). Zwierzę obecnie 
przebywa w schronisku w Sosno-
wicach. Psiak jest ułożony, przy-
jazny dzieciom i innym zwierzę-
tom. Czeka z niecierpliwością 
na swojego właściciela. Kontakt 
Marta,   tel. 793844842. 

Wolontariusze – Schronisko 
Sosnowice 

17-20 stycznia 1997 roku

Stara „rybna” i trzy inne budynki do rozbiórki
Popękane ściany, grzyb, walący 

się dach, „bajorko” na klatce scho-
dowej, ruchome schody, zrujno-
wany wychodek – jednym słowem 
ruina. To obraz budynku przy uli-
cy Wojska Polskiego 4, który kwa-
lifikuje się do natychmiastowej 
rozbiórki. W Nowogardzie mamy 
jeszcze kilka podobnych domów, 
przy ulicy 700-lecia (2) i Armii 
Krajowej. Ogółem w tych czte-
rech domach mieszka 20 rodzin, 
które muszą być przekwaterowa-
ne. Do przekwaterowania tych ro-
dzin dojdzie dopiero w momen-
cie, gdy znajdziemy dla nich loka-
le zastępcze – informuje sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska – Sa-
wicka. - Na dzień dzisiejszy dys-

ponujemy jedynie mieszkaniami 
komunalnymi, które są zajęte. Tak 
więc mało prawdopodobne, żeby 
w momencie rozbiórki któregoś z 
tych budynków, będziemy dyspo-
nowali np. pięcioma lokalami za-
stępczymi na raz. Przeprowadza-
nie ludzi „na raty” też nie załatwi 
sprawy. Wysoce prawdopodobne, 
że dostaniemy na 5 lat mieszkania 
od świdwińskiej agencji wojsko-
wej w budynku przy ulicy 700-le-
cia. To krótki okres, jednak sądzi-
my, że w tym czasie uda nam się 
wybudować nowy budynek ko-
munalny lub przystosujemy biu-
rowiec byłego KPGR, znajdujący 
się przy ulicy Bema. 

20 lat temu                                 pisał:

KRÓLOWA ŚNIEGU: 
OGIEŃ I LÓD

19.01.2017, godz. 16.00
21.01.2017, godz. 16.00
22.01.2017, godz. 16.00
animowany, przygodowy, Rosja  / 

2016 / 80 min., od lat: B/O
POLSKI DUBBING

Chociaż Królowa Śniegu i samo-
zwańczy Król Śniegu zostali poko-
nani, Kai i Gerda nie mają powo-
dów do radości. Dziewczynka pra-
gnie odnaleźć ukochanych rodzi-
ców, porwanych przez Północny 
Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wy-
rusza na kraniec świata, w pełną 
niebezpieczeństw wyprawę ratun-
kową. W trakcie wędrówki bohate-
rowie natrafiają na artefakt, pocho-
dzący z prastarego królestwa trol-

li. To legendarny Kamień Ognia i 
Lodu. Czy jego potężna moc oka-
że się pomocna w poszukiwaniach 
rodziców dziewczynki? A może tyl-
ko je utrudni i sprowadzi na Orma, 
Gerdę i resztę kompanii nowe kło-
poty…

POWIDOKI
19.01.2017, godz. 18.00
21.01.2017, godz. 18.00
22.01.2017, godz. 18.00
dramat, Polska / 2016 / 98 min., 

od lat: 15

Jeden z najwybitniejszych twór-
ców w historii kina, zdobywca 
wielu nagród filmowych, w tym 
Oscara za całokształt twórczo-
ści –  Andrzej Wajda, przedsta-

wia historię człowieka niezłom-
nego, Władysława Strzemińskie-
go pioniera polskiej awangardy, ze 
znakomitą rolą Bogusława Lindy. 
Głównym bohaterem jest wiel-
ki artysta, wierny własnej wizji 
sztuki, który nie poddał się obo-
wiązującemu systemowi i w kon-
sekwencji doświadczył drama-
tycznych skutków swoich wybo-
rów. „Powidoki” to intymny zapis 
ostatniego okresu życia obdarzo-
nego charyzmą wybitnego mala-
rza. Opowieść o tym, jak komuni-
styczna władza zniszczyła niepo-
kornego człowieka.

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci, 2 dorosłych 

+ 2 dzieci, zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 

15 osób, zakup biletów - przynaj-
mniej 1 doba przed seansem

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

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

 Kino na weekendUwaga! 
Znaleziono psa 
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PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom nie znana,
uprzejma, czuła, tkliwa, przez wszystkich kochana.

Tego wszystkiego z okazji  
okrągłych Urodzin

Annie Klemko
życzą 

Rodzice, Siostra i Brat z Rodzinami oraz 
bardzo kochający Cię Mąż

Z okazji 50 rocznicy ślubu

Janinie i Wojciechowi 
Wawrzyniak

moc najserdeczniejszych życzeń
dużo zdrowia szczęścia  
i wszelkiej pomyślności

składają 
dzieci, wnuki i prawnuki

Zapraszamy  
w nasze szeregi Panie 

po chorobie onkologicznej
z terenu  

Gminy Nowogard  
i Gminy Dobra

Proponujemy:
•	grupowe	i	indywidualne	zajęcia 
rehabilitacji	fizycznej

•	masaż	i	drenaż	limfatyczny
•	zajęcia	manualne
•	wyjazdy na Turnusy rehabilitacji

Zapraszamy	w	każdą	środę	o	godz.	16.00	 
ul.	Wojska	Polskiego	7	(w budynku za rehabilitacją)

Lila Róż Nowogard

Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	
u	p.	Marii	Góreckiej,	tel.	659	426	028.

Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi 

„Lila-Róż”
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Wydzierżawię
 lokal usługowy 

w Dobrej Nowogardzkiej 
o pow. 58 m2 . 

Tel. 509 528 688
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Dokarmianie – tak, ale z głową
Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Nowogardu, która jest zaniepokojona sytuacją naszych nowogardzkich ptaków nad jeziorem. Jak do tej pory 
mieszkańcy dokarmiali ptaki, jednak jak twierdzi, chyba im się to znudziło. Ptaki są wygłodniałe i gonią ludzi za jedzeniem. 

Zjawisko to nie powinno nas 
dziwić. Ludzie przyzwyczaili ptac-
two, że zawsze coś dostaną do je-
dzenia. I to nie tylko zimą. Do-
karmianie łabędzi jesienią, kiedy 
powinny odbywać migracje, jest 
wielkim błędem – przyzwycza-
jają się do pomocy dostarczanej 
przez ludzi, a gdy się ona kończy 
(bo np. przyszły mrozy i ludzie 
mniej chętnie chodzą na spacer 
do parku), ptaki są pozostawio-
ne same sobie i nie mają siły prze-
mieścić się na tereny, gdzie łatwiej 
o zdobycie naturalnego pożywie-
nia. Musimy jednak pamiętać, że 
jeśli zaczynamy dokarmianie, nie 
możemy go przerwać z dnia na 
dzień, zwłaszcza w okresie silnych 
mrozów i grubej pokrywy śnież-
nej. Po przebudzeniu ptaki mu-
szą bardzo szybko uzupełnić utra-
coną w nocy energię i wpierw lecą 
tam, gdzie przyzwyczaiły się do 
regularnych dostaw pokarmu. Je-
śli ich nie zastaną, mogą nie mieć 
już siły na poszukiwanie alterna-
tywnego źródła.

Dokarmiając ptaki, należy mieć 
także na uwadze, jaki pokarm od 
nas dostają. Najczęstszym błędem 
jest podawanie łabędziom chleba. 
Chleb ma bardzo niewiele war-
tości odżywczych, a przyjmowa-
ny przez ptaki, przez dłuższy czas 
prowadzi do powstawania scho-
rzeń układu pokarmowego. Do-
datkowo zawiera sól, która zabu-

rza ptakom gospodarkę wodną. 
Musimy pamiętać, że zimą o do-
stęp do płynnej wody jest wyjąt-
kowo trudno (ptaki nie mogą za-
spokajać pragnienia śniegiem – 
jego ogrzanie w organizmie ptaka 

wymagałoby zbyt dużych nakła-
dów cennej energii).

Powinniśmy dostarczać poży-
wienie dostosowane do potrzeb 
łabędzi i kaczek – głównie suro-
we i gotowane warzywa, nasiona 
zbóż oraz płatki owsiane. Ważne 
jest, by nie miały możliwości wy-
boru między takim pokarmem a 
chlebem, ponieważ wybiorą go, 
jako łatwiejszy w połykaniu. 

Dokarmianie ptaków wodnych 
powinniśmy ograniczyć do okre-
su silnych mrozów. Zamykanie 
naszej ptasiej stołówki powinni-
śmy przeprowadzać wczesną wio-
sną, najczęściej w pierwszej po-
łowie marca, kiedy ptaki są już 
w stanie łatwo zdobyć naturalny 
pokarm i nie muszą być zależne 

od naszej pomocy.  Kończąc, do-
karmianie na wiosnę warto robić 
stopniowo, powoli zmniejszając 
ilość wykładanego pokarmu.

W jednym z polskich miast, a 
dokładnie Pruszkowie, znalezio-
no ciekawe rozwiązanie, dotyczą-
ce dokarmiania ptaków wodnych. 
W parku miejskim postawiono 
automat z pokarmem dla kaczek. 
Pokarm ten, to specjalna mie-
szanka dla ptaków, w skład której 
wchodzą m. in. ziarna zbóż. Moż-
na nią karmić nie tylko kaczki, ale 
i inne ptactwo. Idea jest prosta. 

Spacerowicz, np. z dziećmi, nie 
musi zabierać ze sobą reklamów-
ki z chlebem. Wystarczy, że wrzu-
ci monetę, a będzie mógł zaczerp-
nąć ziarno, którym nakarmi kacz-
ki (lub inne ptaki). 

Gdyby tak w Nowogardzie po-
myśleć o takim sposobie dokar-
miania? Wtedy z pewnością te 
ptaki, które u nas zostają, spokoj-
nie przetrwałyby zimę. Spacero-
wiczów nigdy dość, ale nie każ-
dy ma przy sobie odpowiedni 
pokarm dla ptaków. W tej sytu-
acji wystarczyłoby, żeby podszedł 

do automatu, wziął odpowiednią 
porcję ziaren i wspomógł zimują-
ce zwierzęta. Dodatkowo nie za-
grażałoby to ich zdrowiu, ponie-
waż karmione byłyby odpowied-
nim pokarmem. 

Taki sposób rozwiązał by wiele 
problemów związanych z dokar-
mianiem. Może władze wzięły by 
przykład z Pruszkowa i wprowa-
dziły takie rozwiązanie w naszym 
mieście? Z pewnością wpłynęło 
by to korzystnie na nasze ptactwo.

DŚ

Ptactwo wodne zimujące nad jeziorem nowogardzkim

Automat z pokarmem dla kaczek w 
Pruszkowie

Prosto z Kolorado

Przyleciał Jumbo Jet z amerykańskimi żołnierzami
Trwa akcja przerzutu amerykańskiej brygady, która będzie stacjonować w Polsce. Część żołnierzy z tego kontyngentu przyleci też na nasze regionalne lotnisko.

W ubiegły czwartek,  do Golenio-
wa przybyło blisko 200 amerykań-
skich żołnierzy z Kolorado w Sta-
nach Zjednoczonych (patrz zdję-
cia). Ale to nie koniec. W ramach 
przerzutu sił do amerykańskich 

sił do Polski na goleniowskie lotni-
sko ma przylecieć łącznie około ty-
siąc żołnierzy – informuje rzecz-
nik Portu Lotniczego Szczecin 
-Goleniów im. NSZZ Solidarność.  
Amerykanie przylecieli do Gole-

niowa na pokładzie jednego z naj-
większych samolotów odrzuto-
wych na świecie, Boeinga 747, po-
pularnie nazywanego Jumbo Jet.  
To zmodernizowana płyta posto-
jowa samolotów oraz wyremon-

towana droga startowa pozwoli-
ły już w maju i czerwcu obsłużyć 
takie statki powietrzne jak: C-17, 
B-767, B-747 (Jumbo Jet) czy wa-
żący prawie 400 ton AN-124. Dzię-
ki powiększonej płycie postojowej, 

wszystkie te operacje podobnie jak 
ubiegłotygodniowa były wykona-
ne bez żadnych zakłóceń i utrud-
nień dla rosnącego regularnego 
ruchu pasażerskiego i towarowego. 

sm 
Zdjęcia, Michał Kołomyjski

Oto kabina pilotów  Jumbo-Jeta, który w czwartek lądował w Goleniowie Welcome w Polsce- żołnierze opuszczają pokład po kilkunastogodzinnej podróży 
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Przegląd wydarzeń 2016 roku – część 4 (ostatnia)
Kończymy przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W dzisiejszym odcinku przypominamy wydarzenia 
z czwartego kwartału roku 2016. Zapraszamy do lektury. 

PAŹDZIERNIK
Tragedia w Brzozowie. Jak mogło do tego dojść?
Ciało noworodka wyłowione z szamba
Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony wtorek 

wieczorem, na terenie jednej z posesji w Brzozowie k. Ża-
bowa. Jak wynika z naszych informacji około 40 -letnia ko-
bieta urodziła dziecko w przydomowym wychodku, a cia-
ło noworodka wpadło do szamba. Okoliczności zdarzenia 
nie są do końca jasne.  Jak wynika z naszych ustaleń, kobie-
ta we wtorek wieczorem poczuła silne bóle. Udała się do 
przydomowego wychodka i tam prawdopodobnie urodziła 
lub poroniła, a ciało noworodka spadło do szamba. Jest też 
wersja, że kobieta mogła urodzić dziecko w innym miej-
scu, a potem zanieść płód i wrzucić do zbiornika na odcho-
dy. Na miejsce przybyła ekipa pogotowia ratunkowego. Ko-
bieta została zabrana do szpitala, była w szoku. Następnego 
dnia na zlecenie prokuratury wyłowiono ciało noworod-
ka, z szamba. Wcześniej zbiornik opróżniły służby PUWiS. 
- Potwierdzam, że otrzymaliśmy takie zlecenie. To dla nas 
trudne. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką sytuacją – 
mówi Jakub Sobieralski, z PUWiS. Jak dowiedział się DN, 
ciało noworodka zostało zabrane przez firmę pogrzebową 
i zabezpieczone przez prokuraturę do sekcji zwłok. Śled-
czy nie udzielają informacji na temat okoliczności drama-
tycznego zdarzenia. - Na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że 
postępowanie przygotowawcze prowadzi Prokuratura Rejo-
nowa w Goleniowie – mówi Damian Kordykiewicz, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wiado-
mo, że kobieta nie jest sprawna intelektualnie. W przeszło-
ści odebrano już jej dzieci, ze względu na to, że nie mogła 
sprawować nad nimi należytej opieki. Dzieci przebywają 
obecnie w rodzinie zastępczej na terenie gminy Nowogard 
i niestety również są niepełnosprawne. Mąż kobiety prze-
bywa w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, gdzie prawdo-
podobnie odbywa karę za znęcanie się nad swoją żoną. 

Redakcja DN dotarła do nowych wiadomości na temat 
śledztwa, jakie w sprawie z tragedii w Brzozowie prowa-
dzi Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Jak nas poinfor-
mowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, 
śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowo-
dowania śmierci noworodka. Początkowo prokuratura nie 
chciała w ogóle informować o tym, jakie czynności prowa-
dzi w sprawie. -W toku postępowania przesłuchano w cha-
rakterze świadków między innymi ratowników medycznych, 
podejmujących czynności wobec matki dziecka w dniu zda-
rzenia. Wystąpiono też z wnioskiem do Sądu Okręgowego w 
Szczecinie o zwolnienie lekarzy ze szpitala w Nowogardzie z 
tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu, w celu ich 
przesłuchania w charakterze świadków. Na razie nie posta-
wiono nikomu zarzutów. Śledztwo jest w toku – informu-
je Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prokuratury. Wciąż 
tajemnicą pozostaje jednak, jakie były bezpośrednie przy-
czyn śmierci Adasia, bo takie imię nadano noworodkowi, 
którego ciało wyłowiono z szamba. Wyniki sekcji zostały 
utajnione dla dobra śledztwa. -Uzyskano protokół sądowo-
-lekarskiej sekcji zwłok noworodka – w tym zakresie, z uwa-
gi na dobro prowadzonego postępowania nie jest możliwe 
udzielenie informacji o ustaleniach biegłych z zakresu medy-
cyny sądowej – wyjaśnia M. Wojciechowicz. 

Groźny wirus zaatakował pszczoły
60 uli do spalenia 
Na jednej z pasiek na terenie gminy Nowogard, wykryto 

groźną chorobę pszczół. Licząca 60 uli pasieka będzie mu-
siała zostać jak najszybciej spalona, by wirus nie rozprze-
strzenił się na inne ule. Wcześniej jednak trzeba oszacować 
straty, by ustalić kwotę odszkodowania, jaką państwo wy-
płaci właścicielowi zakażonej pasieki. Powiatowy Inspek-
torat Weterynarii jest gotowy do działania, ale Burmistrz 
Nowogardu zwleka już prawie od trzech tygodni z powoła-
niem rzeczoznawców, którzy mieliby straty te ocenić. 

To, że owady mogą być zarażone groźnym wirusem 
stwierdził sam pszczelarz. Zaniepokojony kwaśnym zapa-
chem wydobywającym się z uli pobrał próby i wysłał je do 
zbadania, informując jednocześnie o tym Państwowy In-
spektorat Weterynarii. W ślad za sygnałem właściciela pa-
sieki, lekarze z PIW pobrali własny materiał do badań. Nie-
stety analiza próbek nie pozostawiła złudzeń. W pasie-
ce stwierdzono obecność groźnego wirusa o nazwie Zgni-
lec Amerykański (zwany też złośliwym). Choroba ataku-
je młode pszczoły miodne w fazie rozwoju (tzw. czerwia), 
szybko się rozprzestrzenia i w praktyce dziesiątkuje rodzi-
ny pszczele. - W praktyce nie ma skutecznych sposobów na 
walkę z tą chorobą. Ponadto pszczoły z łatwością mogą prze-
nosić wirusa i zarażać sąsiednie pasieki – mówi Eugeniusz 
Tworek, pszczelarz prowadzący od lat sporą pasiekę pod 
Nowogardem. 

Dlatego najskuteczniejszą, choć radykalną metodą wal-
ki z chorobą jest uśmiercanie zakażonych rodzin, by w ten 
sposób zatrzymać rozprzestrzenianie choroby. 

-Choroba ta znajduje się w wykazie chorób zwalczanych 
z urzędu. W tym konkretnym przypadku, z uwagi na zbyt 
dużą ilość zakażonych pni, podjęliśmy decyzję o likwidacji 
pasieki – informuje Zdzisław Czerwiński, Powiatowy Le-
karz Weterynarii z Nowogardu. W praktyce oznacza to, że 
pszczoły zostaną uśpione, a ule spalone. Zrobi to wykwa-
lifikowana firma. Wcześniej jednak trzeba oszacować, ja-
kie starty z tytuły wystąpienia choroby poniósł właściciel 
pasieki. To zadanie dla rzeczoznawców, których powołuje 
na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii burmistrz 
czy wójt gminy, na której znajduje się zarażona pasieka. Z. 
Czerwiński przyznaje, że jest gotowy do likwidacji chorej 
pasieki, ale nie może tego zrobić, bo burmistrz już od po-
nad dwóch tygodni zwleka z wydaniem decyzji o powo-
łaniu rzeczoznawców. Sprawa jest, więc bardzo poważna. 
Dlatego też Powiatowy Lekarz Weterynarii zapowiada, że w 
przypadku dalszej zwłoki Burmistrza Nowogardu w kwe-
stii wydania decyzji o powołaniu rzeczoznawców, będzie 
zmuszony interweniować u Wojewody Zachodniopomor-
skiego. Pozostaje tylko wierzyć, że do tego jednak nie bę-
dzie musiało dojść. Burmistrz pozwoli służbom weteryna-
ryjnym spokojnie działać i groźne ognisko chorobowe zo-
stanie zniszczone, zanim wirus zaatakuje kolejne pszczele 
rodziny. 

Był człowiekiem dla in-
nych

Poruszająca uroczy-
stość przyjęcia relikwii 
błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki

W minioną środę, 19 
października, w rocznicę 
porwania przez SB w 1983 
roku księdza Jerzego Po-
piełuszki, odbyło się w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
NMP uroczyste wprowa-
dzenie i przyjęcie relikwii 
błogosławionego Kapłana. 
Koncelebrze przewodni-
czył metropolita szczeciń-
sko -kamieński ks. arcybi-
skup Andrzej Dzięga, a słowo wygłosił współtowarzysz z 
wojska księdza Jerzego ks. prałat Marian Jan Wittlieb. 

Zło dobrem zwyciężaj – to najsłynniejsze z ewangelicz-
nych przesłań powtarzanych jeszcze za życia przez błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszkę.  Co słowa te ozna-
czają w praktyce? O tym ksiądz Jerzy mówił tak:

„Ma my wy powiadać prawdę, gdy in ni mil czą. Wy rażać 
miłość i sza cunek, gdy in ni sieją niena wiść. Za mil knąć, gdy 
in ni mówią. Mod lić się, gdy in ni przek li nają. Pomóc, gdy in-
ni nie chcą te go czy nić. Prze baczyć, gdy in ni nie pot ra fią. Cie-
szyć się życiem, gdy in ni je lek ce ważą.” 

Środowa uroczystość w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP była skoncentrowana wokół tego, co mówił i kim 
był dla Polaków i kościoła polskiego błogosławiony dzi-
siaj ksiądz Jerzy.  Przejmujące świadectwo dał szczególnie 
ksiądz Prałat Jan Maria Wittlieb, proboszcz parafii św. Pio-
tra Apostoła w Międzyzdrojach, towarzyszący niegdyś bło-
gosławionemu Kapłanowi (razem odbywali służbę wojsko-
wą w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach). 
– Gdybym umiał malować, to portret księdza Jerzego Po-
piełuszki podpisałbym biblijnym „Oto Człowiek!” – mówił 
ks. Prałat, wspominając lata znajomości z zamordowanym 
przez komunistów Duchownym. Pełny tekst homilii Księ-
dza Prałata obok.

W uroczystej Mszy św. wzięło udział także wielu zapro-
szonych gości. Wśród nich był również przewodniczący 
regionalnych struktur „Solidarności” Mieczysław Jurek. - 
To bardzo ważny dzień dla Nowogardu, dlatego, że relikwie 
bł. Jerzego Popiełuszki są niezwykłą rzadkością. Dotychczas 
uczestniczyłem w trzech takich uroczystościach, na Żolibo-
rzu w Warszawie, w Szczecinie i teraz w Nowogardzie. To 
ważne także dla wszystkich ludzi „Solidarności”, bo prze-
cież ks. J. Popiełuszko był kapelanem naszej organizacji w 
latach 80-tych – powiedział M. Jurek.  Przybyły też dwa 
poczty sztandarowe oba – sztandar Solidarności Oświaty w 
Szczecinie poczet Anna Krzywania, Sławomir Marcinkie-
wicz i Bogdan Wawreńczuk oraz sztandar NZS ze Szczeci-
na. Niestety wobec gości zewnętrznych kolejny wstyd - za-
brakło jakiegokolwiek przedstawiciela nowogardzkiej wła-
dzy. Ale to też jest symboliczne – władza nigdy nie lubi-
ła ludzi prawdy, a takim wyjątkowym człowiekiem praw-
dy był wszak ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z nowogardzkich 
radnych obecny był jedynie Piotr Słomski, przybyła także 
Kurator Oświaty Magdalena Zarembska Kulesza oraz pre-
zes nowogardzkiego stowarzyszenia gospodarczego Marek 
Krzywania. 

LISTOPAD
Zakończyła się budowa ważnego odcinka sieci wod.-

-kan. 
PUWiS uzbroił Warnkowo
Zakończono oficjalnie budowę siedzi wodociągowej i ka-

nalizacyjnej w miejscowości Warnkowo. Inwestycję, któ-
rej koszt opiewa na 1, 5 mln zł przeprowadziło Przedsię-

60 uli gotowych do spalenia z powodu wystąpienia wirusa

Dojście do miejsca tragedii było pilnie strzeżone przez policję.

Relikwie bł. ks. J. Popiełuszki zo-
stały umieszczone w krzyżu, który 
proboszcz znalazł w trakcie sprzą-
tania jednego z kościołów należą-
cych do parafii.
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biorstwo Usługi Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. 
Prace budowlane ruszyły przed dwoma laty na jesieni. Od 
tego czasu wybudowano 755 metrów bieżących kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywa PCV o średnicy 200 
mm i 1015 mb o średnicy 250 mm, oraz tłocznej o długo-
ści 660 mb. Powstało 85 studni rewizyjnych, 3 przepom-
pownie ścieków, 7 hydrantów. Poza kanalizacją wieś została 
także wyposażana w wodociąg o długości 815 mb. W trak-
cie skromnej uroczystości zorganizowanej w związku z za-
kończeniem inwestycji, jaka miała miejsce w piątek przed 
tygodniem w Wilii Zbyszko, prezes PUWiS, Ryszard So-
bieralski nie krył, że to jedno z najważniejszych przedsię-
wzięć, jakie w ostatnim czasie zrealizowało Przedsiębior-
stwo. Na uroczystość w Willi Zbyszko zaproszono pracow-
ników PUWiS, którzy bezpośrednio pracowali przy realiza-
cji inwestycji, dostawców elementów i urządzeń, z których 
powstała sieć, przedstawicieli władz samorządowych, rad-
nych, a także ks. Proboszcza Grzegorza Legutko, który po-
święcił jedną z nowych studzienek, modląc się, aby nigdy 
nie brakowało nam wody, – czyli źródła życia. Przy realiza-
cji inwestycji korzystano z materiałów polskich firm. Ściślej 
mowa tu o dwóch dostawcach: Hydro Vacum z Grudzią-
dza, spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą pomp oraz 
systemów pompowych i Sanit Serwis z Gliwic - oferującą 
kompleksowe zaopatrzenie wykonawców sieci wodociągo-
wych, kanalizacyjnych a także gazowych w niezbędne urzą-
dzenia. Fakt współpracy PUWiS z krajowymi podmiotami 
z branży podkreślał Damian Simiński, wiceprezes PUWiS. 
Oprócz zaprojektowanej sieci, PUWiS wykonał kilka zadań 
ponad plan. Rury dodatkowo poprowadzono w kierunku 
terenów, na których powstaje obecnie zabudowa jedno-
rodzinna. PUWiS doprowadził także do granic miejsco-
wości Warnkowo ślepe odejście, do którego w przyszłości 
może zostać podłączona sieć kanalizacyjna z Karska. Za-
dbano także o to, aby pozostawić po sobie „porządek”. In-
westor odtworzył drogi gminne, zarówno wewnętrzne jak 
i dojazdowe, które ucierpiały w takcie prowadzenia inwe-
stycji. Mowa tu zwłaszcza o drodze za Willą Zbyszko, która 
w tej chwili jest w lepszym stanie niż przed rozpoczęciem 
budowy. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką, która przebiega 
przez Warnkowo, to została ona nienaruszona w czasie ro-
bót, mimo iż niezbędne było wykonanie 19 przejść pod as-
faltem. Wszystko to za sprawą wykorzystania, tzw. metody 
bezwykopowej, czyli przecisków. Wartość zakończonej in-
westycji to około 1,5 miliona złotych. Warto dodać, że wy-
budowana sieć w Warnkowie jest własnością PUWiS, po-
nieważ gmina nie uczestniczyła finansowo w całym przed-
sięwzięciu. 

Sikorki: Inwestor nieprzejednany, mieszkańcy zapo-
wiadają dalszą walkę

Bez porozumienia w sprawie norek 
Inwestor budujący praktycznie w samych Sikorkach fer-

mę norek, spotkał się z protestującymi przeciwko powsta-
niu zakładu mieszkańcami wsi. Jak można było się tego 
spodziewać zebranie przebiegało w dość burzliwej atmosfe-
rze, i w zasadzie nie doszło do żadnego konsensusu. Przed-
siębiorca zapowiedział, że fermę wybuduje, a mieszkań-
cy, że wykorzystają wszystkie prawne ścieżki, by mu w tym 
przeszkodzić. Spotkanie odbyło się w czwartek, 3 listopada. 
Przedsiębiorca po raz pierwszy zdecydował się na rozmowę 
z mieszkańcami „oko w oko”. Wcześniej, jak twierdzono w 
Sikorkach, nie odpowiadał na zaproszenia do rozmów. W 

wiejskiej świetlicy w Sikorkach zgromadziło się kilkadzie-
siąt osób. Oprócz mieszkańców wsi, w której powstaje fer-
ma, obecni byli mieszkańcy pobliskich miejscowości. Nie 
było za to przedstawicieli władz miejskich. Przypomnijmy, 
że mieszkańcy protestują, bo ferma powstaje praktycznie 
kilkadziesiąt metrów od najbliższych zabudowań we wsi. Są 
też źli na to, że wcześniej nikt nie zapytał ich o zdanie na 
temat tego czy chcą mieszkać w sąsiedztwie zakładu, który 
ich zdaniem tylko uprzykrzy im życie. Za to „oberwało się 
także inwestorowi od mieszkańców w trakcie czwartkowe-
go spotkania. - Ja Panu nie wierzę, że będzie Pan w stosun-
ku do nas lojalny, bo Pan nas od samego początku lekcewa-
żył. Jak można tak postępować w stosunku do mieszkańców 
wsi, w której Pan przecież się wychował - zwrócił się do in-
westora Tadeusz Soroka, emerytowany weterynarz, miesz-
kaniec Sikorek. Tomasz Stępniewski, który postanowił za-
inwestować w branżę futrzarską i wybudować zakład w Si-

korkach, stwierdził, że spełnił wszystkie warunki określo-
ne w przepisach prawa budowlanego i nie rozumie, cze-
go oczekują od niego mieszkańcy. Mieszkańcy dopytywali 
także inwestora, czy zamierza w przyszłości rozbudowywać 
zakład. Wątpliwości budzi bowiem fakt, że tak mała ferma, 
jaka powstaje w Sikorkach (39 DJP, a więc zaledwie kilka-
naście tysięcy zwierząt) nie jest opłacalnym interesem – 
potwierdzają to również inni hodowcy z gminy Nowogard, 
wskazując, że obecnie na rynku skór z norek, panuje dość 
trudna sytuacja. To jednak nie uspokoiło mieszkańców. Ci 
zapowiedzieli, że wykorzystają wszelkie prawne drogi, aby 
uniemożliwić budowę zakładu. Spotkanie w Sikorkach nie 
doprowadziło do żadnego porozumienia między miesz-
kańcami sprzeciwiającymi się budowie w ich okolicy fermy 
norek, a inwestorem. 

Jarchlino: Pięć rodzin bez dachu nad głową!
Pożar gasiło sześć zastępów straży pożarnej
Dziesięć osób z Jarchlina znalazło się w dramatycznej sy-

tuacji po pożarze, jaki wybuchł wczoraj, ok. 13: 30, na pod-
daszu w jednym z budynków w samym centrum wsi. Pożar 
gasiło sześć zastępów straży pożarnej. Na szczęście w czasie 
zdarzenia nikt nie ucierpiał. Wydobywający się spod da-
chówek dym zauważył jeden z mieszkańców, który akurat 

wrócił z pracy. Na szczęście w lokalu nikogo nie było, a za-
wiadomieni o pożarze przez mężczyznę lokatorzy pozosta-
łych mieszkań, w porę się ewakuowali. Do gaszenia poża-
ru przyjechało sześć zastępów straży pożarnej, w tym dwa 
wozy bojowe z Goleniowa. Miejsce zdarzenia zabezpiecza-
li także ratownicy medyczni i policjanci. Ogień udało się 
dość szybko ugasić. Mimo tego straty w budynku są dość 
spore. Największe zniszczenia są w mieszkaniach na pod-
daszu, gdzie pojawił się ogień, ale w wyniku akcji gaśniczej, 
zalane zostały także mieszkania na parterze. Szczegółowe 
szacowanie strat ma się odbyć dzisiaj (wtorek). Nie mniej 
już teraz wiadomo, że wszystkie cztery rodziny znalazły się 
w trudnej sytuacji i prawdopodobnie będą potrzebowały 
pomocy, w tym także materialnej. Jedyną pocieszającą in-
formacją jest to, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Dla 
mieszkańców zniszczonego przez pożar domu gmina zor-
ganizowała nocleg. Jak dowiedział się DN, nie wszyscy sko-
rzystali z tej oferty, i najbliższe dni spędzą u swoich rodzin 
lub znajomych. Kiedy wrócą do swoich domów? Tego nie 
wiadomo. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwar-
cie instalacji elektrycznej w mieszkaniu zlokalizowanym na 
poddaszu budynku. Służby energetyczne wczoraj odłączy-
ły cały dom od zasilania. Wyłączono też lampy uliczne we 
wsi. Dogaszanie pożaru trwało jeszcze do późnych godzin 
wieczornych. Do rana na miejscu zdarzenia miała czuwać 
jedna jednostka straży, w razie gdyby doszło do ponow-
nego zaprószenia ognia. W budynku, w którym wybuchł 
wczoraj pożar znajduje się pięć mieszkań, z czego trzy to 
lokale gminne, a dwa prywatne.  W sumie we wszystkich 
mieszkaniach żyje 10 osób. Jak wynika z naszych infor-
macji, nie wszystkie lokale były ubezpieczone na wypadek 
klęsk żywiołowych. 

GRUDZIEŃ
Tragedia przy ul. 5 Marca
86-letnia kobieta zatruła się śmiertelnie czadem

W minioną sobotę, 3 grudnia, wczesnym wieczorem, w 
jednym z mieszkań przy ul. 5-go Marca, doszło do tragicz-
nego zdarzenia. 86-letnia kobieta w czasie kąpieli w wan-
nie śmiertelnie zatruła się czadem. „Cichy zabójca”, bo tak 
nazywany jest ten silnie trujący gaz, który wydobywał się z 
piecyka gazowego. Pierwsza na miejsce przybyła Straż Po-
żarna wezwana przez syna kobiety, 55-letniego mężczyznę. 
Po przyjeździe zastano kobietę leżącą w pokoju. Była nie-
przytomna i nie dawała oznak życia. -Kobietę z łazienki do 
pokoju przeniósł jej syn wraz z sąsiadką jeszcze przed na-
szym przyjazdem. Na miejscu nie było jeszcze pogotowia ra-
tunkowego, toteż strażacy rozpoczęli akcję reanimacyjną do 
czasu przejazdu służb medycznych - informuje Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik prasowy Straży Pożarnej. Po przyjeź-
dzie ratownicy medyczni przejęli akcję od strażaków. Nie-
stety kobiety nie można było już uratować i lekarz mógł 
tylko stwierdzić zgon. Na wszelki wypadek przebadano też 
syna zmarłej, który przebywał w mieszkaniu. Nie stwier-
dzono u niego podtrucia czadem. Straż pożarna potwier-
dza, że w pomieszczeniu, gdzie zasłabła kobieta odnotowa-
no stężenie tlenku węgla (tzw. czad). Śmiertelny gaz ulat-
niał się z piecyka gazowego. W czasie pomiaru w łazien-
ce detektor wskazał 27 ppm (wskaźnik określający zawar-
tość tlenku węgla w powietrzu). W pomieszczeniu znajdo-
wał się piecyk gazowy do ogrzewania wody, z którego wy-
dobywał się czad. Być może zdarzenie nie miałoby tak dra-
matycznego finału, gdyby nie fakt, że w niewielkiej ła-
zience, w dodatku bez okien, pozatykane były otwo-

Montaż jednej z przepompowni..jpg

uczestnicy zebrania w Sikorkach, dotyczacego fermy norek

Strażacy podają strumień ognia bezpośrednio w źródło pożaru.

Blok na ul. 5 marca, w którym czadem zatruła się kobieta
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Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Szymek syn Marzeny i Roberta 
Dobrochowskich ur. 14-01-2017 
z Bagien

Zosia córka Joanny i Marcina ur. 
13-01-2017 ze Strzelewa

Mikołaj syn Kamili i Rafała ur. 
12.01.2017 ze Szczecina

Aurelia córka Ewy i Michała 
Ubych ur. 16-01-2017 z Nowo-
gardu

Kalina córka Karoliny i Mateusza 
Pacer ur. 14-01-2017 z Dąbrowy

Amelia córka Martyny Żabeckiej 
ur. 12-01-2017 z Nowogardu

Karol syn Edyty Szewczyk ur. 12-
01-2017 z Bagien

ry wentylacyjne.  – W otworach wentylacyjnych straża-
cy znaleźli pozwijane gazety – potwierdza A. Skrzyp-

czak. W ten sposób najprawdopodobniej domownicy chro-
nili się przed chłodnym powietrzem, które dostawało się 
do pomieszczenia, zwłaszcza w trakcie ostatnich wichur. 
To niestety najczęściej popełniany błąd. Brak dostępu do 
świeżego powietrza (tlenu) powoduje niepełne spalanie pa-
liw, w tym przypadku gazu ziemnego, i powstawanie tlenku 
węgla (czadu). Ten, gdy dostanie się do organizmu działa 
błyskawicznie, często zbierając śmiertelne żniwo, bądź po-
wodując nieodwracalne uszkodzenia ciała powstałe w wy-
niku niedotlenienia. Dramatu sobotniego zdarzenia doda-
je fakt, że zmarła kobieta była prawdopodobnie jedyną bli-
ską osobą dla swojego 55-letniego syna. Do tego mężczy-
zna boryka się z problemami zdrowotnymi. Okoliczności 
śmierci mieszkanki Nowogardu, na zlecenie prokuratury, 
bada policja. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań 
sekcyjnych. To pierwsze śmiertelne zatrucie czadem na na-
szym terenie od prawie siedmiu lat. W lutym, 2010 roku, 
bezwonny gaz pozbawił życia trzy osoby (rodziców i 20-let-
niego syna - piłkarza Pomorzanina Nowogard). Martwą ro-
dzinę odnalazł nad ranem drugi syn, który akurat tę noc 
spędzał poza domem. Od tamtej pory dochodziło do kil-
ku podtruć tlenkiem węgla, ale szczęśliwie bez ofiar śmier-
telnych. 

Bezdomny zaatakował 
starszego mężczyznę

Brutalny napad na 
klatce schodowej

Pan Zdzisław pokazuje 
nam posiniaczoną głowę 
i krwiaki na dłoni. Twier-
dzi, ze został uderzony 
przez znanego w Nowo-
gardzie bezdomnego, któ-
rego próbował przegonić z 
klatki schodowej. 

Jak opowiada nam 
78-letni pan Zdzisław, do 
zdarzenia doszło w mi-
niony piątek, po półno-
cy. Pana Zdzisława przy-
wieziono wówczas transportem medycznym z dializy, jaką 
musi przechodzić kilka razy w tygodniu w Gryficach. 

- Wszedłem do klatki i od razu poczułem smród. Zobaczy-
łem, że na schodach leży ten bezdomny listonosz. Zacząłem 
go budzić. Mówiłem, żeby stąd natychmiast wyszedł. A on 
nagle się podniósł i uderzył mnie czymś w głowę. Na chwilę 
straciłem orientację, po czym ominąłem go i zaczęłam wcho-
dzić po schodach w kierunku mieszkania - opowiada wyraź-
nie zdenerwowany p. Zdzisław. 

W drzwiach do mieszkania czekała już żona p. Zdzisła-
wa, która słyszała niepokojące odgłosy na klatce. 

- Żona pomogła mi wejść do środka i zaczęła wycierać mi 
głowę z krwi. Po chwili wyszła na klatę, żeby pogonić tego 
listonosza. Ten jednak zaczął ją wyzywać i odgrażać się – 
opowiada starszy mężczyzna. 

Pan Zdzisław zadzwonił na policję. 
- Zadzwoniłem, na 997, ale odezwała się komenda w Go-

leniowie. Opowiedziałem szybo, co się stało i dyżurny prze-
łączył mnie do Nowogardu. Tu znów przedstawiłem przebieg 
zdarzenia. Policjant powiedział, że wysyła patrol i mam cze-
kać na przyjazd. Minęły 2,5 godziny, ale nikt nie przejechał. 
W końcu położyłem się spać - mówi p. Zdzisław. 

Mężczyzna dopiero nad ranem w poniedziałek postano-
wił wrócić do sprawy i zgłosił się na policję, by złożyć za-
wiadomienie. 

Nie chce pomocy...
Bezdomny, o którym opowiada p. Zdzisław, jest dosko-

nale znany lokalnej społeczności. Mężczyzna w przeszło-
ści był szanowanym i lubianym listonoszem. Z do końca 
niewyjaśnionych przyczyn popadł w nałóg alkoholowy, i w 
końcu trafił „na ulicę”. Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Teresa Skibska, przyznaje, że z mężczyzną jest pro-
blem.  

Próbowaliśmy już różnych działań, w tym prawnych, ta-
kich jak skierowanie na badanie psychiatryczne.  Pan jest 
jednak zdrowy i nie można go ubezwłasnowolnić.  Nie chce 
też korzystać z miejsca w ośrodku dla bezdomnych, nawet 
na czas zimy. Mówi, że żyje na ulicy, bo ceni sobie wolność i 
taki jest jego wybór. Naprawdę mamy ograniczone możliwo-
ści pomocy w takiej sytuacji- mówi T. Skibska. Od czasu do 
czasu pracownicy społeczni jedynie przekazują mężczyźnie 
nowe ubrania. Bezdomny korzysta też z darmowych posił-
ków opłacanych przez opiekę. Nie mniej, jeśli bezdomny 
mężczyzna staje się agresywny sprawa jest o wiele bardziej 
poważna, niż do tej pory. Warto, aby odpowiednie służby 
podjęły raz jeszcze wysiłek, by mężczyzna został umiesz-
czony w miejscu, gdzie będzie sam bezpieczny, a innym nie 
będzie zagrażał. 

Przetarg na komunikację po raz trzeci 
Na co chce zaoszczędzić burmistrz?
Urząd Miejski po raz trzeci ogłosił przetarg na komuni-

kację miejską. Podobnie jak za pierwszym razem, tak i dru-
gie postępowanie zostało unieważnione, bo zdaniem bur-
mistrza oferta przekraczała zaplanowaną na ten cel w bu-
dżecie kwotę. Przewoźnicy uważają jednak, że za takie pie-
niądze, jakie proponuje gmina, wykonanie tej usługi jest 
nieopłacalne. 

W pierwszym terminie, oferty na obsługę zadania zało-
żyły dwie firmy tj. PKS Gryfice i Adam Fedeńczak. Pierw-
sza wyliczyła, że jest w stanie obsługiwać przez rok linię ko-
munikacji miejskiej za kwotę 230.611,20 zł. Nowogardzki 
przewoźnik dał niższą cenę – dokładnie 203.106,00 zł. Bur-
mistrz przetarg jednak unieważniał, bo uznał, że żadna z 
ofert nie mieści się w kwocie, jaką gmina chce na ten cel 
przeznaczyć w przyszłym roku. Zdaniem R. Czapli zama-
wiający, czyli gmina, na realizację tego zdania ma 170 tys. 
zł brutto, (czyli mniej więcej tyle samo, co w tym roku), 
mimo iż w projekcie budżetu pod tą pozycją zapisano kwo-
tę 225 tys. zł. Ogłoszono drugi przetarg. Tym razem ofertę 
złożył tylko jeden przewoźnik - Adam Fedeńczak proponu-
jąc 214.795,00 zł brutto. Burmistrz znów uznał, że nie pod-
pisze z firmą umowy, bo jej oferta przekracza to, ile gmi-
na chce na ten cel wydać. Przetarg ogłoszono po raz trze-
ci. Ostateczny termin składania ofert minie 10 stycznia. Kto 

do tego czasu będzie woził pasażerów na trasie komunika-
cji miejskiej? Jak dowiedzieliśmy w UM, gmina zapropo-
nuje podpisanie aneksu firmie A. Fedeńczaka, która obec-
nie wykonuje to zadanie na zlecenie miasta. To oznacza, że 
gmina i tak do interesu dołoży więcej niż zakładała. O ile? 
Treść aneksu na razie nie jest znana. Nie wiadomo też, czy 
firma zdecyduje się w ogóle go podpisać. Jedno jest pewne 
- w takich sytuacjach wykonawcom trzeba płacić więcej, bo 
za pracę ekstra, zawsze należą się również ekstra pieniądze. 

Oczekuje, że ktoś dołoży...
Pozostaje pytanie, czy gmina w trzecim przetargu znaj-

dzie chętnego, który zdecyduje się obsługiwać linie ko-
munikacji maksymalnie za 170 tys. zł, skoro oferty, jakie 
dotychczas składali przewoźnicy znacznie przewyższa-
ły tę kwotę? Z rozmów, jakie przeprowadziliśmy z przed-
stawicielami branży przewozu osób wynika, że jest to bar-
dzo mało prawdopodobne – chyba, że ktoś do interesu bę-
dzie słono dopłacać.  W ostatnim czasie wzrosły, bowiem 
nie tylko koszty ubezpieczenia samochodów, (nawet o 200 
proc.), ale także koszty osobowe, w tym głównie wynagro-
dzenia dla kierowców. Tych brakuje na rynku, bo też mają 
większe oczekiwania płacowe.  Nie mówiąc już o cenie pa-
liw, które jak wiadomo raczej nie spadają, a prędzej rosną. 
Tak też ma być w przyszłym roku, gdzie według prognoz 
cena za litr paliwa może osiągnąć nawet 5 zł. Dlatego przy-
jęta przez gminę kwota na obsługę zadania jest nierealna– 
mówią nam przewoźnicy.   

Materiały wybrała: DŚ

Przegląd wydarzeń 2016 roku – część 4

Pan Zdzisław pokazuje skutki pobi-
cia

Rozkład jazdy autobusowej na przystanku przy ul. 700-lecia
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II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Do Wierzbięcina przyjedzie lider
W najbliższą sobotę (21 stycznia), tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin we własnej hali rozegrają spotkania ligowe w ramach 12. i 13. kolej-
ki. Emocjonująco zapowiada się drugi mecz zaplanowany na godzinę 15:30. Wówczas zawodnicy z Wierzbięcina zagrają z niepokonanym zespołem Darz 
Boru Karnieszewice.  

Pierwszy mecz podopieczni Jó-
zefa Korkosza rozegrają o godzi-
nie 11:30. Do hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie 
zawitają tenisiści UKS-u Czarnych 
Pieszcz. Rywale zajmują przed-
ostatnie miejsce w ligowej tabe-
li i nie powinni być trudną prze-
szkodą dla zawodników Visonex 
LUKS Top. W pierwszym meczu 
podopieczni Józefa Korkosza wy-
grali w Pieszczu aż 1:9. Z pewno-
ścią ten mecz będzie świetną roz-
grzewką przed głównym daniem 
tego dnia, czyli pojedynkiem z li-
derami rozgrywek, niepokona-
ny zawodnikami Darz Boru Kar-
nieszewice. To spotkanie zaplano-
wano na godzinę 15:30. Karnie-
szewice przed tym sezonem moc-

no wzmocniły swój zespół, obec-
nie dla tej drużyny grają zawod-
nicy wyżej sklasyfikowani w ran-
kingu ogólnopolskim od zawod-
ników z Wierzbięcina. Karniesze-
wice z meczu na mecz gromią ko-

lejnych rywali i pewnie zmierza-
ją po tytuł mistrzów II Ligi i bara-
że o I Ligę. Liderzy w dotychcza-
sowych 11 spotkaniach, aż 8 razy 
wygrali 10:0! W jednym pojedyn-
ku tenisiści tego zespołu wygra-

li 9:1, a dwukrotnie 8:2 – w tym 
z Visonexem LUKS Top. Wierzy-
my, że podopieczni Józefa Korko-
sza zmobilizują się na ten mecz i 
postarają się wyszarpać rywalom 

nieco więcej punktów niż w ostat-
nim pojedynku. Przy artykule pu-
blikujemy komplet sobotnich gier. 

KR  

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Krzywice pozostaną  
bez porażki?
W najbliższą niedzielę (22 stycznia), siatkarze rywalizujący w Osińskiej Lidze Piłki Siatko-
wej rozegrają swoje spotkania w ramach 6. kolejki. Najciekawiej zapowiada się mecz Krzy-
wic i Czarnych Węgorza, czyli zespołów z odpowiednio 2. i 3. miejsca w tabeli. 

Za nami półmetek, runda za-
sadniczej Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. W najbliższą niedzie-
lę w hali sportowej ZSP w Osinie, 
siatkarze rozegrają 6. kolejkę. 
Zmagania rozpoczną się od me-
czu na szczycie, czyli pojedynku 
niepokonanych Krzywic, które 
zajmują drugą pozycję w ligowej 
tabeli oraz Czarnych Węgorzy, 
którzy z jedną porażką plasu-
ją się na trzecim miejscu. Węgo-
rza do wiceliderów tracą 2 punk-
ty, zatem zwycięstwo 3:0 lub 3:1, 
pozwoli Czarnym awansować 
na 2. miejsce. Aby osiągnąć ten 
cel trzeba jednak pokonać ze-
spół, który od początku rozgry-
wek imponuje formą. Wierzymy, 
że obydwa zespoły zaprezentują 
siatkówkę na najwyższym pozio-
mie. W drugim meczu spotkają 
się drużyny o takim samym bi-
lansie zwycięstw i porażek (2-3), 
czyli Dąbrowa i Żabowo. Siat-
karze z Żabowa plasują się wy-

żej w ligowej tabeli, gdyż mają na 
swoim koncie jeden punkt wię-
cej, wywalczony za pięcioseto-
wy pojedynek. Obydwie druży-
ny prezentują zbliżony poziom, 
zatem zapowiada się długi i za-
cięty mecz. W trzecim pojedyn-
ku powalczą zawodnicy Gwiaz-
dy Osina oraz Czermnicy. Go-
spodarze mają na swoim kon-
cie dwa zwycięstwa i trzy poraż-
ki, z kolei Czermnica może po-
chwalić się trzema zwycięstwa-
mi i 4. miejscem w ligowej tabe-
li. Gwiazda Osina, jeśli wygra ten 
mecz za 3 punkty, to przeskoczy 
w tabeli Czermnicę i stanie przed 
szansą awansu z 6. na 4. miejsce, 
w zależności od wyniku meczu 
Dąbrowa – Żabowo. O godzinie 
14:30 na parkiet wybiegną za-
wodnicy dwóch drużyn z Woj-
cieszyna. Zdecydowanymi fawo-
rytami są zawodnicy pierwszego 
zespołu, którzy są liderem roz-
grywek i nie zaznali jeszcze po-

rażki. Drugi zespół z Wojcieszy-
na okupuje dolne rejony tabeli i 
można spodziewać się gładkiego 
zwycięstwa faworytów. Na ko-
niec Kikorze podejmować będą 
Bruklin Osina. Kikorze z tygo-
dnia na tydzień Grają coraz le-
piej, w 4. kolejce odniosły pierw-
sze zwycięstwo, a przed tygo-
dniem wygrały seta z liderami. 
Z kolei Bruklin Osina wciąż jesz-
cze nie wygrał, a na swoim kon-
cie ma zaledwie 3 wygrane sety. 
Przy artykule prezentujemy har-
monogram 6. kolejki. 

KR 

Kolejny sparing, tym razem w Płotach

Zagrają z Radowią
W sobotę (21 stycznia), o godzinie 16:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomorzanina No-
wogard rozegrają swój drugi mecz sparingowy. Rywalami będą piłkarze Radowi Radowo 
Małe, którzy na co dzień występują w A Klasie. 

Po nieoczekiwanym zwycię-
stwie odniesionym nad wyżej no-
towanymi piłkarzami Wybrzeża 
Rewalskiego Rewal, podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego tym ra-
zem rozegrają sparing z rywala-
mi z niższej półki. Radowia Rado-
wo Małe występuje w 1 grupie A 
Klasy, gdzie po rundzie jesiennej 

zajmuje niskie 10. miejsce. Piłka-
rze tego zespołu w 13 spotkaniach 
wywalczyli 16 punktów, strzelając 
23 i tracąc 32 gole. Pomorzanin, 
który przed tygodniem w składzie 
z ośmioma juniorami pokonał 
Wybrzeże z wojewódzkiej okrę-
gówki, nie powinien mieć więk-
szych problemów ze strzelaniem 

bramek z Radowią. Wszystkich 
chętnych do obejrzenia meczu 
Pomorzanina zapraszamy w so-
botę o godzinie 16:00, na stadion 
w Płotach. W najbliższym wyda-
niu DN napiszemy o wyniku no-
wogardzkiej drużyny. 

KR  

II Liga Mężczyzn gr. Północ
12. kolejka (21 stycznia):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – ULKS Borne Sulinowo (10:30)
ATS Stargard – KTS Koszalinianin Koszalin  (10:30)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz (11:30)
UKS Champion Police – Darz Bór Karnieszewice  (11:30)
13. kolejka (21 stycznia):
UKS Champion Police – UKS Czarni Pieszcz  (15:30)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice (15:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KTS Koszalinianin Koszalin (16:00)
ATS Stargard – ULKS Borne Sulinowo   (16:00)

W ostatnim meczu z Karnieszewicami, zawodnicy z Wierzbięcina wygrali tylko dwa 
pojedynki

Osińska Liga Piłki Siatkowej
6. kolejka (22 stycznia):
Węgorza – Krzywice    (10:00)
Dąbrowa – Żabowo    (11:30)
Czermnica – Gwiazda Osina   (13:00)
Wojcieszyn I – Wojcieszyn II   (14:30)
Kikorze – Bruklin Osina   (16:00)

W niedzielę najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Czarnymi Węgorza i Krzy-
wicami
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Firma 
poszukuje 

kierowców kat. B, 
w charakterze dostawcy. 

Praca przez 5 dni 
w tygodniu w godzinach 

porannych. 
Mile widziane kobiety 
i osoby na emeryturze. 

Tel. 512 920 687

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak

Zarząd Koła Miejsko-Gminny PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Niedawno informowaliśmy o tym, że Pomorzanin dla swo-
ich najmłodszych piłkarzy zakupił szaliki treningowe. Na 
tym jednak nie koniec klubowych prezentów. Dokładnie 
120 koszulek trafi do Juniorów i najmłodszych piłkarzy z 
Akademii Pomorzanina. 

O kupnie koszulek poinformo-
wał naszą redakcję trener druży-
ny Juniorów – Paweł Błaszczyk. 
W sumie klub kupił 120 t-shirtów 
treningów, które trafiły do Junio-
rów oraz zawodników z Akademii 
Piłkarskiej Pomorzanina. Ponad-
to juniorzy otrzymali również tor-
by treningowe z logo klubu. – Ju-
niorzy już otrzymali swoje koszul-
ki, do młodych piłkarzy Akademii 
trafią na dniach. Dodam, że są to 

już drugie koszulki dla naszych 
najmłodszych podopiecznych. Jeśli 
chodzi o torby treningowe, to były 
już zakupione jakiś czas temu, ale 
czekaliśmy aż zostaną na nich na-
drukowane herby Pomorzanina – 
informuje Paweł Błaszczyk. Jak 
widać na zdjęciu, zespół juniorów 
wygląda w koszulkach, jak praw-
dziwa drużyna. 

KR

Kupili 120 koszulek dla Juniorów i Akademii

Wyglądają jak drużyna

OGŁOSZeNIe OGŁOSZeNIe

OSPA – Cup 2017

Wiemy, z kim Pomorzanin 
zagra w Niemczech 
Pod koniec stycznia piłkarze Pomorzanina, jak co roku na zaproszenie zaprzyjaźnionej 
drużyny Doberaner FC, zagrają w turnieju halowym OSPA – Cup rozgrywanym w mieście 
Bad Doberan. W tym tygodniu gospodarze urządzili losowanie grup. 

W dniach 27-29 stycznia w Bad 
Doberan, jak co roku odbędzie 
się halowy turniej piłkarski OSP-
-Cup. Odkąd Pomorzanin nawią-
zał współpracę z Doberaner FC, 
tradycją już się stało, że nasi za-
chodni sąsiedzi przyjeżdżają la-
tem do Nowogardu na swój obóz 
treningowy, natomiast zimą Po-
morzanin udaje się do Bad Do-
beran. W tym tygodniu odbyło 
się oficjalne losowanie grup tego-
rocznego turnieju. Do walki przy-
stąpi 10 zespołów. Karteczka z Po-
morzaninem Nowogard zosta-
ła wylosowana pod koniec, gdy 
już niemal wszystko było jasne. 
Nowogardzianie trafili do gru-
py B, gdzie powalczą z gospoda-
rzami, czyli Dobetraner FC, a po-
nadto z SV Pastow, FC Schönberg 
95, SV Warnemünde. W grupie A 
znalazły się następujące zespoły: 
Güstrower SC 09, Rostocker Rob-

ben, TSV Bützow, SpVgg Cambs-
-Leezen, F.C. Hansa Rostock U21. 
Jeszcze przed losowaniem pre-
zes Marcin Skórniewski mówił o 
tym, że bardzo by chciał wyloso-
wać Hanse Rostock, z widomych 
przyczyn – jest to utytułowany 
niemiecki klub, który co prawda 
obecnie boryka się z problemami 
i od lat nie może wrócić do Bun-
desligi. Być może nowogardzia-

nie wyjdą z grupy i z młodzieżo-
wym zespołem Hansy zagrają w 
fazie pucharowej? Jeśli by zwró-
cić uwagę na poszczególne star-
ty nowogardzian w Niemczech, to 
można dostrzec, że z roku na rok 
Pomorzanin osiąga coraz to lep-
sze wyniki. Na pewno wyjazd do 
Niemiec to świetna możliwość, 
dla trenera Zbigniewa Gumien-
nego, sprawdzenia swoich piłka-
rzy na tle zachodnich sąsiadów. 
Drużyny, z którymi przyjdzie ry-
walizować nowogardzkiej dru-
żynie w Niemczech, grają na po-
dobnych szczeblach rozgrywko-
wych co Pomorzanin, ale jednak 
to jest niemiecka piłka i tamtej-
sza 5 liga stoi na zupełnie innym 
poziomie. Wierzymy, że nowogar-
dzianie nie przyniosą wstydu i po-
walczą o wysokie miejsce w klasy-
fikacji końcowej. 

KR Zaprzyjaźniony zespół z Niemiec już nie może się doczekać przyjazdu nowogar-
dzian

Pomorzanin został wylosowany do grupy B, gdzie zagra m.in. z gospodarzami turnieju
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

POŻYCZKA! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklama reklamareklama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

„Gra Jurek, gramy i My” – zagrali w Płotach

AMP Nowogard blisko podium
W niedzielę (15 stycznia), w nowo wybudowanej hali sportowej w Płotach, 
odbył się turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2006 pod nazwą „Gra Jurek, 
gramy i My”.  W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z nowogardzkiej Aka-
demii Młodego Piłkarza z rocznika 2007/2008. W walce ze starszymi prze-
ciwnikami nowogardzianie uplasowali się tuż za podium, na 4. miejscu. 

W dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, drużyna Akademii Młodego Piłkarza Nowo-
gard z rocznika 2007/2008, wystąpiła w turnieju pił-
karskim „Gra Jurek, gramy i My”, organizowanym w 
nowo powstałej hali sportowej w Płotach. W turnie-
ju oprócz nowogardzian wystąpiło jeszcze 7 zespo-
łów z rocznika 2006: Mewa Resko, Szkoła Podstawo-
wa Mechowo, Akademia Piłkarska Mrzeżyno, Błękit-
ni Trzygłów, OKS Goleniów oraz dwa zespoły Polo-
nii Płoty. Drużyny podzielono na dwie grupy. Pod-
opieczni Dawida Kurka i Błażeja Bajerskiego swoją 
rywalizację rozpoczęli od meczu z AP Mrzeżyno. No-
wogardzianie nie dali szans rywalom wygrywając 5:1. 
W drugim swoim meczu adepci z Akademii Młode-
go Piłkarze zremisowali z Mechowem 2:2. Na koniec 
piłkarze z Nowogardu rozprawili się z pierwszym ze-
społem gospodarzy, wygrywając 3:1. AMP Nowogard 
tym samym awansowała do półfinału, gdzie zmierzyła 
się z drugim zespołem Polonii Płoty. Tym razem go-
spodarze okazali się za silni i nieznacznie pokonali re-
prezentantów Nowogardu 2:1. W meczu o 3. miejsce 
AMP ponownie zmierzyła się z Mechowem. Tym ra-
zem uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej okaza-
li się lepsi o jedną bramkę i wygrali 4:3. Bilans nowo-
gardzkiej drużyny to, zatem dwa zwycięstwa, remis i 
dwie porażki, przy 14 strzelonych i 10 straconych go-
lach. Najlepszym strzelcem Akademii Młodego Pił-
karza był Kuba Paradziński, który zdobył 7 bramek. 
Cztery gole dorzucił Oliwier Solarski, natomiast trzy 
bramki były autorstwa Bartka Rzeteckiego. - Nasi za-
wodnicy z rocznika 2007/08 zajęli 4. miejsce, przegry-
wając tylko 2 mecze - półfinałowy z drugim zespołem 
Polonii oraz mecz o 3. miejsce z drużyną SP Mechowo. 
W grupie byliśmy niepokonani z 2 zwycięstwami i remi-
sem, co pozwoliło nam wygrać grupę. Bilans bramko-
wy pokazuje, że mecze były bardzo widowiskowe. Każ-
dy grał na sto procent, za co dziękujemy naszej druży-
nie. Chciałbym przypomnieć, że grupa młodsza z rocz-
nika 2009-2011 trenuje w poniedziałek i piątek o go-
dzinie 17: 00-18:00, natomiast grupa starsza z roczni-
ka 2007-2008 swoje treningi ma w poniedziałek o godz. 
17:30-19:00 oraz w piątek o godz. 17:00-18:30. Treningi 

bramkarskie prowadzimy w poniedziałki o godz. 17:00. 
Wszystkie treningi odbywają się w hali przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie. Pierwsze cztery trenin-
gi są za darmo, a w razie jakichkolwiek pytań proszę 
o kontakt pod numerem 603  658  742 – mówi Błażej 
Bajerski. Gratulujemy młodym piłkarzom osiąganych 
wyników w rywalizacji ze starszymi rywalami oraz ży-
czymy im kolejnych sukcesów. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników. 

KR

Turniej piłkarski „Gra Jurek, gramy i My”
Faza grupowa:
AMP Nowogard – AP Mrzeżyno  5:1
AMP Nowogard – SP Mechowo  2:2
AMP Nowogard – Polonia Płoty  3:1
Półfinał:
AMP Nowogard – Polonia Płoty II 1:2
Mecz o 3. miejsce:
AMP Nowogard – SP Mechowo  3:4
Gole:
Kuba Paradziński – 7
Oliwier Solarski – 4 
Bartek Rzetecki – 3

Na zdjęciu zawodnicy Akademii Młodego Piłkarza występu-
jący na turnieju w Płotach, wraz ze swoimi trenerami

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

- pracownik działu części,
- doradca blacharsko-lakierniczy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard 

bądź drogą elektroniczną  na adres mailto:
werner@toyota-pewneauto.pl

Wszelkie informacje można również uzyskać:
 pod numerem telefonu 501 374 789
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• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

• Sprzedam lub wynajmę trzypo-
kojowe mieszkanie w dwuro-
dzinnym domu, ul. Poniatow-
skiego Nowogard. 693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
693 128 108

• Sprzedam działki uzbrojne Ko-
ściuszki. Tel. 691 180 848 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe dla młodego małżeń-
stwa lub osób samotnych do 
stycznia. Tel. 667 994 240 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 
ul. Gen. Bema w Nowogardzie. 
700 m2. Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie na ul. Banko-
wej, na I piętrze, 62,20 m2, cena 
190 tyś. Mieszkanie można zaku-
pić w programie MDM.tel. Kon-
taktowy: 530 450 720.

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

• Bezczynszowe mieszkanie sprze-
dam (74m2) w Nowogardzie,3 
pokoje, kuchnia i łazienka do re-
montu. 691 886 623, 604 177 470 

• Do wynajęcia duży garaż na ul. 
Jana Pawła II. Tel. 663 349 107 

• Wynajmę albo sprzedam dwu-
pokojowe mieszkanie ul. Świato-
wida. 668 15 15 16,  608 626 696

• Sprzedam mieszkanie w 
Szczecinie, 2 poziomowe, ok. 
100 mkw., 4 pokoje, ul. Kra-
sińskiego. Tel. 781 048 729 
GARAŻ z Poniatowskiego zamie-
nię lub Kupię w okolicy Netto w 
Nowogardzie. Tel. 606 615 239, 
668 441 696

• Kupię mieszkanie minimum 2 
pokojowe do 1200 tys zł, bez po-
średników. 537 955 050

• Komfortowe mieszkanie z balko-
nem na parterze 62m2, łazienka, 
osobne WC duża jasna kuchnia i 3 
pokoje. Wymienione nowe okna i 
alarm. Możliwość na kredyt dla MM. 
Tel 795726069

• Mieszkanie bezczynszowe 86m2 

trzy b.duże pokoje miejsce par-

kingowe na 1-szym piętrze 
tel.795 726 069

• Kupię mieszkanie dwa pokoje 
parter lub I piętro centrum No-
wogardu do 150 tys, bez pośred-
ników. 660 135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 pokoje 
parter lub pierwsze piętro, bez 
pośredników. 509 307 702 

• Do wynajęcia mieszkanie 55m2. 
792 525 292 

• Sprzedam pół budynku miesz-
kalnego z działką w Konarzewie. 
691 792 825 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 999 
578 

• Zamienię mieszkanie 63m2 trzy-
pokojowe z dużym balkonem i 
możliwością adaptacji strychu na 
mieszkanie wyłącznie na parte-
rze. 609 463 904, 781 115 015 

• Sprzedam działki pod zabudowę 
domków jedno i dwurodzinnych 
okolice Nowogardu. 91 39 25 888

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

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

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 
034 782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok 
produkcji 1997 przebieg 211 tys. 
km, złoty metalik. Szyber dach, 
ABS, 2x poduszka powietrzna. 
693 404 728 

• Tarpana, Lublina kupię. 600 182 
682 

• Sprzedam Peugeota 406, combi. 
795 429 655 

• Sprzedam Renault Clio, pierwszy 
właściciel, serwisowany., 1.2 ben-
zyna, ośmioletni. 604 283 174 

• Tanio sprzedam Opel Corsa C, 
mały przebieg, na części. Tel. 519 
385 158

• Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam Matiza. Cena 1200 zł. 693 
263 439

rOlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar – cena 70 gr oraz 
jak lecą 35 gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Krowy i cielaczka sprzedam. 508 
211 596 

• Sprzedam wagę do ważenia 
zwierząt (1  tys. kg.). 606 576 417 

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apte-
ką tel 91-577-53-73 lub 792-228-
896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

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

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hudraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Ogrzewanie, instalacje miedź. 
660 879 108 

• Remonty, wykończenia wnętrz 
wszystko. 660 879 108

• Usługi koparko-ładowarką. Tel. 
509 568 616 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 
897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu Lewiatan ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373, 502 239 
619 

• Zaopiekuje się dzieckiem lub 
osobą starszą i posprzątam. 887 
077 573 

• Zatrudnię stolarza. 503 084 
687

INNe
• Sprzedam łóżko piętrowe i biurko 

w dobrym stanie tanio. 793 836 238 
Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 
182

• Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 
Tel. 503 332 355 

• Sprzedam naczynia Filipiaka 
nowe. Wiadoność 887 200 570

• Sprzedam łóżko piętrowe dzie-
cięce stan bardzo dobry. 880 
201 888

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

• Sprzedam łóżko kosmetologicz-
ne w bardzo dobrym stanie. Tel. 
606 627 718

•   Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 zł. , 
Laptop Lenovo - 349  zł. Tel. 503-
005-554

• Kupie poroża jeleniowatych.tel 
603620605

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

• Sprzedam parowar stan bardzo 
dobry cena 100zł. Tel. 733 794 
989 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 

GOTÓWKA! 
Nawet 25 tys. SZYBKO! 

Tel. 734 445 053

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Dom na sprzedaż 520 000 zł 
Rech Nieruchomości tel. 517 508 374
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ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Konrad Kuśmirak

S.Q.U.a.T. ekSPerYmeNT
Druga, jeszcze bardziej niepokojąca 

odsłona postapokaliptycznej wizji Kon-
rada Kuśmiraka. Polska, która przypra-
wia o dreszcze. Droga, z którą musisz 
się zmierzyć.

Od czasu Rozbłysku rodzaj ludzki ro-
bił co mógł, żeby przetrwać. Jednak w 
świecie pełnym amatorów zabawy w 
wojnę największym wrogiem wciąż po-
zostaje drugi człowiek - szczególnie ten 
lepiej uzbrojony i bardziej brutalny. Jak 
w łańcuchu pokarmowym, silniejszy 
wygrywa.

Podlasie, dawny wojskowy kompleks 
ukryty w lesie, przekształcony w ośro-
dek penitencjarny. Strzegą go byli żoł-
nierze GROM-u pod dowództwem ma-
jora Brennera. W podziemiach doktor 
Sienkow kontynuuje projekt z czasów 
Zimnej Wojny - chce stworzyć sterowa-
nego mentalnie super żołnierza…

W kraju tymczasem panoszy się bez-
prawie, nigdzie nie jest bezpiecznie. 
Nad Białym Miastem wisi widmo rewo-
lucji. Przez Bufor nie można się już prze-
dostać. Jedni marzą o tym, że kiedyś 
wróci normalność - inni tylko nasłuchu-
ją, czy już nadchodzi wojna. Czy w pie-
kle może być jeszcze gorzej? Jeśli niko-
mu nie będziesz ufał, może przeżyjesz.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Pionowo:
1. mały nietoperz
2. założyciel zakonu Orionistów
3. formacja gwiazd
4. tubylec z Filipin
5. rynek
6. kurort w Belgii
7. oddychamy nim
8. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie 
Spokojnym, w archipelagu Kardiny
9. pełna zboża
10. miasto w płd. zach. części byłego NRD, na 
przedgórzu Lasu Turyńskiego
11. Rodina, lodowa partnerka Zajcewa
12. ostatnia w testamencie
13. łańcuch do zakucia
14. odplamiacz z reklamy
15. "odrzucenie" piłki
16. ma kota
17. napisał "Imię Róży"
18. dramaturg norweski
19. w nich slajdy

20. marka włoskich skuterów
21. pokarm, pożywienie
22. pokarm dla konia
23. między kostką a kolanem
24. marynarski trunek
25. były trener naszych kolarzy
26. nagość w ramach
27. opłata na granicy
28. matka Cypiska
29. miasto w Arabii Saudyjskiej
30. brak ścisku
31. początkowy punkt na podziałce
32. żeglarstwo
33. występuje jako domieszka w minerale ga-
dolinicie
34. miasto w Wirginii
35. narzędzie używane w ogrodnictwie i rol-
nictwie do spulchniania ziemi
36. ojciec chrzestny
37. roślina doniczkowa
38. najwyższe karty
39. chciał latać zbyt wysoko
40. irlandzka nazwa Irlandii

41. Golda ..., były premier Izraela
42. w parze z Flipem w komedii
43. ... de Janeiro
44. rynek w miastach muzułmańskich
45. uniwersalny rozpuszczalnik
46. Szalom, pisarz żydowski (zmarł w 1957)
47. litera w greckim alfabecie
48. azjatycka "koza"
49. wronie słowo

Poziomo:
50. duża sterta słomy
51. tworzywo na obudowy np. telefonów
52. zabity przez matkę
53. część łańcucha
54. miasto we Francji nad Rodanem
55. najwyższy szczyt Filipin
56. wiek
57. nowy od stycznia
58. prowincja i miasto w środkowych Wło-
szech
59. końskie kłęby
60. naramiennik na mundurze

61. miasto i port w Peru
62. podpisana przez kolaboranta
63. miasto w Birmie
64. bywa na nim papa albo gonty
65. nieprzyjazne demony dusz zmarłych w 
wierzeniach słowiańskich
66. rzeka Pomorza
67. gatunek kawy brazylijskiej
68. oczko wodne na pustyni
69. miasto na Jawie
70. wypłacany żołnierzom
71. król Argos
72. pstrąg lub brzana
73. podarte ubranie
74. podwawelski potwór
75. kompleks pałacowy w Paryżu, muzeum
76. zawierane na torze wyścigów konnych
77. zabawa biegowa dzieci
78. podwórze z zabudowaniami gospodar-
skimi
79. sąsiadka Łotyszki

80. był nim Gal Anonim
81. miasto w środkowym Pakistanie
82. męczy po mocno zakrapianym przyjęciu
83. król Węgier od 1041
84. mała Urszula
85. wyciśnięty płyn
86. bezsilność
87. powieść Zdzisława Stanisława Pietrasa
88. błąd koszykarza
89. ... 17
90. lekkie pantofle do tańca
91. dawna nazwa Ikarii
92. wisus
93. planeta Układu Słonecznego
94. norweski grosz
95. japońskie wyspy
96. pęd jako jarzyna

PODPOWIEDŹ: ABKAIK, EIRE, ILO, KEDIRI, RIE-
TI, SIL.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Ile ważnego co nie 
ważne?

Halina Galus, Anita Budzich, 
Maria Machocka, Pelagia Felik-
siak, Renata Wiertalak, Malwina 
Bryndza, Grażyna Siedlecka, Ma-
rek Kozioł, Helena Iwan, Szymon 
Rybarczyk, Barbara Pędziszczak, 
Justyna Grenda, Urszula Kaczma-
rek, Zdzisława Chocian, Władysła-
wa Huget, Christiana Syfert, Da-
nuta Skowron, Małgorzata Kraw-
czyk, Andrzej Leszczyński. Alicja 
Wypych

Nagroda książkowa: Danuta 
Skowron

Zwycięzcy prenumerata: Zdzi-
sława Chocian, Helena Iwan

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Martyna Wilk, 

Ola Mikoś, Julia Musiał, Daria Fe-
liksiak, Igor Grenda, Mateusz 
Wiertalak. Nadia Grenda, Maciek 
Pędziszczak, Aleksandra Gizińska, 
Kacper Skowroński

Zwycięzca: Julia Musiał
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

poszukuje kandydatów na stanowisko:
ASYSTENT/ASYSTENTKA ZARZĄDU

Wymagania:
•	 wykształcenie wyższe, 
•	 doświadczenie na podobnym stanowisku,
•	 znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio- 

zaawansowanym,
•	 umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
•	 znajomość oprogramowania Microsoft: Windows, Office 

(Word, Excel, PowerPoint).

Oferujemy : 
•	 stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
•	 możliwość rozwoju osobistego w firmie o ugruntowanej 

pozycji w branży,
•	 przyjazną atmosferę w pracy.

Więcej informacji na stronie www.prdnowogard.pl 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem 
motywacyjnym.
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 12-14

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 6

s. 3 s.  4, 5

reklama

s. 2

Powybijali wszystkie 
szyby

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

kuratorium 
otworzyło oddział 

s. 7

Ukaże się książka 
roberta Durskiego

Justyna Sawicka 
nagrała kolejny 
utwór i teledysk 

s. 4

s. 16

s. 11   

Sport

Gimnazjum 
nr 2 w finale 
Gimnazjady

Jest szansa 
modernizacji 
stadionu 

Nasza Sonda
Czy jesteśmy 
za ograniczeniem 
kadencji?

Walczą 
o posterunek 
Policji Czytaj s. 5Czytaj s. 3

Osioł osłu 
najpiękniejszy

Afera  
z udziałem 
znanej rodziny  
z Nowogardu 

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

Osina

reklama
 
 

                                 PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
                          DLA  DOROSŁYCH 

                        w Nowogardzie  
 

                  prowadzi nabór lutowy  
                   do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego 

SEMESTR WIOSENNY 2016/2017 
 

Rozpoczęcie zajęć – 4  LUTEGO 2017 r., (sobota) godz. 8:00 
 

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

               www.zielona.mojaszkola.net 

 
 
 

Prali pieniądze 
czeczeńskiej 
mafii?
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Nasza sonda    Kronika policyjna

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

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

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

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Helena Aleksandrowicz: lat 91, zmarła 20.01.2017r., pogrzeb odbył się 23.01.2017r, na cmentarzu w No-
wogardzie.

Józef Sulwiński: lat 72, zmarł 21.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 24.01.2017r, o godz. 12:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie.

Helena Poręba: lat 91, zmarła 22.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 25.01.2017r, o godz. 11:00 Msza św. w 
kościele w Bagnach, pochówek na cmentarzu w Jenikowie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczy

Rząd planuje wprowadzić dwu-kadencyjność dla wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że jedna 
osoba będzie mogła sprawować tę samą funkcję tylko przez 
8 lat, a nie jak to się często zdarza kilkanaście, a nawet już 
w niektórych gminach przez kilkadziesiąt lat.  Zapytaliśmy 
mieszkańców Nowogardu, co sądzą na ten temat?

Pani Maria z panem Zygmun-
tem: Słusznie. Jesteśmy za tym, aby 
tylko dwa razy mógł być ktoś bur-
mistrzem. Niektórzy się usadowi-
li na swoich stanowiskach i nic nie 
robią. Tak się zasiedzieli, że później 
nawet jak się słyszy ich nazwisko, to 
człowieka zaczyna to drażnić. 

Pan Krzysztof: Ogólnie to nie 
mam wyrobionego zdania, z tego 
względu, że jeżeli ktoś jest dobry 
i sprawdza się na stanowisku, to, 
dlaczego ma odchodzić. Jednak 
moim zdaniem celem tego projek-
tu jest to, że mają otworzyć dro-
gę nowym, młodym osobom, któ-
re wniosą coś innego w lokalnych 
miejscowościach i w swoich zada-
niach. Ta sprawa ma swoje dwie strony medalu i ciężko mi jest się opo-
wiedzieć za jedną z nich.

Pani Jola i pan Zdzisław: 
Niekoniecznie. Jeżeli do-
brze rządzi, to, dlaczego nie 
może robić tego dalej? Jak się 
sprawdza, to i całe lata może 
być u władzy. Jednak, jeżeli 
będzie to narzucone z góry, 
to my już nic na to nie po-
radzimy. Trzeba będzie, to 
będziemy głosować na tego, 
kto akurat będzie startował.

Pani Ewa i pan Stani-
sław: Uważam, że to dobry 
pomysł. Tylko dwie kaden-
cje i starczy. Tacy, którzy u 
władzy są już dłuższy okres, 
to za dużo wiedzą i są pew-
ni swego. Zamiast robić coś 
dla społeczeństwa, spoczy-
wają na laurach. Wiado-
mo, że nie każdy tak robi. 
Bo są tacy, którzy ciągle i 
stale brną do przodu, ale niektórzy są tacy, że mają dość i nic nie robią, 
bo ludzie i tak cicho siedzą.

Pan Adam: Taki system 
jest praktykowany w prezy-
denturze. Według mnie, to 
jest dobry pomysł i spraw-
dzi się w środowiskach lo-
kalnych. Każdy będzie miał 
większe szanse na wygranie 
wyborów, a my nie będzie-
my ciągle oglądać tych sa-
mych twarzy. 

DŚ

16.01.2017
Godz. 10:00
Na ul. Bankowej doszło do ko-

lizji drogowej, pomiędzy pojazda-
mi Opel Astra oraz Subaru. 

Godz. 19:30 
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonów komórkowych oraz biżu-
terii w miejscowości Lestkowo. 

17.01.2017 r. 
Godz. 11:50 
Do kolizji drogowej doszło na 

Placu Wolności pomiędzy pojaz-
dami BMW oraz Opel. 

Godz. 14:50
Na ul. Leśnej, Łukasz K. kie-

rował samochodem marki VW 
Golf znajdując się pod działaniem 
środków odurzających.

18.01.2017 r. 
Godz. 09:40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej na ul. 15 Lutego, 
samochodu marki Ford Escord 
ujawnili, że kierujący Andrzej S. 
nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi 
oraz aktualnej polisy OC pojazdu.  

Godz. 14:50 
Kontrola drogowa na ul. Sądo-

wej, pojazdu Microcar wykazała, 
że Mirosław P. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdem. 

Godz. 15:00
Oszustwo „na wnuczka” na ul. 

Wyszyńskiego. 
Godz. 18:10 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie, dokonanym za po-
średnictwem portalu aukcyjnego.

Godz. 18:40 
Na ul. Bohaterów Warszawy, 

Aneta K. kierowała pojazdem Mi-
crocar bez aktualnego ubezpie-
czenia OC. 

19.01.2017 r. 
Godz. 11:20 
Na trasie pomiędzy miejscowo-

ściami Jenikowo – Dębice znale-
ziono tablicę rejestracyjną. 

Godz. 12:00 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie garnków w systemie 
ratalnym. 

Godz. 14:30 
Uszkodzenie ogrodzenia pose-

sji w miejscowości Redło przez 
kierującego samochodem marki 
Honda Civic. 

Godz. 16:10 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Jarchlino, gdzie kie-
rująca pojazdem marki Chevrolet 
uderzyła w drzewo.

Godz. 16:10 
Na ul. Wiejskiej młody mężczy-

zna wyrwał torebkę z ręki prze-
chodzącej kobiecie. 

Godz. 17:20 
W miejscowości Długołęka na 

jednej z posesji ujawniono przed-
miot pochodzący z kradzieży. 

20.01.2017 r. 
Wiesław K. w miejscowości 

Węgorza kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 2, 00 promila alkoholu 

w wydychanym powietrzu. 
Godz. 23:30 
W pobliżu miejscowości Dłu-

gołęka, kierujący samochodem 
Hyundai, Marcin T. znajdując się 
w stanie nietrzeźwości wypadł z 
drogi. 

21.01.2017 r. 
Godz. 01:10
Kierujący samochodem mar-

ki KIA uderzył w zwierzynę leśną. 
Do zdarzenia doszło w pobliżu 
przejazdu kolejowego w Żabowie. 

Godz. 14:00
W sklepie Pepco skradziono 

portfel z zawartością pieniędzy 
oraz dokumentów. 

Godz. 14:45 
W Maszkowie doszło do uszko-

dzenia samochodu marki Opel 
Corsa przez kierującego pojaz-
dem Renault Clio. 

22.01.2017 r. 
Godz. 10:45 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Ford Mondeo 
na ul. Gryfitów. 

Godz. 19:20 
Pracownik sklepu Biedron-

ka na ul. Warszawskiej zatrzymał 
sprawcę kradzieży sklepowej.

Godz. 21:15 
Bartłomiej M. na ul. T. Ko-

ściuszki kierował samochodem 
marki VW Passat znajdując się 
pod działaniem środków psycho-
aktywnych. 
 st. insp. Klaudia Gieryń  

Zaproszenie na koncert 
W dniu 26 stycznia, o godz. 16:30, w sali widowiskowej Nowogardzkiego 

Domu Kultury, odbędzie się „Koncert Świąteczny” w wykonaniu uczniów filii 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowogardzie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
Uczniowie, kadra pedagogiczna Szkoły oraz rodzice zapraszają wszystkich no-
wogardzian do wysłuchania koncertu. 

Inf. własne
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Prali pieniądze czeczeńskiej mafii?

Afera gospodarcza z udziałem znanej 
rodziny z Nowogardu 
Były nowogardzki policjant Włodzimierz D., oraz jego syn Maciej D.  usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszu-
stwami podatkowymi i praniem „brudnych pieniędzy” czeczeńskiej mafii. Wszyscy, podobnie jak trzy inne osoby, w tym znany szczecińskim adwokat, tra-
fili w minioną sobotę do aresztu. 

Jak informuje GS24.pl, powo-
łując się na rozmowę z prokura-
tor Magdaleną Blank z Prokura-
tury Regionalnej w Szczecinie, w 
czwartek (18.01.), zatrzymano w 
związku z tą sprawą łącznie pięć 

osób.  Wszystkim przedstawiono 
zarzuty udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej, a także zarzu-
ty dotyczące przestępstw przeciw-
ko szeroko pojętemu obrotowi go-
spodarczemu. 

Z informacji DN wynika, że 
wśród zatrzymanych, poza znanym 
adwokatem Tomaszem R. ze Szcze-
cina, są osoby także pochodzące z 
naszej gminy tj.: Włodzimierz D., 
emerytowany policjant oraz jego 
syn Maciej D. - przez ostatnie lata 
jeden z dyrektorów w dużej firmie 
z branży motoryzacyjnej działają-
cej w Nowogardzie. Obaj panowie 
byli prokurentami jednej ze spół-
ek, którą zainteresowały się orga-
ny ścigania w toku prowadzonego 
śledztwa. 

Włodzimierz D. oraz Maciej D.  
oprócz zarzutów wspólnych dla 
wszystkich podejrzanych, usłysze-
li także oskarżenie o wystawianie 
nierzetelnych faktur i prowadzenie 

nierzetelnych ksiąg rachunkowych, 
pomocnictwa w poświadczaniu 
nieprawdy w dokumentacji celem 
osiągnięcia korzyści majątkowych 
oraz fałszywe zeznania. Maciej D. 
usłyszał dodatkowo zarzut „prania 
brudnych pieniędzy”. 

Sprawa jest rozwojowa i obec-
nie w toku śledztwa przedstawiono 
zarzuty już 32 osobom. Jak podała 
Gazeta Wyborcza, zatrzymania zle-
cone przez Prokuraturę Regionalną 
w Szczecinie, mogą być związane 
ze śledztwem prowadzonym przez 
krakowskie organy ścigania. Cho-
dzi o tzw. „karuzelę vatowską”, czyli 
wystawianie faktur za fikcyjny ob-
rót towarami przez spółki „słupy”. 
Jedną z zatrzymanych jest Agniesz-

ka S., „dziewczyna człowieka uwa-
żanego za rekina czeczeńskiego 
półświatka Arbiego M. „Asłana”, 
którego poszukuje Centralne Biuro 
Śledztwo- informuje GW, sugeru-
jąc w ten sposób, że w całym niele-
galnym procederze może chodzić o 
pranie pieniędzy czeczeńskiej ma-
fii. Według naszych informacji za-
trzymana kobieta mogła być sko-
ligacona rodzinnie z przedsiębior-
cami z Nowogardu, którzy usłysze-
li zarzuty oszustw podatkowych i 
przebywają w areszcie. 

Nie ma na tę chwilę informacji, 
czy poza rodziną D. w kręgu podej-
rzeń są także inni przedsiębiorcy z 
naszego terenu. 

MS

Policja szuka wandali

Powybijali wszystkie szyby  
Nieznani sprawcy powybijali szyby w zaparkowanym na 
osiedlu Gryfitów samochodzie marki Ford Mondeo. Wła-
ściciel auta oszacował szkody na 2 tys. zł.

Do zdarzenia doszło najpraw-
dopodobniej w nocy z soboty na 
niedzielę (21 i 22 stycznia). Wła-
ściciel pojazdu zgłosił fakt na po-
licję w niedzielę, przed godz. 11: 

00. W samochodzie powybijano 
niemal wszystkie szyby. 

Postępowanie w sprawie pro-
wadzi Komisariat Policji w No-
wogardzie.                                 MS W zaparkowanym na osiedlu Gryfitów aucie, nieznani dotąd sprawcy powybijali 

prawie wszystkie szyby

W środę sesja rady miasta 

Uchwalą budżet i nadadzą nazwy ulicom 
W najbliższą środę, 25 stycznia, o godz. 9:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Najważ-
niejszym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu na ten rok. 

Zanim to nastąpi, zgodnie z 
procedurą odbędzie się tzw. dru-
gie czytanie budżetu zapropono-
wanego przez burmistrza. Tuż po 
tym radni najpewniej wprowa-
dzą własne zadania inwestycyjne, 
do wykonania, których zobowią-
żą Roberta Czaplę.

W materiałach na sesję rad-
ni otrzymali też projekt uchwa-
ły w sprawie wysokości stawek 
opłaty targowej i sposobu ich od-
bioru. Tym samym, UM odpo-
wiedział na problem handlowa-
nia na terenie miasta różnymi to-
warami poza targowiskiem miej-
skim. Chodzi głównie o stoiska 
rozkładane koło Polo-Marketu, 
o czym również pisaliśmy na ła-

mach naszej gazety. Radni pro-
ponowali, aby dokonać dywersy-
fikacji opłat w taki sposób, by za-
chęcać ulicznych sprzedawców do 
handlu na targowisku. Oczywiście 
nie chodziło tutaj o osoby sprze-
dające produkty z ogrodów lub te 
zebrane w lasach, jak np. jagody, 
czy grzyby. Dla tych sezonowych 
sprzedawców stawka opłaty han-
dlowej pozostanie bez zmian, tj. 1 
zł na cały dzień. A ile zapłaciliby 
ci, którzy np. chcą sprzedawać na 
chodnikach dywany, bieliznę, czy 
prowadzić obwoźny warzywniak? 
Burmistrz pozostawił tę kwestię 
do rozstrzygnięcia przez Radę. 

W czasie sesji radni będą pro-
cedować nad dwoma projekta-

mi uchwał dotyczącymi nada-
nia nazw dla dwóch ulic w No-
wogardzie. Na liście ulic pojawią 
się dwie nowe nazwy: Topolowa i 
Słoneczna. Obie ulice już istnieją i 
prowadzą do obszarów, gdzie ro-
śnie nieśmiało jednorodzinna za-
budowa. O tym, które to ulice i w 
jakim obrębie miasta są one po-
łożone napiszemy i pokażemy w 
najbliższym wydaniu DN. 

Szczegółowy program sesji pu-
blikujemy przy tekście. Informu-
jemy jednocześnie, że obrady RM 
są jawne i może w nich uczestni-
czyć każdy obywatel, w charakte-
rze publiczności. 

MS

                25 stycznia 2016 roku (środa) o godzinie 900  
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 i 28 grudnia 2016 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
7. Drugie czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2017.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu gminy Nowogad na 2017 rok,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowo-
gard na 2017 rok,

c) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tar-

gowej i sposobu ich po-boru,
e) zmiany uchwały  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymia-

ru godzin zajęć nau-czycieli,
f)  nadania nazwy ulicy,
g) nadania nazwy ulicy,
h)  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu,
i)  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu,
j) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu.
9. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady.
       10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący, Rady  Piotr Słomski                                                                                                                                          
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Osioł osłu najpiękniejszy

1. Każdy, kto mieszka w Nowo-
gardzie od dawna ten wie, że wszyst-
kie istotne funkcje publiczne oku-
pują tutaj od dziesięcioleci miejsco-
we komuchy i ich dzieci, ich znajo-
mi, znajomi ich dzieci i różne inne 
pociotki. Oczywiście funkcje te są 
nieźle płatne, ale nawet te nielicz-
ne z nich płatne tylko symbolicznie 
są przez to towarzystwo także pilno-
wane pieczołowicie, ponieważ two-
rzą razem z tymi płatnymi system 
trzymania wszystkiego i wszystkich 
w garści, a w przypadku niektórych, 
trzymania za mordę. Oczywiście ma 
to tyle wspólnego ze zdrową samo-
rządnością, o którą przed laty rów-
nież na swoją miarę walczyłem, co 
wół z karetą.   

2. Przy tym, co charakterystyczne, 
towarzystwo władające nowogardzką 
publiczną przestrzenią poprzez za-
siedzenie tu od zawsze na intratnych 
posadach jest na ogół dość podle wy-
kształcone. Nie brak u nas, więc dy-
rektorów czy kierowników poważ-
nych instytucji publicznych jedynie 
po maturze-, co dzisiaj jest już małą 
patologią, która ośmiesza środowi-
sko zwłaszcza w relacjach zewnętrz-
nych.  Oczywiście ta prawda eduka-
cyjna ma wśród naszej kliki, status 
tajemnicy stanu. Jeśli ktoś myśli, że 
wspomniani dyrektorzy, kierownicy 
czy burmistrzowie nie używali i nie 
używają u nas publicznie np. tytułów 
magistra ze skromności bądź w oba-
wie obciachu, to jest w błędzie.  Oni 
tych tytułów nie używają, bo ich czę-
sto nie mają.  

3. Ale wróćmy do głównego tutaj 
wątku. Każde zagrożenie jakimś nie-
kontrolowanym upustem, w tym ści-
śle koncesjonowanym przez klikę no-
wogardzkim wodopoju, powoduje 
natychmiastowy wrzask zagrożonych 
towarzyszy i ich kumpli. I to nawet 
tych z n-tego szeregu, co służą jedynie 
za frajerów do brudnej roboty, czyli 
niesienia w świat pomówień, aby ko-
muszki centralne łapek tym nie bru-
dziły i mogły zgrywać takich bardzo 
miłych dyrektorów, burmistrzów, kie-
rowników, jednym słowem ludzkich 
szefów i panów. Wrzask ów jest połą-
czony z atakiem na takiego zagraża-
jącego intruza zakłócającego spokój 
błogiego i bezpiecznego zażywania do 
woli publicznego mienia i dobra aż do 
końca świata i jeszcze dłużej.

4. Niestety tych myślących intru-
zów u nas nie za wiele, na ogół prze-

ważają tu bowiem wrony co to kraczą 
jak i ony. Dlatego jako świadoma spo-
łeczność, przegrywamy w realnym 
świecie na każdym prawie polu. Aby 
to zobaczyć wyraźnie wystarczy po-
równać istotne wskaźniki rozwojowe 
z innymi gminami, nawet tymi naj-
bliższymi nas sąsiadami. Zestawie-
nia te przygotowane przez różne pro-
fesjonalne instytucje niejednokrotnie 
publikujemy w DN. Aby zaś to od-
czuć wystarczy posłuchać jak o nas 
inni mówią, czy raczej jak się śmieją 
i kpią z lokalnego wybrańca.     

5. W zamian Dziennik Nowo-
gardzki i ja osobiście oraz moja ro-
dzina jestem przedmiotem komu-
szego ataku, co najmniej od 35-ciu 
lat (DN lat 25). Czego na nasz temat 
nie napisano, a czego nie naplotkowa-
no, czym nie oczerniono- księgi gru-
bej by nie starczyło, aby to opisać. Nie 
będziemy tutaj jednak ani tej księgi 
pisać, ani też wymieniać komuszych 
publicznych synekur i braków eduka-
cyjnych ich właścicieli – każdy wszak, 
który myśli to widzi i wie, co jest gra-
ne i kto gdzie jest i z czego korzysta 
garściami pełnymi - od szpitala, po 
R- XXI w Słajsinie. My zaś odpusz-
czamy złoczyńcom, choć sami ciężko 
pracujemy na swój chleb i z publicz-
nego grosza nie korzystamy. Odpusz-
czamy choćby dlatego, że jak mówi 
sentencja- Crescit sub pondere vir-
tus- czyli: prześladowana cnota rośnie. 
A to, czyli cnota, a nie „uznanie” jest 
naszym stałym (wszak grzesznymi je-
steśmy) pragnieniem.

6. W ostatnich latach, jako zagro-
żenie dla trwałości sobiepaństwa i 
prywaty lokalnych komuchów zosta-
li zlokalizowani także radni tworzą-
cy większość w nowogardzkiej Radzie 
obecnej kadencji.  Należy tutaj wyja-
śnić, że komuchy uprawiające od za-
wsze „prywatę”, czyli pasożytowanie 
na wspólnym mieniu, które bezpraw-
nie traktują, jako ich własne, są zara-
zem zaciekłymi tropicielami zdrowej 
prywatności innych. (Również w ro-
zumieniu prawowitego posiadania).  
W ten sposób próbują zwieść społecz-
ność demagogią, że zagrożeniem dla 
dobra wspólnego i bezinteresowności 
w życiu publicznym jest właśnie pry-
watność (często szlachetnie zaanga-
żowana), a nieuprawiana przez nich 
prywata (zawsze odrażająca i szkodli-
wa). Wiele lat, póki swoje chore wizje 
wprowadzali siłą i strachem, udawa-
ło im się niejednemu to wmówić.  Ale 
od czasu światowej kompromitacji 
komunizmu, nikt się na to nie nabie-
ra. Oczywiście poza pewnymi szcze-
gólnymi miejscami i osobnikami, do 
których dogłębna wiedza z natury nie 
dociera, ponieważ są na nią organicz-
nie odporni.

7. Wracając do technik mobiliza-
cji, lokalnej kliki wobec zagrożenia ze 
strony radnych koalicji większościo-
wej obecnej kadencji, to zaczyna się 
najpierw propagandowym obstrza-
łem. Opłacani, oczywiście z pieniędzy 
publicznych (to zasada główna pry-

waty), oczerniacze i nieroby z gmin-
nych wydawnictw jak i posłuszni tzw. 
„pożyteczni idioci” z teoretycznie 
„niezależnych” mediów lokalnych na 
umówiony sygnał zaczynają swój la-
ment nad rzekomo kiepskim stanem 
umysłów większości w Radzie, co to 
rzuca kłody pod nogi SLD- kiego bur-
mistrza, aż ten bidak nie wie, co robić. 
Czynią przy tym miny takie, jakby 
było oczywiste, że gdyby nie zacho-
wanie większości, to bidak wiedział-
by, co robić i robiłby, że aż!    

8.  Pracując nad efekciarskimi mi-
nami towarzystwo to zapomina, że 
Nec Caesar supra grammaticos, czy-
li nawet Cezar musi poddać się regu-
łom gramatyki, dlatego zupełnie lek-
ceważy prawa naturalne, czyli nieza-
leżne od naszej woli, ustaleń (kliki) 
czy pragnień. Od tego nie liczenia się 
z pozycji Cezara z prawdą obiektyw-
ną, biedakom pomieszało się w gło-
wach. W tejże aberracji przestali ro-
zumieć cokolwiek i mylą nawet groch 
z kapustą, przez co głoszą, co chwila 
zupełne bzdury. Pisałem o tym w po-
przednim felietonie.

9. W owym ignoranctwie tkwi jed-
nak nieuświadomiona, nie mniej 
groźna, metoda znana z klasyki pro-
pagandy: kłamstwa i głupoty wie-
le razy powtarzane mogą nabrać dla 
niektórych walorów prawdy. W roz-
powszechnianiu przez komuszy układ 
w Nowogardzie bałamuctwa, rolę klu-
czową gra finansowany z forsy podat-
ników (tak, tak warto to stale uświa-
damiać) rzekomy biuletyn gminny, w 
istocie „prywatny album- pamiętnik” 
burmistrza, dwutygodnik. W tej sy-
tuacji dla kolejnej przestrogi warto tu 
przypomnieć inną mądrość łacińską 
Cacactum non est pictum-, co zna-
czy: nafajdane to nie namalowane. 
Trawersując zaś - napisane to nie zna-
czy, że warte czytania. I jeszcze jedna 
oczywista oczywistość - poza komuną 
(to jest ich autorskie osiągnięcie) ni-
gdzie i nikt na świecie urzędowej pro-
pagandy czy to w formie biuletynów, 
czy innej nie nazywał prasą i nie trak-
tował, jako prasy.  A dlatego, że była-
by to tzw. sprzeczność sama w sobie, 
czyli Contradictio in se. Dla tych, co 
uczyli się logiki jest to oczywiste, ale 
oczywiste także dla tych, co korzysta-
ją na co dzień z przyrodzonego rozu-
mu, ten bowiem z natury jest wolny 
od sprzeczności.    

10. Posługując się (tłumaczonymi) 
zwrotami łacińskimi czynię to nie tyl-
ko po to, aby lepiej ukazać istotę rze-
czy, ale także po to, aby nieco ode-
tchnąć i dać Czytelnikowi odetchnąć 
powiewem rozumnego świata ludz-
kiej kultury w sytuacji urzędowego 
promowania u nas patologicznej sub-
kultury, komuszych nieuków. Czy-
nię to, mimo, że mam świadomość, 
iż niektórym to i tak nic nie pomoże, 
ponieważ inna prawda mówi: Asinus 
asino pulcherrimus tzn. Osioł osłu 
najpiękniejszy.  A na uroki nie ma 
siły... siły intelektu oczywiście.  

Marek Słomski

Nasz felieton Otwarcie Oddziału 
Kuratorium Oświaty 
w Nowogardzie 
W miniony piątek, 20 stycznia, w budynku byłego hote-
lu przy Placu Wolności, odbyło się oficjalne otwarcie funk-
cjonującego już od 1 grudnia ub. roku, Oddziału Wydzia-
łu Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Nowo-
gardzie. 

W piątkowej uroczystości wzię-
li głównie udział przedstawiciele or-
ganów prowadzących szkoły z po-
wiatów objętych nadzorem peda-
gogicznym tworzonego Oddziału. 
Są to powiaty: goleniowski, łobeski, 
gryficki i kamieński. 

-Powstanie nowej instytucji na tym 
terenie, to bardzo ważny moment – 
podkreślała Magdalena Zarębska-
-Kulesza, zachodniopomorski Kura-
tor Oświaty. -  Podczas spotkań, ja-
kie organizowaliśmy we wszystkich 
powiatach, sygnalizowaliście pań-
stwo potrzebę bliższego kontaktu z 
KO. Ten Wydział, to odpowiedź na 
państwa życzenie. Przede wszystkim 
chcemy państwa wspomóc w trud-
nych sytuacjach. Nasza rolą nie jest 
tylko kontrolowanie i prowadzenie 
ewaluacji, ale także służenie wiedzą 
– powiedziała do zaproszonych, na 
otwarcie nowogardzkiego Oddziału 
KO, M. Zarębska-Kulesza. 

Oddział Wydziału Nadzoru Pe-
dagogicznego Kuratorium Oświaty, 
jaki powstał w Nowogardzie, funk-
cjonuje na parterze byłego hotelu 
przy Placu Wolności. Budynek nale-
ży do powiatu goleniowskiego. 

- Cieszę się, że udało się zrealizo-
wać ten projekt. To bardzo ważne, 
aby kuratorium funkcjonowało bliżej 
szkół – powiedział obecny na uro-
czystości Tomasz Kulinicz, starosta 
powiatu goleniowskiego. Zapowie-
dział też remont obiektu, który ma 
się rozpocząć jeszcze w tej kadencji. 

Po oficjalnych przemówieniach 
dokonano symbolicznego przecię-
cia wstęgi, przed wejściem do no-
wogardzkiego oddziału KO. Wcze-
śniej ks. kanonik Kazimierz Łukja-
niuk, dziekan Dekanatu Nowogard, 
poświęcił nowe biura, modląc się za 

wszystkich, którzy będą tutaj praco-
wać. 

Kolejna część uroczystości mia-
ła charakter typowo szkoleniowy. 
Na piątym piętrze byłego hotelu, w 
sali koncertowej Szkoły Muzycznej, 
omówiono kilka ważnych tematów, 
związanych ze zmianami, jakie za-
szły ostatnio w przepisach o oświa-
cie. Rozmawiano m.in. o tym, jak 
powinien wyglądać proces legisla-
cji uchwał samorządów w sprawie 
dostosowania sieci szkolnej do no-
wego ustroju szkolnego. Mówio-
no też o zupełnie nowych procedu-
rach, które wzmacniają rolę Kura-
torów Oświaty, jak np. zatwierdza-
nie i opiniowanie arkuszy organiza-
cyjnych szkół, które do tej pory ak-
ceptowane były tylko przez organy 
prowadzące placówki oświatowe - 
w naszym przypadku gminę. Teraz 
będą musiały być zaopiniowane tak-
że przez kuratora oświaty. 

Jak już informowaliśmy pod ko-
niec grudnia, kierownikiem Od-
działu KO w Nowogardzie została 
Alina Przerwa – zastępca dyrektora 
Wydziału Nadzoru Pedagogiczne-
go KO w Szczecinie. Ponadto w Od-
dziale zatrudniono dwie osoby na 
stanowiskach wizytatorów: Hannę 
Bogutę - wieloletniego pracownika 
KO w Szczecinie i Helenę Zagórską 
– byłą nauczycielkę SP 4 w Nowo-
gardzie. Za obsługę oddziału odpo-
wiada Magdalena Magierecka, asy-
stentka kierownika. 

Przypomnijmy, że w Nowogar-
dzie, podobnie jak w kilku innych 
miastach na terenie naszego woje-
wództwa, do 2009 roku funkcjo-
nowała delegatura KO w Szczeci-
nie. 

Marcin Simiński  

Symbolicznego przecięcia wstęgi podczas uroczystego otwarcia nowogardzkie-
go oddziału KO, dokonują M. Zarębska-Kulesza i T. Kulinicz. Po prawej stronie A. 
Przerwa-kierownik instytucji
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Jest rewir, ale to za mało

Czy w Osinie będzie posterunek policji? 
Czy w gminie Osina powstanie posterunek policji? Chce tego nie tylko wójt gminy, ale i mieszkańcy. Teraz takie inicjatywy mają duże szanse powodzenia, 
bo rząd od kilku miesięcy wskrzesza posterunki w małych miejscowościach. 

Takich posterunków w całym 
kraju uruchomiono już ok. 30, a 
docelowo ma ich być 150 – zapo-
wiada Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Rów-
nież w województwie zachodnio-
pomorskim udało się wskrzesić 
już dwie jednostki: jedną w Dy-
gowie (pow. kołobrzeski), a drugą 
w miejscowości Warszów (prze-
mysłowa część miasta Świnouj-
ście). Kolejny posterunek ma zo-
stać wkrótce otwarty w Dziwno-
wie.  Wniosek o uruchomienie 
posterunku złożyły także władze 
Golczewa. Miasto to od lat wal-
czy o własny posterunek. Na roz-
patrzenie czekają także inne gmi-
ny w naszym regionie. Wnioski o 
przywrócenie posterunków po-
licji w tych miejscowościach, w 
których w ostatnich latach takie 
posterunki zlikwidowano, za po-
średnictwem Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Szczecinie, tra-
fiają do MSWiA. Do końca zeszłe-
go roku takich wniosków wpłynę-
ło osiem. 

Wszystko wskazuje na to, że ko-
lejnym będzie ten z gminy Osi-
na. Co prawda tam nie było nigdy 
posterunku, ale Rewir Dzielnico-
wych, w którym pracowali jednak 
etatowi policjanci. Po odejściu na 
emeryturę ostatniego kierowni-
ka, jednostka została „zdegrado-
wana”. Dziś dwa razy w tygodniu, 
zaledwie przez kilka godzin, w re-

wirze odbywają się jedynie dyżu-
ry policjantów, a w razie pilnej 
potrzeby na drzwiach podano nu-
mer kontaktowy do dzielnicowe-
go, plus numery alarmowe.

Wójt Krzysztof Szwedo uważa, 
że to za mało i w Osinie powinien 
działań posterunek z prawdziwe-
go zdarzenia. 

-Nie zgadzam się z tłumacze-
niem komendanta powiatowego 
policji, że na terenie naszej gmi-
ny nie ma tak dużej ilości zda-
rzeń, która wymagałaby urucho-
mienia tu stałego posterunku po-
licji. Jeśli nie ma policji przez całą 
dobę, to i rejestracja zdarzeń, do 
jakich dochodzi może być niepeł-
na. Poza tym, mam coraz więcej 
uwag od mieszkańców i radnych, 
którzy skarżą się chociażby na bra-
wurową jazdę kierowców. Remon-
tujemy, coraz więcej dróg, a lepsza 
nawierzchnia to pokusa do szyb-
szej jazdy. Uważam, że działanie 
posterunku sprawi, iż mieszkańcy 
będą się czuć bezpieczniej- mówi 
Krzysztof Szwedo. 

Pytani przez nas mieszkań-
cy Osiny, rzeczywiście są zdania, 
że w ich miejscowości powinien 
działać posterunek policji. 

-Popieram taki pomysł, dzięki 
temu byłoby na pewno bezpiecz-
niej – mówi pan Krzysztof.  

- Oczywiście, że posterunek po-
winien być – twierdzi z całą sta-
nowczością pani Teresa.

Tylko nieliczni napotkani przez 
nas mieszkańcy uznali, że sprawa 
ta jest im obojętna. Większość do-
maga się uruchomienia posterun-
ku w Osinie. 

Zdaje się też, że dotychczas ra-
czej sceptyczny, co do urucho-
mienia posterunku policji w Osi-
nie, Komendant Powiatowy Poli-
cji Krzysztof Targoński, zmienił 
zdanie na ten temat. 

-Komendant Powiatowy Poli-
cji w Goleniowie otwarty jest na 
wszelkie propozycje dotyczące po-
prawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszego powiatu. Na prośbę 
wójta, umówione w tej sprawie są 
konsultacje i dyskusje z radnymi 
gminy Osina- informuje rzecznik 
prasowa Komendanta Powiatowe-
go Policji, st. asp. Julita Filipczuk. 

Rzeczywiście, jak potwierdza 
wójt Krzysztof Szwedo, w lutym 
na połączonych komisjach rady 
gminy, ma odbyć się dyskusja ce-
lem ustalenia wystąpienia, po-
przez komendanta powiatowe-
go, do szefa zachodniopomorskiej 
policji z wnioskiem o uruchomie-
nie posterunku w Osinie. Na spo-
tkanie zostanie zaproszony także 
komendant Targoński. K. Szwedo 
zapowiada jednocześnie, że na-
wet, jeśli zabraknie woli ze stro-
ny policji, ten nie ustąpi w walce 
o posterunek. 

Pytanie tylko, kto za to zapła-
ci? Aby taki posterunek mógł 

sprawnie funkcjonować trzeba w 
nim obsadzić na etatach, co naj-
mniej 3 policjantów. Funkcjona-
riusze powinni mieć też do dys-
pozycji przynajmniej jeden radio-
wóz. Nie mówiąc już o sprzęcie 
niezbędnym do obsługi jednost-
ki, jak chociażby komputery. W 
Dziwnowie część kosztów związa-
nych z uruchomieniem posterun-
ku poniosła gmina, dokładając 
pieniędzy do zakupu radiowozu 
i finansując adaptację pomiesz-
czeń do pracy policjantów. Jak in-
formują media krajowe, taki mo-
del oparty na współfinansowaniu 
jest stosowany często. K. Szwedo 
pytany o to, czy gmina Osina jest 
gotowa ponieść, chociaż w części 
te koszty odpowiedział nam, że 
jeszcze nie są one znane i dlatego 

na ten temat nie było dyskusji. Z 
drugiej strony- skoro już obywa-
tele zapłacili podatki, a państwo 
ma obowiązek zapewnić im z tych 
pieniędzy bezpieczeństwo, to, dla-
czego samorządy mają się do tego 
zadania dokładać? 

Budynek, w którym obecnie 
funkcjonuje Rewir Dzielnicowych 
w Osinie, podległy Komisariato-
wi Policji w Nowogardzie, należy 
do gminy Osina i jest dzierżawio-
ny przez policję. Dyżury funkcjo-
nariuszy odbywają się w środy, w 
godzinach od 15:00 do 17:00 i w 
piątki od 10:00 do 12:00. Pełni je 
dwóch policjantów: mł. asp. Piotr 
Denisiewicz oraz mł. asp. Michał 
Ratajczak. 

Marcin Simiński 

Rozmowa z Magdaleną Zarębską-Kuleszą, Kuratorem Oświaty 
Przy okazji otwarcia Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Nowogardzie, przeprowadziliśmy krótką rozmowę z Magdale-
ną Zarębską-Kuleszą, zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty. 

DN: Po co tak naprawdę zdecydo-
wano się na otwarcie oddziału KO w 
Nowogardzie? Czy chodzi o to, aby 
Kurator mógł bardziej kontrolować 
szkoły, właśnie teraz, kiedy eduka-
cja wchodzi w fazę wielu poważnych 
zmian? 

M. Zarębska-Kulesza: Rolą Kura-
tora Oświaty jest nie tylko sprawowa-
nie nadzoru pedagogicznego, kontrolo-
wanie, przeprowadzanie ewaluacji, ale 
również wspieranie szkół oraz organów 
prowadzących.  Kiedy już mamy pełną 

wiedzą na temat reformy oświaty i wie-
my, jak to prawo ma być stosowane w 
praktyce, to chcę powiedzieć za Mini-
strem Edukacji, że samorządowcy nie 
zostaną z tym sami. Minister bardzo 
liczy na kierowników wydziałów edu-
kacji, bo to oni są naszymi partnera-
mi. My, jako KO reprezentujemy w te-
renie Ministra Edukacji. Dlatego chce-
my być bliżej szkół, bliżej organów pro-
wadzących. Chcę przy okazji powie-
dzieć, że przy ministerstwie powstał ze-
spół ds. wdrażania reformy oświaty, na 

czele którego stanął wiceminister edu-
kacji pan Maciej Kopeć- notabene po-
chodzący ze Szczecina. Przy KO też po-
wstały takie zespoły analogiczne do ze-
społów w Ministerstwie. 

Zmiany w oświacie, to także 
wzmocnienie roli kuratorów oświaty. 
Dostaliście państwo większe kompe-
tencje w kwestii nadzoru nad szkoła-
mi. Od teraz na przykład kurator bę-
dzie opiniował arkusze organizacyj-
ne szkół. Z 2 do 3 osób zwiększyła się 
ilość przedstawicieli KO w komisjach 
dokonujących wyboru dyrektora 
szkoły. Po co wprowadzono te zmia-
ny? Czy Kuratorzy czuli się bezradni? 

Uważam, że w wielu sytuacjach tak 
było. Nawet, jeśli coś złego się dzia-
ło w placówkach oświatowych, to tak 
naprawdę kurator miał często niewie-
le do powiedzenia. Jeżeli dzisiaj będzie-
my mogli zatwierdzać arkusze organi-
zacyjne, chociaż w pierwszej wersji opi-
nia kuratora miała być wiążąca, dzisiaj 
to zostało trochę zmienione, to prze-
cież nie po to, aby samorządom utrud-
nić pracę, ale by mieć również wpływ, 

na jakość pracy szkół i móc propono-
wać dobre rozwiązania. Jeżeli samo-
rząd, dyrektor szkoły, związki zawodo-
we chcą z nami współpracować, to mu-
simy mieć jakieś narzędzia, by ta współ-
praca miała sens. W innym wypadku 
byliśmy często lekceważeni, a nasza rola 
kończyła się na wystawianiu niewiążą-
cych opinii. 

A zmiany w obszarze konkursów na 
dyrektorów? Z przepisów znika poję-
cie „powierzenie obowiązków”. Od te-
raz każdy wybór dyrektora musi po-
przedzić konkurs. Jaki był cel wpro-
wadzenia takiego rozwiązania?

Jestem zdania, że konkursy mobi-
lizują do działania i bycia innowacyj-
nym. Oczywiście powierzenie, było for-
mą zaufania. Nie bójmy się jednak kon-
kursów, przedstawiajmy swoje koncep-
cje i proponujmy nowe rozwiązania. 
Wierzę, że to wpłynie na poprawę jako-
ści nauczania. 

Rozmawiając z Panią tu w Nowo-
gardzie, nie sposób zapytać, jak w 
Pani ocenie przygotowany jest nasz 
samorząd na przeprowadzenie re-

formy oświaty? Jak wiadomo Gmi-
na Nowogard nie ma jeszcze gotowej 
uchwały w sprawie dostosowania sieci 
szkolnej do nowych realiów. 

Nie ma, ale samorząd ma na to jesz-
cze kilka tygodni. Rozmawiałam z bur-
mistrzem Nowogardu i zapewnił mnie, 
że gmina będzie gotowa do przeprowa-
dzenia reformy. Podobne zapewnienia 
mam od Starosty, bo powiat też ma tu 
swoje placówki oświatowe. Wierzę, że 
w tym zakresie nie będzie problemów. 
Czekam na propozycję. Jesteśmy goto-
wi do pomocy, jeśli takowa będzie po-
trzebna. Chcę podkreślić, że przedsta-
wiciele organów prowadzących mogą 
do nas się zgłaszać mając wątpliwości, 
w jaki sposób dostosować szkoły do no-
wej rzeczywistości. Jeszcze raz podkre-
ślam, że naszą rolą jest również wspie-
rać szkoły i organy prowadzące w tym, 
aby nasze dzieci i młodzież uczyły się w 
jak najlepszych warunkach, otrzymując 
ofertę wysokiej jakości kształcenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Marcin Simiński 

W tym budynku znajduje się Rewir Dzielnicowych w Osinie. Niestety policjanta moż-
na tu zastać tylko dwa razy w tygodniu, przez kilka godzin.
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Justyna Sawicka nagrała kolejny utwór i teledysk 

Nie mam parcia na płytę
Justyna Sawicka z Nowogardu, finalistka programu Mam Talent, nagrała kolejną piosenkę. Do utworu powstał również teledysk. To już drugi singiel wo-
kalistki, która zapowiada, że ma własny plan na karierę i co zaskakujące – przynajmniej na razie wcale nie myśli o wydaniu płyty. 

Teledysk do utworu „Znasz 
mnie” został opublikowany w In-
ternecie, 13 stycznia. Justyna Sa-
wicka w rozmowie z DN zdradza 
nam szczegóły powstania piosen-
ki. 

- Muzykę napisał Jarosław Chil-
kiewicz - gitarzysta znanego zespo-
ły Bracia. Kiedy usłyszałam pierw-
sze takty wiedziałam, o czym chcę 
zaśpiewać. Od razu też w głowie 
powstał zarys teledysku. Wiedzia-
łam, że musi być czarno biały i 
żeby nawiązywał do teatru, ucie-
kając od takiego typowo popowe-
go natłoku kolorów, jaki możemy 
oglądać w innych teledyskach. A 
skoro teatr to tylko Anka Grzelak. 

Długo nie myśląc skontaktowałem 
się z nią i poprosiłam, czy nie zo-
stałaby reżyserem teledysku do mo-
jej nowej piosenki. Zgodziła się i 
tak rozpoczęła się nasza współpra-
ca przy tym projekcie – mówi nam 
nowogardzka wokalistka. 

Przy produkcji teledysku, ale i 
samej piosenki, Justyna sięgnęła 
do lokalnych „zasobów ludzkich”. 
Praktycznie cały teledysk został 
nakręcony w Teatrze Bramat w 
Goleniowie, a główne role (poza 
wokalistką oczywiście) zagrali w 
nim aktorzy z teatru Krzyk w Ma-
szewie. Nagraniem i montażem 
zajęła się goleniowska firma. Sło-
wa piosenki powstały przy współ-

pracy z Wojciechem Koladyń-
skim, szkolnym kolegą J. Sawic-
kiej, z którym wokalistka wspól-
nie występowała w teatrze działa-
jącym niegdyś w Nowogardzkim 
Domu Kultury. 

„Znasz mnie” to już drugi utwór 
wokalistki. W zeszłym roku na-
grała piosenkę „Oto ja”, do której 
teledysk nakręcony został w No-
wogardzie i okolicach. Wówczas 
produkcją zajęła się agencja fil-
mowa pracująca m.in. przy nagra-
niach Mam Talent, w którym wy-
stępowała w 2015 roku Justyna Sa-
wicka, dochodząc do finału pro-
gramu. Artystka przyznaje, że po 
programie miała propozycje zro-
bienia dużej, komercyjnej kariery, 
i zarobienia sporych pieniędzy, ale 
odmówiła. 

- Otrzymałam kilka propozycji 
od wytwórni, które gwarantowa-
ły mi sukces i pieniądze. Chciano 
mnie „ubrać” w gotowy projekt mu-
zyczny. Miałam tylko na wszyst-
ko się zgodzić, nawet wbrew swo-
im gustom, być dyspozycyjna, czy-
li w praktyce siedzieć cały czas na 
walizkach i przy telefonie. Nie sko-
rzystałam z tych propozycji. Mam 
rodzinę, a to jest dla mnie najważ-
niejsze, a na karierę mam własny 
plan – mówi Justyna Sawicka. 

Pytana o płytę, odpowiada, że 
nie jest to jej głównym celem: - 
Nie mam parcia na wydanie pły-

ty. Teraz każdy może nagrać krą-
żek. Chcę tworzyć własną muzykę 
w gatunku, w którym czuję się naj-
lepiej. Bez pośpiechu stworzyć swój 
repertuar i z nim koncertować, a 
jeśli przyjdzie czas na płytę, to wte-
dy, czemu nie, mogę ją nagrać – 
mówi J. Sawicka. 

Artystka przyznaje, że jej naj-
nowsza piosenka, utrzymana w 
pop-rockowym klimacie, z wy-
raźną nutą gitarowej liryki, i prze-
bijającymi się słowami - to gatu-
nek muzyki, który chce prezento-
wać publiczności. - W tym klima-
cie czuję się najlepiej i chcę tworzyć 
dalej taką muzykę - dodaje J. Sa-
wicka. 

Ciekawostką niech pozosta-
nie informacja, że jej najnowszy 
utwór „Znasz mnie” wkrótce do-
czeka się remiksu stworzonego 
przez DJ i producenta muzyczne-
go - Markusa. 

Będziemy śledzić karierę naszej 
Justyny Sawickiej, trzymając kciu-
ki za to, aby nadal spełniała swo-
je muzyczne marzenia. Jedyne, 
nad czym ubolewamy to, to, że tak 
rzadko możemy wokalistkę zoba-
czyć i usłyszeć na imprezach orga-
nizowanych w samym Nowogar-
dzie. To już jednak przytyk do lo-
kalnych animatorów kultury.

Marcin Simiński
Justyna Sawicka w teledysku do piosenki Znasz mnie

Fragmnet teledysku do nowej piosenki J. Sawickiej nagrany w goleniowskim Te-
atrze Bramat

Pies wrócił do domu 

Szczęśliwy finał poszukiwań 
Szczęśliwie zakończyła się akcja poszukiwania właścicieli psa, którego znaleziono tydzień 
temu w centrum Nowogardu. Zwierzę jest już z powrotem w swoim domu. 

Błąkający się pies, które-
go odnalazły dzieci, trafił za 
pośrednictwem nowogardz-
kich wolontariuszy do schro-
niska w Sosnowicach. Zwie-
rzę nie miało, bowiem ani czi-
pa, ani obroży z danymi kon-
taktowymi do właściciela, tak 
by ustalić skąd pochodzi. Wo-
lontariusze postanowili za na-
szym pośrednictwem poinfor-
mować o jego znalezieniu, z 
nadzieją, że w ten sposób ode-
zwą się właściciele zwierzęcia. 
Ogłoszenie w tej sprawie za-
mieściliśmy w piątkowym wy-
daniu DN. 

Na odzew długo nie trzeba 
było czekać. Właściciele sym-
patycznego czworonoga po 
lekturze ogłoszenia w DN, już 
w sobotę odebrali psa ze schro-

niska. Okazało się, że szuka-
li psiaka od kilku dni. Wspól-
nie z wolontariuszami cieszy-
my się, że ta historia znalazła 
swój szczęśliwy finał. 

W tym miejscu warto pa-
miętać o konieczności wszcze-
piania psom czipów, tym bar-
dziej, że jest to bezpłatne 
(koszty ponosi gmina). Do-
brze też, aby nasze zwierzę-
ta posiadały obrożę z tablicz-
kami, na których umieszczo-
ny będzie chociażby telefon do 
właściciela. To pozwoli unik-
nąć stresu, jakiemu poddawa-
ne są zwierzęta umieszczane 
w schronisku, a właścicielom 
kosztów, jakie ponoszone są z 
tego tytułu. 

MS

Widoczny na zdjęciu pies wrócił już do 
swojego domu

Wizyty duszpasterskie w 
Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP 
w Nowogardzie

24 stycznia – (wtorek); ul. Wojska Polskiegio ( prawa strona od 
stadionu ), Ogorzele, Gardna, ul. Kościuszki 16 cała i Warnkowo. 

25 stycznia – (środa); ul.Świerkowa, Jodłowa, Jesionowa, Dębo-
wa, Brzozowa,  ul. Wileńska i Dąbrowskiego.

26 stycznia – (czwartek); ul. Kościuszki 1-15; ul. Kościuszki 35 i 
35a, ul. Monte Cassino.

Kolęda rozpoczyna się - w tygodniu od godz. 16.00, natomiast w 
soboty od godz. 12.00.

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie
24.01.2017r.(wtorek) -  ul. Krótka i Łąkowa, Poniatowskie-

go 1 do 7B
25.01.2017r. (środa) - ul. Poniatowskiego 9 do 20
26.01.2017r. (czwartek) - ul. Poniatowskiego 21 do 25
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy ok.
 godz. 21.00. (W sobotę od godz. 10.00) 

Opr. MR 
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NADLEŚNICTWO NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza
 przetarg ustny nieograniczony na 

najem stanowiska garażowego
 położonego w Nowogardzie przy ul. 15-go Lutego:

Cena wywoławcza: 50 zł (netto)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2017r. w świetlicy przy ul. 

Radosława 11, 72-200 Nowogard
Szczegółowe informacje zawarto 

w ogłoszeniu na stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard

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

RENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 11 LUTY 2017r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Serdecznie Zapraszam Lidia Bogus

Przyjmiemy do pracy 
przy renowacji i malowaniu okien drewnianych na 

terenie Goleniowa z możliwością miesięcznych delegacji 
do Szwecji. Umowa stała, transport, zakwaterowanie. 
Wymagania: sprawność manualna, zaangażowanie, su-

mienność. Dla osób znających język angielski stanowiska 
kierownicze, dla wszystkich możliwość rozwoju. 

Preferowane osoby niepalące. 
Zainteresowanych prosimy o krótkie cv 

na adres 
e-mail mts-zatrudnienie@wp.pl lub pod numerem tel. 

668994587

Zarząd koła miejsko-Gminny PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

- pracownik działu części,
- doradca blacharsko-lakierniczy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard 

bądź drogą elektroniczną  na adres mailto:
werner@toyota-pewneauto.pl

Wszelkie informacje można również uzyskać:
 pod numerem telefonu 501 374 789

„Podróżą przez życie”

Ukaże się książka zmarłego 
tragicznie Roberta Durskiego 
 „[…] Nasz gospodarz pyta się nas, skąd jesteśmy. Gdy słyszy, że Polonia łapie się za głowę i 
krzyczy Ceausescu! Pomyliła mu się Polska z Rumunią... Ale za to następnego dnia, dumny 
przynosi nam atlas i pokazuje Polskę. Tym razem, bingo!”- to fragment książki, która ukaże 
się 30 stycznia br. pt.: „Podróżą przez życie” autorstwa Roberta Durskiego, tragicznie zmar-
łego w październiku 2014 roku, na szlaku trekkingowym wokół Annapurny w Himalajach. 

Robert Durski był podróżnikiem 
z zamiłowania. Podróżował tyle, na 
ile można pozwolić sobie na reali-
zację pasji pracując jednocześnie 
na etacie. Kochał odkrywać nowe 
miejsca, poznawać nowych ludzi. 
Szczególnie pokochał góry. Był ty-
powym górołazem. Przez lata swo-
ich podróży tworzył relacje na por-
talu Cro.pl, gdzie pod pseudoni-
mem RobCRO dzielił się swoją wie-
dzą i doświadczeniem podróżni-
czym. Miał duże grono czytelników, 
którzy mocno mu kibicowali. 

- Zaczynał nieśmiało, ale w mia-
rę kolejnych wypraw widać, jak bar-
dzo oddawał się swej pasji i jak wie-
le przyjemności mu to sprawiało. 
Opisy są coraz bogatsze i dojrzalsze, 
a niektóre sytuacje często traktowa-
ne z przymrużeniem oka- wspomi-
na dziś siostra Roberta, Katarzyna 
Durska, która była zaangażowana w 
wydanie książki. 

 W październiku 2014, w Hima-
lajach, Robert był po raz pierwszy. 
Wraz z Przyjaciółmi wybrał najbez-
pieczniejszy czas na podziwianie hi-
malajskich szczytów. Niestety, zna-
lazł się w grupie ludzi, którzy byli na 
przełęczy Thorung La, kiedy nad-
ciągnął cyklon. Robert był jednym z 
trzech Polaków, którzy stracili życie. 
Zdarzenie to było szeroko komen-

towane w mediach, a dramat, który 
wydarzył się na szlaku wokół Anna-
purny, został uznany za największą 
dotychczas tragedię trekkingową w 
Nepalu. Warto również zaznaczyć, 
że właśnie to zdarzenie miało bez-
pośredni wpływ na powstanie pro-
gramu Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych dla wszystkich podróż-
nych ODYSEUSZ, którzy po zareje-
strowaniu się do systemu są na bie-

żąco informowani o zaistniałych sy-
tuacjach losowych w kraju, w któ-
rym obecnie przebywają.

Książka „Podróżą przez życie” 
stanowi zbiór relacji, które wciąga-
ją i które trudno odłożyć na póź-
niej. Bogato ilustrowana fotografia-
mi, uzupełniona szczyptą historii i 
geografii. Stanowi doskonałe źró-
dło inspiracji do indywidualnych 
podróży. 

- Robert zarażał pozytywną ener-
gią. To On udowodnił mi wielokrot-
nie, że podróże wzbogacają nas pod 
każdym względem i pokazał, jakie 
są bezcenne. Dziś myślę, że to wła-
śnie Robert wpoił mi potrzebę od-
bywania własnych. Ta książka jest 
też oczywiście ważna dla nas, dla 
najbliższej Rodziny, i dla Przyjaciół, 
którzy podróżowali z Robertem. Te-
raz, dzięki niej o pasji Roberta, ale 
o nim samym będzie mogło dowie-
dzieć się wiele osób, i to jest wspa-
niałe- dodaje Katarzyna Durska. 

Premiera książki „Podróżą przez 
życie”, wydawnictwa Poligraf, bę-
dzie miała miejsce 30 stycznia. 
Książkę będzie można nabyć w wie-
lu księgarniach internetowych, np. 
empik, PWN, atlas. Dostępna też 
będzie w nowogardzkiej księgarni 
„Małgorzata”, przy ul. 700-lecia 27 
a (łącznik z ul. 5-go Marca, koło 
tzw. puchatka). 

Już dziś gorąco zachęcamy do 
nabycia tego wydania. 

MS

Robert Durski podczas wypracy na słowackiej Tatry.  fot. W. Nowak

Okładka książki Roberta Durskiego
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Wydzierżawię
 lokal usługowy 

w Dobrej Nowogardzkiej 
o pow. 58 m2 . 

Tel. 509 528 688
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Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Z Cyklu: młode Talenty 
Prezentujemy wiersz autorstwa Dominiki Rasińskiej, 
uczennicy II LO w Nowogardzie, który przyniósł jej II na-
grodę podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-
go NOWE INSPIRACJE, organizowanego przez Bałucki 
Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej w Łodzi. Przypominamy, 
że wywiad  z Dominiką mogli Państwo przeczytać tydzień 
temu, w naszym wtorkowym wydaniu DN. 

Nasze kłótnie są monologiem
a zimna kawa wypita

między krzesłem a ścianą
pieczętują naszą

obojętność

Przecierane milczeniem
Odciski palców 

Na zwężonych źrenicach

Przerywany oddech
I dwa kroki dalej

Dwa bliżej
Trzy wstecz

Niepewność dotyku
I znów od nowa
i znów to samo
innymi słowami

Jeszcze krok
i lawendowe pole
i przepełniony las

i zgubiony but|
i przepędzony pies

Jeszcze krok

Jeszcze krok
i ujrzysz mnie

Dominika Rasińska 

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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I Choszczeński Wyścig CX

Robert Krause wygrywa pośród 
Juniorów
W niedzielę (22 stycznia), trzech reprezentantów gminy Nowogard wystartowało w kolar-
skim wyścigu przełajowym „I Choszczeński Wyścig CX”. Nowogardzianie zaprezentowali 
się z dobrej strony. Zwycięstwo w kategorii Junior zanotował Robert Krause. 

W Choszcznie na wymagają-
cej przełajowej trasie wystartowa-
ło w sumie 39 zawodników. W ka-
tegorii Open, Nowogard reprezen-
tował Arkadiusz Pietruszewski oraz 
Marek Miśkiewicz, startujący jako 
mieszkaniec Świerczewa. Obaj nasi 
kolarze uplasowali się w pierwszej 
dziesiątce - Arkadiusz Pietruszew-
ski zajął 9. miejsce, z kolei Marek 
Miśkiewicz ukończył swój start na 
10. pozycji. Dominowali kolarze ze 
Strzelec Krajeńskich, którzy zaję-
li pierwsze trzy miejsca. Najszybszy 
był Rafał Chmiel, drugie miejsce za-
jął Sławomir Damian, natomiast na 
najniższym stopniu podium uplaso-

wał się Karol Wojtczak. W kategorii 
Open Kobiet zwyciężyła Marta Bal-
cerzak z Gorzowa Wielkopolskiego, 
natomiast w kategorii Senior 60+ 
najszybszy był Andrzej Jaroszonek z 
Barlinka. Z bardzo ładnej strony za-
prezentował się startujący w katego-
rii Junior 20 - Robert Krause, repre-
zentujący LKK Nowogard. Nasz re-
prezentant zajął 1. miejsce, wygry-
wając z Markiem Bikowskim oraz 
Kamilem Boczkiem z Choszczna. 
Gratulujemy naszym kolarzom oraz 
wierzymy, że udany początek sezo-
nu to dopiero wstęp do ich wielkich 
tegorocznych sukcesów. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej

Krzywice gromią rywali
W minioną niedzielę (22 stycznia), w hali sportowej ZSP w Osinie została rozegrana 6. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W najciekawszym spotka-
niu Krzywice nie dały szans Czarnym Węgorza, tym samym umocniły się na 2. pozycji. Najbardziej zacięty mecz rozegrali zawodnicy Dąbrowy i Żabowa. 
W pozostałych spotkaniach, pewnie wygrywali faworyci.  

Osińska Liga Piłki Siatkowej
6. kolejka:
Węgorza – Krzywice   0:3 (10:25, 27:29, 18:25)
Dąbrowa – Żabowo   3:2 (20:25, 25:21, 28:26, 

18:25, 15:9)
Czermnica – Gwiazda Osina  3:0 (25:22, 25:21, 25:21)
Wojcieszyn I – Wojcieszyn II  3:0 (25:15, 25:12, 25:6)
Kikorze – Bruklin Osina  3:0 (26:24, 25:21, 25:12)

M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Wojcieszyn I 6 6 0 18 18 – 3 503 – 357 
2 Krzywice 6 6 0 18 18 – 5 485 – 392 
3 Czermnica 6 4 2 13 13 – 7 463 – 424 
4 Czarni Węgorza 6 4 2 13 13 – 8 488 – 450 
5 LZS Dąbrowa 6 3 3 11 11 – 12 515 – 510 
6 Żabowo 6 2 4 12 12 – 13 552 – 527 
7 Gwiazda Osina 6 2 4 9 9 – 12 448 – 458 
8 LZS Kikorze 6 2 4 7 7 – 12 395 – 438 
9 Wojcieszyn II 6 1 5 3 3 – 18 327 – 470 
10 Bruklin Osina 6 0 6 3 3 – 18 354 – 494 

Na zdjęciu wiceliderzy tej edycji OLPS, czyli wicąż niepokonane  Krzywice

Pierwszy pojedynek zapowia-
dał się najciekawiej. Niepokona-
ne Krzywice oraz Czarni Węgo-
rza, którzy w tej edycji przegrali 
tylko raz. Nikt się chyba nie spo-
dziewał, że ten mecz zakończy się 
już w trzech setach… Krzywice 
wysoko podniosły poprzeczkę, w 
pierwszym secie dosłownie miaż-
dżąc rywali. Wiceliderzy Czarnym 
pozwolili zdobyć jedynie 10 punk-
tów. Węgorza zdołały się podnieść 
i nawiązać walkę w drugim secie, 
który był niezwykle zacięty. O lo-
sach tej partii musiała zadecydo-
wać gra na przewagi. Skuteczniej-
sze ponownie były Krzywice, któ-
re wygrały 29:27. W trzecim secie 
wiceliderzy nie pozwolili już ry-
walom niebezpiecznie się do sie-
bie zbliżyć, i po wygranej 25:19 
w trzech setach uporali się z dru-

żyną Czarnych. Porażka Węgorzy 
zepchnęła ten zespół na 4. miejsce 
w ligowej tabeli. W drugim meczu 
naprzeciw siebie stanęły zespoły z 
Dąbrowy oraz Żabowa. Pierwsza 
partia padła łupem Żabowa, któ-
re zwyciężyło 25:20. W drugim 
secie Dąbrowa doprowadziła do 
wyrównania po wygranej do 21. 
Trzecia partia to zaciekła walka, 
którą musiała rozstrzygnąć gra na 
przewagi. Więcej zimnej krwi za-
chowali siatkarze z Dąbrowy, któ-
rzy objęli prowadzenie w meczu 
po wygranej 28:26. Żabowo jed-
nak nie zamierzało się poddawać, 
i po pewnej wygranej w czwartym 
secie 25:18, doprowadziło do tie-
-breaka. W decydującej rozgryw-
ce to jednak Dąbrowa zachowa-
ła więcej sił i koncentracji, przez 
co pokonała rywali 15:9 i zainka-

sowała 2 punkty. W ligowej tabeli 
Dąbrowa zanotowała awans na 5. 
miejsce, spychając Żabowo na 6. 
pozycję, pomimo tego, że Żabowo 
ma na swoim koncie jeden punkt 
więcej. Wszystko za sprawą liczby 
zwycięstw – Dąbrowa wygrała je-
den mecz więcej, a większa liczba 
punktów Żabowa, wynika z roze-
granych pięciosetowych pojedyn-
ków.   W pozostałych spotkaniach 
obyło się już bez tak dużych emo-
cji. Czermnica w meczu z Gwiaz-
dą Osina zainkasowała komplet 
punktów po zwycięstwie w trzech 

setach, odpowiednio do 22., 21. i 
21. punktów. Czermnica tym sa-
mym zainkasowała 4 ligowe zwy-
cięstwo i awansowała na 3. miej-
sce w tabeli. Dla gospodarzy z Osi-
ny, porażka oznacza spadek na 7. 
pozycję. W czwartym meczu dnia 
kibice byli świadkami pojedynku 
dwóch drużyn z Wojcieszyna. Li-
derzy w starciu z drugim zespo-
łem nie mieli większych proble-
mów ze zgarnięciem 3 punktów. 
Wojcieszyn II w sumie był w sta-
nie ugrać jedynie 33 punkty! W 
pierwszym secie pierwszy zespół z 
Wojcieszyna wygrał 25:15, w dru-
gim 25:12, natomiast trzecia par-
tia to istna demolka i efektow-
ne zwycięstwo 25:6. Wojcieszyn I 
wciąż pozostaje niepokonaną dru-
żyną i wygląda na to, że w tej edy-
cji już tylko Krzywice mogą prze-
ciwstawić się tej ekipie. Na zakoń-
czenie LZS Kikorze podejmowa-

ły Bruklin Osina. Jak już wspo-
minaliśmy we wcześniejszych ar-
tykułach, Kikorze z meczu na 
mecz prezentują się coraz lepiej. 
Tym razem zawodnicy tej druży-
ny nie dali szans rywalom z Osi-
ny. Co prawda Bruklin nie zamie-
rzał przegrywać bez walki, dlate-
go pierwszy set rozstrzygnęła gra 
na przewagi. Pewniejsi w swoich 
zagrywkach okazali się zawodni-
cy z Kikorzy, którzy wygrali w tej 
partii 26:24. Drugi set to już nieco 
większa przewaga faworyzowanej 
drużyny i wygrana 25:21. W trze-
ciej partii siatkarze z Osiny byli 
już kompletnie bezradni i wysoko 
przegrali 25:12, co oznacza dru-
gie zwycięstwo LZS Kikorzy, które 
rozpoczęły swój marsz w górę li-
gowej tabeli. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR

W meczu na szczycie Krzywice zaprezentowały bardzo wysoki poziom gry w obronie

Trasa przygotowana w Choszcznie była 
wymagająca, nie dziwi fakt, że czasem 
trzeba było zsiąść z rowera, Na zdjęciu 
Arkadiusz Pietruszewski
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II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Dotkliwa porażka we własnej hali
W sobotę (21 stycznia), tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali we własnej hali dwa ligowe spotkania. W pierwszym meczu bez więk-
szych problemów podopieczni Józefa Korkosza zanotowali zwycięstwo. Z kolei w starciu z liderami rozgrywek, zawodnicy z Wierzbięcina musieli prze-
łknąć gorzką pigułkę dotkliwej porażki...

W swoim pierwszym sobot-
nim meczu, rozgrywanym w ra-
mach 12. kolejki II Ligi Męż-
czyzn w tenisie stołowym, pod-
opieczni Józefa Korkosza po-
dejmowali drużynę czarnych 
Pieszcz. Rywale są dostarczy-
cielem punktów i zwycięstwo 
Wierzbięcina było pewne, po-
zostawała kwestia tego, jak wy-
soko wygrają zawodnicy z gmi-
ny Nowogard. Czarni zdołali 

wygrać tylko jeden pojedynek. 
Dla Visonex LUKS Top punkto-
wali: Bartosz Jemilianowicz 2, 5 
pkt., Sebastian Jemilianowicz 2, 
5 pkt., Mateusz Witkowski 2 pkt. 
oraz Bartosz Dobrowolański 2 
pkt. Tak jak się tego spodziewa-
liśmy, była to dobra rozgrzewka 
przed spotkaniem w ramach 13. 
kolejki, w którym na podopiecz-
nych Józefa Korkosza czekał 
niepokonany zespół Darz Boru 

Karnieszewice. Rywale do tej 
pory przegrali tylko pięć małych 
punktów. W pierwszym meczu 
obydwu drużyn Wierzbięcin 
uległ w Karnieszewicach 8:2. Jak 
się okazało, 13. kolejka była pe-
chowa dla gospodarzy. Druży-
na Darz Boru nic sobie nie robi-
ła z tego, że gra na terenie wice-
liderów. Rywale zdecydowanie 
przewyższali Wierzbięcin i pew-
nie wygrali 9:1. Jedyny pojedy-
nek zapisany na korzyść gospo-
darzy wygrał Bartosz Dobrowo-
lański. Dotkliwa porażka boli, 
ale zawodnicy z Wierzbięcina 
już myślą o kolejnym spotka-
niu, kończącym rundę zasadni-
czą. Ten mecz jest o tyle ważny, 
że decydować będzie o układzie 
sił w grupie północnej II Ligi 
Mężczyzn. - Po zdobytych dwóch 
punktach za wygraną z Czarny-
mi, wciąż utrzymujemy drugie 
miejsce. Bardzo ważny mecz ro-
zegramy za dwa tygodnie z Poli-
cami we własnej hali, gdzie okaże 
się czy zajmiemy drugie, czy też 
trzecie miejsce w końcowej klasy-
fikacji rundy zasadniczej. Mamy 
już pewny awans w barażach o I 

Ligę, pozostaje kwestia tego, na 
którym miejscu skończymy. Im 
wyżej się uplasujemy, tym więk-
sza szansa, że wpadniemy na teo-
retycznie słabszą ekipę z Wielko-
polski - wyjaśnia Bartosz Jemi-
lianowicz. Wierzymy, że pod-
opieczni Józefa Korkosza utrzy-

mają 2. miejsce na koniec roz-
grywek, co pozwoli im wyloso-
wać trzeci zespół z wielkopol-
skiej II Ligi. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Jedynie Bartosz Dobrowolański zdołał wygrać swój mecz, w starciu z rywalami z 
Karnieszewic

II Liga Mężczyzn gr. Północ
12. kolejka (21 stycznia):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – ULKS Borne Sulinowo 10:0
ATS Stargard – KTS Koszalinianin Koszalin  7:3
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz 9:1
UKS Champion Police – Darz Bór Karnieszewice  0:10
13. kolejka (21 stycznia):
UKS Champion Police – UKS Czarni Pieszcz  9:1
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice 1:9
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KTS Koszalinianin Koszalin 9:1
ATS Stargard – ULKS Borne Sulinowo   7:3

M M P Małe pkt. 
1 Darz Bór Karnieszewice 13 26 124 - 6 
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 13 21 91 - 39 
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 13 19 87 - 43 
4 ATS Stargard 13 13 59 - 71 
5 UKS Champion Police 13 13 57 - 73 
6 KTS Koszalinianin Koszalin 13 8 51 - 80 
7 UKS Czarni Pieszcz 13 2 27 - 103 
8 ULKS Borne Sulinowo 13 2 24 - 106 

 Gimnazjum nr 2 w finale Gimnazjady                          
 Reprezentacja chłopców Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie po zdobyciu II miejsca w Mistrzostwach Gminy Nowogard i I miejsca w Mistrzostwach Powiatu 
w Mostach orazII miejsca w Mistrzostwach Regionu B w Unihokeju  Chłopców w Mrzeżynie awansowała do Finału Wojewódzkiego Szkół Gimnazjalnych.

    Finał Wojewódzki odbył się 
14 grudnia 2016r. w Tucznie. W 
zawodach uczestniczyło osiem 
zespołów reprezentujących czte-
ry regiony województwa zachod-
niopomorskiego. Uczestnicy za-
wodów zostali podzieleni na dwie 
grupy. Nasza reprezentacja drogą 
losowania musiała się zmierzyć z 
Gimnazjum w Baniach, Gimna-
zjum w Bierzwniku oraz Gimna-
zjum w Grzmiącej. 

Podczas rywalizacji grupo-
wej chłopcy z naszego gimna-
zjum doprowadzili do dwóch re-
misów z Bierzwnikiem (0:0) i Ba-
niami ( 1:1) oraz ulegli drużynie 
z Grzmiącej (4:1). Ostatecznie 
nasza drużyna uplasowała się na 
VI miejscu w Finale Wojewódz-
kiej Gimnazjady w Unihokeju 
Chłopców.

Naszą szkołę reprezentowali:
Kacper Torzewski( bramkarz)          

Piotr Saja
Szymon Michalczuk                           

Wiktor Krzysztoszek
Patryk Michalczuk                              
Jakub Łokaj
Robert Tomczyk                                  

Seweryn Kostrzanowski
Michał Dziedzic                                   
Kryspin Chanarz
Damian Jakubiuk                                
Adrian Kwiatkowski
          Na pochwałę również za-

sługuje nasza drużyna koszyka-
rek dziewcząt, która w Mistrzo-
stwach Gminy Nowogard oraz 
Mistrzostwach Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w Maszewienie 
miały sobie równych zajmując I 
miejsce w obu tych zawodach. 

W Mistrzostwach Regionu B 
odbywających się 19 grudnia, w 
Kołobrzegu nasz zespół pokonał 
w grupie B dwie drużyny z Gim-
nazjum w Rewalu i Międzyzdro-
jach. Dzięki tym zwycięstwom na-
sze dziewczyny mogły zagrać w fi-
nale ze zwycięską drużyną grupy 
A, którą okazała się reprezenta-
cja Gimnazjum ze Szczecina. Na-
sze rywalki pokonały natomiast 
w fazie grupowej zespoły z Koło-
brzegu oraz Świnoujścia.  W me-
czu finałowym o I miejsce nieste-
ty nasza drużyna uległa rywalkom 
ze Szczecina.  Dzięki zajęciu II 
miejsca reprezentacja koszykarek 

Gimnazjum nr 2 awansowała do    
½  Finału Wojewódzkiej Gimna-
zjady w Koszykówce Dziewcząt.

Reprezentacja koszykarek:
Natalia Szmyt                          
Agata Żorawowicz

Paula Gadzalińska                
Weronika Modrzejewska
Magda Olejnik                        
Wiktoria Górska
Maja Kowalska                          
Hanna Grybowska   

Kaja Kowalska                        
Katarzyna Skobyranda
 Życzymy naszym koszykarkom 

powodzenia w finale. 
Inf. własna                                
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Niemiecki staż - szanse na pracę masz”
W dniu 04.01.2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych a dokładnie pierw-
sza grupa uczestników stażu w Berlinie - w ramach projektu finansowanego z programu PO 
WER - była z wizytą u Starosty Goleniowskiego Tomasza Kulinicza. Podczas tego spotkania 
Starosta życzył uczniom bezpiecznego pobytu, wielu wrażeń oraz czerpania z tego, co do-
bre w niemieckim systemie pracy. Jednocześnie uczniowie otrzymali należne kieszonkowe 
zgodnie z podpisanymi umowami. 

W dniu 08.01.2017 r., grupa 18 
uczniów ZSP z 2 opiekunami wy-
ruszyła do Berlina, gdzie odby-
wają miesięczny staż w przed-
siębiorstwach branży gastrono-
miczno-hotelarskiej. Zostali oni 
podzieleni na 2-3 osobowe gru-
py stażowe. Codzienna praca to 
8 godzin z przerwą na posiłek, w 

soboty natomiast dodatkowo sta-
żyści mają 5- godzinny kurs ję-
zyka niemieckiego. Niedziela 
jest dniem na poznawanie i zwie-
dzanie Berlina oraz branie udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych. 
Wszyscy uczniowie i opiekuno-
wie zakwaterowani są w hoste-
lu w Berlinie i mają do dyspozy-

cji miesięczne karty na wszystkie 
środki berlińskiej komunikacji 
miejskiej ułatwiającej poruszanie 
po całym mieście. 

Planowany powrót ze stażu to 
04.02.2017 r., i po tym terminie 
zdamy pełną relację z odbytych 
staży.

Konkurs na najlepszego 
czytelnika w ZSP 
W piątek (20 stycznia), odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika w I 
semestrze roku szkolnego 2016/2017.  

To już druga edycja konkur-
su, mającego na celu wyłonienie 
czytelnika, który wypożyczył i 
przeczytał największą ilość ksią-
żek. Po długim przeszukiwaniu 
i analizie kart bibliotecznych zo-
stał wyłoniony najlepszy czytel-
nik w I semestrze, którym została 
Anna Jędrzejewska z klasy III TŻ. 
Ania ma na swoim bibliotecznym 
koncie 13 pozycji, wśród których 
znalazły się tytuły takich pisarzy 
jak:  Camilla Läckberg, Harlan 

Coben, Gayle Forman, Nicho-
las Sparks, John Grisham, Lee 
Child, nie zabrakło także pol-
skich klasyków, jak np. Bolesław 
Prus. Ania otrzymała z rąk orga-
nizatorki Pani Katarzyny Kijany 
dyplom, książki i słodkości. Bar-
dzo dziękujemy Ani za charyzmę 
oraz wytrwałość w jej zaintere-
sowaniu literaturą. Na wyróż-
nienie zasługuje również Wero-
nika Kozak z klasy II K, która w 
I semetrze przeczytała 12 ksią-

żek. W czerwcu odbędzie się po-
nowne rozstrzygnięcie konkur-
su – będziemy wyłaniać najlep-
szego czytelnika w II semestrze. 
Gratulujemy Ani i Weronicetak 
pięknej pasji oraz zachęcamy 
wszystkich do czytania książek 
i odwiedzania bibliotek (szkol-
nych i publicznych). 

Wiktoria Żbikowska, kl. I TL 

Najważniejsze, że jest fajnie!

Dzień Patrona w ZSP 
Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: 
dopiero pilna praca go obrobi 

i wartość mu wielką nada – 
słowa te wypowiedziane przez 
Stanisława Staszica można uznać 
za motto Dnia Patrona, który 
obchodziliśmy w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 20 stycznia. 

Tradycyjnie w styczniu ob-
chodzimy Dzień Patrona 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, którym jest Stanisław 
Staszic - wybitny człowiek epo-
ki oświecenia, chociaż śmiało 
można nazwać go człowiekiem 
renesansu. Dlaczego? Kiedy za-
poznajemy się z jego biografią, 
widzimy wszechstronność jego 
zainteresowań – Staszic był 
zarazem literatem, filozofem, 
publicystą, politykiem i geogra-
fem. 

Piątek minął więc uczniom i 
pracownikom ZSP pod znakiem 
obchodów Dnia Patrona –ucznio-

wie mogli więc obejrzeć w czasie 
zajęć prezentację multimedialną 
na temat naszego patrona, chętni 
wzięli również udział w konkursie 
na temat życia i działalności 
Staszica, który został zorgani-
zowany przez nauczycielkę histo-
rii Panią Annę Zamarę. Dodat-
kowo w holu szkoły można było 
obejrzeć wystawę poświęconą tej 
wybitnej jednostce. 

Stanisław Staszic pisał: 
Mocno przekonany będąc, ze 

głównym przeznaczeniem człowie-
ka na tej ziemi jest, aby dobrze czy-
nił ludziom, aby swoimi czynami 
starał się ulepszać los swoich bliź-
nich, los drugich ludzi, aby nawet 
usiłował, by dobroczynne jego za 
życia czynów skutki uszczęśliwia-
ły jeszcze pokolenia następnych lu-
dzi, ku dopełnianiu tego przezna-
czenia dążyłem ciągle przez całe 
moje życie. 

 Konkurs dotyczący życia i twórczości  Stanisława Staszica

Uczniowie podczas oglądania prezentacji 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZe NIa drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
52m2 cena do negocjacji. 507 
555 158 

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 m2 
przy ul. Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 
m2 tel: 783 570 056.

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
693 128 108

•	 Sprzedam	działki	uzbrojne	Ko-
ściuszki.	Tel.	691	180	848	

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe dla młodego małżeń-
stwa lub osób samotnych do 
stycznia. Tel. 667 994 240 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 
ul. Gen. Bema w Nowogardzie. 
700 m2. Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie na ul. Banko-
wej, na I piętrze, 62,20 m2, cena 
190 tyś. Mieszkanie można zaku-
pić w programie MDM.tel. Kon-
taktowy: 530 450 720.

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	Karsku	przy	drodze.	691	664	
658

• Bezczynszowe mieszkanie sprze-
dam (74m2) w Nowogardzie,3 
pokoje, kuchnia i łazienka do re-
montu. 691 886 623, 604 177 470 

• Do wynajęcia duży garaż na ul. 
Jana Pawła II. Tel. 663 349 107 

• Wynajmę albo sprzedam dwupo-
kojowe mieszkanie ul. Światowi-
da. 668 15 15 16,  608 626 696

• Sprzedam mieszkanie w Szczeci-
nie, 2 poziomowe, ok. 100 mkw., 
4 pokoje, ul. Krasińskiego. Tel. 
781 048 729

• GARAŻ z Poniatowskiego za-
mienię lub Kupię w okolicy Net-
to w Nowogardzie. Tel. 606 615 
239, 668 441 696

• Kupię mieszkanie minimum 2 
pokojowe do 1200 tys zł, bez po-
średników. 537 955 050

•	 Komfortowe mieszkanie z balko-
nem na parterze 62m2, łazienka, 
osobne WC duża jasna kuchnia 
i 3 pokoje. Wymienione nowe 
okna i alarm. Możliwość na kre-
dyt dla MM. Tel 795726069

•	 Mieszkanie bezczynszowe 86m2 
trzy b.duże pokoje miejsce par-
kingowe na 1-szym piętrze 
tel.795 726 069

• Kupię mieszkanie dwa pokoje 
parter lub I piętro centrum No-
wogardu do 150 tys, bez pośred-
ników. 660 135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 pokoje 
parter lub pierwsze piętro, bez 
pośredników. 509 307 702 

• Do wynajęcia mieszkanie 55m2. 
792 525 292 

• Sprzedam pół budynku miesz-
kalnego z działką w Konarzewie. 
691 792 825 

•	 Sprzedam	 3	 pokoje	 I	 piętro,	
ładne.	Ciekawa	oferta.	697	999	
578	

• Zamienię mieszkanie 63m2 trzy-
pokojowe z dużym balkonem i 
możliwością adaptacji strychu na 
mieszkanie wyłącznie na parte-
rze. 609 463 904, 781 115 015 

• Sprzedam działki pod zabudo-
wę domków jedno i dwurodzin-
nych okolice Nowogardu. 91 39 
25 888

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

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
do I piętra w Nowogardzie. Tel. 
696 021 526

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w domku jednorodzin-
nym. 693 344 807 

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum Nowogardu, po remoncie, 
na dłuższy czas, od lutego. 501 
832 458 

mOTOrYZaCJa

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

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

•	 Sprzedam 4 opony Vredeste-
in letnie 215/50 r17 91V, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 
034 782 

•	 Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 
rok produkcji 1997 przebieg 
211 tys. km, złoty metalik. Szy-
ber dach, ABS, 2x poduszka po-
wietrzna. 693 404 728 

•	 Tarpana, Lublina kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam Peugeota 406, com-
bi. 795 429 655 

•	 Sprzedam Renault Clio, pierw-
szy właściciel, serwisowany., 1.2 
benzyna, ośmioletni. 604 283 
174 

•	 Tanio sprzedam Opel Corsa C, 
mały przebieg, na części. Tel. 
519 385 158

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 790-
716-816

• Sprzedam Matiza. Cena 1200 zł. 
693 263 439

• Sprzedam Mercedes E-300 rok 
96. Tel 693 344 667 

• Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 
rok 2013 pierwszy właściciel 
serwisowany w Aso przebieg 48 
tys., stan bardzo dobry. Tel. 513 
444 970 

rOlNICTWO

•	 Sprzedam  ziemniaki jadal-
ne vineta, denar – cena 70 gr 
oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Sprzedaż	jaj	wiejskich	–	kurze.	
502 119 960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417
• Krowy i cielaczka sprzedam. 508 

211 596 
• Sprzedam wagę do ważenia 

zwierząt (1  tys. kg.). 606 576 
417 

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Sprzedam przyczepę do przewo-
zu koni i bydła po remoncie zare-
jestowana. 793 836 238 

 USŁUGI

• PRANIE DYWANÓW I TAP-
CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY. 
668 151 516

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁ-
NIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hudraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

• T R A N S P O RT- P R Z E P R O -
WADZKI. TEL. 665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

• Remonty mieszkań. 607 729 933 
• Ogrzewanie, instalacje miedź. 

660 879 108 
• Remonty, wykończenia wnętrz 

wszystko. 660 879 108
• Usługi koparko-ładowarką. Tel. 

509 568 616 
• Glazurnik fachowo i solidnie. 

721 988 735 
• Rzeźbiarstwo, renowacja mebli, 

instrumentów. 726 403 937
• Usługi elektryczne, montaż i 

obudowa kominków. 722 154 
477

PraCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	 nie-
miecki	 komunikatywny,	 za-
robki	netto	do	1500	euro/mies.,	
wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzo-
ne	oferty,	legalnie	737	451	825,	
737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię	pracownika	ogólno-
budowlanego.	Tel.	695	264	594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 
897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu Lewiatan ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373, 502 239 
619 

• Zatrudnię kierowcę C+E pra-
ca transcargo Szczecin, w kraju. 
Weekendy w domu. 665 515 329 

• Zaopiekuje się dzieckiem lub 
osobą starszą i posprzątam. 887 
077 573 

•	 Zatrudnię	 stolarza.	 503	 084	
687

• Hurtownia drobiu zatrudni kie-
rowcę kat. B. 602 288 598 

• Zatrudnię doświadczonego stola-
rza, atrakcyjne zarobki, umowa o 
pracę. 696 034 712 

•	 Zatrudnię	 mechanika	 samo-
chodowego	 z	 doświadczeniem.	
601	470		260

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

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

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 
Tel. 503 332 355 

•	 Sprzedam naczynia Filipiaka 
nowe. Wiadoność 887 200 570

•	 Sprzedam łóżko piętrowe dzie-
cięce stan bardzo dobry. 880 
201 888

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologicz-
ne w bardzo dobrym stanie. Tel. 
606 627 718

•	   Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 
zł. , Laptop Lenovo - 349 zł. Tel. 
503-005-554

•	 Kupie poroża jeleniowatych.tel 
603620605

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

• Sprzedam parowar stan bardzo 
dobry cena 100zł. Tel. 733 794 
989 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 
• Kupię poroże jelenia. 693 344 

667 
• Akordeon Weltmaster 120 bas 

sprzedam, 91 39 170 20 
• Sprzedam telewizor Sony 42 

cale, stan bardzo dobry. 513 444 
970

• Sprzedam biurko w bardzo do-
brym stanie. 793 836 238 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Jest szansa modernizacji stadionu 
- wszystko w rękach gminy

Uzyskają 
dofinansowanie 
z Ministerstwa?
Jak informuje Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program moderniza-
cji infrastruktury sportowej na 2017 rok. W myśl projektu, 
gminy mogą zostać dofinansowane w 50%, w zakresie bu-
dowy lub organizacji obiektu sportowego. Wie o tym pre-
zes Marcin Skórniewski, który poinformował o tej kwestii 
gminnych urzędników. 

Program zakłada wsparcie finanso-
we modernizacji infrastruktury spor-
towej, polegającej na przebudowie lub 
remoncie istniejących obiektów. Pro-
gram jest dedykowany obiektom wy-
korzystywanym przez kluby sporto-
we. Maksymalny pułap dofinansowa-
nia  wynosi do 50%  wydatków kwali-
fikowanych zadania inwestycyjnego, 
jednak nie więcej niż 2 mln zł (3 mln 
w przypadku modernizacji krytej pły-
walni lub krytego lodowiska). W przy-
padku, gdy zadanie inwestycyjne obej-
muje większą ilość odrębnych obiek-
tów/kompleksów, wysokość dofinan-
sowania obliczana będzie dla każde-
go z nich odrębnie. Łączna wartość 
tak obliczonego dofinansowania, nie 
będzie mogła przekroczyć 4 mln zł. 

Nabór wniosków przewidziany został 
na okres od 1 do 28 lutego 2017 r. Od 
dawna trwa dyskusja nad moderniza-
cją stadionu Pomorzanina Nowogard, 
tak, aby klub mógł korzystać ze swoje-
go obiektu także w okresie zimowym, 
a nie płacić za użyczenie stadionu w 
Goleniowie lub Płotach. Prezes Pomo-
rzanina potwierdza, że wie o przygoto-
wywanym programie, informując jed-
nocześnie, że teraz wszystko w rękach 
gminy. - Oczywiście, że wiem o tym 
programie i poinformowałem już od-
powiednie osoby w gminie o możliwo-
ści składania umów o dofinansowanie. 
Ważne, aby wniosek został złożony jak 
najszybciej i aby Rada Miejska wraz z 
burmistrzem szybko podjęły decyzję o 
ewentualnej modernizacji naszego sta-
dionu, gdyż jest wielka okazja na 50 
procentowe dofinansowanie - tłumaczy 
Marcin Skórniewski. Czy jednak mo-
żemy tak optymistycznie patrzeć na 
ten projekt? Trudno wierzyć w to, że w 
gminnej kasie znajdą się pieniądze na 
przebudowę obiektu sportowego przy 
ul. Wojska Polskiego... O tym jak roz-
winie się ta sprawa, informować bę-
dziemy na bieżąco. 

KR

Gmina Nowogard może starać się o do-
finansowanie w wysokości 50 procent 
modernizacji stadionu miejskiego

Zamieszanie w Płotach - sparing odwołany

Piłkarze czekali, a tu klops...
W minioną sobotę (21 stycznia), o godzinie 16: 00, na stadionie w Płotach miał odbyć się 
mecz sparingowy Pomorzanina Nowogard z Radowią Radowo Małe. Niestety mecz nie do-
szedł do skutku, ze względu na zły stan boiska...

Siedemnastoosobowa kadra 
piłkarzy Pomorzanina czekała 
na wyjazd do Płotów, aby roze-
grać tam swój drugi mecz spa-
ringowy z występującymi w A 
Klasie piłkarzami Radowi Ra-
dowo małe. Niestety mecz nie 
doszedł do skutku. Powodem 
było nieprzygotowane boisko 
w Płotach... To dziwne, gdyż 
obiekt w Płotach zazwyczaj bez 
problemów mógł być wykorzy-
stywany w okresie zimowym 

przez drużyny, chcące rozegrać 
swoje mecze kontrolne. Tym ra-
zem zawiniły zmiany personal-
ne. Po wybudowaniu nowocze-
snej hali w Płotach, zmienił sie 
zarządca obiektu, który najzwy-
czajniej w świecie nie przygoto-
wał boiska do przyjęcia zespo-
łów z Nowogardu oraz Radowa 
Małego. Najbardziej zawiedzeni 
z pewnością byli piłkarze, któ-
rzy poświęcili swój wolny czas 
w sobotę, aby zebrać się i poje-
chać do Płotów, choć ostatecz-
nie z wyjazdu nic nie wyszło... 
Prezes Marcin Skórniewski nie 
wyklucza, że w tym zimowym 
okresie przygotowawczym oby-
dwa zespoły jeszcze się ze sobą 
spotkają. Dla trenera Zbignie-
wa Gumiennego pozostaje teraz 
przygotowywać swoich pod-
opiecznych na wyjazd do Bad 
Doberan, gdzie w najbliższy 
weekend zawodnicy Pomorza-
nina rywalizować będą w halo-
wym turnieju piłkarskim Ospa - 
Cup 2017. 

KR 

W takich warunkach to i w Nowogardzie mogli by zagrać z Radowią
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

Budżet przyjęty - na co przeznaczyli prawie 6 mln zł  •   Kiedy można ciąć bez zezwolenia?

reKlama

Firma z branży rolnej  

  Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Mocznik luzem
Cena z dostawa 1180 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

Czytaj s. 3

Kto teraz za to zapłaci? 

I stało się - 
ręka złamana

Dlaczego 
padły 
dwa 
łabędzie?

 s. 2



Nr 7 (2536)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 

 513 088 309  
 91 392 21 65

W piątek, 20 stycznia, odbyła się uroczystość klasowa z okazji Dnia 
Babci i Dziadka przygotowana przez klasę 3a w Osinie. Dzieci wykonały 
portrety swoich dziadków i piękne laurki, które wręczyli swoim bliskim. 
Dziadkowie obejrzeli występy artystyczne swoich wnuków. Nie zabra-
kło także odśpiewania tradycyjnego „Sto lat”. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym poczęstunkiem. Inf. własna

Do pożaru sadzy w kominie doszło we wtorek 24 stycznia, ok. godz. 
10:00, w jednym z domów przy ul. Kazimierza Wielkiego. Na miejscu in-
terweniował jeden zastęp Straży Pożarnej z posterunku w Nowogar-
dzie. W zdarzeniu nikt na szczęście nie ucierpiał. Jedynie strych budynku 
uległ znacznemu zadymieniu. MS

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 brali udział w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym pt. „Strażnicy Sieci”. Celem konkursu było pro-
mowanie dobrych wzorców postępowań w zakresie bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu i edukacja dzieci w tym zakresie. Dodatkowo roz-
wój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów.  Konkurs kierowany 
był do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Chętni mieli wykonać prace pla-
styczne w tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu, i jakie zagro-
żenia czyhają na nas w sieci. Spośród prawie 350 placówek, które zgłosi-
ły udział, Szkoła Podstawowa nr 2, dzięki pracom swoich uczniów, zosta-
ła wyróżniona certyfikatem „Strażnicy Sieci”. Inf. własna

„Dokarmianie nie sprzyja ptakom”

Dlaczego padły dwa  
łabędzie 
W środę, 25 stycznia, na wodach naszego jeziora padły dwa łabędzie. Być może ptaki za-
marzły, ale Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wyklucza, że powodem zgonu mógł być wi-
rus ptasiej grypy. Niestety dokarmianie ptaków może zwiększać ryzyko wystąpienia tego 
groźnego wirusa. 

Przyczyna padnięcia ptaków 
nie jest jeszcze znana. Jak na ra-
zie, ciała ptaków zawieziono do 
Instytutu Weterynaryjnego w Pu-
ławach, gdzie zostanie przeprowa-
dzona sekcja zwłok padłych zwie-
rząt.  - Jak na razie szczegółów 
śmierci łabędzi dokładnie nie zna-
my - informuje nas lekarz wetery-
narii, Zdzisław Czerwiński. - Wy-
soce prawdopodobne, że przyczyną 
mogła być ptasia grypa, ponieważ 
w dalszym ciągu występuje ona nie 
tylko na terenie naszej gminy, ale 
także na terenie całego kraju - do-
daje Lek. Weterynarii. 

Przypomnijmy, że głównymi 
nosicielami wirusa ptasiej gry-
py są ptaki wodne, w szczególno-
ści dzikie kaczki. - Na naszym je-
ziorze kaczek nie brakuje. Wraz 
z nimi pływają łabędzie, które są 
bardziej skłonne do zachorowań 
- mówi lek. wet. Z. Czerwiński. - 
Dokarmianie w tej sytuacji wcale 
nie jest odpowiednie. Ptaki w ocze-

kiwaniu na pokarm zbijają się w 
duże skupiska. W ten sposób wiru-
sy H5 i H7 zdecydowanie szybciej 
się roznoszą, i coraz więcej ptaków 
jest zarażonych.

Alert o ptasiej grypie jest wpro-
wadzony na terenie całego kraju. 
- Dwudziestego grudnia 2016 roku 
zostało wprowadzone rozporzą-
dzenie dla wszystkich hodowców 
drobiu i rolników o tym, aby ptac-
two trzymać w pomieszczeniach 
zamkniętych - mówi lek. wet. Z. 
Czerwiński. – Uprasza się, więc, 
aby każdy, kto hoduje jakiekol-
wiek ptactwo, nie wypuszczał go 
na zewnątrz. Niedostosowanie się 
do tego rozporządzenia może skut-
kować karą dla hodowców – prze-
strzega. 

W rozporządzeniu z dnia 20 
grudnia 2016 roku, o którym 
wspomina Z. Czerwiński, naka-
zuje się hodowcom drobiu (w tym 
także w małych i dużych gospo-
darstwach rolnych) odosobnie-

nie drobiu lub innych ptaków w 
obiektach budowlanych, lub w ta-
kich pomieszczeniach, aby unie-
możliwić kontakt z innym ptac-
twem. Nie należy także poić pta-
ków wodą, do której mogą mieć 
dostęp dzikie osobniki. Karmie-
nie drobiu powinno odbywać 
się w pomieszczeniu, paszą, któ-
ra także powinna być trzymana 
w zamknięciu. Wszelkie niedo-
stosowanie się do tego rozporzą-
dzenia jest karalne, w postaci kary 
pieniężnej. Najniższa kwota, jaką 
można dostać to 720 złotych. 

Jeżeli zaobserwujemy jakieś 
zmiany w zachowaniu lub zdro-
wiu naszego drobiu lub innego 
ptactwa, należy zgłosić to do Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. 
Zgłaszać należy również wszelkie 
martwe ptaki, które zauważyli-
śmy, szczególnie w pobliżu zbior-
ników wodnych.

DŚ

Dwa martwe młode łabędzie znaleziono kilka metrów od murku okalającego jezioro od strony Okrąglaka, gdzie ptaki skupiły 
się w niewielkiej gromadzie

Pani komendant miała wypadek 
Jak dowiedziała się redakcja DN, komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, Małgo-
rzata Figura, uległa niegroźnemu wypadkowi drogowemu. 

Do zdarzenia miało dojść w 
miniony wtorek, 24 stycznia, na 
trasie S3. Z półoficjalnych źró-
deł wiemy, że M. Figura nie była 
sprawcą kolizji. Policja nie chce 
jednak ujawniać szczegółów do-
tyczących okoliczności zdarzenia. 

- Do zdarzenia doszło na trasie 
S3, z początkiem tygodnia. To była 
niegroźna kolizja – mówi jedynie 
Julita Filipczuk, rzecznik prasowa 

naszej policji, pytana o kolizję z 
udziałem samochodu prowadzo-
nego przez M. Figurę.  

Z naszych źródeł informacyj-
nych wynika jednak, że w wyniku 
zdarzenia szefowa nowogardzkiej 
policji trafiła do szpitala. Jej zdro-
wiu nie zagraża na szczęście po-
ważne niebezpieczeństwo.  

MS
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Kto teraz za to zapłaci? 

Złamała rękę na oblodzonym chodniku
W zeszłym tygodniu pisaliśmy o zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach oraz drogach naszego miasta. Jak się okazuje, wiele osób doznało przez to po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu. 

Jedną z takich osób jest p. Da-
nuta. Kobieta w minioną środę 
(18.01), przewróciła się na chod-
niku tuż przed swoim domem na 
osiedlu Radosław i doznała po-
ważnego złamania prawej ręki. - 
Wieczorem około godziny 17:30 
wracałam ze sklepu. Szłam bardzo 
powoli, ponieważ wszędzie był lód. 
Kiedy chciałam przejść na dru-
gą stronę, noga mi się poślizgnęła 
i upadłam - relacjonuje p. Danu-
ta: – po upadku pozbierałam się i z 
bólem ręki poszłam do domu. Tam 
zadzwoniłam po syna i pojechali-
śmy do szpitala, bo moja ręka nie 
dość, że bolała, to jeszcze była wy-
kręcona. 

O godzinie 18:00, p. Danuta 
była już w szpitalu. Tam okazało 
się, że doznała skomplikowane-
go złamania ręki w okolicach nad-
garstka. Włożenie jej w gips nic 
nie pomogło i w piątek (20.01), 
z opuchnięta ręką pojechała do 
szpitala w Zdunowie. Dopie-
ro tam się okazało, że to nie było 
zwykłe złamanie, a złamanie z 
przesunięciem. Pani Danuta mu-
siała na nowo wytrzymać ból spo-
wodowany nastawianiem kości. - 

Już od środy nie śpię. Mimo table-
tek, ból jest straszny. Do tego dys-
komfort spowodowany brakiem sa-
modzielności. Jestem praworęczna 
i bardzo ciężko mi samej coś zro-
bić. - mówi pani Danuta. - Do tego 

wyjazdy do Szczecina. Nie wiado-
mo, jak to się skończy. Być może 
kość będzie się ładnie zrastać, ale 
jeżeli nie, to czeka mnie operacja. 
I w obu przypadkach rehabilitacja. 
A wszystko przez to, że osoby odpo-
wiedzialne za odśnieżanie nie zro-
biły tego, jak należy – denerwuje 
się (i słusznie) p. Danuta.

Jak obiecuje kobieta, nie zosta-
wi tak tej sprawy. Będzie doma-
gać się swoich praw. - Z początku 
nie miałam takiego zamiaru. Jed-
nak, kiedy zobaczyłam, jak urzęd-
nicy traktują zwykłego obywatela, 

postanowiłam nie dawać za wy-
graną. Rodzina i znajomi wspiera-
ją mnie w tym pomyśle. Mam też 
świadka, który widział, że upa-
dłam i potwierdzi, że w tym miej-
scu chodnik był niczym nieposypa-

ny -mówi p. Danuta.
Jednym ze świadków, o którym 

wspomina poszkodowana przez 
brak zapewnienia szorstkości ob-
lodzonego chodnika jest p. Zo-
fia, która także mieszka na Ra-
dosławiu. - Szłam wtedy chodni-
kiem. Widziałam, jak jakaś ko-
bieta upadła. Nie rozpoznałam od 
razu, kto to, bo to była już późna 
godzina a oświetlenie w tym miej-
scu nie jest zbyt dobre. - opowia-
da p. Zofia. - Chciałam podejść, ale 
zaraz ta kobieta się podniosła i po-
szła. Później dowiedziałam się, że 
to Danuta. Bardzo jej współczuję. 
Po za tym nie dziwię się, że upa-
dła. Sama nie raz bym się przewró-
ciła. Tutaj o nas to już chyba cał-
kiem zapomnieli. Teraz była mała 
odwilż, to nie ma tyle lodu, ale w 

zeszłym tygodniu to nie tylko pie-
si, ale i samochody miały problem 
i się ślizgały.

Pani Zofia zastanawia się, kto 
teraz za wszystko odpowie. - Prze-
cież to nie może tak być, żeby nikt 
nie zadbał o chodniki i ulice. Nie 
obchodzi mnie, czyja to jest droga. 
Ma być bezpiecznie i już. A u nas, 
jak widać, bezpiecznie nie było. 
Przecież każdy z nas mógł sobie 
zrobić krzywdę – mówi w rozmo-
wie z DN. 

Pani Danuta nie jest jedyną 
ofiarą oblodzonych chodników, o 
których pisaliśmy w zeszłym ty-

godniu. Jak dowiedział się DN, 
jedna z mieszkanek Nowogardu, 
również przewróciła się na chod-
niku. Miało to miejsce na ulicy 
Rzeszowskiego. Kobieta wysiada-
ła z autobusu i nie zdążyła przejść 
nawet parę metrów, kiedy prze-
wróciła się i upadła doznając po-
ważnego złamania kości miedni-
cy.  Jak się dowiedzieliśmy, kobie-
ta już drugi tydzień leży w szpitalu 
i czeka na operację biodra. 

W tej sytuacji warto przypo-
mnieć słowa, jakie usłyszała od 
miejskiego urzędnika jedna z na-
szych czytelniczek, dzwoniąc do 
UM w sprawie warunków panu-
jących na chodnikach – o sprawie 
pisaliśmy dokładnie tydzień temu. 
Gdy zapytała, co będzie jak ktoś 
złamie sobie nogę, urzędnik miał 

odpowiedzieć: „Jak ktoś złamie 
sobie nogę to wtedy porozmawia-
my”.  Zdaje się jednak, że na roz-
mowy będzie już za późno. Teraz 
przyjdzie czas na wypłatę odszko-
dowań, jeśli poszkodowani przez 
brak odpowiedniego uszorstko-
wienia chodników upomną się o 
zadośćuczynienie. 

O odśnieżaniu na sesji 
O przyczyny porażki w kwestii 

zapewnienia bezpieczeństwa na 
drogach i chodnikach w czasie ze-
szłotygodniowego ataku zimy, py-
tali burmistrza na środowej sesji 
miejscy radni (Bogusław Dziura, 
Marcin Nieradka i Michał Wiatr). 
W imieniu R. Czapli odpowiedzi 
udzielał Tadeusz Fiejdasz, kierow-
nik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska. Kierownik przy-
znał, że w wielu miejscach sytu-
acja nie wyglądała tak jak powin-
na i UM nie wyklucza nałożenia 
kar na firmę odpowiedzialną za 
ten stan rzeczy. Zaznaczył jednak, 
że na ulicach należących do gmi-
ny obowiązuje dość niski standard 
zimowego utrzymania. Podniesie-
nie jego jakości, będzie się wiąza-
ło z koniecznością przeznaczenia 
większych środków w budżecie. 

Może warto to rozważyć? Nic 
nie jest bowiem droższe od ludz-
kiego zdrowia, a to niestety przez 
brak odpowiedniego zabezpiecze-
nia chodników zostało poważnie 
nadszarpnięte, jak pokazują po-
wyższe przykłady. Pytanie, czy 
gminie nie przyjdzie teraz słono 
za te oszczędności zapłacić, kie-
dy pojawią się roszczenia ze stro-
ny poszkodowanych osób. 

DŚ, MS

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD
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USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ
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reKlama

reKlama reKlamareKlama

Ręka p. Danuty, którą złamała podczas upadku

Droga wjazdowa na osiedle, gdzie mieszka i przewróciła się p. Danuta

Pani Danuta pokazująca miejsce, w którym się przewróciła
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lista inwestycji zaplanowanych w budżecie roku 2017
lp nazwa kwota

1 modernizacja dróg i chodników ul. Waryńskiego od bloku nr 19 do 
21 jest 36 100 zł zwiększenie 236 100,00

2 przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego -projekt 15 000,00

3 przebudowa ulicy Kilińskiego -projekt 15 000,00

4 przebudowa ulicy Świerkowej 60 000,00

5 przebudowa ulicy Dąbrowskiego 140 000,00

6 przebudowa drogi Olszyca -Dąbrowa 80 000,00

7 przebudowa drogi w miejscowości Piaski 80 000,00

8 remont drogi Piłsudskiego dotacja dla Powiatu -wykonanie 140 000,00

9 przebudowa drogi Żeromskiego (wykonanie) 315 000,00

10 wysepki spowalniające ruch na ulicy Ks.J. Poniatowskiego 20 000,00

11 renowacja wieży Kościół w Trzechlu 40 000,00

12 budowa placu zabaw w Wierzbięcinie -wykonanie 40 000,00

13 budowa placu zabaw w Miętnie -wykonanie 60 000,00

14 budowa placu zabaw w Lestkowie wykonanie 60 000,00

15 projekt i wykonanie kanalizacji od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego 40 000,00

16 remont łącznika ul. Dworcowa i 700 -lecia -wykonanie 1 350 000,00

17 Renowacja Kościoła pw. WNMP 100 000,00

18 budowa ścieżki rowerowej do Wierzbięcina 70 000,00

19 budowa ścieżki rowerowej do Długołęki 55 000,00

20 budowa chodnika w Kulicach projekt i wykonanie I etap 40 000,00

21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zagospodarowa-
nie terenu sportowo rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska 
-Zamkowa -Kowalska w Nowogardzie -wykonanie I etapu

100 000,00

22 dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej - jednostka gminna zakup 
wozu strażackiego (montaż finansowy 25% wkład własny gminy) 250 000,00

23 budowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonanie 30 000,00

lp nazwa kwota

24 zakup samochodu osobowego- służbowego 100 000,00

25  budowa oświetlenia w Boguszycach od fermy do posesji nr 9 pro-
jekt i wykonanie 45 000,00

26 budowa oświetlenia Żabowo na odcinku od drogi nr 6 do dworca 
PKP projekt i wykonanie 45 000,00

27 budowa oświetlenia Słajsino od drogi nr 147 do posesji nr 3 projekt 15 000,00

28 budowa świetlicy w Wyszomierzu wykonanie wkład do dofinanso-
wania z PROW 300 000,00

29 budowa drogi nr 44 - w Czermnicy wkład do dofinansowania z 
FOGR 200 000,00

30 modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej na-
wierzchni Żabowo przy kościele dokumentacja 15 000,00

31 modernizacja drogi wykonanie nowej nawierzchni z masy bitu-
micznej Orzesze dokumentacja 15 000,00

32 budowa parkingów przy cmentarzu w Żabowie dokumentacja 15 000,00

33 Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard w 
km od 13+741 do 15+184 na odcinku Miętno-Nowogard 20 000,00

34 przebudowa kanalizacji w ul. Czarnieckiego 280 000,00

35 wymiana kotłowni CO SP nr 4 w N-dzie wykonanie 170 000,00

36 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olchowo (z roku 2016) 567 914,00

37 wymiana w SP1 sala gimnastyczna 90 000,00

38 dobudowanie sali w Długołęce (z roku 2016) 282 685,00

39 przebudowa świetlicy w Grabinie (z roku 2016) 56 000,00

40 przebudowa świetlicy w Wołowcu 50 000,00

41 przebudowa świetlicy w Sikorkach 40 000,00

42 budowa świetlicy w Boguszycach 34 000,00

43 przebudowa budynku w Wierzchach (z roku 2016) 120 000,00

razem: 5 796 699,00

14 radnych za przyjęciem budżetu. Przeciw radni z SlD 

Na co przeznaczyli prawie 6 mln złotych?
10 godzin trwała sesja Rady Miasta, jaka odbyła się w minioną środę (25.01). Większość tego czasu radni musieli przeznaczyć na uporządkowanie projektu 
budżetu, jaki otrzymali do przegłosowania od burmistrza, Roberta Czapli. Zmieniony projekt został przyjęty 14. głosami. W drugiej połowie obrad rad-
ni przyjęli również kilka innych ważnych uchwał.

 Sesja rozpoczęła się zgodnie 
z planem, czyli o godz. 9: 00. Po 
stwierdzeniu kworum, odczyta-
niu przez Przewodniczącego RM 
ważnych komunikatów, i zatwier-
dzeniu protokołów z poprzednich 
dwóch sesji (21 i 28 grudnia), rad-
ni zgłosili wnioski, zapytania i in-
terpelacje. Wśród poruszanych 
przez radnych tematów, wiele razy 
powtarzał się temat fatalnego sta-
nu zimowego utrzymania chodni-
ków i ulic w naszym mieście (Bo-
gusław Dziura, Marcin Nieradka, 
Michał Wiatr). Były też pytania 
dotyczące częstych awarii oświe-
tlenia ulicznego (Michał Bociar-
ski) i sytuacji, w jakiej znajdują 
się obecnie poszkodowane w po-
żarze rodziny z Jarchlina (Mar-
cin Nieradka). Padły też pytania 
dotyczące fermy norek w Sikor-

kach (Arkadiusz Ciechaonwski), 
i w Wierzbięcie (Marcin Nierad-
ka). Radny Michał Krata pytał o 
możliwość wybudowania barie-
rek ochronnych wzdłuż drogi w 

Wierzbięcinie. M. Wiatr dopyty-
wał, na jakim etapie jest sprawa 
„przetargu na wodę”, zważywszy, 
że z końcem roku wygasła umo-
wa gminy z niemiecką spółką ma-

jącą nam dostarczać wodę i odbie-
rać ścieki. 

Inwestycje dochodowe
Kolejnym punktem obrad było 

drugie czytanie budżetu. Skarbnik 
gminy, Marcin Marchewka poin-
formował radnych, że projekt bu-
dżetu, jaki pierwotnie zapropo-
nował burmistrz Nowogardu, nie 
uległ zmianie. Dochody budżetu 
zaplanowano na przeszło 83 mln 
zł, a wydatki na prawie 86 ml zł, 
co daje deficyt w wysokości ponad 
2,5 mln złotych.  Toteż radni mu-
sieli wprowadzić łącznie 12 po-
prawek w zaplanowanych, przez 
R. Czaplę, wydatkach majątko-
wych, tak by uporządkować bu-
dżet. Radni nie wyrazili m.in. zgo-
dy na przebudowę Placu Wolno-
ści za 1 mln 800 tys. złotych (przy 
niecałych 6 mln zł na wszystkie 

zadania inwestycyjne) i 400 tys. zł 
na budowę ścieżki wokół jeziora. 
W zamian za to pojawiło się wie-
le zadań w obszarze infrastruktu-
ry komunikacyjnej i tej wpływają-
cej na bezpieczeństwo, które mają 
poprawić dochodowość gminy, a 
typowo konsumpcyjnych tj. dłu-
go wyczekiwanych przez miesz-
kańców remontów i budów wielu 
dróg i chodników na terenie mia-
sta i miejscowości wiejskich. No-
wego oświetlenia, parkingów, pla-
ców zabaw i świetlic wiejskich. Nie 
zapominano także o inwestycjach 
w sieć deszczową i kanalizacyjną, 
z której brakiem boryka się wie-
lu mieszkańców, a jeszcze większa 
ilość z tego powodu powstrzymu-
je się przed budową swoich do-
mów. Zabezpieczano też pie-
niądze na ochronę zabytków i 

Radna Jowita Pawlak przedstawia wnioski do projektu budżetu powodujące prze-
sunięcia środków w ramach inwestycji majątkowych zaplanowanych na ten rok
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dóbr kultury (m.in. remontu 
kościołów), czego nie było w 

projekcie R. Czapli. 
Po wprowadzonych zmia-

nach, nad którymi radni głosowa-
li osobno, odbyła się krótka dys-
kusja. Po niej radni zagłosowa-
li nad przyjęciem budżetu na rok 
2017. Budżet poparło ostatecz-
nie 14 radnych: Lidia Bogus, Jo-
wita Pawlak, Dariusz Kielan, Mi-
chał Wiatr, Marcin Nieradka, Bo-
gusław Dziura, Andrzej Kania, 
Arkadiusz Ciechanowski, Michał 
Krata, Piotr Słomski, Michał Bo-
ciarski, Roman Kwiatkowski, Ra-
fał Paśko i Dawid Juszczyk). Prze-
ciw budżetowi zagłosowało tro-
je radnych z SLD tj.: Jolanta Bed-
narek, Anna Wiąz, Marcin Wolny, 
oraz wspierająca klub Mirosława 
Cwajda (dawniej z WN, obecnie 
radna niezależna). O budżecie i 
zaplanowanych inwestycjach wię-
cej w rozmowie z Przewodniczą-
cym Rady Miasta, Piotrem Słom-
skim - czyt. obok. 

Mamy dwie „nowe” ulice 
Po przyjęciu budżetu, ogłoszo-

no godzinną przerwę w obradach. 
Po niej radni przyjęli jeszcze kil-
ka uchwał m.in.: zmiany statu-
tu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, umożliwiający 
udzielanie wsparcia kobiet w cią-
ży i rodzin w ramach programu 
„Za życiem” (chodzi o wsparcie 
dla kobiet mających urodzić dzie-
ci w stopniu znacznego upośle-
dzenia - więcej w kolejnym wyda-
niu); zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opła-
ty targowej i sposobu ich pobo-
ru, zmiany uchwały w sprawie ty-
godniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć nauczycieli (o 
tych uchwałach napiszemy w ko-
lejnych numerach DN). Radni za-
twierdzili także nadanie dwóm 
ulicom nazwy tj. Słoneczna (dro-
ga za Willą Zbyszko) i Topolowa 
(wjazd od Roosevelta), gdzie w 
ostatnim czasie rozwija się zabu-
dowa jednorodzinna (patrz zdję-
cia). 

Rada za dwukadencyjnością 
Radni za zasadne uznali tak-

że trzy kolejne skargi, jakie wpły-
nęły ostatnio na działania bur-
mistrza, Roberta Czaplę. Pierw-
sza z nich dotyczyła wykorzysty-
wania przez burmistrza gminnej 
strony do ataków na radnych oraz 
obrażania ich podczas sesji. Dru-
ga nie odpowiadanie na składane 
interpelacje w ustawowym czasie. 
Trzecia skarga złożona była przez 
reprezentanta mieszkańców Ża-
bówka i dotyczyła, zdaniem skar-
żącego, przywłaszczenia przez 
osobę fizyczną gruntu gminne-
go, co wpłynęło na komunikacyj-
ne utrudnienia związane z trans-
portem dzieci do szkół w mieście. 

Radni przyjęli też stanowisko 
popierające starania rządu, idą-
ce w kierunku ograniczenia ilości 
sprawowania kadencji przez wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast do dwóch kadencji (więcej 
o tym w numerze). Zagłosowa-
li też za skierowaniem do Insty-
tutu Pamięci Narodowej wniosku 
o opinię historyczną na temat po-
mnika stojącego przy Placu Wol-
ności – w kontekście przepisów 
zezwalających na usuwanie ko-
munistycznych obelisków. 

Marcin Simiński 

Wjazd na ulicę, która od teraz nazywa się Topolowa

Ul. Słoneczna, biegnie za Willą Zbyszko

O budżecie na 2017 rok rozmawiamy  
z przewodniczącym rm, Piotrem Słomskim

Poprawiliśmy na tyle ile 
poprawić się dało
W środę, Rada Miejska przyjęła budżet Gminy na rok 2017. I o tym rozmawiamy z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie, Piotrem Słomskim.

Red.: Panie Przewodniczący, 
przyjęliście ten budżet dość póź-
no…

Piotr Słomski: Dlaczego póź-
no? Od lat w Nowogardzie budżet 
jest przyjmowany w styczniu. Jest to 
zgodne z prawem.

Ale czy nie można było wcze-
śniej?

Oczywiście, że można by było, 
gdyby przedłożenie budżetowe bur-
mistrza   wcześniej trafiło do rąk 
radnych, ale zwłaszcza gdyby pro-
jekt budżetu burmistrza R. Czapli, 
był dobrym projektem i nie wyma-
gał poprawek.

To znaczy, że projekt nie był do-
bry?

Niestety. Radni musieli mocno się 
napracować, aby z tego przedłoże-
nia  zrobić  w miarę odpowiedzialny 
budżet. Musieliśmy wiele poprawić, 
a to wymaga czasu.

Co zatem poprawiliście? 
Przede wszystkim stronę wydat-

kową w zakresie planowanych dzia-
łań inwestycyjnych. Niestety, mar-
nej od lat strony przychodowej bu-
dżetu  nie da się poprawić na tym 
etapie. Skoro jest tak,   że jedną z 
głównych   bolączek naszej Gmi-
ny są niskie przychody podatko-
we per capita,  decydujące o słabych   
przychodach budżetu w ogóle,   to 
tym bardziej trzeba tak konstru-
ować strukturę wydatków inwesty-
cyjnych, aby  szły one na działania, 
które w przyszłości generują docho-
dy podatkowe.

Dotychczas tak nie było?
To jest dopiero drugi budżet, na 

który większość w tej Radzie ma 
wpływ. Tak poprzedni, jak i obec-
ny projekt przedłożony przez bur-
mistrza  obfitował w wydatki na  in-
westycje, które nie tylko, że w przy-
szłości   nie przyniosą korzyści bu-
dżetowych poprzez wzrost przycho-
dów podatkowych, ale będą genero-
wać kolejne koszty.

O jakie przykładowe wydatki 
chodzi?

Na przykład o propozycje wydat-
kowania na ścieżkę rowerową wokół 
jeziora, czy proponowany kształt, 
tzw. modernizacji Pl. Wolności. 

Czy to są inwestycje niepotrzeb-
ne?

Na pewno nie ma teraz na to 
środków i  wynika to z rzetelnej ana-
lizy potrzeb i możliwości, jakie rad-
ni przeprowadzili. Ale przy ocenie 
takich propozycji, nie tylko chodzi 
o niezbędne ustalenie ich miejsca w 
realnej   hierarchii potrzeb. Ważna 
jest także ocena sensowności   po-
mysłów, jak   i proponowanych roz-
wiązań szczegółowych.   I tutaj za-

równo w przypadku ścieżki, jak i Pl. 
Wolności, radni również   formułu-
ją zupełnie zasadnicze zastrzeżenia. 

Co zatem radni zaproponowali 
w zakresie wydatków inwestycyj-
nych? 

Chciałbym tutaj   zaznaczyć,   że 
z powodów, o których wcześniej 
wspomniałem na inwestycje w  bu-
dżecie mamy do dyspozycji kolej-
ny już rok, tylko około 6 mln zło-
tych. Dla porównania, w niewiele 
większym Goleniowie   radni mogą 
rozdysponować w tej   samej kwali-
fikacji budżetowej kwotę około 10 
razy większą. W trakcie środowej 
sesji   Radni przyjęli aż 12 popra-
wek do budżetu, których celem jest 
wydatkowanie środków gminnych 
głównie na inwestycje w infrastruk-
turę, czyli te, które generują rozwój.

Jakie to są inwestycje i co mogą 
spowodować?

Wymienię tylko przykładowe. 
Jedna to remont, a w zasadzie wy-
konanie wraz   z infrastrukturą sie-
ciową   tzw.   łącznika   ul. Dworco-
wej z ulicą 700-lecia. Wykonanie  tej 
inwestycji pozwoli nie tylko po-
prawić tu bezpieczeństwo i udroż-
nić komunikację, ale także umożli-
wi  rozpoczęcie  inwestycji planowa-
nych  przez właścicieli działek poło-
żonych wzdłuż   łącznika.   W efek-
cie cały ten   teren zacznie „żyć” i 
przynosić także   dochody podat-
kowe. Objawem skrajnej niegospo-
darności byłoby dalsze utrzymywa-
nie  najdroższych,  ponieważ poło-
żonych w Centrum miasta,   obsza-
rów w takim stanie zaniedbania, jak 
każdy widzi. Takie miejsca muszą 
„pracować”  podatkowo, a nie stra-
szyć i wyglądem, i brakiem bezpie-
czeństwa.  Kolejne inwestycje z po-
prawek radnych, o których chciał-
bym tutaj wspomnieć, to kanalizacja 

na ul. Traugutta i Czarnieckiego, czy 
przebudowa ul. Żeromskiego. Jedna 
z przyjętych poprawek zgłoszonych 
przez radnych dotyczy wykonania 
ścieżek rowerowych do Wierzbięci-
na i Długołęki.  

Radny zgłaszając poprawkę do 
budżetu musi wskazać, z jakiej po-
zycji budżetu należy zdjąć kwoty 
na proponowany wydatek. Z czego 
więc zabrano przyjmując te 12 po-
prawek?

To ważne pytanie. Przyjmując 
poprawki, poprawiliśmy nie tylko, 
omówione już,  przeznaczenie wy-
datków inwestycyjnych przesuwa-
jąc je z inwestycji tzw. konsumpcyj-
nych na rozwojowe,   ale także nie-
co   zwiększyliśmy kwoty przezna-
czone na inwestycje w ogóle,  prze-
suwając chociażby wydatki np. 
z   promocji Gminy, wydatków na 
administrację czy przeznaczonych 
na organizacje imprez, które powin-
ny być realizowane głównie z pienię-
dzy sponsorów, a nie gminnych. 

Budżet przyjęty teraz, tylko cze-
kać na realizację.

I za to odpowiada już bur-
mistrz.  Rada będzie oczywiście mo-
nitorować w ciągu roku stan reali-
zacji poszczególnych działań. Ko-
rzystając z okazji chciałbym podzię-
kować, zwłaszcza radnym koalicji 
większościowej,  za pracę, którą wło-
żyli, aby budżet poprawić na tyle, na 
ile poprawić się go dało. Skalę  i re-
zultat  tej pracy można ocenić ana-
lizując wszystkie przyjęte poprawki 
radnych i związane z nimi przesu-
nięcia. Burmistrzowi zaś chciałbym 
życzyć powodzenia w realizacji bu-
dżetu, który od momentu zatwier-
dzenia przez Radę staje się ponow-
nie jego budżetem.

Redakcja DN

Piotr Słomski - przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie



Nr 7 (2536)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Michał Gajewski: lat 94, zmarł 24.01.2017r., pogrzeb odbył się 

26.01.2017r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Joanna Dębska: lat 91, zmarła 19.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

27.01.2017r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Stachowiak: lat 85, zmarła 25.01.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 28.01.2017r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Dobrej.
Władysława Walencka: lat 90, zmarła 25.01.2017r., pogrzeb odbę-

dzie się 30.01.2017r, o godz. 13:30 na cmentarzu w Dobrej.
Emilia Cyran: lat 85, zmarła 26.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

28.01.2017r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.Informacje 
przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus, widząc tłumy, wyszedł 
na górę. A gdy usiadł, przystąpi-
li do Niego Jego uczniowie. Wte-
dy otworzył swoje usta i nauczał 
ich tymi słowami: Błogosławie-
ni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą po-
cieszeni. Błogosławieni cisi, al-
bowiem oni na własność posią-
dą ziemię. Błogosławieni, któ-
rzy łakną i pragną sprawiedliwo-
ści, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześla-
dowanie dla sprawiedliwości, al-
bowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy /ludzie/ wam urągają i 
prześladują was, i gdy z mego po-
wodu mówią kłamliwie wszystko 

złe na was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie. (Mt 5,1-12a)

Dziś Chrystus wychodzi na 
górę i zabiera nas ze sobą. Od-
rywa nas od tego co przyziem-
ne, od tego co nisko by poka-
zać nam, by wyprowadzić nas 
na wyżyny. Wielkim pragnie-
niem Boga jest to abyśmy byli 
szczęśliwi. Wskazuje nam dzi-
siaj drogę do osiągnięcia tego 
szczęścia. Jeśli każdy z nas miał-
by stworzyć sam listę 8 rzeczy, 
które uczynią nas szczęśliwy-
mi to czy ta lista pokrywałaby 
się z tym co wypowiedział Jezus 
na górze? Jeśli pracodawca szu-
ka kogoś do pracy to czy weź-
mie do niej byle kogo? Czyż ra-
czej nie będzie szukał kogoś am-
bitnego, z pomysłami, pracowi-
tego, kogoś oddanego sprawie? 
Czyż jeśli robią nabór do jedno-
stek specjalnych to czy nie wy-
bierają odważnych, o wielkiej 
sprawności fizycznej, o nad-
zwyczajnych umiejętnościach? 
A Jezus? Kto należy do Jego eli-
ty? Silni? Odważni? Bóg wybie-
ra to, co słabe, poniżone, prze-
śladowane. Co to za droga do 
szczęścia, co to za błogosławień-
stwo być ubogim, smutnym? 
My uważamy to wszystko ra-
czej za przekleństwo. Modlimy 
się, aby to tylko nas nie dotknę-
ło. Wzbraniamy się przed tym, a 
Jezus pokazuje nam to i mówi: 

tak żyj, a będziesz szczęśliwy. 
Każdy z nas chcąc lub nie chcąc 
doświadczył, bądź doświad-
cza, albo doświadczy, któregoś 
z jezusowych błogosławieństw. 
Gdy czegoś takiego faktycznie 
doświadczymy to jak reaguje-
my? Naszym ludzkim odru-
chem jest oskarżanie Boga. To 
wołanie rozdartego serca, które 
głośno krzyczy: dlaczego?! Dla-
czego to przytrafiło się mi, mo-
jej rodzinie? Dlaczego Boże do 
tego dopuszczasz? Może warto 
by było zamiast stawiać to py-
tanie: dlaczego, zacząć pytać się: 
co chcesz Panie mi przez to po-
wiedzieć, co mi pokazać, czego 
mnie nauczyć? Jezus na koniec 
dzisiejszego fragmentu Ewange-
lii mówi: cieszcie się i radujcie. 
Z czego mam się cieszyć? Z do-
świadczenia ubóstwa? Z czego 
mam się radować? Z doznawa-
nia szyderstw? Z oskarżeń? Ale 
Jezus mówi dalej: cieszcie się i 
radujcie, bo wielka jest wasza 
nagroda w niebie. My za bardzo 
skupiamy się na tym co ziemskie 
i umyka nam istotna prawda, że 
na nas czeka niebo. Wszystkie 
nasze życiowe doświadczenia, 
przez zmartwychwstanie Chry-
stusa, nie są w stanie pozbawić 
nas wieczności, pozbawić nas 
nieba. To jest dla nas prawdzi-
we błogosławieństwo! Bóg pyta 
nas: czy chcemy być szczęśli-
wi. Zaprasza nas do wejścia na 
drogę błogosławieństw. One od-
noszą się do Jezusa. On prze-
cież był ubogi, poniżony, prze-
śladowany. My mamy być Jego 
naśladowcami. Jezus wskazuje 
nam drogę, którą przebył, aby 
pójść do domu Ojca i zaprasza 
dziś każdego z nas do pójścia za 
Nim, do pójścia Jego śladami. 
Bóg pragnie abyśmy byli szczę-
śliwi. Czy jednak pozwolę Bogu 
by swoje pragnienie realizował 
w moim życiu? 

Ks. Krystian Dylewski 

Caritas informuje 
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowogardzie informuje, że w dniach 31.01 (wtorek) oraz 
1.02 (środa), w godzinach 13:30 – 16:00 odbędzie się kolejna 
dystrybucja żywności z programu pomocowego UE (nowa 
dostawa). We wtorek, zapraszamy osoby o numerze porząd-
kowym od 1 do 80. Natomiast w środę, osoby posiadające 
numerek od 81 do ostatniego na liście. Dary wydawane będą 
w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2.

„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Wizyty duszpasterskie  
w Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie

27 stycznia – (piątek); ul. Ko-
ściuszki17-34/2, ul. Roosevelta ( 
prawa strona ), ul.    Roosevelta ( 
lewa strona );

28 stycznia – (sobota); ul. Woj-
cieszyn cz.II, ul. Rataja, Racła-
wicka, Głowackiego, Kosynierów, 
Dąbrowa cz.II

30 stycznia – (poniedzia-
łek); ul. Grota Roweckiego (pra-
wa strona), ul. Grota Roweckiego 
(lewa strona) i  ul. Lipowa

31 stycznia - wtorek;  ul. Pi-
łusudskiego i  ul. Sikorskiego, ul. 
Bankowa 3a i  uzupełnienia                                

Kolęda rozpoczyna się - w tygo-

dniu od godz. 16.00, natomiast w 
soboty od godz. 12.00 

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

27.01.2017r.(piątek) -  ul. Po-
niatowskiego 26 do końca, ul. 
Kwietniowa

28.01.2017r. (sobota) - Sąpol-
nica i Sieciechowo oraz ul. Asny-
ka i ul. Górna

30.01.2017r. (poniedziałek) - 
ul. Ogrodowa

 
Kolęda rozpoczyna się o godz. 

16:00, a kończymy ok. godz. 
21:00, na          wioskach od godz. 
10:00.  Opr. MR 

14.01.1993 r.

Czy to „nasze” jezio-
ro?

W sprawie jeziora nowogardz-
kiego krąży wiele plotek, które w 
społeczności lokalnej funkcjonują 
jak wyrocznie. Jednak faktem jest, 
że decyzją Wojewody, jezioro zo-
stało wyłączone z obwodu rybac-
kiego Państwowego Gospodar-
stwa Rybackiego Ińsko i jest teraz 
własnością Skarbu Państwa. Je-
zioro nie zostało skomunalizowa-
ne, a zatem nie została wykonana 
Uchwała Rady Miasta i Gminy w 
tej sprawie. Pokazuje to, że jezioro 
dalej jest niczyje i nikt o nie, nie 
dba, choć obligują do tego prze-
pisy prawne. Na inną fabułę po-
szli radni z Margonina (woj. pli-
skie), i jako pierwsi w kraju sko-
munalizowali 6 popegeerowskich 
jezior. Jaki wypływa z tego wnio-
sek? Brać przykład z Margonina. 
Ciekawa zagrywka idzie w lokal-
nym kole PZW, którego władze w 
ogóle nie włączyły się do sprawy. 
Mimo, że ciągle mówiły o „na-
szym” jeziorze. Z tego milczenia 
może wykluć się prognoza miej-
scowego kronikarza p. Jana Mi-
ziorko, że i „wędkarze pozostaną 
bez wody”.

21.01.1993 r.

Cmentarz – lepsza, 
jakość usług?

Młody nowogardzki biznes-
men p. Jerzy Furmańczyk pod-
jął się utrzymania nowogardz-
kiego cmentarza komunalnego. 
Jego oferta była najkorzystniejsza. 
Podjął się on prowadzenia i ewi-
dencji cmentarnej, przyjmowa-
nia zwłok przed pogrzebem i ich 
przechowywania, wykopywania 
grobów i chowania ciał. Ceny na 
te usługi będą ustalane przez Za-
rząd Miasta i Gminy. Jerzy Fur-
mańczyk zadeklarował się w przy-
szłości zamontować urządzenie 
chłodnicze w celu przechowywa-
nia zwłok oraz do wybudowania 
pawilonu handlowego przy głów-
nej bramie, w którym sprzeda-
wał będzie akcesoria cmentarne. 
Gmina dotychczas dopłacała kil-
kanaście milionów złotych mie-
sięcznie do utrzymania cmenta-
rza. Teraz będzie płacić jedynie za 
zużycie wody i energii elektrycz-
nej (rocznie około 15 – 20 milio-
nów złotych).

Wybrała teksty: Dorota Śmie-
ciuch

25 lat temu                                 pisał:

Sprostowanie 
W ostatnim, wtorkowym wydaniu gazety, w tekście pt.: „Justyna Sawicka nagrała kolejny teledysk”, 

omyłkowo napisaliśmy, że p. Justyna Sawicka brała  udział w programie telewizyjnym „Mam Talent”. 
Oczywiście mieliśmy na myśli program „Must Be the Music. Tylko Muzyka”. 

Przepraszamy za pomyłkę.  Red. 
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 Kino na weekend
Po prostu przyjaźń
27.01.2017, godz. 17.00
28.01.2017, godz. 17.00
29.01.2017, godz. 17.00
komedia, Polska / 2016 /  134 

min., Od lat: 15

Są ze sobą na dobre i złe, na za-
wsze. Aż pewnego dnia... Ali-
na (Sonia Bohosiewicz) i Marian 
(Marcin Perchuć) wygrywają do 
spółki wielkie pieniądze i mu-
szą się nimi jakoś podzielić. Ivan-
ka (Magdalena Różczka), singiel-
ka i menadżerka na wysokich ob-
casach, postanawia mieć dziecko, 
pomóc ma jej w tym serdeczny 
przyjaciel (Bartłomiej Topa). Fi-
lip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz 
i karierę dla kaprysu zwariowanej 
kolekcjonerki guzików (Aleksan-
dra Domańska). Stateczny pro-
fesor (Krzysztof Stelmaszyk) bę-
dzie musiał zdecydować, czy dla 
przyjaciela (Przemysław Bluszcz) 
warto złamać zasady. Tymcza-
sem zgrana paczka przyjaciół 
(Agnieszka Więdłocha, Aleksan-
dra Domańska, Maciej Zakościel-
ny, Piotr Stramowski, Marcin Per-
chuć) wyrusza w góry , gdzie od-
krywa tajemnicę, która na zawsze 
zmieni ich życie. 

Pasażerowie
27.01.2017, godz. 19.30
28.01.2017, godz. 19.30

29.01.2017, godz. 19.30
s c i e n c e - f i c t i o n , U S A 

/2016/ 100min. , Od lat: 15

Wysokogatunkowe kino scien-
ce fiction w znakomitej obsa-
dzie. Podczas międzyplanetar-
nej podróży kosmicznej do nowe-
go domu, na nową planetę, dwo-
je pasażerów – wskutek niezrozu-
miałych, tajemniczych okoliczno-
ści – budzi się z hibernacji dzie-
więćdziesiąt lat za wcześnie. Jim 
(Chris Pratt) i Aurora (Jennifer 
Lawrence) zakochują się w sobie, 
wiedzą, że spędzą na pokładzie 
resztę życia. Szybko odkrywają, że 
statek kosmiczny znajduje się w 
śmiertelnym niebezpieczeństwie, 
a życie pasażerów zależy tylko od 
nich... Powoli dowiadują się także, 
dlaczego ich wybudzenie nie było 
przypadkowe. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko, 1 dorosły 

+ 2 dzieci, 2 dorosłych + 2 dzieci, zbio-
rowy - 11 zł

• grupa zorganizowana pow. 15 osób 
zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

Emka – 3 letnia sunia, miesza-
niec Husky, skradnie serce każ-
dego, kto poświęci jej choć chwi-
lę. Niezwykle oddana i przyja-
zna, kocha spacery o każdej po-
rze roku. Uwielbia ruch i zaba-
wy na świeżym powietrzu (har-
ce w śniegu), jest bardzo łagod-
na, zrównoważona i uległa. Chło-
nie dotyk i towarzystwo człowie-
ka, dobrze dogaduje się z innymi 
psami. Pomimo pobytu w schro-
nisku jest wesoła, zawsze chęt-
na do zabawy i spacerów. Dzieci 
z pewnością nie musiałyby nama-
wiać jej do wspólnych psot. Wciąż 

czeka na dom, może na Ciebie…?                
Tel. 91-38-60-535, 793-844-842, 
692-536-108.

Wolontariusze 
– Schronisko Sosnowice 

Adoptuj, nie kupuj 

Kącik kolekcjonera

150. rocznica powstania 
Towarzystwa  
Gimnastycznego „Sokół” 
W kole numizmatycznym i Klubie Kolekcjonera Nowogard, pojawiły się nowe monety z 
oferty Narodowego Banku Polskiego. Tym razem do nabycia jest moneta upamiętniająca 
150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” jest najstarszą organiza-
cją sportowo-wychowawczą na 
ziemiach polskich. Działa nie-
przerwanie od 7 lutego 1867 r., 
kiedy to we Lwowie zarejestrowa-
no pierwsze polskie gniazdo „So-
koła”. Z „Sokołem” wiążą się rów-
nież początki sportu na ziemiach 
polskich, w tym pierwszy histo-
ryczny mecz piłki nożnej, który 
odbył się 14 lipca 1894 r. we Lwo-
wie. Od początku jednak propa-
gowanie tężyzny fizycznej szło w 
parze z działalnością patriotycz-
ną i niepodległościową. Znalazło 
to potwierdzenie w powszechnym 
udziale druhów „Sokoła” w po-
wstaniu wielkopolskim oraz po-
wstaniach śląskich, w których sta-
nowili znaczną część kadry do-
wódczej. 

Moneta z okazji 150. rocznicy 
powstania Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, została wpro-
wadzona w obieg również 27 

stycznia 2017 roku (dzisiaj dop. 
red.). Dostępna jest w jednym no-
minale w wysokości 10 zł. Cha-
rakteryzuje się kolorem srebrnym 

i została wykonana z próby meta-
lu Ag 925. Przy produkcji wyko-
rzystano stempel lustrzany. Wy-
miary tej monety to 32,00 mm, 
masa 14,14 g. Wyszła ona w na-
kładzie do 20 000 sztuk. Projek-
tantem monety jest Robert Koto-
wicz.

Przypominamy, że mamy 
otwarty nabór do naszego Klubu 
Kolekcjonera i Koła Numizma-
tycznego. Warunkiem przystąpie-
nia do naszych Kół jest wypełnie-
nie deklaracji, posiadanie jedne-
go zdjęcia oraz wpłata na składkę 
członkowską. Zapisy do naszego 
Koła i Klubu są cały czas aktual-
ne. Jednocześnie informujemy, że 
nasza giełda kolekcjonerska odbę-
dzie się w miesiącu lutym 2017r. 
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy!

Klub Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie

„NDK i przyjaciele  
dla Nadii”

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w charytatywnym kon-
cercie „NDK i przyjaciele dla 
Nadii”.Podczas trwania koncer-
tu znani, lecz nie tylko, nowogar-
dzianie wykonają piosenki z ma-
łego i dużego ekranu Wydarzenie 
będzie miało miejsce03.02.2017r, 
o godz. 18:00 w sali widowisko-
wej Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane dla Nadii Całczyń-
skiej, która potrzebuje codzien-
nej i intensywnej opieki i rehabili-
tacji. Dzięki naszej pomocy Nad-
ia, cierpiąca na wrodzoną cytome-
galię i wiele innych schorzeń, bę-
dzie mogła rozwijać się, dążyć do 
zdrowia oraz funkcjonować tak 
jak inne dzieci - śmiać się, bawić, 

biegać! Wstęp - cegiełki do naby-
cia w kasie i sekretariacie NDK.

Nadia Całczyńska jest bar-
dzo wesołą i dzielną dziewczyn-
ką. Niestety los nie był dla niej ła-
skawy. Kiedy 27 maja 2015 r. przy-
szła na świat, okazało się, że cho-
ruje na wrodzoną cytomegalię i 
musi być dożylnie leczona chemią 
aż przez osiem tygodni. Okrop-
ny wirus nie oszczędzał Nadii. Le-
karze zdiagnozowali u niej: ma-
łogłowie, krwawienie wewnątrz-
czaszkowe, z którego wytworzyło 
się wiele torbieli, jam malacyjnych 
oraz zwapnień, małopłytkowość 
oraz hipotrofię wewnątrzmacicz-
ną płodu. U dziewczynki zdiagno-
zowano także PFO tzn. przetrwa-
ły otwór owalny w sercu, który na-

turalnie powinien się zamknąć. U 
niej to nie nastąpiło i dlatego w 
małym serduszku słychać szme-
ry. Nadii wiele razy przetaczano 
płytki krwi oraz kilkukrotnie całą 
krew. Zmaga się ze wzmożonym 
napięciem kończyn, który dopro-
wadził do spastyczności, ma za-
burzoną koordynację ruchową. 
Nadia jest pod opieką wielu leka-
rzy: neurologa, laryngologa, oku-
listy, neurologopedy, specjalisty 
chorób zakaźnych, a także fizjote-
rapeutów. Jest pod opieką porad-
ni psychologiczno-pedagogicz-
nej, Ośrodka Wczesnej Interwen-
cji, a także bierze udział w progra-
mach Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju.

Inf. własne
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PIaSeK, PIaSeK PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁKa 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTa

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 Szanowni Państwo,
zapraszamy do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Społecznych KLEMATIS  
z siedzibą w Nowogardzie  

poprzez przekazanie 1% podatku 
lub dobrowolne wpłaty 

na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 3884 1111 0010 7013 5889.
Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pilnowania polskości 
   oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Bądź zawsze szczęśliwa, 
uprzejma i czuła 

przez wszystkich kochana 

z okazji Urodzin 

Marysi Bartoszczyk 
serdeczne życzenia 

składają Renia z Waldkiem

Z okazji 
50 rocznicy ślubu
Irenie i Kaziowi 

Pawlisiak
moc najserdeczniejszych 

życzeń, dużo zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej

pomyślności
składają 

dzieci z wnukami

1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU • 1% PODaTKU

Ul. Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard

OFERTA PRACY !!!
KIEROWCA-MAGAZYNIER

Zadania:
•	 przyjmowanie i wydawanie towaru
•	 dbanie o czystość na regałach z towarem
•	 sumienność w transporcie towaru do klientów

Wymagania:
•	 umiejętność pracy w zespole
•	 prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•	 motywacyjny system wynagrodzeń
•	 możliwość pracy i rozwoju w prestiżowej firmie

CV - proszę składać w siedzibie firmy lub wysłać na adres: 
piotr@twn.pl
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Zmiany w ustawach o lasach i ochronie przyrody

Kiedy można ciąć bez zezwolenia 
Prawdziwa rewolucja nastąpiła w ustawie o ochronie przyrody. W myśl znowelizowanych przepisów, właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia 
wyciąć drzewa lub krzewy na terenie swojej nieruchomości. Jest jednak warunek - usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, chyba, że na takie sytuacje w drodze uchwały zezwoli rada gminy czy miasta. Duże ułatwienia wprowadzono także dla rolników. 

Do tej opory, zgodnie z prze-
pisami, jeśli chcieliśmy usunąć 
drzewo, nawet, jeśli rosło ono na 
terenie naszej posesji, musieliśmy 
wystąpić o pozwolenie do burmi-
strza. Od 1 stycznia br. zezwole-
nie to nie jest już wymagane także 
w przypadku drzew lub krzewów, 
które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fi-
zycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. W innych 
wypadkach zezwolenie od gminy 
będzie konieczne, ale dopiero w 
przypadku drzew, których obwód 
(mierzony na wysokości 130 cm) 
przekroczył metr. 

-W tej chwili nie trzeba uzyski-
wać zgody burmistrza, wójta i pre-
zydenta miasta na usunięcie krze-
wów, które rosną w skupisku do 
25 m2. Wcześniej był zapis, że bez 
zezwolenia można było wycinać 
krzewy, które są wieku do 25 lat. 
Bardzo dużą zmianą jest to, że oso-
by fizyczne nie muszą uzyskiwać 
zezwolenia na usuwanie drzew ro-
snących na działkach należących 
do nich (osób fizycznych), ale na 
cele niezwiązane z działalnością 
gospodarczą - mówi Piotr Piwko, 
inspektor ochrony środowiska w 
Urzędzie Gminy w Osinie. 

Oznacza to, że osoba fizyczna 
bez konsekwencji może usunąć 
każde drzewo ze swojej nierucho-
mości, niezależnie od gatunku czy 
obwodu. Wyjątek stanowią drze-
wa będące pomnikami przyrody. 

-Oczywiście bez zgłoszenia nie 
wolno usuwać drzew ustanowio-
nych pomnikami przyrody. Gmi-
ny mogą też w obawie przed wycię-
ciem drzew mogących mieć dużą 
wartość przyrodnią, właśnie nadać 
im taką ochronę prawną - dodaje 
P. Piwko z UG w Osinie. 

Warto dodać, że spore upraw-
nienia w znowelizowanych prze-
pisach o ochronie przyrody otrzy-
mały samorządy. Rady gmin czy 
miast mogą, bowiem za pomo-
cą uchwały poszerzyć katalog sy-
tuacji, w których można usuwać 
drzewa bez zezwolenia czy pod-
miotów mogących skorzystać z 
takich zapisów. Dla przykładu 
mogą wpisać w taką uchwałę, że 
nie trzeba zezwolenia na wycinkę 
drzew pod cele gospodarcze. 

Duże ułatwienia wprowadzono 
dla rolników. Od teraz mogą oni 
usuwać drzewa z terenów rolni-
czych dotychczas nieuprawianych 
(nieużytki, ugory), ale tylko w 
celu przywrócenia im funkcji rol-
niczej. Dotyczy to również sytu-
acji konieczności usunięcia drze-
wa pod budowę obiektu gospo-
darczego (obora, stodoła) lub np. 
budowy drogi dojazdowej do pola 
uprawnego. Wcześniej rolnicy 
musieli zgłaszać się o pozwolenie, 

w zależności od grubości drzew. 
Tu jednak urzędnicy mają pewne 
wątpliwości. Co jeżeli mieszkań-
cy zgłaszają, że chcą wyciąć drze-
wa z terenów, które są sklasyfiko-
wane jako LZL – czyli zalesione, 
zadrzewione na użytkach rolnych. 
Tutaj przypuszczam, że trzeba by 
uzyskiwać pozwolenie. Chyba, że 
rada gminy lub miasta rozszerzy 
katalog sytuacji, w których nie bę-
dzie wymagane pozwolenie- za-
stanawia się inspektor ochro-

ny środowiska z UG w Osinie, P. 
Piwko. 

Zarówno w przypadku osób 
prywatnych, jak i rolników, nie-
wielkie obostrzenia pozostawio-
no tylko w przypadkach złomów 
i wywrotów drzew. Co prawda 
na usunięcie takich drzew, któ-
re np. przewrócił silny wiatr, rów-
nież nie trzeba mieć już zgody, 
ale przed ich wycięciem należy 
zgłosić się do gminy, by pracow-
nik wydziału ochrony środowiska 

przeprowadził oględziny. Oczywi-
ście nie muszą tego robić jednost-
ki służb ratunkowych, sił zbroj-
nych, czy zarządcy dróg. Wystar-
czy, że sporządzą we własnym za-
kresie dokumentację zawierającą 
opis i zdjęcia danego drzewa, po 
czym dostarczą taki materiał do 
gminy. 

Konieczność uzyskania po-
zwolenia na wycinkę została tak-
że wykreślona z ustawy o ochro-
nie przyrody w przypadku drzew 
rosnących w pasie drogowym. Do 
tej pory usuwanie drzew przy dro-
dze, innych niż topole, wymaga-
ło uzyskania od właścicieli dróg 
zgody Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. W tej chwi-
li już to nie obowiązuje. 

Z ustawy nie zniknęły opłaty 
za wycinkę w przypadku, gdy ko-
nieczne jest wydanie zezwolenia 
(np. na cele gospodarcze). Cho-
ciaż i tu nastąpiły pewne zmia-
ny. Przyjęto kwotę 500 zł za każ-
dy centymetr obwodu. Oczywi-
ście gminy mogą przyjąć uchwa-
ły różnicujące te opłaty. Nie mogą 
być one jednak wyższe niż 500 zł. 

Wraz z przepisami, zmieniły się 
również kary za usunięcie drzew 
i krzewów bez zezwolenia, kiedy 
jest ono wymagane. Wyniesie ona 
dwukrotność opłaty za wycinkę. 

Przeciwnicy zmian w usta-
wie ostrzegają, że nowe przepi-
sy mogą doprowadzić do maso-
wego wycinania drzew z terenów 
prywatnych. Pomysłodawcy no-
welizacji uważają bowiem, że z re-
guły osoby wnioskujące o wycin-
kę i tak otrzymywały na to zgodę, 
a konieczność przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego 
stanowiła tylko nadmierną i nie-
uzasadnioną ingerencję w prawo 
własności nieruchomości. 

W 2016 roku Starostwo Powia-
towe w Goleniowie wydało 23 de-
cyzje zezwalające na usunięcie 
297 drzew. Dotyczy to rzecz jasna 
drzew rosnących na terenie po-
wiatu – głównie w pasach drogo-
wych. 

W gminie Nowogard, na pod-
stawie decyzji wydanej przez gmi-
nę, wycięto w zeszłym roku ok. 
150 drzew. Natomiast w gminie 
Osina ok. 50. 

Marcin Simiński

Według nowych przepisów nie trzeba już mieć pozwolenia z gminy na wycinkę drzew rosnących na prywatnej posesji. Na zdję-
ciu wycinka dębów rosnących na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 3 Maja

Od 1 stycznia 2017 roku, osoby fizyczne będą mogły usunąć ze swojej działki drzewa 
lub krzewy bez zezwolenia, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą
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Nowogardzka Rada poparła zamierzenia PiS

Szansa na rozwój Gminy
Nawet „bobrowe łzy” nie pomogą. W kolejnych wyborach samorządowych już nie zobaczymy w gronie kandydatów do fotela burmistrza Nowogardu, Ro-
berta Czapli. Tak wynika z nowelizacji prawa wyborczego przygotowywanego przez PiS. 

 Będziemy uchwalać taką 
ustawę, że już w 2018 roku ci, 
którzy mają za sobą dwie ka-
dencje, nie będą mogli dalej 
kandydować na te same stano-
wiska - zapowiedział prezes PiS 
Jarosław Kaczyński podczas 
środowej Gali wręczenia mu 
nagrody Człowieka Wolności.  
Prezes PiS zastrzegł, że nie wie 
jednak, jaką decyzję podejmie 
w sprawie Trybunał Konstytu-
cyjny: zapewne ta nowelizacja 
zostanie zaskarżona do Trybu-
nału – zauważa Prezes - ale to 
nie zmienia naszej decyzji, po-
nieważ uważamy, że nie zacho-
dzi tutaj przypadek działania 
prawa wstecz. W sytuacji osta-
tecznego wejścia w życie tych 
zamierzeń, dla Gminy Nowo-

gard i Osina ozna-
cza to, że zarówno 
Robert Czapla, jak 
i Krzysztof Szwedo 
nie będą mogli ubie-
gać się w wyborach 
samorządowych w 
2018 roku o stano-
wisko odpowiednio 
burmistrza i wójta.  
Dla Nowogardu to 
„podwójnie” dobra 
wiadomość, ponie-
waż oznacza wresz-
cie szansę na rze-
telny rozwój Gmi-
ny, w której od kil-
ku lat marnotrawi 
się publiczny pie-
niądz na „zbytki”, 
zaniedbując jedno-

cześnie podstawo-
we potrzeby w za-
kresie chociażby in-
westycji infrastruk-
turalnych. Wszyst-
ko dlatego, że bur-
mistrz miasta nie 
posiada żadnej wizji 
rozwojowej, a jego 
pomysły inwesty-
cyjne są przypad-
kowym zlepkiem 
posunięć nieprze-
myślanych zarów-
no w zakresie kie-
runku działań, jak i 
hierarchii potrzeb. 
W efekcie gmina 
Nowogard wlecze 
się na szarym koń-
cu krajowych zesta-

wień gmin w zakresie podsta-
wowych wskaźników rozwojo-
wych - od poziomu wydatków 
infrastrukturalnych per capi-
ta, poprzez przychody podat-
kowe per capita czy na wyko-
rzystaniu środków zewnętrz-
nych (zarówno per capita, jak 
i per saldo) kończąc. Zapew-
ne, dlatego Rada Miejska w 
Nowogardzie postanowiła na 
środowej sesji wyrazić wspar-
cie dla pomysłów PiS dotyczą-
cych nowelizacji prawa wybor-
czego w zakresie wprowadze-
nia ograniczenia możliwości 
sprawowania funkcji wójtów, 
burmistrzów i prezydentów do 
dwóch kadencji. 

sm

Trudna sytuacja przy ul. 5 Marca 
Poniżej list naszej czytelniczki, która odnosi się nie tylko do kwestii zimowego utrzymania 
chodników i ulic, ale też problemu z parkującymi przy ul. 5 Marca samochodami. Jak twier-
dzi nasza czytelniczka, pozostawiane auta znacznie utrudniają poruszanie się ulicą przez 
pieszych, zwłaszcza, że na sporym odcinku tej ulicy nie ma chodnika. 

Tyle ostatnio pisaliście w DN o 
nieodśnieżonych chodnikach, i o 
jezdniach w naszym mieście. Od 
50-ciu lat mieszkam w Nowo-
gardzie, i tak źle jeszcze nie było. 
Drogi powiatowe, gminne, miej-
skie, a kogo to obchodzi? Ma być 
bezpiecznie. Ulica 5 Marca ( i nie 
tylko, bo np. ul. Rzeszowskiego i 
inne też), to same koleiny, brak 
chodnika na poboczach, zlodo-
waciałe bryły zmarzniętego śnie-
gu, istne lodowisko. Poruszanie 
się po takiej jezdni grozi upad-
kiem. A ruch jest na niej duży, 
zwłaszcza pieszy. Idą ludzie z za-
kupami z Netto, idą na przysta-
nek, idą dzieci do szkół.  I jesz-
cze jedzie za Tobą wypas fura i się 
denerwuje „Jaśnie Pan Kierow-
ca”, że mu jezdnię blokujesz. Po 
prostu brak słów. Patrząc na za-
łączoną na zdjęciu sytuację. Tak 
jest w każdy dzień. Przy bloku 
nr 1,  ul.5 Marca - garażują pa-
niska ze swymi klamotami tuż 
przy śmietniku, całkowicie blo-
kując do niego dostęp. Jeden od-
jedzie, zaraz inny stawia. I to nie 
na 5 min., ale czasem na dobę. 
My musimy iść do szkoły cyrko-

wej, by opanować akrobację na 
lodzie? Tylko, co z osobami star-
szymi? Żal tych ludzi, jak mocu-
ją się, by przejść obok tego kla-
mota i dostać się do śmietnika. 
Co tam temu kierowcy? Głupota, 
głupota i jeszcze raz głupota. Ale 
my mamy żal do policji, która 
widzi nagminne łamanie przepi-
sów o ruchu drogowym i obojęt-
nie przejeżdża, jakby mieli klap-
ki na oczach, a niedaleko, po le-
wej stronie jezdni, stoi znak mó-
wiący o zakazie zatrzymywania 
się i postoju powyżej 5 minut, dla 

kogo??? Czy może policjanci nie 
znają wszystkich znaków? Prze-
cież każdy samochód ma numer 
rejestracyjny i nie jest anonimo-
wy. Można pouczyć takiego nie-
doświadczonego kierowcę, a ka-
rać dopiero, jak notorycznie ła-
mie prawo. Czy to takie trudne? 
Jeśli nie będzie reakcji i ten pro-
blem nie zniknie, chyba nagło-
śnimy sprawę, może to nam po-
może. Bo do odwilży jeszcze tro-
chę, a włodarz miasta śpi.

 (nazwisko i imię do wyłącznej 
wiadomości redakcji)

@    Ludzie listy piszą  @ 
• -Oddam komplet mebli w 

tym m.in. fotele, stół, kana-
pa. Oddam także sprzęty 
RTV i AGD – tel. 695 403 158

• -Przyjmę dywan (średniej 
wielkości) do pokoju dzie-
cięcego – tel. 661 672 036

• - Potrzebuję kuchnię gazo-
wą, szafki kuchenne i wersal-
kę z fotelami oraz pralkę au-
tomatyczną – tel 667108029

• - Przyjmę tapczan dwuoso-
bowy tel: 733794989

• - Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment 
kuchenny, pokojowy, dy-
wan, wersalkę -  723970460

• - Przyjmę: meble do przed-
pokoju - tel. 692 302 754

• - Przyjmę: krzesła i stół ku-
chenny oraz meble poko-
jowe dziecięce - tel. 667 
353 578

• - Przyjmę: tapczan dwuoso-
bowy lub narożnik, stół tel. 
735 448 007

• - Przyjmę: telewizor 731 792 
825

• - Przyjmę: meble pokojo-
we, fotel dziecięcy, Junkers 
– 501 611 350 

• Bardzo pilnie: potrzebuję 
dwa fotele i kanapę do sie-
dzenia i spania – 517 636932

• - Potrzebne nakrętki po na-
pojach, mleku, kawie, che-
mii gospodarczej dla chore-
go Miłosza, który bardzo po-
trzebuje nowy wózek i or-
tezy.  Nakrętki można przy-
nosić do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 

• Za rozbiórkę pieców kaflo-

wych (3 sztuki), oddam kafle 
– 509-528-688

• Sołectwo Korytowo przyj-
mie ziemię nieodpłatnie do 
wyrównania terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Koryto-
wie. 607 690 741

• Oddam biurko szkolne i 
wersalkę rozkładaną. 608 
356 697

• Przyjmę pralkę Frania. 731 
792 825

• Oddam półroczną kotkę, 
wysterylizowaną w dobre 
ręce. 728 815 148

• Oddam tapczan dwuosobo-
wy, sofę 3 osobową. 604 953 
182

• Oddam telewizor 91 39 25 
340

• Oddam kotka rasowego w 
dobre ręce. Kotek jest za-
dbany, szczepiony, odro-
baczony i wychowywany z 
psem, rasa Beagle. 601 172 
993 

• Przyjmę koncentrator tlenu 
przenośny. 607 137 136

• Przyjmę wózek inwalidzki. 
78 27 74 092 

• Znaleziono rower kilka mie-
sięcy temu, oddam go. 601 
89 35 14 

• Oddam szafkę wiszącą i 
szafkę stojącą z szufladami, 
kolor biały. 501 549 818

• Nowe oferty lub dokona-
nie zmiany w ofercie można 
również przesyłać na 

• adres mailowy: poligraf@
post.pl  

Pomóżmy sobie
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Kwota wolna od zajęcia ko-
morniczego

„Mąż pracuje na umowę zle-
cenie, ma podpisaną umo-
wę na rok. Jest to jego jedyne 
źródło utrzymania. Ostatnio 
otrzymał od Komornika Sądo-
wego zawiadomienie o zajęciu 
wierzytelności z tytułu umo-
wy zlecenia? Czy Komornik 
ma prawo zająć całe wynagro-
dzenie?

Zgodnie z treścią art. 87 ko-
deksu pracy wynagrodzenia za 
pracę – po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz 
zaliczki na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych – podle-
gają potrąceniu tylko następują-
ce należności: sumy egzekwowa-
ne na mocy tytułów wykonaw-
czych na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych, sumy eg-
zekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia 
alimentacyjne; zaliczki pienięż-
ne udzielone pracownikowi oraz 
kary pieniężne przewidziane w 
art. 108. § 2. 

Potrącenia mogą być doko-
nywane w następujących grani-
cach: 

1) w razie egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych – do wysokości 

trzech piątych wynagrodzenia; 
2) w razie egzekucji innych 

należności lub potrącania zali-
czek pieniężnych – do wysoko-
ści połowy wynagrodzenia. 

Potrącenia wskazane w punk-
cie 2, nie mogą w sumie prze-
kraczać połowy wynagrodzenia, 
a łącznie z potrąceniami z tytu-
łu świadczeń alimentacyjnych – 
trzech piątych wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia 
z tytułu zlecenia i innych umów 
cywilnoprawnych, co do zasa-
dy zajęcie wierzytelności doko-
nane przez Komornika Sądo-
wego umożliwia potrącanie peł-
nej kwoty wynagrodzenia, przy 
czym istnieją okoliczności, kie-
dy do umów cywilnoprawnych 
(w tym także umowy zlecenia) 
zastosowanie będą miały przepi-
sy kodeku pracy o ochronie wy-

nagrodzenia za pracę. Jak wyni-
ka zatem z treści art. 833 § 2 ko-
deksu cywilnego ograniczenia 
egzekucji, takie jak w przypadku 
wynagrodzenia z tytułu umowy 
o pracę, występują także w przy-
padku świadczeń powtarzają-
cych się, których celem jest za-
pewnienie utrzymania dłużnika. 

Tym samym, jeżeli umowa cy-
wilnoprawna będzie miała cha-
rakter świadczenia powtarza-
jącego się – zostanie zawar-
ta na dłuższy okres czasu, wy-
nagrodzenie będzie wypłacane 
w stałych okresach, nadto bę-
dzie ona stanowić podstawowy 
dochód na utrzymanie dłużni-
ka i jego rodziny, wynagrodze-
nie przysługujące dłużnikowi z 
tytułu jej wykonywania będzie 
podlegało takiej samej ochro-
nie, jak w przypadku umowy o 

pracę. Istotnym przy tym pozo-
staje, aby dłużnik skierował do 
Komornika Sądowego stosowne 
oświadczenia o istnieniu ww. 
przesłanek. 

Przy umowie zlecenia należy 
także mieć na uwadze przepisy 
Kodeksu postępowania cywilne-
go, dotyczących ograniczeń eg-
zekucji zgodnie, z którymi nie 
podlegają egzekucji u dłużnika 
pobierającego periodyczną sta-
łą płacę środki pieniężne w kwo-
cie, która odpowiada niepod-
legającej egzekucji części płacy 
za czas do najbliższego termi-
nu wypłaty. Natomiast u dłużni-
ka nieotrzymującego stałej płacy 
- pieniądze niezbędne dla nie-
go i jego rodziny na utrzymanie 
przez dwa tygodnie. 

Agnieszka Warian

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Wydzierżawię lokal usługowy 
w Dobrej Nowogardzkiej 

o pow. 58 m2  
Tel. 509 528 688

SOBOTa Dla ZDrOWIa - 
“PrOFIlaKTYKa raKa PIerSI” WYJaZD 
Na BaDaNIa mammOGraFICZNe Dla 

PaŃ z TereNU GmINY NOWOGarD i 
OKOlIC

Dnia 11 LUTY 2017r., organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: 
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14-

tej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Serdecznie Zapraszam
 Lidia Bogus

Komunikat 

Nadal zbieramy podpisy
W najbliższą niedzielę (29.01)  

przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, po każdej mszy św., 

zbierane będą podpisy 
pod petycją o nadanie nazwy 

Skweru bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
obszarowi na rogu ulic: 

Bankowej i 3 Maja, 
gdzie znajduje się Pomnik 

Niepodległości. 
Organizatorzy

Mirosław Berezowski  
o sytuacji prawnej 
nowogardzkiego pomnika
 1 kwietnia 2016 r, Sejm RP uchwalił Ustawę „o zakazie propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej”, której dwa pierwsze artykuły mają następujące brzmienie.

 Art. 1. 1. Nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, w tym dróg, 
ulic, mostów i placów, nadawane 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji, wydarzeń lub 
dat symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój, totalitarny, ani w 
inny sposób takiego ustroju pro-
pagować.

 Art. 2. Za propagujące komu-
nizm uważa się także nazwy od-
wołujące się do osób, organiza-
cji, wydarzeń lub dat symbolizu-
jących represyjny, autorytarny i 
niesuwerenny system władzy w 
Polsce w latach 1944-1989.   

 Urząd Miejski w Nowogardzie 
w swoim organie prasowym z li-
stopada ub. roku twierdzi,  jako-
by w 1995 r na mocy decyzji ów-
czesnego zarządu gminy dokona-
ła się skutecznie zmiana nazwy, 
tablicy i zarazem przesłanie Po-
mnika Braterstwa Broni z Placu 
Wolności w Nowogardzie. Otóż 
według obowiązującej od 1990 
r Ustawy o samorządzie, jedy-
nym organem władnym dokonać 
tego rodzaju działań jest tylko i 
wyłącznie rada miejska, a więc 
dokonane wówczas zmiany nie 
niosą ze sobą żadnych skutków 
prawnych i dlatego w dalszym 
ciągu obowiązuje nazwa i prze-
słanie tego pomnika z czasu jego 

powstania. Zarząd gminy mógł, 
co najwyżej, przygotować projekt 
uchwały pod obrady Rady Miej-
skiej, ale taka uchwała nigdy nie 
została przyjęta w tutejszym or-
ganie samorządowym. Także w 
dalszym ciągu ten monument 
niesie przesłanie komunistycznej 
idei braterstwa broni i przyjaźni 
zapoczątkowanej rzekomo przez 
najlepszych synów polskiego na-
rodu już w chwili wybuchu Wiel-
kiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej, jak twierdził se-
kretarz KW PZPR tow. Jerzy Ła-
zarz podczas ceremonii jego od-
słonięcia 7 listopada 1972 roku, 
z okazji okrągłej 50-tej roczni-
cy powstania Związku Sowiec-
kiego. Okolicznościami w jakich 
dokonano odsłonięcia Pomnika 

BB, nowogardzcy towarzysze zu-
pełnie odlecieli w komunistyczny 
kosmos. Nawet w tamtym czasie 
był to ewenement na skalę kraju  
i trudno znaleźć drugi taki przy-
kład, gdyż trzeba tę sytuację wi-
dzieć również w kontekście ma-
sakry robotników na Wybrzeżu 
z grudnia 1970 roku, gdzie od-
działy Ludowego Wojska Polskie-
go pod dowództwem W. Jaruzel-
skiego wraz z oddziałami MO za-
biły 48 osób, głównie młodych 
robotników stoczniowych z cze-
go w samym Szczecinie 16 osób, 
a ogółem rannych zostało ponad 
1160 osób. Być może z tego po-
wodu wśród oficjalnych delega-
cji zabrakło przedstawicieli  LWP 
i MO podczas uroczystości od-
słonięcia tego pomnika, a trzeba 
przypomnieć, że byli przedsta-
wiciele Północnej Grupy Wojsk 
Radzieckich ze swoim konsu-
lem w Szczecinie tow. Wasilijem 
Owczarowem. Sejm RP 1 kwiet-
nia ub. roku ustawą dekomuni-
zacyjną sprawił nowogardzkim 
towarzyszom psikusa na pry-
ma aprylis, pewnie dlatego, że to 
pierwszy Sejm od wojny, w któ-
rym zabrakło ich formacji poli-
tycznej. Towarzysze łudzą się, że 
ta ustawa nie dotyczy pomników 
(być może), ale nowogardzkiego 
z pewnością dotyczy.

     Mirosław Berezowski
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witold syn Natalii Ulan ur. 24-01-
2017 z Łobza

Nadia córka Sandry Gromniak ur. 
25-01-2017 ze Szczecina

Szymon syn Marty  Zakonek ur. 
19-01-2017 z Orla

Laura córka Marleny Bodo ur. 19-
01-2017 z Wołowca

Bartosz syn Moniki Ostrowskiej 
ur. 21-01-2017 z Łobza

Dawid syn Agaty Świerzbińskiej 
ur. 22-01-2017 z Dobrej

Agata córka Kamili i Marcina 
Olechnowicz ur. 19-01-2017 na 
Nowogardu

Laura córka Darii i Piotra Cho-
rążyczewskich ur. 19-01-2017 z 
Nowogardu

Osińska liga Piłki Siatkowej

Krzywice podtrzymają 
serię zwycięstw?
W najbliższą niedzielę (29 stycznia), siatkarze rywalizujący w osińskiej Li-
dze Piłki Siatkowej rozegrają 7. kolejkę. Tym razem w hali ZSP w Osinie 
najciekawiej zapowiada się ostatni mecz, w którym niepokonane Krzywi-
ce, zmierzą się z zajmującą 3. miejsce drużyną z Czermnicy. 

W pierwszym meczu o godzinie 10: 00, 
na przeciw siebie staną siatkarze z pierw-
szego zespołu Wojcieszyna oraz Dąbrowy. 
Choć murowanym faworytem do zwycię-
stwa jest Wojcieszyn, który jeszcze nie za-
znał porażki i od dawna lideruje w roz-
grywkach, to Dąbrowa wcale nie jest wy-
godnym przeciwnikiem. Siatkarze tej dru-
żyny zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli z 
11 punktami na koncie. Do tej pory wygrali 
11 setów, a przegrali 12, co świadczy o tym, 
że nawet, gdy przegrywali swój mecz, to za-
zwyczaj byli w stanie ugrać choćby jednego 
seta. Potwierdza to również bilans małych 
punktów Dąbrowy: 515-510. Jeśli Wojcie-
szyn wciąż chce się szczycić serią bez po-
rażki oraz imponującym bilansem wygra-
nych i przegranych setów: 18-3, to nie na-
leży lekceważyć rywali z Dąbrowy. W dru-
gim meczu spotkają się sąsiedzi z tabe-
li, czyli Gwiazda Osina oraz LZS Kikorze. 
Gospodarze mieli całkiem niezły począ-
tek rozgrywek, ale obecnie złapali „zadysz-
kę”, Kikorze z kolei od ostatnich trzech spo-
tkań prezentują się coraz lepiej. Trzy punk-
towe zwycięstwo tej drużyny, pozwoli jej 
przeskoczyć w tabeli Gwiazdę i awansować 
na 7. miejsce. O godzinie 13: 00 na parkiet 
wybiegną zawodnicy zespołu Bruklin Osi-
na oraz Żabowa. Bruklin od początku roz-
grywek czeka na swoje pierwsze wygrane 
i do tej pory może się poszczycić jedynie 
trzema wygranymi setami. Żabowo z ko-
lei to solidny zespół, który do tej pory wy-

grał dwa spotkania i z 12 punktami zajmu-
je 6. miejsce. Zdecydowanym faworytem 
będzie Żabowo, ale nie należy gospoda-
rzom przed pierwszym gwizdkiem odbie-
rać wszystkich szans na pierwszą wygra-
ną. W czwartym pojedynku, drugi zespół z 
Wojcieszyna podejmować będzie Czarnych 
Węgorza. Wojcieszyn ma na swoim kon-
cie jedno zwycięstwo i zajmuje przedostat-
nie miejsce, z kolei Węgorza walczą w tym 
sezonie o podium, zajmując obecnie 4. po-
zycję. Zwycięstwo za trzy punkty oraz stra-
ta choćby jednego punktu przez Czermni-
cę, pozwoli Czarnym awansować na 3. po-
zycję. Na koniec najciekawszy mecz 7. ko-
lejki. Niepokonane Krzywice, spotkają się z 
trzecim zespołem tegorocznych rozgrywek 
- Czermnicą. Siatkarze z Czermnicy tracą 
już do Wojcieszyna oraz Krzywic 5 punk-
tów, i jeśli myślą o finale to mecz z Krzy-
wicami muszą wygrać. Problem w tym, że 
Krzywice prezentują wielką formę i do tej 
pory przegrały tylko 5 setów. Spodziewa-
my się świetnego widowiska i walki o każ-
dy punkt. Przy artykule publikujemy kom-
plet niedzielnych par. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej
7. kolejka (29 stycznia):
Wojcieszyn I - Dąbrowa (10:00)
Gwiazda Osina - Kikorze(11:30)
Bruklin Osina - Żabowo (13:00)
Wojcieszyn II - Węgorza (14:30)
Krzywice - Czermnica (16:00)

Jadą do Niemiec

Jak tym razem wypadnie Pomorzanin?
W piątek, rozpocznie się halowy turniej piłkarski Ospa - Cup 2017, organizowany przez zaprzyjaźniony z Pomorzaninem klub Doberaner FC. Do tej pory 
nowogardzianie nie odgrywali znaczącej roli podczas turniejów organizowanych w Bad Doberan, czy teraz będzie inaczej?

Nowogardzianie na począt-
ku swojego okresu przygoto-
wawczego wygrali z Wybrzeżem 
Rewalskim Rewal 2: 1, następ-
nie mieli rywalizować z Rado-
wią Radowo małe, ale mecz zo-
stał odwołany. Wyjazd do Nie-
miec jest zatem drugą okazją 
dla trenera Zbigniewa Gumien-
nego do tego, aby sprawdzić na 
placu gry swoich piłkarzy. Przy-
pomnijmy, że za sprawą losowa-
nia, które odbyło się w minio-
nym tygodniu, Nowogardzianie 
trafili do grupy B, gdzie powal-
czą z gospodarzami, czyli Do-
beraner FC, a ponadto z SV Pa-
stow, FC Schönberg 95, SV War-
nemünde. Natomiast w grupie A 
znalazły się następujące zespo-

ły: Güstrower SC 09, Rostocker 
Robben, TSV Bützow, SpVgg 

Cambs-Leezen, F.C. Hansa Ros-
tock U21. Na co możemy liczyć, 

jeśli chodzi o grę Pomorzanina? 
Wygląda na to, że każde miej-

sce w pierwszej szóstce będzie 
już sukcesem. Do tej pory piłka-
rze z Nowogardu dwa razy gra-
li w Bad Doberan, podczas tur-
nieju organizowanego przez za-
przyjaźniony z Pomorzaninem 
klub. Za każdym razem nowo-
gardzianie wracali do domu zaj-
mując miejsca na końcu staw-
ki. Przed rokiem Pomorzanin 
był dziewiąty, na 10 drużyn. Być 
może w myśl powiedzenia „do 
trzech razy sztuka”, tym razem 
Pomorzanin zdoła wyjść z gru-
py i utrzeć nosa naszym zachod-
nim sąsiadom? O wynikach pił-
karzy z Nowogardu poinformu-
jemy na bieżąco. 

KR
Przed rokiem piłkarze Pomorzanina zajęli 9. miejsce w turnieju OSPA - Cup 2016



27-30.01.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak

Zarząd Koła miejsko-Gminny PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Tego jeszcze nie było

Kalendarz PZPN, i ... 
wychowanek Pomorzanina
Prezes Pomorzanina Nowogard, z dumą poinformował, że w wydanym przez Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej kalendarzu na 2017 rok, znajduje sie zdjęcie, na którym widnieje wycho-
wanek Pomorzanina Nowogard. Dokładnie chodzi o utalentowanego Maxa Labochę, który 
znajduje się na pierwszym planie zdjęcia przypisanego na miesiąc kwiecień. 

Polski Związek Piłki Nożnej po-
stanowił przygotować dla kibiców 
kalendarze ścienne na 2017 rok. 
Jak się okazuje w kalendarzu nie 
zabrakło nowogardzkiego akcen-
tu. Na karcie z miesiącem kwiet-
niem znajduje sie zdjęcie mło-
dych piłkarzy biorących udział w 
turnieju o Puchar Tymbarku, a na 
pierwszym planie można dostrzec 
uśmiechniętego Maxa Labochę. 

O tym młodym i utalentowanym 
piłkarzu pisaliśmy już wielokrot-
nie. Max obecnie trenuje w Fo-
otball Academy Szczecin, i jakiś 
czas temu wystąpił w reprezenta-
cji Polski FA na największym tur-
nieju piłkarskim dla dzieci. Wy-
chowanek Pomorzanina był tam 
najlepszym piłkarzem swojej dru-
żyny, pokazując wszystkim, że 
rozwija się w bardzo dobrym kie-

runku. Fakt, że w kalendarzu wy-
danym na zlecenie PZPN znajduje 
się zdjęcie młodych piłkarzy, po-
śród których jest Max Labocha, 
tylko potwierdza, że wychowanek 
Pomorzanina znajduje się na wła-
ściwym kursie, aby osiągać w pił-
ce nożnej duże sukcesy. Tego też 
życzymy młodemu zawodnikowi 
z Nowogardu. 

KR  Max Labocha znalazł się na zdjęciu w kalendarzu wydanym na zlecenie PZPN

Kolarska liga Przełajowa i mTB

W niedzielę po raz czwarty
W najbliższą niedzielę (29 stycznia), rozegrana zostanie 4 seria Kolarskiej Ligi przełajowej i MTB. Wyścigi zostaną przeprowadzone w Nowogardzie, na 
trasie biegnącej przez „Sarni Las”. Zachęcamy mieszkańców Nowogardu do wzięcia udziału we wspólnej kolarskiej zabawie. 

Informując o czwartej serii Ko-
larskiej Ligi Przełajowej i MTB, 
podkreślamy, że pomimo przy-
znawanych punktów za zajęte 
miejsca, liga ma charakter trenin-
gowy i każdy może wziąć udział 
we wspólnych wyścigach, nawet, 
jeśli nie startował w minionych 
seriach. Wyścigi zostaną przepro-
wadzone w godzinach 11: 00-14: 
00, na trasie biegnącej przez no-
wogardzki „Sarni Las”. W tak zwa-
nym treningu nadzorowanym wy-
startować może każdy, kto posia-
da sprawny rower i obowiązko-
wo kask. Jest jeden warunek - każ-
dy zawodnik kategorii Open, któ-
ry będzie chciał wystartować, po-
winien wykupić numer starto-
wy. Opłata jest jednorazowa na 
wszystkie serie i wynosi 30 zł. 
Dzieci do lat 17 mogą startować 
bezpłatnie. W pierwszej kolejno-
ści startują dzieci, a następnie ka-
tegoria Open Kobiet i Mężczyzn 
powyżej 17 roku życia. Choć głów-
nym założeniem Ligi jest wspólny 
trening i dobra zabawa, to jednak 

startujący kolarze od pierwszej se-
rii zbierają punkty za wywalczone 
miejsca. Obecnie liderem w ka-
tegorii Open  M1 - czyli rocznik 
1967 i młodsi - jest Łukasz Janic 
(Nowogard, STC Stargard), który 
ma na koncie 22 punkty. Po pię-
tach depczą mu Jarosław Panejko 
(Cubica Racing Team) z 20 punk-
tami oraz Jakub Wielowski (LKK 
Nowogard) z 19 punktami. W ka-
tegorii Open M2 - czyli rocznik 
1966 i starsi - liderem jest Janusz 
Pietruszewski (LKK Nowogard), 
który zgromadził 25 punktów. Na 
drugim miejscu plasuje się Fran-
ciszek Harbacewicz (JF Duet Go-
leniów Nexelo) z 20 punktami na 
koncie, a trzecią pozycję zajmu-
ją zdobywcy 11 punktów - Zbi-
gniew Junak (STC Stargard) oraz 
Piotr Bąkowski (Cubica Racing 
Team). Zapowiada się, zatem za-
cięta walka o podium w katego-
rii Open. Zapraszamy wszystkich 
w niedzielę, o godzinie 11: 00 do 
„Sarniego Lasu”. 

KRW okresie zimowym kolarze już po raz czwarty spotkają się na wspólnym treningu w ramach Kolarskiej Ligi Przełajowej i MTB

OGŁOSZENIE
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reKlama reKlamareKlama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

- pracownik działu części,
- doradca blacharsko-lakierniczy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard 

bądź drogą elektroniczną  na adres mailto:
werner@toyota-pewneauto.pl

Wszelkie informacje można również uzyskać:
 pod numerem telefonu 501 374 789

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ZSP w Osinie

Ewa Durska spotkała się  
z gimnazjalistami
W środę (11 stycznia), w ramach projektu edukacyjnego „Polscy medaliści Igrzysk Olimpij-
skich w Rio”, gimnazjaliści z Osiny mogli spotkać się i porozmawiać z nowogardzką mistrzy-
nią Ewą Durską. Złota medalistka z Rio de Janeiro opowiedziała m.in. o życiu sportowca. 

Dnia 11.01.2017 r., grupa gim-
nazjalistów w składzie: Daria Guz, 
Krystian Kowalewski, Michał Ma-
licki, Maciej Stefański, Filip Wą-
sik, miała okazję spotkać się trzy-
krotną mistrzynią paraolimpij-
ską, dwukrotną mistrzynią świata 
oraz aktualną rekordzistką świa-
ta w pchnięciu kulą, mieszkan-
ką Nowogardu, Ewą Durską. Spo-
tkanie to odbyło się w ramach re-
alizacji projektu edukacyjnego. 
Uczniowie pod okiem pani Karo-
liny Posackiej przygotowują pro-
jekt pt. „Polscy medaliści Igrzysk 
Olimpijskich w Rio”. Ewa Durska 
z ogromną przyjemnością opo-
wiedziała o specyfice życia spor-
towca, o ciągłych treningach, wy-
rzeczeniach, ale także o sukce-
sach. Uczniowie mogli usłyszeć, 
jak czują się sportowcy, gdy sły-
szą Hymn narodowy, jak wyglą-
da rywalizacja między zawodni-
kami. Mistrzyni olimpijska pod-
kreśliła także, że dzięki zdobytym 
medalom może zrobić coś dla in-

nych. Przykładem jest oddanie 
medalu z Rio na aukcję charyta-
tywną, z której dochód przeka-
zano na rzecz chorej na białaczkę 
dziewczynki z Goleniowa. - Całe 
spotkanie odbyło się w bardzo mi-
łej atmosferze. Na koniec multi-
medalistka przekazała dla szko-
ły dwa albumy poświęcone tema-
tyce paraolimpijskiej z autografa-
mi. Dziękujemy pani Ewie za po-
święcony czas i ciekawe opowieści 

- relacjonuje spotkanie Ewelina 
Wszelaki. Dodajmy, że nasza uty-
tułowana sportsmenka nie zamie-
rza kończyć kariery i powalczy na 
najbliższych imprezach o swoje 
kolejne medale. Patrząc na jej wy-
niki w Rio, można śmiało stwier-
dzić, że jeszcze długo na horyzon-
cie nie pojawi się zawodniczka, 
która jest w stanie zbliżyć się do 
jej wyników.                    Oprac: KR

Ewa Durska spotkała się z gimnazjalistami z Osiny w ramach programu edukacyjnego

Mistrzyni z Nowogardu przekazała szkole albumy o tematyce paraolimpijskiej ze 
swoimi autografami
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• Sprzedam mieszkanie o pow. 52m2 
cena do negocjacji. 507 555 158 

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 693 
128 108

• Sprzedam działki uzbrojne Kościusz-
ki. Tel. 691 180 848 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszkanie 
można zakupić w programie MDM.tel. 
Kontaktowy: 530 450 720.

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 691 886 623, 
604 177 470 

• Wynajmę albo sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie ul. Światowida. 668 15 15 16,  
608 626 696

• Sprzedam mieszkanie w Szczecinie, 2 
poziomowe, ok. 100 mkw., 4 pokoje, ul. 
Krasińskiego. Tel. 781 048 729

• GARAŻ z Poniatowskiego zamienię lub 
Kupię w okolicy Netto w Nowogardzie. 
Tel. 606 615 239, 668 441 696

• Kupię mieszkanie minimum 2 pokojo-
we do 1200 tys zł, bez pośredników. 537 
955 050

• Komfortowe mieszkanie z balkonem 
na parterze 62m2, łazienka, osobne WC 
duża jasna kuchnia i 3 pokoje. Wymie-
nione nowe okna i alarm. Możliwość na 
kredyt dla MM. Tel 795726069

• Mieszkanie bezczynszowe 86m2 trzy 
b.duże pokoje miejsce parkingowe na 
1-szym piętrze tel.795 726 069

• Kupię mieszkanie dwa pokoje parter lub 
I piętro centrum Nowogardu do 150 tys, 
bez pośredników. 660 135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 pokoje parter lub 
pierwsze piętro, bez pośredników. 509 
307 702 

• Do wynajęcia mieszkanie 55m2. 792 
525 292 

• Sprzedam pół budynku mieszkalnego z 
działką w Konarzewie. 691 792 825 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Zamienię mieszkanie 63m2 trzypoko-
jowe z dużym balkonem i możliwością 
adaptacji strychu na mieszkanie wyłącz-
nie na parterze. 609 463 904, 781 115 

015 

• Sprzedam działki pod zabudowę dom-
ków jedno i dwurodzinnych okolice No-
wogardu. 91 39 25 888

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we i jednopokojowe. 508 309 980 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe do I 
piętra w Nowogardzie. Tel. 696 021 526

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w domku jednorodzinnym. 693 344 807 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum No-
wogardu, po remoncie, na dłuższy czas, 
od lutego. 501 832 458

•  Sprzedam dwupokojowe mieszkanie ul. 
Światowida. 668 15 15 16,  608 626 696

• Wynajmę/kupię garaż w okolicy 5-go 
Marca w Nowogardzie. Kontakt pod nu-
merem: 506150399 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

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

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok pro-
dukcji 1997 przebieg 211 tys. km, złoty 
metalik. Szyber dach, ABS, 2x poduszka 
powietrzna. 693 404 728 

• Tarpana, Lublina kupię. 600 182 682 

• Sprzedam Peugeota 406, combi. 795 
429 655 

• Sprzedam Renault Clio, pierwszy właści-
ciel, serwisowany., 1.2 benzyna, ośmio-
letni. 604 283 174 

• Tanio sprzedam Opel Corsa C, mały 
przebieg, na części. Tel. 519 385 158

• Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam Matiza. Cena 1200 zł. 693 263 
439

• Sprzedam Mercedes E-300 rok 96. Tel 
693 344 667 

• Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 2013 
pierwszy właściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo dobry. Tel. 
513 444 970 

rOlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 

denar – cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Krowy i cielaczka sprzedam. 508 211 596 

• Sprzedam wagę do ważenia zwierząt (1  
tys. kg.). 606 576 417 

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Sprzedam przyczepę do przewozu koni 
i bydła po remoncie zarejestowana. 793 
836 238

•  Sprzedaż jaj od zielononóżek. 796 767 
980

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYKŁaDZIN, TaPICerKI me-
BlOWeJ SamOCHODOWeJ/ SKÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / POŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

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

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

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

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

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

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

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

• Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. Facho-
wo. 665 602 592

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Ogrzewanie, instalacje miedź. 660 879 
108 

• Remonty, wykończenia wnętrz wszyst-
ko. 660 879 108

• Usługi koparko-ładowarką. Tel. 509 568 
616 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Rzeźbiarstwo, renowacja mebli, instru-
mentów. 726 403 937

• Usługi elektryczne, montaż i obudowa 
kominków. 722 154 477

• Usługa transportowa, ładowność 1,5 
tony i 6,5 tony. Tel. 796 767 980

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 
39 21 373, 502 239 619 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca trans-
cargo Szczecin, w kraju. Weekendy w 
domu. 665 515 329 

• Zaopiekuje się dzieckiem lub osobą 
starszą i posprzątam. 887 077 573 

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687

• Hurtownia drobiu zatrudni kierowcę 
kat. B. 602 288 598 

• Zatrudnię doświadczonego stolarza, 
atrakcyjne zarobki, umowa o pracę. 
696 034 712 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. 601 470  
260

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

• Pianino Nokturn po nastrojeniu sprze-
dam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe kominko-
we. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 
503 332 355 

• Sprzedam naczynia Filipiaka nowe. 
Wiadoność 887 200 570

• Sprzedam łóżko piętrowe dziecięce 
stan bardzo dobry. 880 201 888

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•  Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 zł. , Lap-
top Lenovo - 349 zł. Tel. 503-005-554

• Kupie poroża jeleniowatych.tel 
603620605

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

• Sprzedam parowar stan bardzo dobry 
cena 100zł. Tel. 733 794 989 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 

• Kupię poroże jelenia. 693 344 667 

• Akordeon Weltmaster 120 bas sprze-
dam, 91 39 170 20 

• Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan 
bardzo dobry. 513 444 970

• Sprzedam biurko w bardzo dobrym 
stanie. 793 836 238

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Dom na sprzedaż 520 000 zł 
Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

Pobierowo - 
zatrudnię 

- kucharkę, pomoc kuchenną, 
zmywak,

 od maja do końca września. 

Tel. 605 062 093
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KrZYŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Joanna Chojnacka
SZPaGaT

Wyjątkowa opowieść o samot-
ności, zdradzie i miłości.

Aleksander Biernacki w życiu 
kochał naprawdę tylko Hannę. 
Kobietę, którą obdarzył uczuciem, 
z wyrachowaniem zeswatał z Mi-
chałem, swoim najlepszym przy-
jacielem.

Teraz, w cieniu niedawno wy-
budowanego Pałacu Kultury 
Aleksander Biernacki przeżywa 
drugą młodość. Byłe kochanki i 
dwuznaczna przeszłość zaprzą-
tają głowę profesora anglistyki. 
Po latach spędzonych na emigra-
cji, Biernacki nie potrafi odnaleźć 
swojego miejsca, a starzy przyja-
ciele zapomnieli o jego istnieniu.

Szpagat to książka o stracie i 
winie, ale też o namiętności. Nie-
zwykła opowieść o tym, że raz od-
rzuconego uczucia można już ni-
gdy nie odzyskać.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Pionowo:
1. zmniejsza hałas
2. tubylec z Filipin
3. grzecznością nie grzeszy
4. syn Harpagona, zalotnik Marianny z ko-
medii Moliera "Skąpiec"
5. lina do ćwiczeń woltyżerskich
6. rzeka w Rosji
7. symbol erbu
8. dawniej narty
9. marka nart
10. przed si
11. np. mezozoiczna
12. czynność z pierzem
13. twórca meteorytowej teorii powstania 
Układu Słonecznego
14. zwierzęcy ogród
15. wyspa duńska
16. listwa stolarska
17. urządzenie optyczne
18. miasto w Peru (Andy)
19. otwór w igle
20. miska pod kranem
21. gończy lub polecony
22. igrzyska co 4 lata
23. roślina włóknodajna

24. film A. Kurosawy
25. sprzedał pierworództwo
26. siedziba Kongresu USA
27. pika, dzida
28. ziarno po wymłóceniu
29. łączy kabel z gniazdkiem
30. miasto włoskie
31. kolczaste zwierzę
32. Irlandia
33. miasto w Danii
34. model Fiata
35. wlazł nieproszony
36. chuligan, zawadiaka
37. w parze z Górniak
38. wyspa brytyjska w Hebrydach
39. słynna amer. spółka naftowa
40. stroma ścieżka górska
41. najwyższe karty
42. okręg węglowy w Polsce
43. "... Fasola", film
44. ... Orłoś
45. z łasiczką na obrazie
46. tamuje krew
47. główna kwatera chana
48. ... Sumac, piosenkarka
49. poganin

50. miasto nad Rodanem ( Francja )
51. niemiecka rzeka
52. symbol niklu
53. poważnie, rzeczywiście
54. stolica kraju fiordów
55. port nad Wołgą
56. biblijny kapłan i sędzia w Izraelu
57. grosz norweski
58. Cyganka Kraszewskiego
59. miara stężenia jonów wodorowych
60. symbol erbu

Poziomo:
61. nad nim Lizbona
62. załatwianie formalności związanych z 
wejściem statku do portu, 
63. Monica z kortu
64. przebój E. Bartosiewicz
65. tęgi u mądrali
66. liceum ogólnokształcące
67. makler klarujący
68. pisarz francuski, autor "Nany"
69. uspokojenie
70. as
71. auto z Korei Płd.
72. symbol złota

73. może być wiszący
74. dawny ożenek
75. fr. pisarz i polityk (1741-1803), jakobin, 
"Niebezpieczne związki"
76. artretyzm, choroba
77. haft
78. skandynawski poeta i wojownik
79. ozdoba rośliny
80. prorok
81. kościelna klątwa
82. smar okrętowy
83. płaci ją ZUS
84. córka Re; bogini prawdy
85. miasto w Chinach
86. grząski osad na dnie stawu
87. drapieżnik z grupy orłów
88. nizina
89. do młócenia zboża
90. koło z kwiatów
91. pamięć tylko do odczytu
92. sanki Eskimosa
93. oznaczenie jednostki paskal
94. iloraz inteligencji
95. Brad ..., aktor
96. szczyt Pirenejów

97. spis
98. duże rozmiary gmachu, wielkość
99. stan w USA
100. papugi z krzyżówek
101. wąska łopata
102. narośl
103. sumeryjski książę-kapłan
104. niepłodność ziemi
105. ruda żelaza (do 70% Fe)
106. surowiec na piwo
107. wielka rzeka chińsko-rosyjska
108. egipskie bóstwo słońca
109. eksplodująca gwiazda
110. przyjaciel człowieka
111. menora
112. hiszpańska Agnieszka
113. gaz jak kąpielisko
114. mieszkaniec Skandynawii
115. rumuńskie auto terenowe
116. "różanopalca"
117. zgoda, w porządku
118. brytyjskie wojska lotnicze
119. conradowski lord
PODPOWIEDŹ: ANETO, EMS, ENSI, IDAHO, 
SIDA, TACNA. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

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

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Czego jest najmniej w 
miłostkach to miłości

Agnieszka Skowrońska, Zofia 
Lepka, Władysława Huget, Bar-
bara Pędziszczak, Danuta Skow-
ronek, Pelagia Feliksiak, Grażyna 
Siedlecka, Andrzej Leszczyński, 
Maria Kloch, Szymon Rybarczyk, 
Lucyna Andrzejczak, Christiana 
Syfert, Małgorzata Krawczyk, Ane-
ta Tmborska

Nagroda książkowa: Szymon 
Rybarczyk 

Zwycięzcy prenumerata: Wła-
dysława Huget, Christiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Jula Tamborska, Miłosz Wielgus, 

Mateusz Wiertalak, Madzia Skow-
rońska, Ola Mikoś, Nadia Grenda, 
Igor Grenda, Maciek Pędziszczak, 
Aleksandra Gizińska, Staś Musiał 

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

 
 

                                 PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
                          DLA  DOROSŁYCH 

                        w Nowogardzie  
 

                  prowadzi nabór lutowy  
                   do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego 

SEMESTR WIOSENNY 2016/2017 
 

Rozpoczęcie zajęć – 4  LUTEGO 2017 r., (sobota) godz. 8:00 
 

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

               www.zielona.mojaszkola.net 

 
 
 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 12-14

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 6

s. 4s.  2

reklama

s. 4

Nietrafiona 
inwestycja 
PSl-u

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

O włos od 
tragedii

s. 5
Co zrobi Urząd

Nowa 
pierogarnia  
w mieście  

s. 6

s. 10

s. 11   

Sport
liga Przełajowa i 
mTB - 4 seria
J. Wielowski 
nowym liderem

egipskie 
ciemności  
w centrum

Nie wybrali 
naszej oferty

Czytaj s. 5Czytaj s. 3

kto zapłaci za 
złamaną rękę?

Jednak ptasia 
grypa w 
Nowogardzie 

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

Wybudują  zakład 
pod Goleniowem

reklama
 
 

                                 PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
                          DLA  DOROSŁYCH 

                        w Nowogardzie  
 

                  prowadzi nabór lutowy  
                   do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego 

SEMESTR WIOSENNY 2016/2017 
 

Rozpoczęcie zajęć – 4  LUTEGO 2017 r., (sobota) godz. 8:00 
 

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

               www.zielona.mojaszkola.net 

 
 
 

Padają kolejne 
sztuki

ul. Dąbrowszczaków Targowisko miejskie

Osińska liga Piłki 
Siatkowej

krzywice 
pokonane
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Nasza sonda    Kronika policyjna

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

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

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

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Kazimiera Pilarz: lat 87, zmarła 29.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 01.02.2017r, o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczy

Znaleziono 
kluczyk

 do samochodu 30.01.17 w go-
dzinnach rannych w okolicach 
dworca PKP. Kluczyk do odbioru 
w Zakładzie Krawieckim „Karin-
ka” Dworcowa 4 do godz. 16

 23.01.2017 r. 
Godz. 13.40 
Kradzież papierosów z kio-

sku przy ul. Tadeusza Ko-
ściuszki, przez sprawcę, który 
wykorzystał nieuwagę sprze-
dającej.

Godz. 17.00
W sklepie Polo Market za-

trzymano sprawcę kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Damian W. 

Godz. 21.20 
Na ul. Grota Roweckiego 

uszkodzono słup oświetlenio-
wy. 

Godz. 23.00
Powiadomienie o kradzieży, 

na ul. Luboszan, telefonu mar-
ki Samsung Galaxy J1, dowodu 
osobistego oraz pieniędzy. 

24.01.2017 r. 
Godz. 20.15 
Kradzież pieniędzy na ul. 

Wyszyńskiego. 
25.01.2017 r. 
Godz. 06.10 

Kolizja drogowa w miejsco-
wości Błotno, pomiędzy pojaz-
dami Hyundai i VW Golf. 

26.01.2017 r. 
Godz. 13.00
Powiadomienie o kradzieży 

butli gazowych znajdujących 
się na stacji paliw LPG w Ki-
korzach oraz 12 szt. płynów do 
spryskiwaczy. 

Godz. 15.15 
Pracownik ochrony sklepu 

Lidl powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepo-
wej, którym okazał się być Da-
mian W. 

Godz. 10.20 
Powiadomienie o kradzieży 

paliwa na stacji Orlen, przez 
kierującego pojazdem marki 
Opel Astra. 

27.01.2017 r. 
Godz. 14.30 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Jarchlino, gdzie podczas 
mijania się pojazdów doszło 
do uszkodzenia lusterka w po-

jeździe Citroen Berlingo. 
Godz. 16.10
Powiadomienie o kradzieży 

bydła na ul. Poniatowskiego. 
Godz. 16.30 
W Zakładzie Karnym u osa-

dzonego ujawniono środki 
psychoaktywne w postaci am-
fetaminy. 

28.01.2017 r. 
Godz. 16.20 
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu na ul. Bohaterów 
Warszawy. 

29.01.2017 r. 
Godz. 15.00
Kradzież alkoholu w sklepie 

przy ul. 700 Lecia. 
Godz. 21.20 
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego ujawni-
li, że kierujący pojazdem mar-
ki Audi, Marcin Z. znajduje się 
pod działaniem środków psy-
choaktywnych. 
    

             st. insp. Klaudia Gieryń 

„Caritas” 
informuje 

Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie informuje, że w dniach 31.01 
(wtorek) oraz 1.02 (środa), w godzinach 13:30 – 
16:00 odbędzie się kolejna dystrybucja żywności z 
programu pomocowego UE (nowa dostawa). We 
wtorek, zapraszamy osoby o numerze porządko-
wym od 1 do 80. Natomiast w środę, osoby posia-
dające numerek od 81 do ostatniego na liście. Dary 
wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Ko-
ścielnej 2.

„Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP 

W zeszłym tygodniu obchodzony był Światowy Dzień Środ-
ków Masowego Przekazu. Zapytaliśmy więc mieszkańców 
Nowogardu, czy w dzisiejszych czasach media są potrzebne 
i jaką pełnią funkcję?

Pani Ewa: W tej sprawie 
mogę krótko powiedzieć, że do-
brze, że są te media. Dzięki nim 
dużo wiemy. Przede wszyst-
kim wiemy, co się dookoła nas 
dzieje. Wolałabym jednak, żeby 
były bardziej rzetelne i prawdo-
mówne. Wychodzę z założenia, 
że jeżeli nie wiedzą, to niech le-
piej nie mówią. Jeżeli chodzi o 
media narodowe, to strasznie 
się zepsuły, porównując teraz, 

do tego, co było kiedyś. Niemniej każde media są potrzebne, nie tylko 
ogólnokrajowe, ale i lokalne.

Pani Grażyna: Staram 
się czytać gazety i oglądać 
telewizję. Uważam, że me-
dia są potrzebne. Jak dla 
mnie, to dobrze się spra-
wują i przekazują infor-
macje. Nie tylko główne 
media, ale i lokalne, po-
nieważ na bieżąco infor-
mują nas o tym, co się wo-
kół dzieje.

Pani Łucja: Na pewno są 
ważne i potrzebne, bo nie każ-
dy ma czas, przy tylu obowiąz-
kach, żeby się zatrzymać. A tak 
weźmie gazetę, czy posłucha 
radia, lub telewizji w biegu, to 
zawsze ma jakiś obraz rzeczy-
wistości. Czy ona jest bardziej, 
czy mniej prawdziwa, to jest to 
jednak świat realny. A gdyby 
tego nie było, to człowiek praw-
dopodobnie by sobie odpuścił i 

tylko byłaby praca i nic poza tym. Każde media są ważne, a te lokalne 
nawet bardziej. Bo to jest tak, jakby życie rodzinne, tak uważam. To, 
co się dzieje wokół mnie, jest ważne, ponieważ w tym uczestniczę, jak 
w życiu rodzinnym. Z mediów światowych, polskich, dowiadujemy się 
szczególnie rzeczy istotnych np. dla naszego bezpieczeństwa, a z lokal-
nych, tego, co się wydarzy, co się buduje, co się niszczy. Czy może jakiś 
nowy lokal się otwiera, albo pod względem kulturowym. Dla mnie to 
wszystko jest ważne.

Pani Halina: Media są 
bardzo potrzebne, a tym 
samym i ważne. Co praw-
da wybór jest spory, jed-
nak nie mamy tyle cza-
su, aby wszystko obejrzeć 
czy posłuchać. Mimo to 
mamy swoje ulubione po-
zycje i na wszystkie ważne 
dla nas pytania znajduje-
my odpowiedzi, czy infor-
macje. Tak samo dotyczy to mediów lokalnych, które są tak samo bar-
dzo ważne. Powinniśmy interesować się środowiskiem, w którym żyjemy.

DŚ



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
zmywak, od maja 

do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Uwaga hodowcy drobiu

Ptasia grypa w Nowogardzie!
Martwe łabędzie znalezione w zeszłym tygodniu na jeziorze nowogardzkim padły z powodu ptasiej grypy – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Są 
już kolejne martwe sztuki. Służby weterynaryjne apelują do hodowców o zamykanie drobiu. Dotyczy to też gołębi ozdobnych. Proszą też, aby nie dokar-
miać dzikiego ptactwa. 

Dwa martwe łabędzie znale-
ziono w środę, 25 stycznia, przy 
brzegu jeziora w pobliżu fontan-
ny. Zwłoki ptaków zawieziono 
do Instytutu Weterynaryjnego w 
Puławach, gdzie przeprowadzo-
no sekcję zwłok. 

-Niestety wynik jest dodat-
ni. Ptaki padły z powodu wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 
podtypu H5N8. W związku z tym 
apelujemy do hodowców drobiu o 
zastosowanie się do zasad bio-
asekuracji.  Dotyczy to też ho-
dowców gołębi ozdobnych, któ-
re mogą być narażone na kontakt 
z dzikim ptactwem zarażonym 

wirusem ptasiej grypy – mówi 
Zdzisław Czerwiński, powiato-
wy lekarz weterynarii. 

W związku z tym, drób nale-
ży przetrzymywać tylko w prze-
znaczonych do tego celu po-
mieszczeniach bez możliwo-
ści swobodnego poruszania 
się po otwartym wybiegu. Nie 
wolno też karmić i poić dro-
biu na zewnątrz budynków. Na-
leży też stosować w gospodar-
stwie odzież i obuwie ochronne 
oraz po każdym kontakcie z dro-
biem lub dzikimi ptakami umyć 
ręce wodą z mydłem. Stosować 
maty dezynfekcyjne w wejściach 
i wyjściach z budynków, w któ-
rych utrzymywany jest drób. 
Służby weterynaryjne po raz ko-
lejny przestrzegają też mieszkań-
ców przed dokarmianiem dzi-
kiego ptactwa. 

- Prosimy nie dokarmiać i nie 
poić dzikich ptaków. Ptaki w 
oczekiwaniu na pokarm groma-
dzą się w duże skupiska, i w ten 
sposób zwiększa się prawdopodo-
bieństwo rozprzestrzeniania wi-
rusa – dodaje Z. Czerwiński. 

Padły już trzy i są kolejne 
Od środy stwierdzono u nas 

już trzy padnięcia łabędzi żyją-

cych na nowogardzkim jezio-
rze. Wszystko wskazuje na to, że 
ptasia grypa atakuje też mniejsze 
ptactwo pływające na naszym 
akwenie. Wczoraj (poniedziałek 
30.01), do gminy wpłynęły za-
wiadomienia o padniętych dzi-
kich kaczkach. Gmina zleca usu-
wanie martwych ptaków specjal-
nej firmie utylizacyjnej, na pod-
stawie regulaminu utrzymania 
porządku i czystości. Niewyklu-
czone, że przypadków padnięć 
ptaków będzie więcej. 

-Sytuacja jest opanowana. Pro-
wadzimy ścisły monitoring w 
tym zakresie. Natura musi jed-
nak sama sobie poradzić z wiru-
sem, niewykluczone więc, że pad-
nięć dzikich ptaków będzie wię-
cej. Dlatego tak ważne jest, aby 
stosować się do zasad bioaseku-
racji - przestrzega Z. Czerwiński

Dodajmy, że w ostatnich mie-
siącach na terenie powiatu to już 
kolejne ognisko wysoce zjadli-
wego wirusa ptasiej grypy. W li-
stopadzie, w pobliżu zbiornika 
wodnego Jezioro Dąbie, w Lub-
czynie (gm. Goleniów) odnale-
ziono 74 martwe ptaki.

Ostrożności nigdy za wiele
Wykryty w ciałach łabędzi wi-

rus ptasiej grypy nie jest groźny 
dla człowieka. Ludzie nie mogą 
się też nim zarazić podczas kon-
taktu z chorym zwierzęciem. 
Wirus szybko ginie też w pro-
duktach drobiarskich podda-
nych obróbce termicznej (70ºC 
– 3 sek). Mimo to służby wete-
rynaryjne zalecają wzmożoną 
ostrożność. 

 „Biorąc pod uwagę ewolu-
cyjne pochodzenie wirusów 
H5N8 od H5N1 oraz generalnie 
dużą zmienność wirusów grypy, 
wskazana jest ostrożność, szcze-
gólnie u osób zawodowo mają-
cych kontakt z drobiem i ptaka-

mi dzikimi” – ostrzega Państwo-
wy Inspektorat Weterynarii w 
Puławach. 

Jeśli zauważymy osłabione 
bądź martwe ptactwo należy o 
tym niezwłocznie zawiadomić 
UM w Nowogardzie – nr telefo-
nu: 91 39 26 200 lub bezpośred-
nio Powiatowy Inspektorat We-
terynarii z siedzibą w Nowogar-
dzie – tel. 91 39 21 118. Po go-
dzinach pracy urzędów najlepiej 
dzwonić na Policję lub Straż Po-
żarną.

Marcin Simiński 

Trzeci łabędź zarażony wirusem pta-
siej grypy konał w miniony piątek na 
oczach przechodniów Służby weterynaryjne apelują do mieszkańców, aby nie dokarmiać dzikiego ptactwa

Kolejny młody łabędź, który padł ofiarą wirusa ptasiej grypy

O krok od tragedii przy Dąbrowszczaków 

Z naczepy leciały tafle lodu 
Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi przy ul. Dąbrowszczaków. Jak informują mieszkań-
cy, z jadących ulicą tirów ciągnących długie naczepy, w minioną sobotę, spadały potężne ta-
fle lodu. 

Potężne kawałki lodu spada-
ły z naczep wprost na chodnik, 
uderzając o ogrodzenie jednej 
z posesji położonej na zakrę-
cie ulicy. 

Całe szczęście, że w tym mo-
mencie nikt nie szedł chodni-
kiem, bo mogło dojść do praw-
dziwej tragedii. Sąsiad pozbie-
rał co większe kawałki na tacz-
kę, by usunąć je z chodnika i 
ulicy – opowiada nam miesz-
kaniec ul. Dąbrowszczaków. 

Mieszkańcy ulicy interwe-
niowali u jednego z przewoź-
ników, który ich zdaniem jest 
właścicielem ciężarówek, z ja-
kich spadały kawałki lodu. In-
terwencja tak jak twierdzą, nie 
przyniosła jednak oczekiwa-
nych rezultatów, dlatego zgło-
sili sprawę na policję. 

MSTakie bryły lodu spadały w minioną sobotę z naczep ciężarówek jadących ulicą 
Dąbrowszczaków

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe
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etat za sojusz z Sojuszem? 

Nietrafiona inwestycja PSL-u
Dariusz Szwal do niedawna aktywny działacz PSL, któremu obecnie zdecydowanie bliżej do 
SLD, czy raczej burmistrza z SLD, został nowym specjalistą ds. rozwoju strefy przemysłowej 
pod Nowogardem. Czy w zdobyciu pracy pomogła mu polityka czy doświadczenie?

Pochodzący z Węgorzyc (gm. 
Osina), a mieszkający w Gole-
niowie, Dariusz Szwal (30 l.) był 
asystentem byłego już człon-
ka zarządu województwa za-
chodniopomorskiego Rober-
ta Grzywacza (PSL), któremu 
partia cofnęła rekomendację do 
sprawowania tejże funkcji. Kie-
dy ostatecznie PSL wykluczył 
ze swoich szeregów R. Grzywa-
cza (ten obecnie jest członkiem 
klubu radnych Samorządowiec 
w Sejmiku Wojewódzkim, jaki 
stworzył z dwoma innymi rad-
nymi SLD), Szwal złożył wnio-
sek o wygaszenie jego członko-
stwa w partii. Dodajmy, że D. 
Szwal pełnił funkcję wicepreze-
sa PSL w powiecie goleniowskim 
i wiceprezesa gminnych struk-
tur tej partii w Goleniowie. Był 
także prezesem Forum Młodych 
Ludowców w woj. zachodnio-
pomorskim. Często pojawiał się 
na partyjnych zjazdach i impre-
zach, wspierał aktywnie człon-
ków PSL w kampanii wybor-
czej do samorządu przed dwo-
ma laty. To właśnie po wybor-

czym sukcesie PSL, Szwal dostał 
pracę w Urzędzie Marszałkow-
skim, jako bliski współpracow-
nik Grzywacza. Teraz jednak bli-
żej mu do SLD, z którym już po-
ważny związek stworzył jego po-
lityczny mentor, czyli Grzywacz. 
D. Szwal nie tylko został sekreta-
rzem wspomnianego klubu rad-
nych Samorządowiec, ale zło-
żył wniosek o przyznanie legi-
tymacji członkowskiej w SLD, 
partii, której wiceprzewodni-
czącym wojewódzkim jest bur-
mistrz Nowogardu, Robert Cza-
pla – nowy pracodawca Szwala. 

-Tak złożyłem deklarację człon-
kostwa w SLD, chociaż nikt tego 
ode mnie nie wymagał – mówi w 
rozmowie z DN, D. Szwal. 

Przyszły pracownik UM w 
Nowogardzie jest pełen zapa-
łu. Twierdzi, że ma odpowied-
nie kwalifikacje do promowa-
nia strefy. - Pracowałem w Sta-
rostwie Powiatowym, później w 
Zachodniopomorskim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie, a ostatnio w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Szcze-

cinie w gabinecie członka zarzą-
du województwa. Uważam, że 
jestem przygotowany do pracy 
na stanowisku ds. promocji stre-
fy w Nowogardzie. Znam dobrze 
Nowogard i panujące tu realia – 
mówi Dariusz Szwal, nowy spe-
cjalista do promocji nowogardz-
kiej strefy przemysłowej. Pracę 
w UM w Nowogardzie ma roz-
począć jeszcze w tym tygodniu. 

Przypomnijmy, że wakat na 
stanowisku podinspektora ds. 
rozwoju strefy ekonomicznej 
(obszaru, gdzie ponoć kiedyś 
mają stanąć fabryki) utworzono 
przy Wydziale Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy, Kultury i Spor-
tu. W sierpniu ubiegłego roku 
zatrudniono na nim Jana Lisa, 
ale ten po paru tygodniach nie-
oczekiwanie z pracy zrezygno-
wał. Nieoficjalnie mówiło się, że 
powodem odejścia Lisa z pracy 
były znaczne różnice w tym, jak 
on sam wyobrażał sobie swoją 
rolę w promowaniu strefy wśród 
potencjalnych inwestorów, a jak 
widział to jego przełożony – bur-
mistrz Nowogardu? 

Od tamtego czasu gmina kil-
kakrotnie odnawiała ogłoszenia 
o poszukiwaniu na to stanowi-
sko pracownika. W końcu o jego 
wyborze zdecydowała polityka. 
Jeśli też polityka będzie decy-
dowała o powodzeniu działań p. 
Szwala (a jak wiadomo polityka 
decyduje w bardzo wielu aspek-
tach życia), to D. Szwal ma mar-
ne widoki na sukces.  SLD, bo-
wiem dzisiaj specjalnie wzięcia 
nie ma.    

Marcin Simiński 

Zeszłoroczne wybory PSL w Nowogardzie. Pierwszy od prawej - Dariusz Szwal, były 
już działacz tej partii

Strefa póki co czeka 

Sygnały czytelników 

Egipskie ciemności 
Mieszkańcy alarmują o awariach oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta. Ciemno było ostatnio m.in. wzdłuż uli-
cy Warszawskiej, na Placu Wolności, a także przy ul. Boh. 
Warszawy (na wysokości osiedla Radosław). 

O kwestię oświetlenia pytali 
na ostatniej sesji również miej-
scy radni. Gmina twierdzi, że 
powodem takiej sytuacji jest 
przestarzała infrastruktura zasi-
lająca uliczne lampy, a ich kon-
dycja pozostawia wiele do życze-
nia. Tyle, że taki stan rzeczy jest 
wiadomy nie od dziś. Pytanie, 
dlaczego przez lata sukcesywnie 
nie inwestowano w moderni-
zację sieci oświetleniowej mia-
sta, w tym czasie np. oświetlając 
nowogardzką fontannę, czy wo-

dotrysk, jaki latem można „po-
dziwiać” na naszym jeziorze? W 
miejsce chociażby tych dwóch 
inwestycji można było wymie-
nić spory odcinek sieci, stawia-
jąc nowe lampy. 

Jedyne, na co się wysilono to 
montaż kilku ledowych lamp 
montowanych w pobliżu przejść 
dla pieszych. I te jednak nie 
wszędzie spełniają swoją funk-
cję, bo miast kierowcom oświe-
tlać drogę, oślepiają ich bijąc 
strumieniem światła prosto po 
oczach. Zresztą lampy zamon-
towano jedynie w kilku miej-
scach, nie zawsze tam gdzie jest 
duży ruch pieszych. Tam gdzie 
jest rzeczywiście potrzeba, dalej 
jest ciemno - wystarczy przeje-

chać po zmroku chociażby całą 
ulicą 700-lecia od przejazdu ko-
lejowego aż do Placu Wolności. 
Pieszych, przechodzących przez 
znajdujące się na tym odcin-
ku ulicy pasach niekiedy prak-
tycznie nie widać. Widać za to 
oświetloną ścianę ratusza, jak 
i cały budynek w mieniącej się 
iluminacji. 

Od dwóch lat jednak widać w 
temacie postępy, – chociaż i te są 
dość powolne.  W zeszłym roku, 
dzięki decyzji rady miasta, wy-

budowano kilka lamp wzdłuż ul. 
15 Lutego. W tym roku, jak już 
pisaliśmy w ostatnim numerze, 
oświetlenia doczekają się inne 
miejsca, nie tylko w mieście, ale 
i na wsiach.  Jasne jest, że in-
westycja w wymianę całej sie-
ci, choćby na terenie miasta po-
chłonęłaby kilka milionów zło-
tych, na co gminy nie stać. War-
to jednak zastanowić się, cho-
ciaż nad doświetleniem pozo-
stałych przejść dla pieszych, z 
niezależnym od istniejącej sieci 
elektrycznej źródłem zasilania 
(nowe przyłącza), tak by, cho-
ciaż w momentach awarii „pasy” 
nie ginęły w egipskich ciemno-
ściach. 

MS

Tak ciemno było na ulicy Warszawskiej, w zeszły czwartek. Zdjęcie nadesłał jeden 
z naszych czytelników.
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Nie zainwestują pod Nowogardem

Dlaczego wybrali ofertę Goleniowa?
Okazuje się, że nie tylko mieszkańcy z naszej gminy wolą jeździć do pracy w Goleniowskim Parku Przemysłowym (GPP). Obszar ten jest atrakcyjny tak-
że dla nowogardzkich przedsiębiorców. W ostatnich dniach, jedna ze spółek z siedzibą w naszej gminie zakupiła tam działki pod budowę zakładu produk-
cyjnego. 

Chodzi o spółkę komandy-
towo akcyjną Krause z siedzibą 
w Ogorzelach (jej ofertę można 
znaleźć w Internecie pod nazwą, 
Kvam), która ma na terenie GPP 
produkować specjalistyczne pre-
paraty do żywienia zwierząt.

„Z przyjemnością informuje-
my, że dziś rozstrzygnięto prze-
targ na sprzedaż tzw. „jedena-
stek”, czyli terenu inwestycyjne-
go w Goleniowskim Parku Prze-
mysłowym, na który składają się 
działki nr 11/8, 11/13 i 11/15. 
Inwestorem, który wkrótce sta-
nie się właścicielem gruntów o 
łącznej powierzchni 2, 14 ha, jest 
nowogardzka spółka produkują-
ca pasze i karmy dla zwierząt”- 
chwali się, bo i ma czym Gmina 
Goleniów. 

Budowa zakładu, w którym 
zatrudnienie znajdzie od 30 do 
40 osób, rozpocznie się w poło-
wie bieżącego roku i ma pochło-
nąć kilka milionów złotych. Pro-
dukowane w zakładzie dodatki 

do pasz mają być sprzedawane 
na rynki europejskie, azjatyckie 
i afrykańskie. 

Jak informuje Gmina Gole-
niów, rozmowy z inwestorem 
(spółką Krause) rozpoczęły się w 
czerwcu 2015 roku. Właściciele 
spółki brali pod uwagę również 
inne grunty w Goleniowie i… w 
Nowogardzie. Wczoraj zadzwo-
niliśmy do spółki, która ma wy-
budować zakład w GPP. Pytali-
śmy o szczegóły podjęcia decy-
zji o takiej a nie innej lokalizacji 
zakładu. Przedstawicielka spół-
ki poinformowała nas, że spół-
ka ogranicza się na razie tylko 
do komunikatu, jaki za jej zgodą 
opublikowała Gmina Goleniów. 
Tam czytamy, że – tu cyt.: „o wy-
borze Goleniowa miały ostatecz-
nie zdecydować nie tylko para-
metry działki, ale i profesjonal-
na obsługa w urzędzie gminy”. 

Niestety jak nam wiadomo w 
ostatnich latach nie jest to od-
osobniona opinia, jaką na temat 

obsługi inwestorów przez gmi-
nę, mają ci, co mogliby zostawić 
u nas pieniądze i stworzyć do-
datkowe miejsca pracy. Już jakiś 
czas temu dochodziły do nas in-
formacje z kręgu biznesu, że w 

Nowogardzie nie tylko nie ma 
klimatu do rozmów na temat in-
westycji, ale i partnera do tych 
rozmów. To bardzo niepokoją-
ce opinie zważywszy, że w ze-
szłym roku zakończono budowę 

drogi dojazdowej do naszej stre-
fy przemysłowej za ponad 3 mln 
złotych, z czego z budżetu gmi-
ny Nowogard poszło prawie 1, 5 
mln złotych. 

Marcin Simiński

Widok na fragment GPP.  W białej ramce działki, które w ostatnich dniach nabyła spółka spod Nowogardu. Źródło Gmina Goleniów
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kolejne unijne pieniądze na miejskie targowiska

Co zrobi Urząd?
Będą kolejne środki unijne na modernizacje targowisk. Czy Gmina Nowogard tym razem pochyli się rzetelnie nad opłakanym losem handlowców z nasze-
go targowiska? Czy zdecyduje się aplikować po środki na inwestycje w infrastrukturę lokalnego handlu?  

Marszalek województwa za-
chodniopomorskiego zamie-
rza przeprowadzić, jeszcze w tym 
roku, nabór wniosków na dofi-
nansowanie inwestycji w miejskie 
targowiska. Z dofinasowań ofe-
rowanych w latach poprzednich 
skorzystało wiele sąsiednich gmin 
np. Goleniów, wykonując nowo-
czesne miejsca dla prowadzenia 
handlu przez lokalnych kupców.  
W związku z aktualnie planowa-
nym działaniem w tym zakresie, 
Marszalek rozesłał do Gmin pi-
smo o treści:

Szanowni Państwo, Wydział 
Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Województwa Zachod-
niopomorskiego, w związku z pla-
nowanym naborem wniosków o 
przyznanie pomocy na operacje 
typu „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych pro-
duktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” obję-

tych Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020, 
zwraca się z prośbą do wszystkich 
z terenu naszego Województwa 
o przekazywanie informacji do-
tyczących zainteresowania apli-
kowaniem w ramach w/w zakre-
su. Planowany nabór wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych pro-
duktów” to II kwartał 2017 r… 

Gmina Nowogard od lat nie 
wykazuje żadnej inicjatywy i nie 
podejmuje żadnych działań ce-
lem wsparcia lokalnego han-
dlu. Efektem tego jest także po-
stępująca degradacja miejskie-
go targowiska. Póki zarząd nad 
tym miejscem sprawowała pry-
watna spółka, działalność prowa-
dziło tutaj kilkadziesiąt podmio-
tów - w momencie przejęcia za-
rządu przez miasto w 2011, było 
to około 80 podmiotów. A w naj-
lepszych czasach swoje straga-
ny miało tutaj nawet ponad 100-
stu kupców. Po przejęciu zarządu 
przez miasto było już tylko coraz 
gorzej. Magistrat w ramach admi-

nistrowania targowiskiem, rzetel-
nie to zajmował się jedynie ścią-
ganiem opłat od handlujących. A 
były one niemałe, oprócz stałego 
czynszu za teren pod pawilonem 
czy stoiskiem, handlujący wno-
szą jeszcze dzienną opłatę targo-
wą. Nawet dzisiaj, gdy niewielu tu 
sprzedających i niewielu kupują-
cych, to ten administracyjny wy-
soki koszt pozostaje bez zmian. 
Jednym z powodów systematycz-
nego „umierania” naszego targo-
wiska jest brak inwestycji w infra-
strukturę tego obiektu. Przez lata 
rosną bowiem wymagania kupu-
jących, co do niezbędnych warun-
ków w jakich są skłonni dokony-
wać zakupów. Zrozumieli to decy-
denci zarówno Ci odpowiedzialni 
za określenia celów, na jakie prze-
znacza się środki pomocowe, jak 
i władze gmin odpowiedzialne za 
organizacje miejskich targowisk. 
Dlatego przeprowadzono już kil-
ka naborów na wnioski na inwe-
stycje w modernizację targowisk, 
i wiele gmin również ościennych 
wykonało z tych środków pomo-
cowych naprawdę ładne i funk-
cjonalne lokalne bazary. Pisaliśmy 

o tych przykładach wielokrotnie, 
ostatnio miesiąc temu, o rozpo-
czętej właśnie inwestycji w szcze-
cińskim Dąbiu. Czy tym razem 
w związku z pismem Marszałka, 
Gmina Nowogard zdecyduje się 
opracować projekt modernizacji 
naszego targowiska i ubiegać się 
o przeznaczone na ten cel środki? 
Stawiamy to pytanie publicznie i 
stawiamy je zwłaszcza w imieniu 
tych, co muszą zarabiać na życie 
i utrzymanie swoich rodzin. Do 
wypełnienia tego zadania nie jest 
im na pewno niezbędna ścieżka 
rowerowa wokół jeziora. Notabe-
ne taka ścieżka tam już istnieje, a 
dowodem na to są chociażby, nie-
jednokrotnie już odbyte, zawody 
rowerowe, których trasa prowa-
dzi… wokół jeziora. O co więc z 
tą ścieżką chodzi? Ano o zabawę z 
udziałem publicznego grosza cho-
dzi, o „autostradę do Nieba”, czyli 
kolejny „science fiction” lokalne-
go burmistrza. Dobrze, w tej sytu-
acji, że chociaż nowogardzcy rad-
ni zdają egzamin, z oczekiwanego 
od funkcjonariusza publicznego, 
poziomu odpowiedzialności.  

sm

Nie od dziś wiadomo, że nowogardzkie targowisko wymaga modernizacji. Pytanie, 
czy gmina skorzysta z możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych?
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kto zapłaci za złamaną rękę?

Spółdzielnia wyjaśnia, chociaż chodnik nie jej 
Pełniący obowiązki Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Radosław”, poczuł się wywołany do tablicy po publikacji historii pani Danuty, która właśnie na 
osiedlu Radosław przewróciła się i złamała rękę idąc chodnikiem. Sam chodnik, nie należy jednak do Spółdzielni – twierdzi jej przedstawiciel. 

Przypomnijmy, że do zdarze-
nia doszło w środę, 18 stycznia, 
późnym popołudniem. Pani 
Danuta złamała rękę idąc chod-
nikiem na osiedlu Radosław. 
Kobieta twierdziła, że w chwi-
li wypadku chodnik był oblo-
dzony i nie został posypany pia-
skiem ani solą. Pani Danuta do-

znała skomplikowanego złama-
nia ręki w okolicach nadgarst-
ka. Czeka ją długotrwała rekon-
walescencja. Zapowiada, że bę-
dzie się domagała zadośćuczy-
nienia od właściciela chodnika 
za uszczerbek na zdrowiu, ja-
kiego doznała. 

Po publikacji artykułu, z re-

dakcją DN skontaktował się p. 
Wiktor Bzowy, pełniący obo-
wiązki Prezesa SM „Radosław”. 
Zdaniem p. o. Prezesa, Spół-
dzielnia dołożyła wszelkich sta-
rań, by na chodnikach zapewnić 
bezpieczeństwo w czasie zimy. 

W ostatnim czasie zakupiliśmy 
odśnieżarkę, a chodniki były po-

sypane mieszkanką piasku i soli. 
Poza tym, przy blokach ustawio-
ne są pojemniki z piaskiem, by 
każdy mieszkaniec mógł z nie-
go korzystać w razie potrzeby, 
np. w drodze na parking. Dlate-
go uważam, że nie mamy sobie 
nic do zarzucenia w tej kwestii - 
mówi W. Bzowy i jednocześnie 
informuje, że Spółdzielnia od-
śnieża chodniki, chociaż nie na-
leżą one do Spółdzielni: - Chod-
niki należą do gminy, tak samo 
jak droga biegnąca wokół osie-
dla. Niemniej poczuwamy się w 
obowiązku, aby zadbać o bezpie-
czeństwo i porządek na chodni-

kach, bo z nich korzystamy – do-
daje p. o. Prezesa. 

W. Bzowy poinformował, że 
do tej pory nie wpłynęło pi-
smo od poszkodowanej miesz-
kanki osiedla, w którym doma-
gałaby się ona zadośćuczynie-
nia za złamaną rękę. Zapewnił 
w rozmowie z DN, że jeśli tako-
we pismo do Spółdzielni wpły-
nie, nie zostanie pozostawione 
oczywiście bez odpowiedzi. Nie 
kryje jednak, że wówczas Spół-
dzielnia będzie domagała się od 
gminy zajęcia w tej sprawie sta-
nowiska. 

MS

Na tym chodniku upadła i złamała rękę p. Danuta. Kobieta zapowiada, że będzie domagała się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Biuro Zarządu SM Radosław mieści się obok siedziby Nadleśnictwa Nowogard.

konkurencji się nie obawiają 

Nowa „pierogarnia” w mieście
Przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowszczaków i 5 – ego Marca (w budynku dawnej piekarni) powstał nowy lokal gastronomiczny pod nazwą „Pierogi u Marty”. 
Jak się okazuje, wbrew temu, co sugeruje nazwa lokalu, będzie można tam zjeść nie tylko pierogi, ale też inne dania. Przed otwarciem baru, co ma nastą-
pić w najbliższy czwartek, 2 lutego, rozmawiamy z jego właścicielami: Waldemarem Wyborskim i Radosławem Holeczkiem. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego zdecydowaliście się pano-
wie na otwarcie „pierogarni” w 
Nowogardzie?

Radosław Holeczek, Waldemar 
Wyborski: My, co prawda nie po-
chodzimy z Nowogardu, tylko z Gry-
fic. Rozglądaliśmy się już od jakie-
goś czasu za odpowiednim miejscem 
na otworzenie swojej działalności 
gastronomicznej. Nowogard wydał 

nam się dobrym miejscem, aby w 
nim otworzyć tego typu lokal.

Nie obawiają się panowie kon-
kurencji? Wszak już jedną „piero-
garnię” w Nowogardzie mamy.

Nie obawiamy się konkurencji. W 
Gryficach jest pięć takich miejsc, jed-
na obok drugiej i ciągle funkcjonują. 
Patrząc na ten przykład mamy na-
dzieję, że nam też się uda. Tym sa-
mym my nie chcemy robić komuś 

konkurencji. Po prostu w Nowogar-
dzie jest mało takich lokali. Dzię-
ki naszej „pierogarni” klient będzie 
miał większy wybór. 

Czy w lokalu będzie można 
zjeść tylko pierogi, czy też inne 
dania?

Główny nacisk będziemy kłaść 
na pierogi. Jednocześnie zamierza-
my serwować rozmaite dania. Nale-
żą do nich chociażby krokiety, nale-
śniki czy zestawy obiadowe, jak tra-
dycyjne kotlety schabowe czy gołąb-
ki. W swojej ofercie mamy dania od 
śniadania po kolację, w tym desery i 
przekąski. Ceny będą się wahać od 2 
zł do 14 zł. Z pewnością też będzie-
my słuchać swoich klientów i starać 
się oferować to, na co akurat będzie 
popyt. Oprócz stałych dań, które są 
już zapisane w karcie, będą też da-
nia sezonowe. Sam po sobie wiem, że 
mam ochotę na różne dania w zależ-
ności od pory roku. Będziemy także 
oferować dania świeże, gotowane na 

miejscu i mam nadzieję, że smaczne.
Na co panowie będziecie kładli 

największy nacisk prowadząc w 
Nowogardzie ten lokal?

Będziemy uważnie słuchać tego, 
czego ludzie oczekują i to wprowa-
dzać. Wiadomo, że będziemy na tym 
zarabiać, ale jeżeli klient nie będzie 
zadowolony, to wówczas dla nas nie 
będzie to korzystne. Dlatego mamy 

nadzieję, że uda nam się zadowo-
lić te osoby, które nas odwiedzą. 
Dla nas to nie będą zwykli klienci, 
a goście. A jak powszechnie wiado-
mo, gości trzeba „dobrze ugościć”. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy już od czwartku, 02 lute-
go, w godzinach od 10:00 do 18:00.

DŚ

Waldemar Wyborski i Radosław Holeczek, właściciele lokalu

Budynek, w którym mieści się nowa pierogarnia
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25 lat temu                                 pisał:

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

RENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 11 LUTY 2017r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Serdecznie Zapraszam Lidia Bogus

Zarząd koła miejsko-Gminny PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

- pracownik działu części,
- doradca blacharsko-lakierniczy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard 

bądź drogą elektroniczną  na adres mailto:
werner@toyota-pewneauto.pl

Wszelkie informacje można również uzyskać:
 pod numerem telefonu 501 374 789

Tu przydałby się słup 

Drzewo ogłoszeniowe 
Jak już informowaliśmy, w pierwszych dniach stycznia wycię-
to drzewo koło dyskontu Polo market, którego korzenie wy-
pychały chodnik stwarzając zagrożenie dla przechodniów. 

Wraz z drzewem zdemontowa-
no też okalającą go drewnianą wi-
trynę, na której wieszano m.in. 
klepsydry pogrzebowe. Ponieważ 
w tym miejscu, jak na razie nie 
ustawiono żadnego słupa ogło-
szeniowego, informacje o zmar-
łych i terminach pochówków za-
częto wieszać na drzewie znajdu-
jącym się dosłownie jakieś nieca-
łe dwa metry od miejsca, gdzie 
rosło to wycięte drzewo. 

Widać miejsce to na stałe moc-
no wrosło w świadomość miesz-
kańców, jako ważny punkt infor-
macyjny. Skoro tak, to dobrze by-
łoby jednak, aby drzewo w dłuż-
szej perspektywie czasu nie robiło 
za słup ogłoszeniowy, a prawdzi-
wy słup stanął gdzieś obok. 

MS
reklama

marek Jurek o zmianach ordynacji wyborczej

 Likwidacja JOW w samorządach 
to kompletny absurd
Dziś rano przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek był gościem Porannej 
Rozmowy RMF FM. Wśród poruszanych tematów była także zapowiedź PiS o zmianach w 
ordynacji wyborczej. - Pomysł zmienienia ordynacji samorządowej, likwidowania okręgów 
jednomandatowych to kompletny absurd - ocenił. - Jeśli będzie próba demontażu okręgów 
jednomandatowych tam, gdzie istnieją, będziemy ich zdecydowanie i wszystkimi środkami 
bronić - zapowiedział zdecydowanie.

Prawica Rzeczypospoli-
tej od początku swojego ist-
nienia opowiada się za Jed-
nomandatowymi Okręga-
mi Wyborczymi. JOW ozna-
czają demontaż władzy cen-
tral partyjnych, przywróce-
nie osobistej odpowiedzial-
ności polityków i realne bu-

dowanie opinii społecznej.   
- Jak można w jednym tygo-
dniu odbierać nagrodę „Czło-
wieka Wolności”, zdając sobie 
sprawę, że w społeczeństwach 
pokomunistycznych mamy 
niedowład opinii publicznej i 
tak naprawdę tłumić inicjaty-
wę społeczną na tym poziomie 
najniższym - zastanawiał się w 
audycji Marek Jurek, odnosząc 
się do prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego. - Liczę na inter-
wencję prezydenta przeciwko 
tej sprawie. Pamiętam wspa-
niałe wystąpienie prezydenta 
po pierwszej turze wyborów, 
kiedy zwracał się do Pawła Ku-
kiza mówiąc: Tak, jednoman-
datowe okręgi wyborcze, to 
jest sprawa, o której trzeba bar-
dzo dużo myśleć, o której trze-

ba dużo rozmawiać - dodał.
- Przede wszystkim okrę-

gi jednomandatowe powin-
ny być wprowadzone w całym 
samorządzie - podkreślił. - W 
wyborach do sejmików woje-
wódzkich - to jest demontaż 
władzy central partyjnych nad 
rozdawaniem bardzo dużych 
pieniędzy w województwach. 
W wyborach do rad powia-
tów i oczywiście w wyborach 
do miast wojewódzkich to jest 
realne budowanie opinii spo-
łecznej, ale w każdym razie je-
śli będzie próba demontażu 
okręgów jednomandatowych 
tam, gdzie istnieją, będziemy 
ich zdecydowanie i wszystkimi 
środkami bronić - powiedział. 

red

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

28.01.1993r.

Jest taki klub...
Już od dwóch lat działa klub szkolny przy Zespole Szkół Rolniczych. Jest otwarty nie tylko dla uczniów, ale 

i dla osób spoza szkoły. Już przy wejściu robi wrażenie. Ściany korytarza pokryte są graffiti, rysunkami i na-
pisami. Są to dzieła uczniów, którzy mogą tu spokojnie wykazywać się swoimi zdolnościami plastycznymi, z 
korzyścią dla pozostałych ścian szkoły. W ciągu tygodnia klub otwarty jest od godz. 16:00 do 20:00. Można 
tu dostać kawę, herbatę, napoje butelkowe i słodycze. Gospodyniami klubu są uczennice II klasy TR, Anna 
Miler i Agnieszka Mateja. Opiekę nad całością sprawuje pedagog p. Anna Zamara. Dodatkowo w czasie fe-
rii organizowane są dyskoteki, a młodzież może także przyjść i oglądać filmy na video.
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r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wydzierżawię
 lokal usługowy 

w Dobrej Nowogardzkiej 
o pow. 58 m2 . 

Tel. 509 528 688
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PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

 „Zamigotał świat tysiącem barw…”  

Studniówka w II Liceum 
Ogólnokształcącym
21 stycznia 2017 roku, pięknie udekorowane forum II Liceum Ogólnokształcącego zapełni-
ło się tłumem gości przybyłych na Studniówkę. 

„DZIŚ będziemy się bawić, 
niefrasobliwi naszą młodością. 
Schowamy troski

 i zmartwienia, bo dziś jest 
NASZA NOC, niezapomniana, 
szczęśliwa. Dzisiejsza noc roz-
iskrzy się radością, rozbłyśnie ty-
siącem barw. Zachowajmy ją w 
naszej pamięci, tę beztroską za-
bawę u progu dorosłości. Zapo-
mnijmy na chwilę, że za sto dni 
matura!” – witali zebranych ma-
turzystów i gości Wiktoria i Szy-
mon.  

Były też ciepłe i serdeczne sło-
wa skierowane do rodziców i 
dziadków. Niektórym w oku za-
kręciła się łezka. 

Energetyczna, zabawna część 
artystyczna w brawurowym wy-
konaniu maturzystów zachwy-
ciła zebraną publiczność. Ener-

gii nie zabrakło naszym matu-
rzystom aż do białego rana. Tań-
ce na forum o północy – trady-
cyjnie polonez, walc, ale też kan-

kan, zorba. Działo się, oj działo! 
To była niezapomniana noc!

Informacja własna
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liga Przełajowa i mTB - 4 seria

Jakub Wielowski nowym liderem
W niedzielę (29 stycznia), w nowogardzkim „Sarnim Lesie” odbyła się 4 seria Ligi Przełajo-
wej i MTB, cyklicznie rozgrywanej na terenie Nowogardu oraz Goleniowa. Zwycięzcą w ka-
tegorii Open został Jakub Wielowski, który dzięki temu awansował na 1. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. 

W 4 serii Ligi Przełajowej w ka-
tegorii M1 podium zostało zdomi-
nowane przez kolarzy z Nowogar-
du. Najszybszy był Jakub Wielow-
ski, który trasę wyścigu pokonał z 
czasem 00:48:20. Zaraz za nim li-
nię mety przekroczył marek Miś-
kiewicz, a podium uzupełnił Ar-
kadiusz Pietruszewski. Na czwar-
tym miejscu uplasował się do-
tychczasowy lider klasyfikacji ge-
neralnej Łukasz Janic. Wywalczo-
ne przez Jakuba Wielowskiego 11 
punktów, wobec 7 punktów Łuka-
sza Janica, pozwoliły Wielowskie-
mu awansować na 1. miejsce w ge-
neralce, gdzie o 1 punkt wyprze-
dza dotychczasowego lidera. W 
kategorii M2 wystartował tym ra-

zem tylko Janusz Pietruszewski, 
który tym samym znacząco po-
większył przewagę nad pozostały-
mi kolarzami. Taka sama sytuacja 
była pośród Kobiet, do rywalizacji 
stanęła jedynie Nikola Wielowska. 
Na starcie w kategorii Młodzik 
stanęło 5 kolarzy. Najszybszy był 
Robert Krause, który na podium 
wyprzedził Huberta Grygowskie-
go oraz Jacka Fecaka. W klasyfi-
kacji generalnej kategorii M1 pro-
wadzi z 30 punktami Jakub Wie-
lowski, na 2. miejscu plasuje się 
Łukasz Janic z 29 punktami. Trze-
cia pozycja należy do Jarosława 
Panejko reprezentującego Cubi-
ca Racing Team, który do tej pory 
wywalczył 20 punktów. Gonią go 

nowogardzianie Jakub Krause z 
19 punktami oraz Arkadiusz Pie-
truszewski z 15 oczkami na kon-
cie. W kategorii M2 Janusz Pietru-
szewski ma już 36 punktów i nad 
drugim w klasyfikacji Francisz-
kiem Harbacewiczem wypraco-
wał 16 punktów przewagi. Pośród 
kobiet prowadzi Nikola Wielow-
ska, która wyprzedza w tym ze-
stawieniu Annę Kłos. Jeśli chodzi 
o Młodzików, to liderem jest Ro-
bert Krause, który wyprzedza Hu-
berta Grygowskiego oraz Mate-
usza Krugłego. Przy artykule pu-
blikujemy wyniki 4 serii oraz kla-
syfikację generalną w poszczegól-
nych kategoriach. 

KR

Liga Przełajowa i MTB Nowogard/Goleniów 2016/2017
4 seria:
Kategoria M1 (rocznik 1967 i młodsi)
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   11 pkt.
2. Marek Miśkiewicz (Nowogard STC Stargard)  9 pkt.
3. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  8 pkt.
4. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    7 pkt.
5. Jakub Krause (Nowogard)    6 pkt.
6. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   5 pkt.
7. Piotr Kamiński (Świnoujście)    4 pkt.
8. Artur Lendzion (Nowogard)    3 pkt.
9. Paweł Krugły (Nowogard)    2 pkt.
Kategoria M2 (rocznik 1966 i starsi)
1. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  11 pkt.
Kobiety
Nikola Wielowska (BCM Ziemia Darłowska) 5 pkt.
Kategoria Młodzik
1. Robert Krause (LKK Nowogard)  5 pkt.
2. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)  3 pkt.
3. Jacek Fecak (LKK Nowogard)   2 pkt.
4. Rafał Głowacki (LKK Nowogard)  1 pkt.
5. Mateusz Krugły (LKK Nowogard)  1 pkt.
Klasyfikacja generalna po 4 seriach:
Kategoria M1
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   30 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    29 pkt.
3. Jarosław Panejko (Cubica Racing team)   20 pkt.
4. Jakub Krause (Nowogard)    19 pkt.
5. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  15 pkt.
6. Marek Miśkiewicz (Nowogard STC Stargard)  14 pkt.
7. Jacek Kuzynin (2x3 MTB Team)   12 pkt.
8. Artur Pulchny (Świnoujście)    12 pkt.
9. Karol Wojtczak (FSD Sport)    11 pkt.
10. Rafał Chmiel (FSD Sport)    9 pkt.
Kategoria M2
1. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   36 pkt.
2. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów)  20 pkt.
3. Zbigniew Junak (STC Stargard)   11 pkt.
4. Piotr Bakowski (Cubica Racing Team)   11 pkt.
5. Zbigniew Szkołuda (JF Duet Goleniów Nexelo)  9 pkt.
Kobiety
1. Nikola Wielowska (BCM Ziemia Darłowska)  15 pkt.
2. Anna Kłos (Bike Team)    6 pkt.
Kategoria Młodzik
1. Robert Krause (LKK Nowogard)   11 pkt.
2. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)   8 pkt.
3. Mateusz Krugły (LKK Nowogard)   4 pkt.
4. Karol Dzierżawski (Ratusz Maszewo)   3 pkt.
5. Jacek Fecak (LKK Nowogard)    2 pkt.

Podium w kategorii M1, od lewej - Marek Miśkiewicz, Jakub Wielowski oraz Arkadiusz Pietruszewski, w towarzystwie Janusza 
Pietruszewskiego - lidera w kategorii M2

Ospa - Cup 2017 

Pomorzanin (tylko) na ostatnim miejscu
W miniony weekend, w niemieckiej miejscowości Bad Doberan, jak co roku w styczniu odbył się halowy turniej piłki nożnej „Ospa - Cup”. Po raz trzeci 
udział w zawodach wzięli zawodnicy Pomorzanina. Była to świetna jednostka treningowa, ale niestety ponownie zakończona niepowodzeniem... Nowo-
gardzianie strzelając trzy gole w 4 meczach, zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. 

Przypomnijmy, że Pomorzanin 
w Niemczech podczas halowe-
go turnieju wystąpił po raz trze-
ci. Nowogardzianie rywalizują w 
Ospa - Cup na zaproszenie orga-
nizatorów - klubu Doberaner FC. 
Właśnie od trzech lat Pomorza-
nin i Doberaner FC współpracu-
ją ze sobą, na skutek czego, Niem-
cy przyjeżdżają latem trenować do 
Nowogardu, a nasi piłkarze zimą 
występują w halowym turnieju. 
Póki co, piłkarze z Nowogardu nie 
są w stanie odegrać u zachodnich 
sąsiadów pierwszoplanowej roli. 
Tym razem udział w turnieju Po-

morzanin zakończył na ostatnim 
10. miejscu. Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego wystąpili w Bad 
Doberan w następującym skła-
dzie: Kornel Pękala, Radosław 
Masalski, Michał Komenda, Ra-
fał Listkiewicz, Paweł Królik, Ma-
rek Kowalski, Mateusz Toruń-
ski, Kacper Litwin, Adam Mań-
ka, Marcin Skórniewski. Z zespo-
łem obecny był oczywiście trener 
Zbigniew Gumienny oraz kierow-
nik drużyny Franciszek Toruński. 
Warto zwrócić uwagę na obec-
ność w kadrze Michała Komendy 
- jest to testowany przez Pomorza-

nin piłkarz Iny Goleniów z rocz-
nika 1998. Pomorzanin w pierw-
szym meczu zagrał z drużyną FC 
Schönberg 95. Nowogardzianie 
całkiem nieźle sobie radzili z nie-
mieckimi piłkarzami, a po bram-
ce Kacpra Litwina objęli prowa-
dzenie. Niestety rywale wyrówna-
li i mecz zakończył się podziałem 
punktów. Dramatyczny przebieg 
miało drugie spotkanie z druży-
ną SV Pastov. Rywale, jako pierw-
si wyszli na prowadzenie, następ-
nie po golu samobójczym Pomo-
rzanin doprowadził do wyrów-
nania. Na 30 sekund przed koń-

cem meczu Niemcy dopięli swego 
i zdobyli zwycięskiego gola. Szko-
da, bo remis w tym spotkaniu dał-
by Pomorzaninowi szansę gry o 7. 
miejsce. To były dwa mecze z dru-
żynami, które zdecydowanie były 
w zasięgu Pomorzanina, pozosta-
łe pojedynki to już dominacja ry-
wali. Najpierw gospodarze Do-
beraner FC rozbili nowogardzian 
1:5. Honorowego gola dla Pomo-
rzanina zdobył Rafał Listkiewicz. 
Następnie zwycięzcy grupy SV 
Warnemünde bez problemów za-
aplikowali Pomorzaninowi 6 goli, 
nie tracąc przy tym bramki. W 

efekcie, Pomorzanin zajął ostat-
nie miejsce w swojej grupie i spo-
tkał sie z drużyną SpVgg Cambs-
-Leezen w konkursie rzutów kar-
nych o przedostatnie miejsce. 
Karne były strzelane jak w hokeju, 
czyli piłkarze biegli z piłką od po-
łowy boiska i strzelali w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. Roze-
grano trzy serie takich karnych, w 
których rywale dwukrotnie poko-
nali Kornela Pękalę i wygrali 2:0. 
Mimo niepowodzenia prezes Po-
morzanina dostrzega dużo pozy-
tywów. - Takie wyjazdy są bardzo 
dobre, nasi młodzi piłkarze mogli 
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Krzywice pokonane
Za nami 7. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W minioną niedzielę, najciekawiej zapowiadał się mecz niepokonanych Krzywic oraz Czermnicy, która 
wciąż walczy o podium. Siatkarze z Krzywic doznali pierwszej porażki, ulegając Czermnicy 1:3. W pozostałych spotkaniach odbyło się bez niespodzianek 
i pewne zwycięstwa notowali faworyci. 

Tym razem, jako pierwsi swój 
mecz rozegrali liderzy z Wojcie-
szyna oraz siatkarze z Dąbrowy. 
Pierwszy set to prowadzenie Dą-
browy, końcówka jednak należa-
ła dla Wojcieszyna. Drugi set był 
bardzo wyrównany. Dąbrowa nie 
wykorzystała piłki setowej i prze-
grywała w meczu już 0:2. W trze-
cim secie od początku Wojcie-
szyn przeważał i ostatecznie pew-
nie wygrał 3:0. Było to już siódme 
zwycięstwo siatkarzy z Wojcieszy-
na, którzy w tym sezonie nie mają 
sobie równych.  Co ciekawe, dzień 
wcześniej te same zespoły zagra-
ły w Nowogardzkiej Lidze siatków-
ki. Tam także zwyciężył Wojcie-
szyn, ale po bardziej zaciętym me-
czu (3:2). Warto dodać, że w hali 
sportowej ZSP w Osinie, gdy gra 
Wojcieszyn, to nie brakuje duże-

go grona kibiców z tej miejscowo-
ści, którzy są uzbrojeni w wuwuze-
le oraz bębny, dlatego ponownie na 
sali było głośno. W drugim meczu 
spotkali się siatkarze Gwiazdy Osi-
na oraz Weny Kikorze. Pewne zwy-
cięstwo odnieśli zawodnicy gospo-
darzy. Pierwszy set to bardzo do-
bra, mocna zagrywka Adriana Ba-
nasiewicza i Adriana Antczaka, co 
skutkowało wysokim zwycięstwem 
do 12. Drugi set był bardziej wy-
równany, ale również zakończył się 
zwycięstwem Gwiazdy. Mocnym 
atakiem ze środka zakończył Filip 
Jarota i w meczu zrobiło się już 2:0. 
Trzecia partia była podobna do seta 
otwierającego mecz. Mocne ataki i 
dobrą zagrywkę dołożył Bartłomiej 
Wąsik, dzięki czemu Gwiazda pew-
nie wygrała 3:0. W trzecim poje-
dynku Bruklin Osina mierzył się 

z Żabowem. Było to jednostronne 
widowisko.  Pierwszy i drugi set to 
gładkie zwycięstwo Żabowa do 11. 
i do 16. punktów. Tylko trzecia par-
tia była wyrównana, ale zryw Osiny 
okazał się bezskuteczny.  Bez więk-
szych emocji Żabowo zanotowało 
gładkie zwycięstwo. Podobny prze-
bieg miał mecz drugiego zespo-
łu z Wojcieszyna oraz Węgorzy. W 
tym przypadku siatkarzom z Woj-
cieszyna nie pomogła spora grupa 
kibiców. Węgorza dosłownie zmio-
tły z parkietu swoich rywali, odda-
jąc im w całym meczu jedynie 36 
punktów, wygrywając odpowied-
nio do 9., 13. i 14. punktów. Nie za-
wiedli za to siatkarze reprezentują-
cy Krzywice oraz Czermnicę, któ-
rzy rozegrali najciekawszy mecz 
tego dnia. Było to najładniejsze 
spotkanie kolejki, na które czekała 

spora grupa kibiców oraz zawodni-
ków z innych drużyn. Już na roz-
grzewce oba zespoły prezentowa-
ły siłę ataku, wbijając tzw. "siatkar-
skie gwoździe". W tym elemencie 
od lat dominuje Zawodnik Krzy-
wic Jacek Wawrzyniak. Pierwsze 
2 sety dla Czermnicy, głównie za 
sprawą bardzo dobrej gry blokiem, 
gry w obronie i punktów zdobytych 
z własnej zagrywki. Trzeci set był 
bardzo wyrównany i kiedy zanosi-
ło się na gładkie 3:0, Krzywice wy-
grywają seta do 22. Czwarty set to 
prowadzenie Krzywic od począt-

ku do 19 pkt. Potem jednak znowu 
bardzo dobra gra blokiem i mocne 
ataki Marcina Rapy i Mieszka Flor-
kowskiego dają Czermnicy zwycię-
stwo z wiceliderem za 3 pkt. Bar-
dzo dobry mecz zagrał rozgrywają-
cy z Czermnicy Jakub Jerzykowski. 
Czermnica pomimo wygranej spa-
da o jedną pozycję w dół. Zadecy-
dował o tym stracony set. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
7. kolejka:
Wojcieszyn I - Dąbrowa 3:0 (25:22, 27:25, 25:20)
Gwiazda Osina - Kikorze 3:0 (25:12, 25:21, 25:12)
Bruklin Osina - Żabowo 0:3 (11:25, 16:25, 24:26)
Wojcieszyn II - Węgorza 0:3 (9:25, 13:25, 14:25)
Krzywice - Czermnica 1:3 (19:25, 16:25, 25:22, 23:25)
M  M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Wojcieszyn I 7 7 0 20 21 - 3  580 - 424 
2 Krzywice 7 6 1 17 19 - 8  568 - 489 
3 Czarni Węgorza 7 5 2 15 16 - 8 563 - 486 
4 Czermnica 7 5 2 15 16 - 8  560 - 507 
5 Żabowo 7 3 4 11 15 - 13  628 - 578
6 Gwiazda Osina 7 3 4 10 12 - 12  523 - 503 
7 LZS Dąbrowa 7 3 4 8 11 - 15  582 - 587 
8 LZS Kikorze 7 2 5 6 7 - 15  440 - 513 
9 Wojcieszyn II 7 1 6 2 3 - 21  363 - 545 
10 Bruklin Osina 7 0 7 1 3 - 21  405 - 570 

Siatkarze z Czermnicy jako pierwsi zdołali pokonać Krzywice.

Ospa - Cup 2017 
Grupa B:
Pomorzanin Nowogard - FC Schönberg 95  1:1
SV Pastov - Pomorzanin Nowogard  2:1
Pomorzanin Nowogard - Doberaner FC  1:5
SV Warnemünde - Pomorzanin Nowogard  6:0

M M G+ G- P
1 SV Warnemünde 4 9 0 10
2 Doberaner FC 4 10 4 9
3 FC Schönberg 95 4 4 6 4

4 SV Pastov 4 2 4 4

5 LKS Pomorzanin Nowogard 4 3 14 1

Rzuty karne o 9. miejsce:
SpVgg Cambs-Leezen - Pomorzanin Nowogard 2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Güstrower SC 09
2. Rostocker Robben
3. SV Warnemünde
4. Doberaner FC
5. F.C. Hansa Rostock U21
6. FC Schönberg 95
7. TSV Bützow
8. SV Pastov
9. SpVgg Cambs-Leezen
10. LKS Pomorzanin Nowogard

zaobserwować, jak organizowa-
ne są takie turnieje u naszych za-
chodnich sąsiadów. Poza tym, mo-
gli sprawdzić się na tle niemieckich 
piłkarzy. Poziom był niezwykle wy-

soki, o czym świadczy choćby to, że 
taki zespół jak Hansa Rostock, nie 
zdołał walczyć w strefie medalo-
wej. Dla mnie to zawsze kolejna 
okazja do nauki i podpatrzeni, jak 

funkcjonuje klub z Niemiec - mówi 
Marcin Skórniewski. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz klasyfikacje końcową. 

KR

Piłkarze Pomorzanina w Niemczech zajęli ostatnie miejsce, strzelając jedynie trzy gole
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Czytanie – moja pasja!” 
Drodzy Czytelnicy, zima to idealna pora roku na czytanie książek – zachęcamy do oddawania się tej wielkiej przyjemności. Czytanie jest  wspaniałą przy-
godą, w jaką możemy wyruszyć z autorem oraz bohaterami, których stworzył. Poniżej prezentujemy recenzję książki Mai Lidii Kossakowskiej, której au-
torką jest uczennica z naszej szkoły – wielka pasjonatka książek (szczególnie fantasy) Aleksandra Lisowska. Życzymy miłej lektury! 

  ,,Albowiem na zgliszczach najpiękniejszy wyrasta owoc” 

Za każdym razem czytając ,,Siew-
cę Wiatru” Mai Lidii Kossakow-
skiej, czuję to samo, że ta książka to 
mój osobisty majstersztyk literac-
ki, mimo że nie trafi on do każdej 
osoby i nie każdy odbierze ją w taki 
sposób jak ja. Muszę podkreślić, że 
jest to bardzo specyficzna książ-
ka. Kiedy zaczęłam ją czytać, byłam 
bardzo rozczarowana, nie mogłam 
przez nią przebrnąć, więc odłoży-
łam ją, przeczekałam jakiś czas aż 
w końcu ponownie po nią sięgnę-
łam, przeczytałam na spokojnie i... 
to było zupełnie co innego, książka 
podbiła moje serce! ,,Siewca” to fan-
tastyka, przez jednych uwielbiana, 
przez innych nienawidzona. Ja oso-
biście fantastykę uwielbiam, stoi u 
mnie na pierwszym miejscu wśród 
gatunków literackich, od dzieciń-
stwa kroczyła razem ze mną, kreu-
jąc i rozwijając moją wyobraźnię, 
więc nic dziwnego, że jedna z mo-
ich najukochańszych książek do niej 
należy. Nie mamy tu do czynienia 

z klasyczną fantastyką rodem se-
rii ,,Wiedźmina” Andrzeja Sapkow-
skiego. Nie ma elfów, średniowiecz-
nego klimatu, wampirów. Mamy za 
to anioły, demony i magię, zawartą 
w naszym XXI wieku.

 Jednak słowo ,,anioły” nie 
powinno nikogo zwieść, nie mamy 
tu pulchnych cherubinków ze zło-
tymi loczkami okalającymi pucoło-
wate, zaróżowione buzie, a z uskrzy-
dlonym portretem ludzi.

 Anioły, które prezentuje 
nam Kossakowska są bardzo ludz-
kie. Palą, piją, biorą narkotyki - swo-
je gdyż te ziemskie nie mają na nich 
żadnego wpływu - chodzą do klu-
bów i uprawiają seks. Często wdają 
się w bójki. W najlepszym wypadku 
- mordują się do ostatniego. Wła-
śnie, warto w tym momencie wspo-
mnieć o charakterystycznej dla Mai 
cesze, nie tylko w ,,Siewcy”, ale też 
innych książkach jej autorstwa, któ-
re było mi dane czytać, którą jest 
tendencja do drastycznych opisów 

scen mordów. Opisuje najdrobniej-
sze szczegóły zażartych jatek czy 
skrytobójczych morderstw. Nie spo-
tkałam się jeszcze z jej książką, w 
której by tego zabrakło.

 Nie jest to jednak minus 
książki, bo choć opisy przesiąka-
ją krwią, nie przytłaczają całości, a 
w szczególności przyjemnego sty-
lu Mai oraz wyrazistego, ciekawe-
go świata, który nam przedstawiła. 
Opisy pozwalają popłynąć wyobraź-
ni, tworząc krajobrazy pięknego, 
bogatego Nieba, przeciętnego Lim-
bo, które przypomina nasze spo-
kojne wsie oraz Głębi i jej kręgów - 
tych mroczniejszych i bardziej zło-
wieszczych krain, w których urzę-
dują Głębianie, dawne Anioły, które 
podążyły za Lucyferem i wypowie-
działy się przeciwko Jasności, ska-
zując tym samym siebie samych na 
wygnanie.

 Nawiązując do Lucyfe-
ra, wspomnę o tym, jak stworzone 
są w książce postaci. Mamy tu zde-

cydowaną przewagę mężczyzn, ko-
biet pojawia się niewiele, lecz mają 
swój wpływ na fabułę. Postaci mę-
skie są bardzo dobrze wykreowa-
ne, nie przesadzone i każdą z nich 
można obdarzyć sympatią. Spotyka-
my tu różne charaktery - okaleczo-
nego, dumnego komandosa, spo-
kojnego, panującego nad wszystkim 
regenta, a także naszego głównego 
bohatera - Daimona Freya, zwane-
go Abaddonem, Burzycielem Świa-
tów, Aniołem Zagłady i Miecza. Iro-
nicznego, zmęczonego, ale dum-
nego, który podbił moje czytelni-
cze serce. Dużym minusem historii 
są, niestety, kobiety, które wypadają 
bardzo słabo w porównaniu do resz-
ty. Owszem, mają znaczącą rolę, ale 
tym samym... ciężko jest zapałać do 
nich jakimś cieplejszym uczuciem.

 Pozostając w tematyce po-
staci, nie mamy tu jawnego podzia-
łu dobro-zło. Demony, które powin-
ny być tymi złymi, potrafiły okazać 
o wiele więcej serca i dobra niż nie-

jeden Anioł. Choć... tak naprawdę 
Anioł czy Głębianin, co za różnica? 
Wszystko zależy od jednostek.

 Na koniec dodam jed-
no, to nie są anioły, o jakich ludzie 
marzą, jakie są im wpajane od naj-
młodszych lat. Są odzwierciedle-
niem nas. Zagubieni, pyszni, złama-
ni, uzależnieni, lubiący przyjemno-
ści cielesne, cierpiący, śmiejący się, 
płaczący, żartujący, ironiczni, po-
pełniający błędy, okrutni, szczęśli-
wi, kochający. Bo nie wszystko, co 
boskie, musi być bez skazy.

 Podsumowując, książkę 
bardzo polecam, jednak ostrze-
gam! Trzeba zacząć ją czytać w 
pełnym skupieniu, na spokojnie, 
a gdy człowiek się w nią wcią-
gnie... przeczytanie jej wydaje się 
chwilą. Lecz... ,,W obliczu wiecz-
ności, któż potrafi ocenić chwi-
lę?”

Aleksandra Lisowska, 
klasa II THO 

Regionalny Konkurs Historyczny „Wokół symboli narodowych”
W II edycji konkursu „Wokół symboli narodowych”, organizowanym przez IPN Szczecin, udział wzięło 2918 uczniów szkół podstawowych z województwa 
zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogardzie reprezentowała silna grupa złożona z 57 uczniów. Konkurs zorganizo-
wano w dwóch kategoriach wiekowych – osobno dla klas pierwszych oraz wspólnie dla drugich i trzecich. Konkurs miał charakter jednorazowego testu. 
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi. 

Indywidualne Wyniki Uczniów 
SP1:

I kategoria wiekowa:
I miejsce ex aequo: Miłosz Pie-

karski i Tomasz Ślipek
II miejsce ex aequo: Franci-

szek Jasiński, Kacper Graj i Pauli-

na Olechnowicz 
III miejsce ex aequo:  Łukasz 

Danilewski i Wiktor Grzelak.
II kategoria wiekowa:
II miejsce ex aequo: Tatiana 

Guz, Amelia Jażdżewska, Maciej 
Miętki, Maciej Sadkowski, Mag-

dalena Chojarska, Nadia Biało-
wąs, Natalia Damazer, Natalia 
Gralak, Aniela Nazarczyk, Frani-
czek Michalak, Hanna Grygow-
ska, Jakub Cisowski, Julia Ław-
niczak, Lena Druciarek, Mate-
usz Połatyński, Aleks Sokołow-
ski, Igor Głowicki, Kaja Gódziń-
ska oraz Oliwia Skawrczyńska.

III miejsce ex aequo: Kalina 
Strzałkowska, Karina Czuba, Zo-
fia Baca, Maria Żytko, Alicja Bo-

rzymowska, Julia Miśkiewicz, Ali-
cja Szymańska, Anna Kaczmarek, 
Marta Rydz, Nikola Żabecka, Oli-
wia Majcher, Szymon Sójka, Ma-
ciej Pietrzak, Natasza Kaźmier-
czak, Wiktor Trojanowski, Alek-
sander Więzowski, Celina Mar-
cinkiewicz, Julia Dziekanowska, 
Kaja Żminda oraz Katarzyna Ad-
rych.

Wyróżnieni: Lena Nykiel, Mi-
chał Skowron, Nikodem Tuzin-

kiewicz, Klaudia Mikołajczyk, 
Adrian Ziębolewski, Kinga Otoc-
ka, Aleksandra Szpigiel, Alicja Sa-
lamon, Julia Salamon, Julia Grab 
oraz Julia Wołczyk. 

Uczniowie w nagrodę otrzyma-
li gry edukacyjne IPN, koszulki z 
nadrukiem, biało-czerwone opa-
ski odblaskowe oraz imienne dy-
plomy. Gratulujemy!!!

Inf.0 własna
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZe NIa drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam mieszkanie o 

pow. 52m2 cena do nego-
cjacji. 507 555 158 

•	 Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

• Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II. 693 128 108

• Sprzedam działki uzbroj-
ne Kościuszki. Tel. 691 
180 848 

• Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w Nowogardzie 
na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można za-
kupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

• Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

• Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w No-
wogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 
691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam mieszkanie w 
Szczecinie, 2 poziomo-
we, ok. 100 mkw., 4 po-
koje, ul. Krasińskie-
go. Tel. 781 048 729 
GARAŻ z Poniatowskiego 
zamienię lub Kupię w oko-
licy Netto w Nowogardzie. 
Tel. 606 615 239, 668 441 
696

• Kupię mieszkanie dwa po-
koje parter lub I piętro cen-
trum Nowogardu do 150 
tys, bez pośredników. 660 
135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 po-
koje parter lub pierwsze 
piętro, bez pośredników. 
509 307 702 

• Do wynajęcia mieszkanie 
55m2. 792 525 292 

• Sprzedam pół budynku 
mieszkalnego z działką w 
Konarzewie. 691 792 825 

• Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe do I piętra w No-
wogardzie. Tel. 696 021 
526

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w domku 
jednorodzinnym. 693 344 
807 

• Do wynajęcia kawalerka 
w centrum Nowogardu, po 
remoncie, na dłuższy czas, 
od lutego. 501 832 458

•  Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie ul. Światowi-
da. 668 15 15 16,  608 626 
696

• Wynajmę/kupię garaż w 
okolicy 5-go Marca w No-
wogardzie. Kontakt pod 
numerem: 506150399 

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą przy ul. 15 lutego. 602 
262 859 

• Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe. 508 309 
980

• Działki uzbrojone sprze-
dam. 691 180 848 

• Poszukuje mieszkania 
do wynajęcia. Pilnie. Tel. 
506 356 718 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 
r17 91V, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, 
motocykle, motorowery. 
Tel. 790-716-816

• Sprzedam Peugeot Boxer 
L3H2 rok 2013 pierwszy 
właściciel serwisowany w 
Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 
970 

• Sprzedam lublina na czę-
ści silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki ja-

dalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 
35 gr. 782 036 086

•	 koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

• Sprzedam ziemniaki Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 
517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

• Tuczniki sprzedam, 606 
576 417

• Krowy i cielaczka sprze-
dam. 508 211 596 

• Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

• Sprzedam przyczepę do 
przewozu koni i bydła po 
remoncie zarejestowana. 
793 836 238

•  Sprzedaż jaj od zielononó-
żek. 796 767 980

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 
151 516

•	 PraNIe-maGIel,Pra-
NIe DYWaNÓW, WYkŁa-
DZIN, TaPICerkI me-
BlOWeJ SamOCHODO-
WeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TerIaŁOWeJ / POŚCIe-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 mONTaŻ meBlI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, 
przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fa-

chowo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	 Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

• TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 665 720 
037 

• Specjalizacja łazienki i nie 
tylko. Fachowo. 665 602 
592

• Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

• Rzeźbiarstwo, renowacja 
mebli, instrumentów. 726 
403 937

• Usługi elektryczne, mon-
taż i obudowa kominków. 
722 154 477

• Usługa transportowa, ła-
downość 1,5 tony i 6,5 
tony. Tel. 796 767 980

• Usługi księgowe tanio i 
rzetelnie. Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, de-
klaracje VAT i rozlicze-
nia PIT. 726 601 608 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 
97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan ul. Boh. 
Warszawy 102. Tel. 91 39 
21 373, 502 239 619 

• Zatrudnię kierowcę C+E 
praca transcargo Szcze-
cin, w kraju. Weekendy w 
domu. 665 515 329 

• Zatrudnię stolarza. 503 
084 687

• Hurtownia drobiu zatrudni 
kierowcę kat. B. 602 288 
598 

• Zatrudnię doświadczone-
go stolarza, atrakcyjne za-
robki, umowa o pracę. 696 
034 712 

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. 601 470  260

INNe

•	 Sprzedam drewno suche 
tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębo-
we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opało-
we kominkowe. 667 788 
820

•	 Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilita-
cyjny. Tel. 503 332 355 

•	 Sprzedam tanio pianino. 
Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosme-
tologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 
718

•	   Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 
299 zł. , Laptop Lenovo - 
349 zł. Tel. 503-005-554

•	 Kupie poroża jeleniowa-
tych.tel 603620605

• Organizowanie kuligów. 
607 73 98 66

•	 Kupię antyki i różne staro-
cie. Tel. 790-716-816

• Drzewo opałowe. 506 232 
860 

• Kupię poroże jelenia. 693 
344 667 

• Sprzedam telewizor Sony 
42 cale, stan bardzo dobry. 
513 444 970

• Sprzedam drewno opało-
we. 607 580 172 

• Sprzedam biurko. 793 836 
238 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

KUPON PROMOCYJNY

Otwarcie 1.02

tel. 534 991 778

- 20% wybrany zabieg

- 50% laser diodowy
   - usuwanie owłosienia

przedłużanie rzęs, makijaż 
permanentny Lidia Duda Nowogard 

Zagrają jeszcze w kościele 

Noworoczny koncert uczniów 
Szkoły Muzycznej
W miniony czwartek ( 26 stycznia), w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, odbył 
się „Koncert Noworoczny” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowogardzie. 

Młodzi artyści wspierani przez 
swoich nauczycieli zagrali m.in. 
znane kolędy i pastorałki. Nie za-
brakło także popularnych zagra-
nicznych utworów granych w 
okresie świątecznym, jak np.: „Jin-
gle bell’s”. Wystąpił także szkolny 
chór i zespół muzyczno – instru-
mentalny, którzy zaśpiewali m.in. 

Piernikową Piosenkę. 
Występy były przeplatane krót-

kimi historyjkami, m.in. o rodzi-
nie, świętach oraz uczuciach. Cały 
koncert utrzymany był w klimacie 
świąteczno – noworocznym. 

Ci, którzy nie mogli wysłuchać 
koncertu uczniów Szkoły Mu-
zycznej będą mogli to nadrobić, 

już 2 lutego (najbliższy czwar-
tek) w Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, o godz. 
16:30. Podczas koncertu młodzi 
artyści zaprezentują ten sam re-
pertuar, co w NDK.  

DŚ

Występ Chóru, w którego skład wchodzą uczniowie z klas 1-3

Widownia podczas Koncertu

Gitarzyści, którzy swoim występem oficjalnie otworzyli Koncert

masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

"Za życiem" przyjmują wnioski • Usłyszał (tylko) pouczenie  •  Żyją jak Kargul z Pawlakiem  

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

reKlama reKlama reKlama

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Czytaj s. 9

Firma z branży rolnej  

  Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Mocznik luzem
Cena z dostawa 1180 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy  (min. zamówienie 25 ton)
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

Czytaj s. 10

Uwaga!
 Technik administracji

nabór lutowy!

oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż
ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

INFORMATYKA, BHP, FLORYSTA (1 rok)
Rozpoczęcie zajęć już 11 lutego 

Prywata  
w publicznym 
szpitalu

Tajemnicze 
prace na 
"mleczarni"

Czytaj s. 4

Wypadek pod 
Jenikowem - koniec 
śledztwa

Brawura 
kierowcy  
przyczyną 
tragedii

 s. 2

To miejsce 
tętni 
życiem…
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W skrócie

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

Już jakiś czas, na osiedlu Gryfitów stoi „domek dla kotów”. Inicjato-
rami pomysłu byli mieszkańcy osiedla, ponieważ bardzo dużo bez-
domnych kotów błąkało się po ich okolicy. Teraz bezpańskie koty 
mają się, gdzie schować przed zimnem. Dodatkowo mieszkańcy 
osiedla dokarmiają zwierzęta. Jak można przeczytać na tabliczce 
umieszczonej na domku: „Koty wolno żyjące są ważnym elementem 
ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrze-
nianiu się gryzoni mogących tworzyć zagrożenie dla ludzi.” Można 
powiedzieć „święta prawda” a pomysł szlachetny, pytanie tylko, co 
będzie, jak koty zaczną się masowo rozmnażać i utrudniać życie 
mieszkańcom osiedla. W przyrodzie trzeba, bowiem zachować rów-
nowagę. DŚ

W dniu 26.01. 2017 roku, w Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie odbył 
się Finał Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjal-
nych. Uczniowie ZSP w Osinie w składzie: Kacper Rolka, Kacper Napraw-
ca, Gracjan Makosz, Michał Malicki, Adrian Badowski, Maciej Stefański, 
Klaudiusz Olszewski po rozegraniu wszystkich meczów zajęli ostatecz-
nie trzecie miejsce w Powiecie Goleniowskim i otrzymali z rąk organi-
zatorów Puchar Starosty, medale oraz pamiątkowy dyplom. Inf. własne

Mieszkanka osiedla Bema, przysłała do redakcji zdjęcie, zaparkowa-
nego w niewłaściwym miejscem Tira. Mówi, że kierowca tego samocho-
du notorycznie parkuje w tym miejscu, co znacznie utrudnia wyjazd ze 
skrzyżowania. Auto zasłania, bowiem swoimi gabarytami drogę, powo-
dując, że opuszczenie skrzyżowania jest niebezpieczne. Przypomnij-
my, że według przepisów nie można parkować bliżej, niż 10 metrów od 
skrzyżowania. DŚ

Śledztwo w sprawie wypadku pod Jenikowem 
umorzone 

Brawura kierowcy  
przyczyną tragedii 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie umorzyła śledztwo w sprawie wypadku pod Jeniko-
wem, w wyniku którego zginęły trzy osoby – kierowca i dwie pasażerki, siostry pochodzą-
ce z Ostrzycy. Śledczy potwierdzają niestety, że przyczyną zdarzenia była brawura kierow-
cy. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku.

„Z ustaleń śledztwa wynika, 
że przyczyną zdarzenia było na-
ruszenie zasad i przepisów ru-
chu drogowego, przez kierujące-
go samochodem marki Audi(...).  
Prędkość, z jaką poruszał się 
kierujący samochodem mar-
ki Audi, została określona przez 
biegłego, jako prędkość niebez-
pieczna, niedostosowana do wa-
runków jazdy” – informuje w 
oficjalnym komunikacie Proku-
ratora Okręgowa w Szczecinie, 
nie pozostawiając złudzeń, co do 
przyczyny tragedii. 

Prokuratora nie informuje, z 
jaką szybkością poruszało się 
Audi. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika jednak, że chwi-
lę przed wypadkiem samochód 
mógł pędzić z prędkością nawet 
ok. 150 km/h. 

„W czasie pokonywania koń-
cowego odcinka zakrętu w pra-
wo, nie dostosował prędkości 
oraz krzywizny toru jazdy do 
przebiegu i stanu nawierzchni 
drogi, przez co doprowadził do 
częściowego przemieszczenia   
pojazdu na prawe nieutwardzo-
ne pobocze i wpadł w poślizg, w 
wyniku czego utracił panowanie 
nad pojazdem, który w sposób 
niekontrolowany przemieścił się 
na lewe pobocze i uderzył pra-
wym bokiem nadwozia w rosną-
ce drzewo” – wynika z ustaleń 
prokuratury. 

Przypomnijmy, że do tego tra-
gicznego w skutkach zdarzenia 
doszło 17 lipca ubr., ok. godz. 
20:00, tuż przed Jenikowem. Sa-
mochód jechał w kierunku No-
wogardu. Na miejscu zginęły 
trzy osoby: 22-letnia: Sylwia D. 
i jej 18-letnia siostra Angelika, 
oraz kierujący autem 20-letni 
Damian D. z Nowogardu. Wy-
padek przeżyła jedynie 3-letnia 
dziewczynka, córka najstarszej 
ofiary. Dziecko doznało obrażeń 
głowy i kości miednicy. 

Tragedia wstrząsnęła całą spo-
łecznością gminną, zwłaszcza 
mieszkańcami Ostrzycy. Wieś 
długo opłakiwała zmarłe tra-
gicznie młode kobiety. W uro-
czystości pogrzebowej, jaka od-
była się 21 lipca, w Ostrzycy, 

wzięło udział ok. 200 osób. Wie-
lu żegnało także zmarłego Da-
miana D., którego pogrzeb od-
był się następnego dnia na no-
wogardzkim cmentarzu. 

Nie był to jedyny w zeszłym 
roku, tak tragiczny w skutkach 
wypadek, do jakiego doszło na 
drodze do Stargardu. W dniu 18 
listopada, śmierć na miejscu po-
niósł tam kolejny mieszkaniec 
naszej gminy, 33-letni Łukasz K. 
Tym razem do wypadku doszło 
tuż za Korytowem. Mężczyzna, 
również zginął w wyniku  ude-
rzenia w przydrożne drzewo, ja-
dąc w kierunku Nowogardu. 
Przyczyny tego zdarzenia nie są 
jeszcze oficjalnie znane. 

MS

Audi, którym podróżowali zmarli tragicznie młodzi ludzie. Wypadek cudem prze-
żyła jedynie 3-letnia dziewczynka.  Fot. KPP Goleniów

Znaleziono 
klucze

Uwaga, 2 tyg. temu, przy skle-
pie motoryzacyjnym TIM, przy 
ul. Bohaterów Warszawy, znale-
ziono widoczny na zdjęciu pęk 
kluczy. Właściciela prosimy o 
odbiór zguby w biurze redakcji 
DN, przy ul. Boh. Warszawy 7 a. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlama

reKlama reKlamareKlama

Jedni przychodzą, drudzy odchodzą…

Referat bez kierownika 
Zaledwie przez pół roku, Referat Edukacji w UM Nowogard miał kierownika. Pełniąca tę funkcję Ewa Sędłak-Błaszczyk zrezygnowała z pracy, nie poda-
jąc oficjalnie powodów. 

E. Sędłak-Błaszczyk obję-
ła funkcję kierownika Refera-
tu Edukacji w sierpniu zeszłe-
go roku, po wygranym konkur-
sie, jaki ogłosiła gmina na to sta-
nowisku. Zdecydowała jednak, 
że zakończy współpracę z nowo-
gardzkim urzędem miejskim i z 
końcem stycznia odeszła z pracy. 
Swojego odejścia, była już kie-
rownik edukacji nie chciała ko-
mentować. 

UM jak na razie nie ogłosił 
konkursu na stanowisko kierow-
nika Referatu Edukacji. Do cza-
su zatrudnienia nowego kierow-
nika, „nieformalnym szefem” tej 
komórki w UM Nowogardzie 
jest sekretarz gminy Agnieszka 
Biegańska-Sawicka. 

Reorganizacja, likwidacja 
Przypomnijmy, że Referat 

Edukacji powstał w wyniku re-
organizacji struktury UM w No-
wogardzie, jaką w czerwcu 2013 
roku przeprowadził burmistrz 
Robert Czapla. W wyniku tej 
organizacyjnej rewolucji, daw-
ny Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu, którym kiero-
wała Marlena Marchewka (pry-
watnie żona skarbnika gmi-
ny Marcina Marchewki, obec-
nie zatrudniona, w ZBK), został 
zdegradowany do poziomu re-
feratu edukacji, – mimo, iż wy-
dział ten obsługiwał największą 
część budżetu, jakim jest oświa-
ta pochłaniająca rocznie ok. 26 
mln złotych. Obowiązki zwią-
zane z zadaniami „sport”, „kul-
tura” i „zdrowie” zostały prze-
sunięte do innych wydziałów.  
Wraz z likwidacją Wydziału EZ-
KiS i powołaniu w jego miejsce 
Referatu Edukacji rozpoczęto 
szukanie kierownika nowej ko-
mórki w UM. Okazało się, że 
chętnych jednak brakuje i kolej-
ne ogłoszenia o poszukiwaniu 
pracownika na to stanowisko 

pozostają bez rozstrzygnięcia. 
Ostatecznie w lipcu ogłoszono, 
że kierownikiem Referatu zosta-
nie E. Sędłak-Błaszczyk. Okaza-
ło się, że tylko przez pół roku. W 
gminie, zatem znowu wakat na 
to stanowisko. 

Wyłoniono kierownika ZE-
AS-u

Nowym kierownikiem Zespo-
łu Ekonomiczno- Administra-
cyjnego Szkół (komórki w UM 
odpowiedzialnej za rozliczenia 
w oświacie) została Marta Wil-
czańska z Dobrej. Wcześniej 
pracowała m.in. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łobzie. Nowa 
kierownik została przedstawio-
na radnym podczas ostatniej se-
sji RM, która odbyła się 25 stycz-
nia. 

M. Wilczańska zastąpi na sta-
nowisku kierownika ZEAS-u 
Magdalenę Pędzik, wyrzuconą z 
pracy w skandaliczny sposób, w 
listopadzie zeszłego roku. Przy-
pomnijmy, że kierowniczce ZE-
AS-u nakazano zabranie rzeczy z 
biurka i natychmiastowe opusz-
czenie gabinetu oraz zakładu 
pracy. Pracodawca uznał, że stra-
cił do niej zaufanie. Sprawa bę-
dzie miała jednak swój finał w są-
dzie pracy. M. Pędzik, choć przy-

jęła wypowiedzenie, wiedząc, że 
po tym jak została potraktowana 
nie może pracować już dla gmi-
ny, nie zgadza się jednak z tym, 
z jakiego powodu została zwol-
niona. Pracodawca będzie mu-
siał, zatem wykazać przed sądem, 
co miał na myśli zarzucając M. 
Pędzik „utratę zaufania”. To, bo-
wiem bardzo poważny zarzut. 
Sąd zażąda konkretów. Jeśli ich 
zabraknie, gmina może zostać 
narażona na poważne roszczenia 
ze strony byłej urzędniczki. 

Marcin Simiński

Marta Wilczańska od 2 stycznia jest 
nowym kierownikiem ZEAS-u w UM w 
Nowogardzie

Tylko jedna osona z tego zdjęcia jeszcze pracuje w UM- Robert Czapla. Od prawej 
E. Sędłak-Błaszczyk i M. Pędzik. Fot. UM Nowogard.

można już składać wnioski do OPS

Ruszył program
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 stycznia, radni przyjęli zmianę sta-
tutu Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki któremu możliwe będzie udzielanie wsparcia ko-
bietom w ciąży i rodzinom w ramach rządowego programu „Za życiem”. Można już składać 
wnioski o przyznanie takiej pomocy. 

Program ruszył z początkiem 
roku. Zgodnie z przepisami ro-
dzinom, w których urodzi się 
żywe dziecko ze znaczmy upośle-
dzaniem (nieodwracalnym), albo 
nieuleczalną chorobą zagrażają-
cą życiu, które powstały w płodo-
wym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu, przysługuje jed-
norazowe świadczenie w wysoko-
ści 4 tys. zł. Nie jest ono uzależ-
nione od dochodów. Wnioski o 
przyznanie świadczenia składa się 
w OPS do 12 miesięcy od dnia na-
rodzin żywego dziecka. Z wnio-
skiem o świadczenie może wystą-
pić matka, ojciec, a także opiekun 
prawny albo opiekun faktyczny 
(opiekun prawny to osoba, której 
sąd powierzył sprawowanie opieki 
nad dzieckiem; opiekun faktyczny 
to osoba, która faktycznie opieku-
je się dzieckiem i złożyła do sądu 
wniosek o jego adopcję), jeśli ma 
prawo do świadczeń opieki zdro-
wotnej. Jeśli dziecko nie pozosta-

je we wspólnym gospodarstwie 
domowym z obojgiem rodziców 
- świadczenie dostaje ten rodzic, 
który opiekuje się dzieckiem. 

Program „Za życiem” oferu-
je także matkom i ich rodzinom 
zarówno przed porodem, jak i po 
rozwiązaniu ciąży wsparcie psy-
chologiczne, pomoc medyczną 
czy rehabilitację dziecka. O przy-
znanie takiej pomocy należy się 
zgłosić do OPS z orzeczeniem le-
karskim (badaniem prenatalnym 
poświadczającym, że dziecko w 
łonie jest nieodwracalnie upośle-
dzone, bądź nieuleczalnie chore). 

Wraz z wprowadzeniem w życie 
nowych przepisów wzrosła także 
kwota świadczenia opiekuńczego 
wypłacanego rodzinom wycho-
wującym dzieci borykających się 
z różnego rodzaju niepełnospraw-
nością z 1300 zł do 1406 zł mie-
sięcznie. W naszej gminie, jak po-
daje OPS, takich dzieci jest 90. 

Aby jednak nowogardzki OPS 

mógł udzielać wsparcia, w ra-
mach nowych przepisów, ko-
nieczne było wprowadzenie sto-
sownej uchwały zmian w statu-
cie Ośrodka. Uchwałę w tej spra-
wie poparli naturalnie jednogło-
śnie wszyscy radni, w czasie ostat-
niej sesji, jaka odbyła się w dniu 
25 stycznia. 

Warto tu dodać, że wszelka po-
moc kierowana do rodzin z dzieć-
mi nieuleczalnie chorymi, niepeł-
nosprawnymi i upośledzonymi 
jest finansowana w całości z bu-
dżetu państwa i przekazywana za 
pośrednictwem gminnych ośrod-
ków pomocy społecznej.  

MS



Nr 9 (2538)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Wozili ziemię z korzeniami

Tajemnicze prace na byłej "mleczarni"
Do redakcji zatelefonował jeden z naszych czytelników, zaniepokojony widokiem prac porządkowych na terenie byłej mleczarni.

 Nasz czytelnik twierdzi, że za-
dzwonił do UM w Nowogardzie, 
by dopytać o zakres robót, ja-
kie obserwuje z okien swojego 
domu, przy ul. Nadtorowej. Tam 
jednak nie uzyskał informacji. 

-Zadzwoniłem do UM w No-
wogardzie, bo chciałem wiedzieć, 
jaki jest zakres prowadzonych ro-
bót. Byłem zaniepokojony, że 
coś się tutaj dzieje. Zastanawia-
łem się, czy gmina wydała odpo-
wiednie zezwolenie na te prace, 
zwłaszcza, że tutaj od lat nic się 
nie działo. Tym bardziej, że cięża-
rówki jeździły pod naszymi okna-
mi. Zamiast tego usłyszałem, że 
to nie moja sprawa. Może pań-
stwo ustalicie, co się dzieje na na-
szej ulicy, skoro urzędnik uważa, 
że my nie mamy prawa wiedzieć, 
co dzieje się przy naszych domach 
– mówi nam oburzony zachowa-
niem pracownika gminy Nowo-
gard mężczyzna, mieszkaniec ul. 
Nadtorowej.

Kiedy zajechaliśmy na miejsce, 
prace trwały. Z terenu mleczarni 
od strony ulicy Cmentarnej, tuż 
obok komina, na którym obec-
nie zamontowane są nadajniki 
sieci komórkowych, ładowano 
za pomocą koparki hałdy ziemi 
z korzeniami. Załadowane cięża-
rówki wywoziły ziemię na dział-
kę znajdującą się od strony ul. 
Nadtorowej, tuż za halą, w której 
do niedawna działalność prowa-
dziła firma Hurtopol. 

Okazało się, że prace wyko-
nywane są na zlecenie firmy po-
grzebowej Jerzy Furmańczyk. 
Przedstawiciel firmy, Sebastian 
Furmańczyk poinformował nas, 
że firma szykuje w tym miejscu 
teren pod wystawę nagrobków i 
kamiennej galanterii. 

-W tym miejscy będzie wysta-
wa nagrobków, kostek granito-
wych i betonowych, galanterii ka-
miennej, ławek i innych elemen-
tów małej architektury służących 
do zabudowy miejsc wiecznego 
spoczynku. Planujemy tu też par-

king i garaże dla naszych samo-
chodów – informuje S. Furmań-
czyk. 

Zbierana ziemia wywożona 
była za zgodą właściciela terenu, 
na którym firma JF przygotowu-
je miejsce pod wystawę. Samą 
działkę firma na razie dzierżawi, 
ale w przyszłości planuje zakupić 
nieruchomość – zdradza nam S. 
Furmańczyk. 

Wydaje się więc, że mieszkań-
cy ul. Nadtorowej mogą być spo-
kojni. Na terenie byłej mleczarni 
nie powstaje nic, co może im za-
grażać. Cieszy też fakt, że od lat 
zaniedbany teren, przynajmniej 
od stronty ul. Cmentarnej, zosta-
nie zagospodarowany przez lo-
kalnego przedsiębiorcę, co wpły-
nie na estetykę w tym fragmen-
cie miasta. Pozostaje wierzyć, 
że również pozostała część nie-
ruchomości po byłej mleczarni, 
doczeka się lepszych czasów. 

Niemniej na przyszłość warto, 
aby miejscy urzędnicy służyli in-
formacją, a nie ganili mieszkań-
ców, kiedy ci wykazują zaintere-
sowanie, a czasem może i upraw-
niony niepokój, widząc niezapo-
wiedziane roboty budowlane w 
swoim sąsiedztwie. Na tym chy-
ba polega budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego? A to opiera 
się na fundamentalnej zasadzie – 
prawa do informacji, które przy-
sługuje każdemu z nas. 

MS

W minioną środę przez cały dzień trwały pracę związane z porządkowaniem terenu, na którym firma pogrzebowa planuje 
wystawę nagrobków.

Ziemię z terenu przylegającego do ul. Cmentarnej, przewożono na działkę od stro-
ny ul. Nadtorowej.

Wracamy do sprawy niebezpieczeństwa przy ul. Dąbrowszczaków 

Usłyszał (tylko) pouczenie 
Właściciel ciężarówki, z której wprost na chodnik przy ul. Dąbrowszczaków, spadały bryły lodu, został pouczony przez policję. 

O sprawie pisaliśmy w ze-
szłym wydaniu DN. Przypo-
mnijmy, że mieszkańcy Dą-
browszczaków zawiadomili nas 
o niebezpieczeństwie, jakie spo-
wodował jadący tą ulicą kierow-
ca Tira, jednej z firm transpor-
towych mieszczących się przy ul. 
Górnej. Z naczepy samochodu 
wprost na chodnik i ogrodzenia 
pobliskich posesji, spadły wa-
żące, co najmniej kilka kilogra-
mów kawałki lodu. Całe szczę-
ście, że w chwili tego zdarzenia 
nikt tędy nie przechodził. Wów-
czas skutki nieodpowiedzialne-
go zachowania kierowcy cięża-
rówki mogłyby być tragiczne. 

Policja informuje, że dotarła 
do właściciela pojazdu, z które-
go osuwał się lód, i...upomniała 

go za brak odpowiedniego od-
śnieżenia naczepy.

-Dyżurny KP Nowogard otrzy-
mał telefoniczną informację o 
tym, że na ul. Dąbrowszczaków, 

z jednego z samochodów ciężaro-
wych z plandeki naczepy osunął 
się podczas jazdy lód, który spadł 
na jezdnię. Na miejsce został 
skierowany patrol, który potwier-

dził fakt leżących na jezdni tafli 
lodu. W związku z powyższym 
funkcjonariusze ustalili właści-
ciela pojazdu, udali się do  firmy 
transportowej przy ulicy Górnej, 
do której należał pojazd, i po-
uczyli właściciela o obowiązku 
odśnieżania naczep- informuje 
Julita Filipczuk, rzecznik policji 
i dodaje: -Na kierujących spoczy-
wa obowiązek przygotowanie do 
jazdy pojazdu w taki sposób, aby 
nie stwarzał niebezpieczeństwa 
dla innych użytkowników dróg.  
Taki obowiązek, jak przypomi-
na J. Filipczuk, wynika, z Usta-
wy Prawo o Ruchu Drogowym 
art. 66 pkt 1, który brzmi: „Po-
jazd uczestniczący w ruchu ma 
być tak zbudowany, wyposażo-
ny i utrzymany, aby korzysta-

nie z niego nie zagrażało bez-
pieczeństwu osób nim jadą-
cych lub innych uczestników 
ruchu, nie naruszało porząd-
ku ruchu na drodze i nie nara-
żało kogokolwiek na szkodę” 
Pozostaje tylko wątpliwość, czy 
pouczenie było odpowiednią re-
akcją na to zdarzenie ze strony 
policji. Wszak jak wiadomo kie-
rowcy często otrzymują manda-
ty karne za przewinienia o dużo 
mniejszej wadze – przynajmniej, 
jeśli chodzi o stwarzanie zagro-
żenia w ruchu lądowym. Oce-
nę podjętych działań przez poli-
cję, w tym konkretnie przypad-
ku pozostawiamy czytelnikom, 
zwłaszcza mieszkającym przy ul. 
Dąbrowszczaków. 

MSTakie bryły lodu spadały w minioną sobotę, z naczep ciężarówek jadących ulicą 
Dąbrowszczaków.
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Sąsiedzki konflikt przy ul. Poniatowskiego 

Żyją jak Kargul z Pawlakiem…
Do redakcji DN zgłosił się p. Jerzy, który twierdzi, że ma problemy z sąsiadami. Jak mówi, tej zimy nie przespał jeszcze całej nocy. Pan Jerzy oskarża sąsia-
dów, że ci wypalają śmieci w swoim piecu centralnego ogrzewania. Sąsiedzi temu zaprzeczają i mówię, że to właśnie p. Jerzy uprzykrza im życie. Sąsiedzki 
konflikt rozwija się, jak groźna choroba, i niestety nie ma na niego na razie lekarstwa.

 - Co noc jest to samo. Dym 
z ich komina leci prosto na na-
sze mieszkania. Nie byłoby pro-
blemu, gdyby nie to, że wypala-
ją oni śmieci. Bo gdyby palili je-
dynie węglem lub drewnem, to z 
pewnością nie byłoby tego smro-
du - mówi p. Jerzy. Jest on miesz-
kańcem bloku, a sąsiedzi miesz-
kają w domku rodzinnym, zde-
cydowanie niższym niż blok. 
Ich komin znajduje się przez to 
na wysokości mieszkań drugie-
go piętra bloku. Jak twierdzi p. 
Jerzy, problem ten trwa już trzy 
lata. Zgłaszał wszystko do odpo-
wiednich służb, w tym na poli-
cję, do Gminy i Ochrony Środo-
wiska. Twierdzi też, że nikt nie 
zajął się tą sprawą jak należy, 
bo problem dalej istnieje. - Nie 
po to wykupowałem mieszkanie, 
żeby na stare lata wąchać smrody 
i nie mieć spokoju. - żali się p. Je-
rzy. Mieszkańcy bloku, z który-
mi rozmawialiśmy, nie potwier-
dzają słów p. Jerzego. - U mnie 
w mieszkaniu nic nie czuć. - ko-
mentuje jedna z lokatorek. Nie-
stety nie wszyscy byli akurat w 
domu, więc nie wiemy, jak ta 

sprawa wygląda u innych miesz-
kańców. 

Udaliśmy się także do rzeko-
mych „producentów smrodu” z 
komina. 

-Droga Pani, u nas w tej spra-
wie było już tyle osób z policji i 

Gminy, i nie potwierdzili nicze-
go. Przecież gdybyśmy wypala-
li śmieci, jak twierdzi ten pan, 
to nie tylko on by do nas przy-
chodził z pretensjami. Proszę zo-
baczyć, ile wokół jest mieszkań. 
To, dlaczego akurat tylko u tego 

Pana czuć rzekomy dym? - mó-
wią państwo S. Oskarżani przez 
p. Jerzego, pokazują na dowód 
swojej niewinności piwnicę, w 
której stoi piec opałowy. - Pro-
szę zobaczyć. Sam węgiel i drew-
no. Po co mieli byśmy palić śmie-

ci, skoro mamy umowy na ich 
wywóz? Tym bardziej, gdyby 
tak się działo, to komin musiał-
by być, co chwilę czyszczony, a 
nam nie są potrzebne dodatko-
we koszty. - dodają p. S. Państwo 
S. dostali także urzędowe pisma, 
w których są ostrzegani o kon-
sekwencjach wypalania śmie-
ci. Jak twierdzą, już nie raz i nie 
dwa przyjeżdżali do nich poli-
cjanci i nic nie wykryli. - Byli u 
nas o różnych godzinach. Gdyby 
potwierdziło się to, o czym mówi 
ten Pan, już dawno byśmy mie-
li sprawę w sądzie, którym zresz-
tą nas straszy. Ten Pan ciągle nas 
nęka, przychodzi, oskarża. Wcze-
śniej też zniszczył nam elewa-
cję. Nie rozumiemy, dlaczego jest 
taki uparty w tej kwestii. - doda-
ją p. S. 

Konflikt wydaje się trudny 
do rozwiązania. Każda ze stron 
ma swoje racje, które udowad-
nia. Mamy nadzieję, że jed-
nak dojdzie do porozumienia. 
Wszak tkwienie w sporze, ni-
komu na dłuższą metę zdrowia 
nie doda. 

DŚ

Dym unoszący się z komina stał się przyczyną sporu pomiędzy sąsiadami

Jest reakcja gminy po naszej interwencji w Żabówku

Czy autobus będzie miał gdzie zawracać?
Dopiero po naszej interwencji, miejscy urzędnicy zajęli się problemem, z jakim borykają się mieszkańcy Żabówka. Chodzi o autobus szkolny, który nie 
ma gdzie zawracać.  Pisaliśmy o tej sprawie 12 stycznia tego roku. 

Przypomnijmy, że mieszkań-
cy Żabówka starają się już od 
ponad roku, o to, aby autobus 
szkolny miał miejsce do zawra-
cania. Przystanek umiejsco-
wiony jest w środku wsi. Tam 
dzieci wsiadają, a autobus je-

dzie kawałek dalej, aby nawró-
cić. W okresie jesienno – zimo-
wym manewr ten jest utrud-
niony, ponieważ droga pomię-
dzy placem zabaw a boiskiem, 
gdzie nawraca autobus, jest 
nieutwardzona. W związku z 

tym pojazd często grzęźnie i 
kierowca musi szukać alterna-
tywnych miejsc do bezpieczne-
go manewru. 

W środę, 1 lutego odbyło się 
spotkanie mieszkańców Żabów-
ka wraz z urzędnikami Gminy w 
tej sprawie. Tematem było wy-
znaczenie miejsca do swobod-
nego i bezpiecznego nawracania 
autobusu. Po roku walki i próśb 
mieszkańców, pojawiło się świa-
tło w tunelu. 

Na spotkaniu mieszkańcy 
usłyszeli dwie różne propozycje 
rozwiązania problemu. Pierw-
szą z nich jest stworzenie miej-
sca przy skrzyżowaniu dróg na 
środku wioski, w pobliżu do-
tychczasowego przystanku dla 
autobusu. 

Drugim rozwiązaniem jest, by 
autobus zawracał na drodze po-
między placem zabaw i boiskiem 
- co aktualnie czyni. - Drugie 

rozwiązanie jest takie, że au-
tobus zabiera dzieci z obecnego 
przystanku, przejeżdża w oko-
lice placu zabaw i tam nakręca 
– mówił Krzysztof Kolibski, wi-
ceburmistrz Nowogardu, pod-
czas spotkania, jakie odbyło się 
w Żabówku. – Jeśli zgodzicie się 
na ten pomysł, to go zrealizu-
jemy. Ważne, aby znaleźć roz-
wiązanie zapewniające bezpie-

czeństwo jak najszybciej – za-
deklarował. 

Ludzie na to rozwiązanie przy-
stali. Pozostaje zatem czekać, aż 
gmina wywiąże się z deklara-
cji złożonej przez wiceburmi-
strza K. Kolibskiego. Wszak, jak 
słusznie zauważa urzędnik, nie 
ma nic ważniejszego niż bezpie-
czeństwo najmłodszych. 

DŚ

Autobus przywożący dzieci ze szkoły

Spotkanie urzędników z UM z mieszkańcami Żabówka. Fot. UM Nowogard
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Teodora Tracz: lat 76, zmarła 30.01.2017r., pogrzeb odbył się 

02.02.2017r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Jadwiga Karpińska: lat 79, zmarła 02.02.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 04.02.2017r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

„Śmierć nie jest nocą, ale światłem,
Nie jest końcem, ale początkiem,

Nie jest nicością, ale wiecznością”
             W.Hugo

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Joli Graczyk 

składa Personel Oddziału Dziecięcego w Nowogardzie  

Wy jesteście solą dla ziemi. 
Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już 
nie przyda, chyba na wyrzucenie 
i podeptanie przez ludzi. Wy je-
steście światłem świata. Nie może 
się ukryć miasto położone na gó-
rze. Nie zapala się też światła i 
nie stawia pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciło wszyst-
kim, którzy są w domu. Tak niech 
świeci wasze światło przed ludź-
mi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie. (Mt 5,13-16)

Kim jest prawdziwy naśla-
dowca Jezusa Chrystusa? We-
dług samego Mistrza chrześci-
janin jest solą, która daje smak 
współczesnemu światu, jest 
również światłem, które wska-
zuje życiową drogę, kierunek, w 
którym mamy podążać. Im bar-
dziej w swojej codzienności na-
śladujemy naszego Mistrza, Je-
zusa Chrystusa, tym bardziej 

możemy stawać się światłem dla 
innych. Dopóki idziemy za Jezu-
sem, który jest światłością świa-
ta, wtedy i w nas samych jest 
światło. Moim i Twoim zada-
niem jest dbanie o wewnętrzne 
światło. Dbanie, czyli robienie 
wszystkiego, aby nie utracić źró-
dła Bożej łaski. Chrześcijanin 
ma być jak księżyc. Księżyc nie 
świeci swoim światłem, a świa-
tłem Słońca. Uczeń Chrystu-
sa ma dawać innym światło Je-
zusa, nie swoje. Naśladowca Je-
zusa Chrystusa nie ma być tym, 
który błyszczy, który gwiazdo-
rzy. Jezus mówi, że mamy być 
jak miasto położone na górze. 
Takiego miasta w nocy po pro-
stu nie da się ukryć. Każde, na-
wet najmniejsze światło z tego 
miasta będzie je odróżniało od 
ciemności. Bycie światłem to 
nie piękne słowa, które wypo-
wiadamy. Nie ładne kazanie, cu-
downa przemowa. Bycie świa-
tłem to konkrety. Mam świecić 
przykładem: jako kapłan wo-
bec wiernych, nauczyciel wo-
bec uczniów, rodzic w stosun-
ku do swoich dzieci. Kapłan nie 
może głosić Dobrej Nowiny jeśli 
sam nią nie żyje. Nauczyciel nie 
może mówić z przekonaniem o 
wartościach, których osobiście 
nie wyznaje. Rodzic nie może 
przekazać dziecku wiary, skoro 
sam nie praktykuje. Bycie świa-

tłem to przede wszystkim bycie 
dowodem miłości Boga rozla-
nej w sercach wierzących. Naj-
głębsza ciemność, której może 
doświadczyć człowiek to ego-
izm i nieczułość. Chrystus chce 
nas z tego wyciągnąć. Jezus rów-
nież pragnie posługiwać się każ-
dym z nas, aby dotrzeć do in-
nych. Chrystus woła usilnie: mi-
łosierdzia! Czyńcie miłosierdzie, 
nieście innym miłosierdzie, któ-
re wam dałem! Co czujemy, gdy 
musimy przejść ulicą, na któ-
rej zgasły lampy? Przerażenie, 
dreszcz. Przypominają nam się 
różne urywki z filmów, gdzie 
przejście przez taką ulicę nie 
kończyło się dobrze. Chrystus 
nie chce byśmy chodzili ciemny-
mi ulicami życia: niesakramen-
talnego życia. Chce byśmy wy-
bierali drogi oświetlone jego ła-
ską, jego błogosławieństwem. 
Chrystus chce być dla nas mor-
ską latarnią, która wskazuje 
nam drogę do portu zbawienia. 
Chrześcijanin, który nie żyje 
Ewangelią jest miastem, w któ-
rym zgasły już wszystkie świa-
tła. Takie miasto skazane jest na 
zatracenie. Kim jest prawdziwy 
naśladowca Jezusa? Jest świa-
tłem. Czerpmy łaski od Chry-
stusa- światłości świata i stawaj-
my się światłem dla innych.

Ks. Krystian Dylewski

Nie gniewaj się Panie
Jakich to muzyk słuchać w Niebie będą
Gdy już w swych lożach tam zasiędą
I gdy na Pańskie skinienie
Wnet się rozlegnie to rajskie brzmienie?

Jakie obrazy tam wystawione
I na wzór czego szaty skrojone?
Jakiej jasności tam będzie Sztuka
Co Bożej chwały niczem nie zbruka?

Jaka poezja, na ile zwiewna
Czysta w swej formie, w treści nie gniewna...
Czy się uchowa tam nasza mowa
Gdy stanie wobec samego Słowa?

Jakiej miłości doznają tchnienia?
Jakiej radości z tego Istnienia?
Co się wydarzy w Bożej komnacie
Co nie trwa w czasie, jaki Wy znacie?

Choć nic nie wiemy
Lecz Tam biegniemy
Choć nie widzimy
W Niebo wierzymy.

Wszystkiemu winna jest ta tęsknota
Której nie zmienia nawet moc złota
Wszystkiemu winne jest to pragnienie
Aby w wieczności znaleźć spełnienie.

Więc się nie gniewaj Najwyższy Panie
I niech się Wszystkim to Dobro stanie.

         Marek Słomski 28. 01. 2017 

-Oddam komplet mebli w tym m.in. fotele, stół, kanapa. Od-
dam także sprzęty RTV i AGD – tel. 695 403 158

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego 
– tel. 661 672 036

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z 
fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment ku-

chenny, pokojowy, dywan, wersalkę -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dzie-

cięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 

448 007
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 

611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i 

spania – 517 636932
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii go-

spodarczej dla chorego Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy 

wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-
528-688

Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrów-
nania terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741

Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Frania. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 

815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 604 953 182
Oddam kotka rasowego w dobre ręce. Kotek jest zadbany, 

szczepiony, odrobaczony i wychowywany z psem, rasa Beagle. 
601 172 993 

Przyjmę koncentrator tlenu przenośny. 607 137 136
Znaleziono rower kilka miesięcy temu, oddam go. 601 89 35 

14 
Oddam szafkę wiszącą i szafkę stojącą z szufladami, kolor 

biały. 501 549 818
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na  adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
KOndOlencJe
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SING
04.02.2017, godz. 14.00, 16.00
05.02.2017,godz. 14.00,16.00
animowany, familijny, USA /Ja-

ponia/ 2016 / 108 min., od lat: B/O

W świecie zamieszkanym przez 
zwierzęta teatr prowadzony przez 
koalę Bustera Moona popada w ta-
rapaty. Kochając teatr, zrobi on jed-
nak wszystko, by go ocalić. Ostat-
nią szansą na przetrwanie jest wiel-
ki konkurs, który pomoże odnaleźć 
najpiękniejszy głos świata. Głos, 
który ocali teatr. Do konkursu sta-
ną: nucąca cicho jak mysz pod mio-
tłą Mysz, nieśmiała Słonica, matka 
25 świnek Rosita, młody gangsta-
-goryl Johnny i Ash, punkowa re-
beliantka-jeżozwierzyca. Animo-
wana komedia-musical to jednak 
tak naprawdę opowieść o poszuki-
waniu gwiazdy, którą każdy z nas 
ma w sobie, z czego powoli zaczy-
na zdawać sobie sprawę nawet sam 
Buster. W filmie pojawi się 65 zna-
komitych piosenek (współczesnych 
i klasyków), które z pewnością pod-
biją serca widzów. Wytwórnia Illu-
mination przyzwyczaiła widzów do 
wysokooktanowych filmów animo-
wanych, które przyciągają do kin 
tłumy fanów („Jak ukraść Księżyc”, 
„Minionki rozrabiają”, „Minion-
ki”). Po wielkim sukcesie „Sekret-
nego życia zwierzaków domowych” 
otrzymujemy kolejny film, który 
może stać się jedną z najważniej-
szych animacji roku. 

KONWÓJ
04.02.2017, godz. 18.00
05.02.2017, godz. 18.00
thriller, kryminał, Polska / 2015 

/ 92 min., Od lat: 15

Kierujący aresztem śledczym dy-
rektor Nowacki (Janusz Gajos) od-
najduje ukrywającego się przed 
światem sierżanta Zawadę (Robert 
Więckiewicz). Doświadczony funk-
cjonariusz wraca do gry i dosta-
je nowe zadanie – zostaje dowódcą 
konwoju, który ma przetranspor-
tować więźnia do szpitala psychia-
trycznego. Członkowie jego ekipy 
to ludzie ze skomplikowaną prze-
szłością, mający odmienne moty-
wacje udziału w akcji. Wśród nich 
jest także pełen ideałów Feliks (To-
masz Ziętek), prywatnie mąż cór-
ki dyrektora Nowackiego (Agniesz-
ka Żulewska), który z tajemniczych 
powodów nigdy nie powinien był 
znaleźć się w więźniarce. Wkrót-
ce okazuje się, że strażnicy wiozą 
kompletnie innego człowieka niż 
myśleli – o wiele bardziej niebez-
piecznego – i tylko nieliczni znali 
całą prawdę przed ruszeniem w tra-
sę. Między mężczyznami narasta-
ją konflikty i rośnie napięcie, z każ-
dą minutą następują nieoczekiwane 
zwroty akcji. Wydarzenia nabiera-
ją dodatkowo tempa, gdy w pościg 
za konwojem wyrusza Nowacki. Od 
tej pory sprawiedliwość może być 
wymierzona na własną rękę. 

AUTOPSJA JANE DOE
04.02.2017, godz. 20.00
05.02.2017, godz. 20.00
horror, Wielka Brytania / 2016 / 

86 min., Od lat: 15

 Na odludziu znaleziono cia-
ło pięknej dziewczyny. Wszystko 
wskazuje na to, że ofiara nie zmar-
ła śmiercią naturalną. Dwaj patolo-
dzy sądowi – ojciec i syn – muszą 
w ciągu jednej nocy ustalić przy-
czynę zgonu. To najlepsi specjali-
ści w mieście, pokładający bezgra-
niczną wiarę w siłę ludzkiego rozu-
mu. Pracują metodycznie i spokoj-
nie, odrzucając tropy, których nie 
da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce 
jednak zmuszeni będą zweryfiko-
wać wszystkie swoje przekonania. 
Gdy zaczną pojmować sens praw-
dy, na której trop wpadli, będzie już 
za późno na odwrót. A nic z czym 
się dotąd zetknęli nie przygotowa-
ło ich na konfrontację z tak niepo-
jętym koszmarem 

 Kino na weekend

02.02.1993r.
Przyjechali do nas
Będąc niedawno w Zespole 

Szkół Rolniczych, natknąłem się, 
w sali sportowej, na dużą grupę 
młodzieży, grającą w piłkę ręcz-
ną i koszykówkę. Po krótkiej roz-
mowie okazało się, że ferie i okres 
wolny od zajęć w szkole, stały się 
doskonałą okazją przyjazdu do 
naszego miasta młodych spor-
towców, nawet z odległych zakąt-
ków naszego kraju. Jest to przy-
kład na to, jak szkoła może dzisiaj 
sama dofinansować się, wykorzy-
stując wolne sale i hale, z pożyt-
kiem także dla swoich uczniów i 
pośrednio dla całego miasta. Spo-
tkałem tutaj trzy grupy z różnych 
miast. Pierwsza grupa to piłkarki 
ręczne Klubu Sportowego „Łącz-
nościowiec” ze Szczecina. Kolejna 
grupa to koszykarze LKS „Tech-
nik” z Cieszyna. Natomiast trzecią 
grupą byli kolarze z klubu „Gór-
nik” Polkowice.

05.02.1993r.
ARLEKIN - przeskoczyć sza-

rość
W piątek, 29 stycznia, odbyło 

się oficjalne otwarcie klubu bilar-
dowego „Arlekin”. Właścicielami 

klubu są bracia Paweł i Ireneusz 
Wymysłowcy. Poprzednio pro-
wadzili sklep z częściami samo-
chodowymi przy ul. Armii Kra-
jowej. Gdy przybyło konkuren-
cji, postanowili zamknąć sklep. 
Jak sami twierdzą, lepiej czują 
się w bezpośrednim kontakcie z 
ludźmi. Tak jak przystało na od-
ważnych biznesmenów, na otwar-
cie zaprosili gości, by zaakcento-
wać pojawienie się klubu w mie-
ście, a także pochwalić się doko-
naną pracą. Niestety, nie wszyscy 
zaproszeni goście przybyli. Ci jed-

nak, którzy dotarli, bawili się zna-
komicie. Była lampka szampana, 
życzenia i nauka gry w bilard. W 
rozmowie gospodarze podkre-
ślali swoją chęć dbania o kultu-
ralną atmosferę i estetyczny wy-
gląd. Oprócz dwóch stołów bilar-
dowych, do atrakcji należą tak-
że tarcza do rzucania lotek i vi-
deo. Można także kupić markowe 
piwo i wino, jednak jak podkre-
ślają właściciele – pijaństwo tole-
rowane nie będzie.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:

Beret, taki mały psiaczek, li-
czy sobie ok. roku. Jest wesołym 
i przytulaśnym psiakiem, lubi 
inne zwierzęta i kocha ludzi. Sie-
dzi sam za kratami i zastanawia 
się, co takiego zrobił, że odsiadu-
je wyrok, co najgorsze nie wie, ile 
ma do odsiadki. Miejmy nadzieję, 
że niedługo znajdzie się ktoś, kto 
da mu w domu i sercu miejsce, 
pokocha i zabierze go stamtąd. 

Beret jest zaszczepiony i odro-
baczony, przed adopcją zostanie 
wykastrowany. 

Wolontariusze ze Schroniska w 
Sosnowicach

Kontakt w sprawie adopcji:
- 91 38 60 535
- 793 844 842
- 692 536 108

Adoptuj, nie kupuj 
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PIaSeK, PIaSeK 
PrZeSIeWanY, 

ŻWIr, cZarnOZIem, 
POSPÓŁKa 

 ŻWIrOWnIa 
dŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO KlIenTa

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 
Szanowni Państwo,

zapraszamy  
do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS  

z siedzibą w Nowogardzie  
poprzez przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty 
na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 

3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

https://pomagam.pl/michal

Zbiórka
Kochani! Jest ogromna prośba do wszystkich ludzi o dobrym sercu. 

W czerwcu 2016r. u mojego 
brata, 30 -letniego Michała zdia-
gnozowano Chrzęstniakomięsa-
ka G2. Jest to złośliwy nowotwór 
tkanki chrzęstnej. Leczy się go tyl-
ko i wyłącznie operacyjnie. Che-
mioterapia i radioterapia są tu 
bezradne. 

We wrześniu Michał został 
poddany operacji resekcji guza 
wraz z całą kością ramienną lewą 
i endoprotezoplastyce poresekcyj-
nej totalnej kości ramiennej le-
wej. Po licznych komplikacjach 
pooperacyjnych do dziś ręka jest 
niesprawna. 

24 stycznia 2017 r. ponownie 
został poddany operacji, tym ra-
zem resekcji guza wraz z całą 
kością udową,   stawem kolano-
wym i częściowo ze stawem bio-
drowym, a także endoprotezo-
plastyce poresekcyjnej totalnej 
kości udowej, stawu kolanowe-

go i częściowo stawu biodrowe-
go. 

W najbliższym czasie czeka go 
również operacja usunięcia guza z 
łopatki lewej. 

Michał jest podopiecznym Ho-
spicjum domowego, które poma-
ga Mu walczyć z bólem, który od-
biera mu radość życia. 

Michał jest mężem i tatą dwójki 
małych dzieci - czteroletniej Mai i 
siedmiomiesięcznej Amelki. Jego 
żona Madzia cały swój czas i ser-
ce dzieli pomiędzy dzieci i opieką 
nad Michałem. 

Zwracamy się z prośbą o wspar-
cie finansowe, które pomoże Mi-

chałowi wrócić do sprawności. 
Potrzebna Mu jest długotrwa-
ła i kosztowna rehabilitacja, któ-
ra przerasta nasze możliwości fi-
nansowe. Codzienne dojazdy do 
oddalonego o 80 km szpitala, leki, 
środki opatrunkowe pochłaniają 
prawie cały budżet domowy. 

Michał może liczyć na swoją ro-
dzinę, która okazała się wielkim 
wsparciem w tym trudnym czasie. 
I dlatego właśnie zwracamy się 
jako najblizsza rodzina o pomoc 
do ludzi, którzy chcą wesprzeć 
Michała w jego walce o zdrowie! 

Dziękujemy,  
Natalia i cała rodzina!

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00

SOBOTa dla ZdrOWIa - 
“PrOFIlaKTYKa raKa PIerSI” WYJaZd 
na BadanIa mammOGraFIcZne dla 

PaŃ z TerenU GmInY nOWOGard  
i OKOlIc

Dnia 11 LUTY 2017r., organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: 
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14-

tej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Serdecznie Zapraszam, Lidia Bogus

Z wizytą w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II

To miejsce tętni życiem…
Świetlica Środowiskowa im. Jana Pawła II została otwarta w sierpniu 2015 roku, po trwającej cztery lata budowie. Pomysłodawcą projektu jest ks. kano-
nik Kazimierz Łukjaniuk, który teraz sprawuje opiekę i nadzoruje działania, które odbywają się na świetlicy. Miejsce to od początku miało głównie służyć 
dzieciom i młodzieży. Odwiedziliśmy świetlicę, by przekonać się, jak dziś ona funkcjonuje i co oferuje nie tylko najmłodszym. 

Opiekę nad maluchami, którzy 
przychodzą po lekcjach na świe-
tlicy sprawuje p. Martyna Roga-
la – Bator, wolontariuszka „Cari-
tas”. Z nią też przeprowadziliśmy 
krótką rozmowę na temat dzia-
łań świetlicy dla dzieci. - Świetli-
ca otwarta jest od poniedziałku do 
piątku, najwcześniej od 14:00 aż 
do 18:30. Jest to dobre rozwiąza-
nie dla tych rodziców, którzy pra-
cują a nie mają np. babci, która za-
opiekuje się ich dzieckiem. - mówi 
p. Martyna. - W tej chwili mamy 
zapisanych około 20 dzieci. Jedne 
dzieci przychodzą wcześniej, inne 
później, ale codziennie ktoś jest. 
Dodam, że świetlica jest darmowa 
- dodaje.

Dzieci mają rozpisany plan dnia 

na każdy dzień. Jeszcze przed 
obiadem odrabiają lekcje, lub gra-
ją w gry planszowe. Kiedy zjedzą 
ciepły posiłek, który też jest dar-

mowy, przystępują do różnego ro-
dzaju prac. Najczęściej są to prace 
plastyczne i manualne. - W ostat-
nim czasie robiliśmy maski karna-

wałowe. Później wykorzystaliśmy 
je na balu, który był zorganizo-
wany dla dzieci w świetlicy. Dzie-
ci świetnie się na nim bawiły, bra-
ły udział w różnych konkursach i 
konkurencjach. Staram się zawsze 
coś dla nich zorganizować, tak, aby 
się nie nudziły i zawsze wracały do 
domu z uśmiechem. - opowiada p. 
Martyna. 

Dzieci, wraz ze swoją opiekunką 
organizowały kiermasz bożonaro-
dzeniowy, na którym sprzedawa-
ły własnoręcznie stworzone pra-
ce. Były to nie tylko kartki świą-
teczne, ale także bombki wszela-
kich kształtów, czy ozdobne świe-

ce świąteczne. Z uzbieranych pie-
niążków p. Martyna chce zorgani-
zować dla swoich podopiecznych 
wycieczkę do Szczecina. - Mimo 
wszystko staram się zawsze gdzieś 
dzieci zabierać. Jeżeli są jakieś wy-
stępy lub koncerty w NDK, to czę-
sto w nich uczestniczymy. Do kina 
także chodzimy.- mówi p. Marty-
na.

Wszelkie materiały pochodzą 
od „Caritas” i ze składek, które są 
dobrowolnie wpłacane przez ro-
dziców. 

Świetlica stoi otworem dla każ-
dego dziecka. Nie stosuje się żad-
nych kryteriów przy zapisach 
na zajęcia, a ich uczestnicy, czyli 

dzieci, chwalą sobie czas spędzany 
na świetlicy. 

- Na świetlicy bardzo mi się po-
doba. Codziennie tu przychodzę – 
mówi Amelka, mała uczestniczka 
zajęć. - Zawsze robimy coś fajne-
go. Ostatnio bawiliśmy się w sklep 
i uczyliśmy się o pieniążkach – do-
daje.

Pani Martyna poinformowała 
nas także, że został złożony wnio-
sek do gminy o dofinansowanie 
świetlicy. - Wiem, że Gmina już 
jedną świetlicę środowiskową ma, 
jednak może zechce nas dopomóc. 
Radzimy sobie, jednak wiadomo, 
że gdybyśmy otrzymali pomoc, by-

łoby trochę łatwiej. Jesteśmy dobrej 
myśli i trzymamy kciuki. - mówi p. 
Martyna.

Jak widać, Świetlica od momen-
tu otwarcia działa prężnie i cią-
gle się rozwija. Tu warto dodać, że 
oprócz zajęć dla dzieci, w świetlicy 
odbywają się np. zajęcia w ramach 
Szkoły Cukrzycy, organizowane 
przez Koło Cukrzyków i Diabety-
ków z Nowogardu. Odbywają się 
też tutaj często uroczystości zwią-
zane z życiem kościoła, spotkania, 
a także seminaria. Świetlica tętni, 
więc życiem i niech tak pozosta-
nie zawsze. 

DŚ

Pani Martyna wraz z dziećmi przychodzącymi na świetlicę

Dzieci podczas odrabiania lekcji
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Spotkanie uczonych w piśmie i mowie

Jak nadal uprawiać prywatę na publicznym szpitalu
23 stycznia, odbyło się intrygujące zebranie, w którym uczestniczyli najwybitniejsi nowogardzcy specjaliści z dziedziny zarządzania medycznego. Jego 
efektem jest pismo skierowane do Rady Miejskiej, z którego dość jednoznacznie wynika, że Rada Miejska według autorów tegoż pisma, ma przestać defini-
tywnie zajmować się sytuacją w należącym do Gminy szpitalu miejskim (nie posiada takich kompetencji). Oczywiście wszystko, dlatego aby to, co się tam 
wewnątrz dzieje pozostało nadal słodką tajemnicą nad wyraz kompetentnego zarządu. 

Kto wziął udział w naradzie 
uczonych w piśmie i mowie?…

Zupełnie formalnie wspomnia-
na narada była zebraniem Stowa-
rzyszenia na rzecz Szpitala. Te-
matem narady było wypracowa-
nie stanowiska wobec uchwały 
Rady Miejskiej zmieniającej spo-
sób powoływania przedstawicie-
li Gminy Nowogard do Samorzą-
dowej Fundacji Opieki Medycznej 
„Zdrowie”.  Rada Miejska podję-
ła tę uchwałę celem przywrócenia 
należnego jej, jako przedstawicie-
lowi fundatora, wpływu na działa-
nie Fundacji OM „Zdrowie”.  Sto-
warzyszenie na rzecz Szpitala, to 
zaś obok Gminy Nowogard drugi 
fundator tej Fundacji.  W omawia-
nej naradzie wzięło udział kierow-
nictwo Stowarzyszenia na rzecz 
Szpitala w postaci radnej Anny 
Wiąz (SLD), Tadeusza Hołubow-
skiego (emeryt SLD) – zdjęcie 1. 
Ponadto stwierdziliśmy tam obec-
ność innych osób, które razem 
stanowią bardzo oryginalne towa-
rzystwo.  A byli tam Antoni Bie-
lida (SLD, emeryt, jako chorąży 
LWP), Kazimierz Lembas (powia-
towy radny SLD), Stanisław Ka-
zuba (emeryt -SLD), Robert Cza-
pla ( wiceszef SLD w wojewódz-
twie). Zdjęcie nr 2. Patrząc po ze-
stawie i funkcjach można byłoby 
pomyśleć, że mamy do czynienia 
raczej z plenum SLD, aniżeli ze 
spotkaniem nowogardzkich spe-
cjalistów od służby zdrowia, jak 
się to gremium firmuje.  Ta dru-
ga samoidentyfikacja jest oczywi-
ście w tym zestawie osób zupeł-
ną egzotyką merytoryczną. Kilka 
dni temu, w felietonie pt. „Osioł 
osłu najpiękniejszy” pisałem: Każ-
dy, kto mieszka w Nowogardzie, od 
dawna ten wie, że wszystkie istotne 
funkcje publiczne okupują tutaj od 
dziesięcioleci miejscowe komuchy i 
ich dzieci, ich znajomi, znajomi ich 
dzieci i różne inne pociotki. Oczy-
wiście funkcje te są nieźle płatne, 
ale nawet te nieliczne z nich płat-
ne tylko symbolicznie są przez to 
towarzystwo także pilnowane pie-
czołowicie, ponieważ tworzą ra-
zem z tymi płatnymi system trzy-
mania wszystkiego i wszystkich w 
garści, a w przypadku niektórych, 
trzymania za mordę.  Przyzna-
cie Państwo, że zamieszczone tu 
zdjęcia stanowią swoistą ilustra-
cję słuszności wyartykułowanych 
w felietonie spostrzeżeń.  Moż-
na bowiem zobaczyć tam tych, co 
rządzą się tutaj jak na swoim od 
lat nawet na obszarach, o których 

zielonego pojęcia nie mają.  Są też 
tu przedstawiciele tych trzyma-
nych „za mordę”, a używanych, na 
co dzień do wykonywania brud-
nej roboty, którą cwane komuszki 
sobie łapek brudzić nie chcą. Każ-
dy w zasadzie z osób widocznych 
na ilustracjach z bezpośrednie-
go komuszego kręgu, to też jakiś 
„padre” rodzinnego klanu, które-
go dzieci podobnie jak sami oj-
cowie, okupują otrzymane w po-
litycznym spadku istotne nowo-
gardzkie funkcje publiczne, albo 
po prostu dostają bez problemu 
niezłą pracę w publicznych insty-
tucjach. Nie muszę nawet wymie-
niać poszczególnych nazwisk tego 
drzewa genealogicznego wszyscy, 
co myślą wiedzą to doskonale.

Dlaczego taka mobilizacja?
W przywołanym już felietonie 

„Osioł osłu najpiękniejszy” pisa-
łem także: 

...Każde zagrożenie jakimś nie-
kontrolowanym upustem, w tym 
ściśle koncesjonowanym przez kli-
kę nowogardzkim wodopoju, po-
woduje natychmiastowy wrzask 
zagrożonych towarzyszy i ich 
kumpli… Wrzask ów jest połączo-
ny z atakiem na takiego zagraża-
jącego intruza zakłócającego spo-
kój błogiego i bezpiecznego zaży-
wania do woli publicznego mienia 
i dobra aż do końca świata i jesz-
cze dłużej… 

Otóż spotkanie na szczycie no-
wogardzkich właścicieli publicz-
nej sfery wydaje się być tą jedną 
z opisanych wyżej wyjątkowych 
mobilizacji, tym razem wobec 
pojawiającego się ze strony Rady 
Miejskiej zagrożenia dla trwało-
ści układu personalnego rządzą-
cego dotychczas naszym szpita-
lem miejskim. A zwłaszcza zagro-
żenia dla dalszego skutecznego 
skrywania przed opinią publiczną 

prawdy na temat zarówno finan-
sów szpitala, jak i na temat: Kto, 
ile i za co tam bierze publiczny 
grosz? Rada Miejska nie mając 
wątpliwości czyjego interesu bro-
ni burmistrz, poprzez swoje decy-
zje personalne desygnujące przed-
stawicieli Gminy do Rady Funda-
cji „Zdrowie” postanowiła zmie-
nić dotychczasowy tryb i sama, 
czyli głosem 21 radnych, decy-
dować o tych nominacjach. Bur-
mistrz pobiegł, więc po pomoc do 
politycznych mentorów.

Co „Pany” wymyśliły…  
Zdjęcia, publikowane w tekście, 

wskazują na stan wyjątkowego 
wysiłku intelektualnego emanują-
cego z twarzy obecnych na nara-
dzie.  Należałoby się więc spodzie-
wać, że tak liczne gremium, i tak 
skupione, wyprodukuje jakiegoś 
intelektualnego hita i np. wymyśli 
co zrobić aby nowogardzki podat-
nik nie tylko nie ponosił dalszych, 
ale i otrzymał zwrot już poniesio-
nych nakładów za możliwość ko-
rzystania z usługi szpitalnej, która 
mu się należy bez tych nakładów, 
ponieważ gwarantuje to Konsty-
tucja.  Przypomnijmy tutaj, że 

mieszkańcy Gminy Nowogard, 
jako jedyni w kraju, muszą bu-
lić za dostęp do usługi szpitalnej 
z własnej gminnej kasy. Wszędzie 
zgodnie z ustawą (i Konstytucją) 
dostęp do tej usługi zapewnia bu-
dżet Państwa, poprzez starostwa 
(nie chodzi tutaj o kontrakty tylko 
o pozostałe koszty udostępnienia 
i utrzymania tej usługi). Takie re-
wolucyjne nowogardzkie rozwią-
zanie to efekt pomysłu (przynaj-
mniej części) osób widocznych na 
zdjęciu na ratowanie nowogardz-
kiej placówki w czasach, gdy jed-
nemu z nich A.  Bielida, jako wice-
starosta w Goleniowie planował ją 

zlikwidować. Ratując wtedy szpi-
tal przed pomysłami Bielidy, ob-
ciążono kosztami jego utrzymania 
(w tym rozbudowy za 20 mln) no-
wogardzkiego podatnika gminne-
go.  Ale wracając do owoców na-
siadówy – niestety nie ma tam nic 
nowego na temat przyszłości szpi-
tala - nadal to my mamy bulić jak 
nigdzie w kraju – natomiast jest 
na temat przyszłości około - szpi-
talnych person.

Nie pozwolimy się ruszyć 
stąd…

Tą bowiem przyszłością, czy-
li zapewnieniem dalszego trwania 
komuszych nominatów w około-
-szpitalnej Fundacji „Zdrowie”, 
zajmowano się w trakcie tej nara-
dy. Jak donosi nasz informator, to 
Antoni Bielida niedoszły likwida-
tor nowogardzkiej placówki szpi-
talnej miał autorytatywnie orzec: 
Rada Miejska może opiniować 
kandydatury zgłoszone przez bur-
mistrza. Innych kompetencji rada 
nie ma – Tym samym według eks-
perta, po podchorążówce Bielidy, 
główny fundator Fundacji wspo-
magającej szpital, a dodatkowo 
organ stanowiący Gminy pono-

szącej koszty istnienia szpitala nie 
może rozstrzygać o tym, kto ma 
reprezentować Gminę w Funda-
cji!   Ponieważ opary absurdu za-
gęszczono na tym spotkaniu do 
stężenia o narkotycznym działa-
niu, (czyli odbierającym kontakt z 
rzeczywistością) twierdzenia Bie-
lidy zostały jednogłośnie wspar-
te przez zebranych tamże. Podob-
no zredagowano te myśli w formie 
uchwały, (co zawsze stanowi ja-
kieś polecenie realizacji) do prze-
kazania Radzie Miejskiej. Tym sa-
mym nasze plenum nie poprze-
stało na absurdalnej wykładni, ale 
wydało polecenie Radzie Miej-
skiej - zrealizować!  A to już samo 
w sobie jest odlotem.

Do szkoły widać było „pod 
górkę”

We wspomnianym już dwu-
krotnie felietonie „Osioł osłu naj-
piękniejszy” pisałem: Przy tym, 
co charakterystyczne, towarzystwo 
władające nowogardzką publicz-
ną przestrzenią, poprzez zasiedze-
nie tu od zawsze na intratnych po-
sadach jest na ogół dość podle wy-
kształcone. Nie brak u nas, więc 
dyrektorów czy kierowników po-
ważnych instytucji publicznych je-
dynie po maturze - co dzisiaj jest 
już małą patologią, która ośmie-
sza środowisko zwłaszcza w rela-
cjach zewnętrznych.  Oczywiście 
ta prawda edukacyjna ma wśród 
naszej kliki, status tajemnicy sta-
nu. Jeśli ktoś myśli, że wspomnia-
ni dyrektorzy, kierownicy czy bur-
mistrzowie nie używali i nie uży-
wają u nas publicznie np. tytułów 
magistra ze skromności bądź w 
obawie obciachu, to jest w błędzie.  
Oni tych tytułów nie używają, bo 
ich często nie mają.  W związku z 
powyższym mała zagadka: kto z 
widocznych na zdjęciach osób, 
tutaj także ekspertów od służ-
by zdrowia, posiada wyższe wy-
kształcenie z tytułem magistra? 
Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi na to pytanie (ich 
dane zachowamy dla siebie) 
nadesłanych do 15 lutego, rozlo-
sujemy 3 cenne nagrody. Prawi-
dłową odpowiedź później oczy-
wiście opublikujemy. Dzisiaj moż-
na tylko dodać, że to w tej odpo-
wiedzi kryje się jedna z tajemnic, 
dlaczego w Nowogardzie tak bar-
dzo dołujemy w każdym z waż-
nych wskaźników rozwojowych, i 
dlaczego młodzi wieją stad jak ni-
gdzie z okolicznych gmin.  

sm

zdj. nr 1 - Tadeusz Hołubowski i Anna Wiąz

zdj. nr 2 - Towarzystwo w składzie prawie jak plenum partyjne (2)
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Wydzierżawię lokal usługowy 
w Dobrej Nowogardzkiej 

o pow. 58 m2  
Tel. 509 528 688

dzień Babci i dziadka 

Do Przedszkola nr 4  
przybyli szczególni goście
Dnia 20 stycznia w Przedszkolu nr 4 odbyły się we wszystkich grupach spotkania, na które 
przybyli szczególni goście, bowiem obchodzono w tym dniu Dzień Babci i Dziadka. Przed-
szkolaki, więc dla Babć i Dziadków śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały wierszyki.

Dnia 20 stycznia w Przedszkolu 
nr 4 odbyły się we wszystkich gru-
pach spotkania, na które przybyli 
szczególni goście. Świętowaliśmy, 
bowiem Dzień Babci i Dziad-
ka. Dziadkowie i babcie licznie 
przybyli na uroczystości. Każda 
z grup przygotowała część arty-
styczną, natomiast starsze grupy, 
również inscenizację „ Jasełek”. 
Dziadkowie mogli zobaczyć, jak 
pięknie występują ich wnuczęta. 
Przedszkolaki śpiewały piosnki, 
tańczyły i recytowały wierszyki. 

Goście byli poruszeni. W oczach 
niektórych, można było dostrzec 
łzę wzruszenia. Występy dzie-
ci zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejną niespodzian-
ką dla naszych gości były wspólne 
tańce przy muzyce wraz z wnu-

czętami. Na koniec wszyscy roz-
koszowali się pysznymi ciastami 
domowego wypieku. Spotkanie 
przebiegło w serdecznej atmosfe-
rze. I za rok znów się spotkamy z 
naszymi miłymi dziadkami.

Katarzyna Rogowska

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla nas czułości”

Upływ terminu do odrzucenia 
spadku

„Nie utrzymywałam kontak-
tów z ojcem, który nas zostawił od 
wielu lat. Ostatnio dowiedziałam 
się, że zmarł, od daty jego śmierci 
upłynął już rok, a ja dowiedziałam 
się, że miał długi.  Czy mogę jesz-
cze odrzucić spadek?’

Zgodnie z treścią art. 1015 ko-
deksu cywilnego, oświadczenie o 
przyjęciu lub o odrzuceniu spad-
ku może być złożone w ciągu sze-

ściu miesięcy od dnia, w którym 
spadkobierca dowiedział się o ty-
tule swego powołania.  Brak ta-
kiego oświadczenia w powyższym 
terminie jest jednoznaczny z przy-
jęciem spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza.

Powyższe oznacza, że spadko-
bierca odpowiada za ewentualne 
długi spadkowe, ale tylko w gra-
nicach wartości otrzymanego ma-
jątku. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w 
skład spadku nie wchodzą żadne 
aktywa, a wyłącznie długi, spad-
kobierca nie ma obowiązku ich 
spłaty. Tym samym odpowiedzial-
ność spadkobiercy ograniczona 
jest do wysokości wartości odzie-
dziczonego majątku, przy czym 
należy pamiętać, że spadkobier-
cy dziedziczący długi odpowiada-
ją za nie całym swoim majątkiem.

Co jednakże w sytuacji, w której 
spadkobierca, który pozostawał w 

błędnym przekonaniu, że spadko-
dawca nie miał żadnych długów, 
a po upływie terminu do złożenia 
oświadczenia woli jest wzywany 
do zapłaty należności związanych 
z długami spadkodawcy?

Jak wynika z brzmienia art. 
1019 kodeksu cywilnego, jeże-
li oświadczenie o przyjęciu lub o 
odrzuceniu spadku zostało złożo-
ne pod wpływem błędu lub groź-
by, stosuje się przepisy o wadach 
oświadczenia woli, przy czym 
uchylenie się od skutków praw-
nych oświadczenia powinno na-
stąpić przed sądem, spadkobier-
ca powinien jednocześnie oświad-
czyć, czy i jak spadek przyjmu-
je, czy też go odrzuca. W taki 
sam sposób spadkobierca, który 
pod wpływem błędu lub groźby 
nie złożył żadnego oświadczenia 
w terminie, może uchylić się od 
skutków prawnych niezachowa-
nia terminu. Błąd dotyczący treści 
oświadczenia o przyjęciu lub od-

rzuceniu spadku to między inny-
mi błąd co do przedmiotu spadku, 
osoby spadkodawcy lub tytułu po-
wołania. Tym samym brak wiedzy 
o stanie majątku wchodzącego w 
skład masy spadkowej może być 
zakwalifikowany jako błąd, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że spadko-
bierca dochował należytej staran-
ności w celu ustalenia masy spad-
kowej. Do ustalenia, że błąd jest 
istotny niezbędne jest wykazanie, 
że spadkobierca nie miał wiedzy o 
długach spadkowych pomimo po-
wziętych przez niego odpowied-
nich, możliwych działań zmie-
rzających do ustalenia rzeczywi-
stego stanu spadku. W orzecznic-
twie przyjmuje się, że błąd istotny 
spadkobiercy co do stanu spad-
ku można ogólnie ująć jako taki 
błąd, który uzasadniałby przy-
puszczenie, że gdyby składają-
cy nie działał pod wpływem błę-
du i oceniał sprawę rozsądnie, nie 
złożyłby oświadczenia oznaczo-

nej treści. Sąd Najwyższy stanął 
przy tym na stanowisku, że sta-
ranność spadkobierców, zmierza-
jących do ustalenia stanu mająt-
ku spadkowego należy oceniać w 
okresie do czasu milczącego zło-
żenia oświadczenia woli o przy-
jęciu spadku (tj. w okresie sześciu 
miesięcy). Należy także brać pod 
uwagę, czy spadkobiercy mieli w 
ogóle realną możliwość uzyska-
nia informacji o zadłużeniu spad-
kodawcy, tym bardziej, że instytu-
cje bankowe odmawiają udziele-
nia informacji o stanie zadłużenia 
spadkodawcy powołując się na 
obowiązek zachowania tajemni-
cy bankowej, a takie prawo spad-
kobiercy zyskują dopiero z chwi-
lą nabycia spadku. Każdorazowo 
okoliczności warunkujące uchy-
lenie się od skutków prawnych 
oświadczenia woli podlega oce-
nie Sądu.

Agnieszka Warian
Radca prawny

„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Uwaga rodzice 

Warto sprawdzić 
autobus przed 
wyjazdem na ferie 
W związku ze zbliżającymi się feriami i wzmożonym okre-
sem wyjazdów na wycieczki, obozy i zimowiska, Komenda 
Powiatowa Policji w Goleniowie przypomina o możliwości 
dokonania, na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców 
lub opiekunów, kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu 
technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autoka-
ru, należy zgłosić pisemnie, co 
najmniej 14 dni przed planowa-
nym wyjazdem. Przyjęte wyprze-
dzenie czasowe pozwoli na odpo-
wiednie zorganizowanie służby, 
tak by w miarę posiadanych sił i 
środków, udało się przeprowadzić 
kontrole wszystkich zgłoszonych  
autokarów.

W przypadku, gdy kontrola au-
tokaru nie była wcześniej zgło-
szona, organizator wyjazdu, któ-
ry w chwili podstawienia autobu-
su ma uzasadnione podejrzenia, 
że kierowca jest pod wpływem al-
koholu, bądź stan techniczny po-
jazdu budzi poważne zastrzeże-
nia, może zawiadomić o tym fak-
cie oficera dyżurnego Policji, któ-
ry zgodnie z posiadanymi siłami 
i środkami, skieruje na miejsce 
patrol, przy czym należy pamię-
tać, że interwencje obsługiwane 
są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Jednocześnie informuję, że mimo 
wcześniejszego zgłoszenia kon-
troli na piśmie, zgodnie ze wska-
zanymi warunkami, może ona nie 
dojść do skutku w sytuacji nagłej 
konieczności wykorzystania poli-
cjantów do innych zadań służbo-
wych związanych z zagrożeniem 
życia lub zdrowia ludzkiego.

st.asp. Julita Filipczuk
Rzecznik prasowy KPP Goleniów 

reKlama
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Po niemieckim turnieju, euroboisko w Goleniowie

W sobotę zagrają z Iną
Jak już informowaliśmy na łamach DN, plan przygotowań drużyny Pomorzanina jest bardzo 
napięty, toteż nie może dziwić, że w najbliższą sobotę (4 lutego), podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego rozegrają kolejny sparing. Tym razem rywalami będą czwarto-ligowcy z Goleniowa. 

W najbliższą sobotę (4 lutego), 
o godzinie 16: 00, na Euroboisku 
w Goleniowie, Pomorzanin No-
wogard rozegra sparing z wystę-
pującą w IV Lidze Iną Goleniów. 
Gospodarze sobotniego meczu 
w rozgrywkach ligowych nie spi-
sują się najlepiej. Ina znajduje się 
w strefie spadkowej zajmując 16. 
miejsce, z 16 punktami na kon-
cie. Sobotni rywale Pomorzanina, 

również mocno przygotowują się 
do rundy rewanżowej. Najpierw 
Ina zagrała z Kluczevią Stargard, 
remisując 3:3, a jedną z bramek 
dla goleniowian strzelił znany z 
gry w Pomorzaninie, Rafał Maka-
rewicz. Następnie Ina została roz-
gromiona przez Vinetę Wolin 1:5, 
a niedawno w Policach rywale Po-
morzanina zremisowali z Chemi-
kiem 2:2.  Choć sytuacja Iny w IV 

Lidze nie wygląda ciekawie, to 
jednak jest to zespół bardzo silny 
i na tle Pomorzanina jest w stanie 
to zaprezentować. Na pewno dla 
trenera Zbigniewa Gumiennego 
będzie to świetna okazja do tego, 
aby sprawdzić, w jakiej formie są 
jego podopieczni. O wyniku tego 
sparingowego meczu poinformu-
jemy na bieżąco. 

KR Pomorzanin z Iną zagra na goleniowskim Euroboisku w sobotę, o godzinie 16. 00

rozmowa z Pawłem Błaszczykiem o akademii Piłkarskiej Pomorzanina

Radość z gry w piłkę jest najważniejsza
Od dłuższego czasu Pomorzanin Nowogard duży nacisk kładzie na szkolenie młodzieży. Przykładem tych działań jest chociażby utworzenie Akademii Pił-
karskiej. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać z trenerem najmłodszych zawodników Pomorzanina - Pawłem Błaszczykiem, na temat funkcjo-
nowania Akademii. 

Dziennik Nowogardzki: Ile 
obecnie drużyn młodzieżowych 
zrzesza Pomorzanin? Jakie to są 
roczniki i w jakich klasach roz-
grywkowych występują?

Paweł Błaszczyk: Obecnie klub 
prowadzi szkolenie dzieci i mło-
dzieży we wszystkich grupach wie-
kowych zgodnie z zaleceniami 
PZPN. Nasze zespoły uczestniczą 
w rozgrywkach organizowanych 
przez ZZPN.

Kto zajmuje się szkoleniem 
młodzieży w Pomorzaninie?

W klubie zajęcia prowadzą do-
świadczeni trenerzy. Wszyscy po-
siadają licencje UEFA B. Nasi tre-
nerzy nieustannie podnoszą swo-
je kwalifikacje uczestnicząc w cy-
klicznych szkoleniach prowadzo-
nych przez wybitnych trenerów. 

W sumie ilu młodych piłka-
rzy jest zgłoszonych do zespo-
łów Pomorzanina?

Pomorzanin jest dziesiątym, co 
do wielkości klubem w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, obecnie 
w klubie trenuje blisko 200 zawod-
ników i zawodniczek.

Kto był pomysłodawcą oraz 
co skłoniło klub, do utworzenia 
Akademii Piłkarskiej?

Pomysłodawcami oraz twórca-
mi Akademii są Anita Piotrowska 
i ja. Tworząc akademię kierowali-
śmy się pasją i przyświecał nam je-
den cel, aby każde dziecko, które 
zechce rozpocząć swoją przygodę z 
piłką nożną, znalazło się pod opie-
ką wykwalifikowanej kadry tre-
nerskiej oraz aby szkoliło się we-
dług najnowszych metod trenin-
gowych. 

W jaki sposób zostanie 
ukształtowany piłkarz, który 
rozpoczyna swoją edukację od 
najmłodszej grupy?

Naszym głównym celem jest za-
chęcenie jak największej liczby 
dzieci do aktywności fizycznej, nie 
prowadzimy selekcji, ale uczymy 
szacunku do rywala i gry fair play. 
Wspólnymi siłami dążymy do tego, 
by każdy zawodnik naszego klu-
bu czerpał jak najwięcej radości z 
gry. Naszym zadaniem na etapie 
piłkarskiego rozwoju dzieci jest nie 
tylko doskonalenie techniki, lecz 
również kształtowanie charakte-
ru i pozytywnego podejścia do ży-
cia, a także piłki nożnej. Prawdzi-
we zadowolenie z futbolu najle-
piej można odczuć wspólnie, dlate-
go też duży nacisk kładziemy także 

na integrację i zespołowość.
Chcemy funkcjonować w świa-

domości mieszkańców Nowogar-
du, jako klub przyjazny, wspierają-
cy naszych najmłodszych zawodni-
ków. Uczymy poprzez zabawę, tak, 
aby każda jednostka treningowa 
była wielkim przeżyciem, świetną 
zabawą. Naszym zawodnikom za-
pewniamy profesjonalne przygoto-
wanie, tak, by mogli oni odnosić 
sukcesy piłkarskie, a w przyszłości 
stanowić o sile pierwszego zespołu. 

Czy rodzice muszą się nasta-
wiać na duże koszty, w związku z 
treningami ich pociech?

Nie, składka jaka obowiązuje w 
Akademii wynosi 50zł. Wysokość 
składki została ustalona w poro-
zumieniu z rodzicami. Rodzice 
nie ponoszą już żadnych kosztów 
związanych z bieżącym funkcjo-
nowaniem zespołów.

Czy wasi podopieczni w przy-
szłości będą stanowić o sile 
pierwszego zespołu?

Z roku na rok do pierwszego ze-
społu trafia najzdolniejsza mło-
dzież. Na dzień dzisiejszy więk-
szość zawodników to wychowan-
kowie i dzięki systemowi szkole-
nia, jaki wprowadzamy w Akade-
mii, w przyszłości ta tendencja się 
utrzyma.

Czy podczas tworzenia sys-
temu szkolenia, Pomorzanin 
czerpał wzory z innych klubów 
piłkarskich?

Nie, system szkolenia stworzo-
ny został na podstawie Narodo-
wego Modelu Gry rekomendowa-
nego przez PZPN.

Którzy wychowankowie Po-
morzanina opuścili klub i da-
lej rozwijają się w silniejszych 
zespołach? Czy klub z entuzja-

zmem pozwala odchodzić swo-
im wychowankom?

Najlepszym przykładem i wzo-
rem dla młodych piłkarzy jest Pa-
tryk Miklas, który z powodze-
niem gra w zespole juniorów Po-
goni Szczecin oraz Jacek Mala-
nowski i Jakub Zdeb. Pierwszy 
gra w niemieckiej Oderlidze, a 
drugi w Jezioraku Szczecin grają-
cym, na co dzień w IV lidze. Jeśli 
nasz wychowanek w przyszłości 
otrzyma propozycję kontynuowa-
nia gry w większym klubie lub w 
wyższej klasie rozgrywkowej, nie 
będziemy robić przeszkód, a na-
wet sami pomagamy naszym za-
wodnikom, aby spróbowali swo-
ich sił w wyższej lidze, jeżeli uwa-
żamy, że będzie to dobre dla niego 
i w przyszłości dla klubu. 

Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję i zachęcam 
wszystkich rodziców, do tego, aby 
przyprowadzali swoje pociechy 
na treningi do Pomorzanina No-
wogard. 

KR

Pamiątkowe zdjęcie nowogardzkich piłkarzy i gości z Brazylii

Młodzi piłkarze Pomorzanina trenują obecnie w halach sportowych
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PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Kochanemu Zięciowi 

Leszkowi Łuka 
z okazji  

okrągłych Urodzin 
samych słonecznych dni i dużo, 

dużo zdrowia 
życzą Teściowie do życzeń dołącza się 

Iza, Patrycja i Kornela

ŻYcZenIa

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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OGŁOSZenIe

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak

Zarząd Koła miejsko-Gminny PZW 
w nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Kursy na wychowawcę i kierownika kolonii lub obozu sportowego

ZZPN radzi, jak zdobyć uprawnienia
Jak informuje Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, zmieniły się przepisy pozwalają-
ce trenerom pełnić rolę wychowawcy podczas kolonii oraz obozów sportowych. Na począt-
ku lutego odbędą sie egzaminy, dzięki którym można będzie zdobyć odpowiednie upraw-
nienia. 

Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej, wydał komunikat 
skierowany do trenerów oraz tre-
nerek.  Związany jest on ze zbli-
żającymi się feriami zimowymi, 
a także wakacjami, podczas któ-
rych trenerzy wyjeżdżają ze swo-
imi grupami młodzieżowymi na 
obozy sportowe. Nowe przepi-
sy nie pozwalają wszystkim tre-
nerom pełnić roli wychowawcy 
zgodnie z obowiązującym Rozpo-
rządzeniem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Firma Sport-Edu-
kacja wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom trenerów sportowych 
oraz trenerów piłki nożnej z dy-

plomami UEFA, proponuje zdo-
bycie uprawnień wychowawcy lub 
kierownika placówki w szybkiej 
formie e-learningowej. Wszystkie 
informacje i formularze zgłosze-
niowe można znaleźć na stronie 

www.sport-edukacja.pl. Znane są 
już również najbliższe terminy eg-
zaminów. W sobotę (4 lutego), od 
godziny 16: 00, odbędą sie one w 
ZCEMiP ul. Hoża 6 w Szczecinie. 
W tym samym miejscu egzaminy 
odbędą sie również w czwartek (9 
lutego), od godziny 16:00. Nato-
miast w piątek (10 lutego), od go-
dziny 16: 00 egzaminy będą prze-
prowadzone w CKP ul. Szczeciń-
ska 88 w Świdwinie. Zachęcamy 
wszystkich trenerów do uzyska-
nia uprawnień pozwalających na 
opiekowanie sie grupami podczas 
kolonii i obozów sportowych. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej

„Czarni” zatrzymają 
Wojcieszyn?
Już tylko dwie kolejki pozostały do zakończenia rundy zasadniczej w Osińskiej Lidze Piłki 
Siatkowej. Zespoły, które myślą o tym, aby znaleźć się w pierwszej czwórce i walczyć w play-
-offach o mistrzostwo, nie mogą już sobie pozwolić na wpadkę. W najbliższą niedzielę, bez 
wątpienia najciekawiej zapowiada się pojedynek Wojcieszyna z Czarnymi Węgorza. Dużo 
emocji może również być w meczu Żabowa i Gwiazdy Osina. 

W pierwszym pojedyn-
ku 8. kolejki zagrają niepoko-
nani siatkarze z Wojcieszyna 
oraz trzecia drużyna rozgrywek 
Czarni Węgorza. Dla Wojcieszy-
na końcówka rundy zasadniczej 
będzie dość wymagająca. Naj-
pierw na drodze serii zwycięstw 
staną Czarni, na koniec pozo-
stanie jeszcze mecz z Krzywica-
mi. Czarni Węgorza wciąż mają 
szansę na 2. miejsce w ligowej 
tabeli, ale nie mogą sobie po-
zwolić na porażkę, która może 
spowodować ich spadek na 4. 
miejsce. Początek tego meczu 
zaplanowano na godzinę 10:00. 
W drugim pojedynku można 
spodziewać się gładkiego zwy-
cięstwa Czermnicy, która po-
dejmować będzie drugi zespół 
z Wojcieszyna. Siatkarze drugiej 
wojcieszyńskiej drużyny zajmu-
ją przedostatnie miejsce w tabe-
li z jedynie 1 zwycięstwem na 
koncie. Czermnica podobnie jak 
Czarni Węgorza, wciąż ma real-
ne szanse nawet na 2. miejsce w 
tabeli, dlatego próżno spodzie-
wać się utraty punktów w me-
czu z outsiderami rozgrywek. W 
trzecim spotkaniu najsłabszy ze-
spół w tym sezonie Bruklin Osi-

na zagra z Dąbrową, która pla-
suje się na 7. pozycji. Fawory-
tami będą oczywiście siatka-
rze z Dąbrowy, a dla zawodni-
ków z Osiny, z pewnością będzie 
to mecz jednej z ostatnich szans 
na pierwsze ligowe zwycięstwo. 
Liczby jednak są okrutne dla 
Bruklinu, który do tej pory wy-
grał tylko trzy sety. W czwartym 
spotkaniu spotkają się zawodni-
cy z Krzywic oraz Kikorzy. Wi-
celiderzy są na pewno podraż-
nieni pierwszą porażką, jakiej 
doznali w 7. kolejce i postarają 
się łatwo pokonać Wenę Kiko-
rze. Rywale z kolei postarają się 
odnieść swoje trzecie zwycię-
stwo, aby na jak najlepszej pozy-
cji zakończyć rundę zasadniczą. 
O godzinie 16: 00 w ostatnim 
meczu dnia zagrają zawodnicy z 
Żabowa oraz gospodarze z Osi-
ny, grający dla zespołu Gwiazdy. 

Jest to ciekawy pojedynek z racji 
tego, że obydwa zespoły sąsiadu-
ją w tabeli oraz są już jedynymi 
drużynami, które mają choćby 
matematyczne szanse na awans 
do pierwszej czwórki, premiują-
cej grę w finałach. Żabowo zaj-
muje 5. miejsce z 11 punkta-
mi, natomiast Gwiazda Osina 
6. miejsce z 10 punktami. Do-
dajmy, że Czermnica i Czarni 
Węgorza, zajmujący odpowied-
nio 4. i 3. miejsce, mają na swo-
im koncie po 15 punktów. Zwy-
cięzca meczu Żabowo - Gwiaz-
da Osina, przy zdobyciu 3 punk-
tów, wciąż może wierzyć w zaję-
cie przynajmniej 4. miejsca. W 
tym jednak muszą pomóc rów-
nież rywale, którzy urwą punkty 
„Czarnym” lub Czermnicy. Plan 
niedzielnych gier publikujemy 
przy artykule. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
8. kolejka (5 lutego):
Węgorza - Wojcieszyn I (10:00)
Czermnica - Wojcieszyn II (11:30)
Dąbrowa - Bruklin Osina (13:00)
Kikorze - Krzywice  (14:30)
Żabowo - Gwiazda Osina (16:00)

Osińska Liga Piłki Siatkowej wkracza w decydującą fazę



3-7.02.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma med
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reKlama reKlamareKlama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

- pracownik działu części,
- doradca blacharsko-lakierniczy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard 

bądź drogą elektroniczną  na adres mailto:
werner@toyota-pewneauto.pl

Wszelkie informacje można również uzyskać:
 pod numerem telefonu 501 374 789

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria c+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Ostatni akcent rundy 
zasadniczej
W najbliższą sobotę (4 lutego), o godzinie 10:30, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie, tenisiści stołowi Visonex LUKS Top rozegrają swój ostatni mecz rundy za-
sadniczej w II Lidze Mężczyzn. Spotkanie to jest niezwykle ważne w kontekście utrzymania 
przez Wierzbięcin drugiego miejsca w ligowej tabeli. 

Rywalami podopiecznych Józe-
fa Korkosza, w swoim ostatnim 
spotkaniu rundy zasadniczej II 
grupy północnej II Ligi Mężczyzn 
w tenisie stołowym, będą zawod-
nicy UKS-u Champion Police. 
Będzie to niezwykle ciężki poje-
dynek dla zawodników z Wierz-
bięcina. Visonex LUKS Top musi 
wygrać, lub co najmniej zremiso-
wać w tym meczu, aby utrzymać 
wysokie 2. miejsce w ligowej ta-
beli, które pozwoli w rundzie ba-
rażowej trafić na łatwiejszego ry-
wala ze strefy południowej. Presja 
nie jest jedynym utrudnieniem... 
Goście z Polic też mają o co wal-
czyć. Jeśli UKS Champion przegra 
pojedynek z Wierzbięcinem, naj-
prawdopodobniej straci 4. miejsce 
w ligowej tabeli, które uprawnia 
do gry w barażach o I Ligę, gdyż 

na 5. miejscu znajdują sie tenisi-
ści ATS-u Stargard, którzy mają 
na swoim koncie tyle samo punk-
tów co Policzanie. ATS z kolei bę-
dzie walczył, z UKS-em Nałęcz 
Majster Ostroróg, który goni w ta-
beli Wierzbięcin. Jak zatem widać, 
ostatnia kolejka w grupie północ-
nej zapowiada się niezwykle emo-
cjonująco i może przynieść spore 
przetasowania w tabeli. Zakłada-
jąc, że podopieczni Józefa Korko-
sza nie przegrają w sobotę z Poli-
cami, to w turnieju barażowym o 

Mistrzostwo II Ligi Mężczyzn, a 
także o przepustkę do gry w bara-
żach o I Ligę, zespół z Wierzbię-
cina natrafi na trzeci zespół połu-
dniowej grupy. Tamta grupa rów-
nież w sobotę rozegra ostatnią ko-
lejkę i wygląda na to, że rywalami 
Wierzbięcina będą tenisiści stoło-
wi Stella Niechan Gniezno. Przy 
artykule publikujemy komplet 
gier zaplanowanych na 14. kolej-
kę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ
14. kolejka (4 lutego):
Darz Bór Karnieszewice - UKS Czarni Pieszcz  10:30
Visonex LUKS Top Wierzbięcin - UKS Champion Police 10:30
UKS Nałęcz Majster Ostroróg - ATS Stargard  11:30
ULKS Borne Sulinowo - Koszalinianin Koszalin  11:30

Zawodnicy z Wierzbięcina nie mogą w sobotę przegrać, jeśli chcą utrzymać 2. miejsce w ligowej tabeli
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•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 52m2 cena 
do negocjacji. 507 555 158 

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 056.

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 693 128 
108

• Sprzedam działki uzbrojne Kościuszki. 
Tel. 691 180 848 

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Bankowej, na I piętrze, 
62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszkanie moż-
na zakupić w programie MDM.tel. Kontak-
towy: 530 450 720.

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuchnia 
i łazienka do remontu. 691 886 623, 604 
177 470 

•	 Sprzedam mieszkanie w Szczecinie, 
2 poziomowe, ok. 100 mkw., 4 poko-
je, ul. Krasińskiego. Tel. 781 048 729 
GARAŻ z Poniatowskiego zamienię lub Ku-
pię w okolicy Netto w Nowogardzie. Tel. 
606 615 239, 668 441 696

•	 Kupię mieszkanie dwa pokoje parter lub I 
piętro centrum Nowogardu do 150 tys, bez 
pośredników. 660 135 814 

•	 Kupię mieszkanie 3-4 pokoje parter lub 
pierwsze piętro, bez pośredników. 509 307 
702 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 55m2. 792 525 
292 

•	 Sprzedam pół budynku mieszkalnego z 
działką w Konarzewie. 691 792 825 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do I pię-
tra w Nowogardzie. Tel. 696 021 526

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
domku jednorodzinnym. 693 344 807 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum Nowo-
gardu, po remoncie, na dłuższy czas, od lu-
tego. 501 832 458

•	  Sprzedam dwupokojowe mieszkanie ul. 
Światowida. 668 15 15 16,  608 626 696

•	 Wynajmę/kupię garaż w okolicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Kontakt pod numerem: 
506150399 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 15 lu-
tego. 602 262 859 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

•	 Działki uzbrojone sprzedam. 691 180 848 

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia. 
Pilnie. Tel. 506 356 718 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje w cen-
trum Nowogardu 46m2. Tel. 508 757 271 

•	 Sprzedam przyczepę samochodową dwu-
osiową bez papierów. 668 509 770 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe bez-
czynszowe w Dobrej. 791 493 007 

•	 Wynajmę lokal 27m2 przy ul. Kościuszki. 
601 581 858 

•	 Poszukuje mieszkanie bez kaucji. Tel. 69 33 
13 66 7 

•	 Sprzedam mieszkanie kompletnie ume-
blowane i wyposażone w sprzęt AGD, 
45m2 na parterze wraz z działką ogrodo-
wą. 601 408 599. 663 366 727 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
55m2. Tel. 668 927 296

•	 Sprzedam dwupokojowe mieszkanie ul. 
Światowida. 668 15 15 16,  608 626 696

•	 Do wynajęcia dwa mieszkania w domu 
jednorodzinnym w Olchowie z własnym 
ogródkiem i podwórkiem przynależnym 
do mieszkań. Tel. 509 608 831 

mOTOrYZacJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

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

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, moto-
rowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 2013 
pierwszy właściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo dobry. Tel. 
513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	  Sprzedam Renault Clio, pierwszy właści-
ciel, serwisowany., 1.2 benzyna, ośmiolet-
ni. 604 283 174 

•	 Sprzedam tanio Peugeot Ekspert rok 1989 
sprawny technicznie. 507 967 205 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

•	 Sprzedam Forda K 1.3 benzyna 1997, Cena 
1500 zł. Tel. 693 162 198 

•	 Sprzedam Opel Omega 2001 grudzień, 2.5 
TDI, 150 koni, cena 8200 zł. Tel. 693 162 198 

•	 Sprzedam samochód seat ibiza rocznik 
1996 stan samochodu dobry na dojazdy 
do pracy. 668 434 849

rOlnIcTWO

• Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-
nar – cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 
036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 18. 
605 092 517 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

•	 Tuczniki sprzedam, 606 576 417

•	 Krowy i cielaczka sprzedam. 508 211 596 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Sprzedam przyczepę do przewozu koni 
i bydła po remoncie zarejestowana. 793 
836 238

•	  Sprzedaż jaj od zielononóżek. 796 767 980

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

 USŁUGI

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY. 668 151 
516

• PranIe-maGIel,PranIe dYWanÓW, 
WYKŁadZIn, TaPIcerKI meBlOWeJ Sa-
mOcHOdOWeJ/ SKÓrZaneJ maTerIa-
ŁOWeJ / POŚcIelI WeŁnIaneJ / lanO-
lInĄ/SPrZĄTanIe: cZYSZcZenIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• mOnTaŻ meBlI, fachowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. Fachowo. 
665 602 592

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Rzeźbiarstwo, renowacja mebli, instru-
mentów. 726 403 937

•	 Usługi elektryczne, montaż i obudowa ko-
minków. 722 154 477

•	 Usługa transportowa, ładowność 1,5 tony i 
6,5 tony. Tel. 796 767 980

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

Praca

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 amBercare24 Opiekunki do niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 39 21 
373, 502 239 619 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca transcargo 
Szczecin, w kraju. Weekendy w domu. 665 
515 329 

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687

•	 Hurtownia drobiu zatrudni kierowcę kat. 
B. 602 288 598 

•	 Zatrudnię doświadczonego stolarza, 
atrakcyjne zarobki, umowa o pracę. 696 
034 712 

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. 601 470  260

•	 Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 678 674 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą. Tel. 69 33 13 
66 7 

Inne

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe kominkowe. 
667 788 820

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 503 
332 355 

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	  Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 KM, 
Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•	  Biurko + blat z regałem - 299 zł. , Laptop 
Lenovo - 349 zł. Tel. 503-005-554

•	 Kupie poroża jeleniowatych.tel 603620605

•	 Organizowanie kuligów. 607 73 98 66

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-
816

•	 Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Kupię poroże jelenia. 693 344 667 

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan bar-
dzo dobry. 513 444 970

•	 Sprzedam drewno opałowe. 607 580 172 

•	 Sprzedam biurko. 793 836 238 

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wy-
soka jakosc niemiecka,do domku,domu 
wielorodzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Dom na sprzedaż 520 000 zł 
rech nieruchomości tel. 517 508 374

Pobierowo - 
zatrudnię 

- kucharkę, pomoc kuchenną, 
zmywak,

 od maja do końca września. 

Tel. 605 062 093
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

InFOrmaTOr lOKalnY - nOWOGard

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KrZYŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

antonia Senior
cÓrKa reWOlUcJI

Najlepsza powieść historyczna 
2014 według magazynu BBC Histo-
ry Extra! 

Zdrada, miłość i ideały w czasach 
rewolucji angielskiej - Londyn, 1640 
rok. Henrietta Challoner nie wiedzie 
beztroskiego życia kupieckiej córki. 
Owdowiały ojciec nadużywa alkoho-
lu, babka odmawia dostępu do wy-
kształcenia, a bracia walczą po prze-
ciwnych stronach barykady. Na do-
datek dziewczyna zakochuje się w 
mężczyźnie, którego jej rodzina nie 
chce zaakceptować.

Henrietta angażuje się w spór par-
lamentarzystów z rojalistami, pró-
bując równocześnie odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy w burzliwym 
okresie rewolucji kobiecie przyda się 
wykształcenie? I jak ocalić ludzi, któ-
rych kocha, pozostając jednocześnie 
lojalną i wierną ideałom?

Intensywne, pełne mocy pisarstwo 
Senior tchnęło nowe życie w najbar-
dziej wyniszczający i niebezpieczny 
okres w angielskiej historii. „The Times”

Wydawnictwo Czwarta Strona

PIOnOWO:
1. zmniejsza hałas
2. tubylec z Filipin
3. grzecznością nie grzeszy
4. syn Harpagona, zalotnik Marianny z ko-
medii Moliera "Skąpiec"
5. lina do ćwiczeń woltyżerskich
6. rzeka w Rosji
7. symbol erbu
8. dawniej narty
9. marka nart
10. przed si
11. np. mezozoiczna
12. czynność z pierzem
13. twórca meteorytowej teorii powstania 
Układu Słonecznego
14. zwierzęcy ogród
15. wyspa duńska
16. listwa stolarska
17. urządzenie optyczne
18. miasto w Peru (Andy)
19. otwór w igle
20. miska pod kranem
21. gończy lub polecony
22. igrzyska co 4 lata
23. roślina włóknodajna
24. film A. Kurosawy

25. sprzedał pierworództwo
26. siedziba Kongresu USA
27. pika, dzida
28. ziarno po wymłóceniu
29. łączy kabel z gniazdkiem
30. miasto włoskie
31. kolczaste zwierzę
32. Irlandia
33. miasto w Danii
34. model Fiata
35. wlazł nieproszony
36. chuligan, zawadiaka
37. w parze z Górniak
38. wyspa brytyjska w Hebrydach
39. słynna amer. spółka naftowa
40. stroma ścieżka górska
41. najwyższe karty
42. okręg węglowy w Polsce
43. "... Fasola", film
44. ... Orłoś
45. z łasiczką na obrazie
46. tamuje krew
47. główna kwatera chana
48. ... Sumac, piosenkarka
49. poganin
50. miasto nad Rodanem ( Francja )
51. niemiecka rzeka

52. symbol niklu
53. poważnie, rzeczywiście
54. stolica kraju fiordów
55. port nad Wołgą
56. biblijny kapłan i sędzia w Izraelu
57. grosz norweski
58. Cyganka Kraszewskiego
59. miara stężenia jonów wodorowych
60. symbol erbu

POZIOmO:
61. nad nim Lizbona
62. załatwianie formalności związanych z 
wejściem statku do portu, 
63. Monica z kortu
64. przebój E. Bartosiewicz
65. tęgi u mądrali
66. liceum ogólnokształcące
67. makler klarujący
68. pisarz francuski, autor "Nany"
69. uspokojenie
70. as
71. auto z Korei Płd.
72. symbol złota
73. może być wiszący
74. dawny ożenek
75. fr. pisarz i polityk (1741-1803), jakobin, 

"Niebezpieczne związki"
76. artretyzm, choroba
77. haft
78. skandynawski poeta i wojownik
79. ozdoba rośliny
80. prorok
81. kościelna klątwa
82. smar okrętowy
83. płaci ją ZUS
84. córka Re; bogini prawdy
85. miasto w Chinach
86. grząski osad na dnie stawu
87. drapieżnik z grupy orłów
88. nizina
89. do młócenia zboża
90. koło z kwiatów
91. pamięć tylko do odczytu
92. sanki Eskimosa
93. oznaczenie jednostki paskal
94. iloraz inteligencji
95. Brad ..., aktor
96. szczyt Pirenejów
97. spis
98. duże rozmiary gmachu, wielkość
99. stan w USA
100. papugi z krzyżówek

101. wąska łopata
102. narośl
103. sumeryjski książę-kapłan
104. niepłodność ziemi
105. ruda żelaza (do 70% Fe)
106. surowiec na piwo
107. wielka rzeka chińsko-rosyjska
108. egipskie bóstwo słońca
109. eksplodująca gwiazda
110. przyjaciel człowieka
111. menora
112. hiszpańska Agnieszka
113. gaz jak kąpielisko
114. mieszkaniec Skandynawii
115. rumuńskie auto terenowe
116. "różanopalca"
117. zgoda, w porządku
118. brytyjskie wojska lotnicze
119. conradowski lord

PODPOWIEDŹ: ANETO, EMS, ENSI, IDAHO, 
SIDA, TACNA. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna lInIa mI KrO BU SO Wa SerOcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BIŃcZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GOlcZeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

rOZKŁad JaZdY BU SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666 096 774 

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Czego jest najmniej w 
miłostkach to miłości

Agnieszka Skowrońska, Zofia 
Lepka, Władysława Huget, Bar-
bara Pędziszczak, Danuta Skow-
ronek, Pelagia Feliksiak, Grażyna 
Siedlecka, Andrzej Leszczyński, 
Maria Kloch, Szymon Rybarczyk, 
Lucyna Andrzejczak, Christiana 
Syfert, Małgorzata Krawczyk, Ane-
ta Tmborska

nagroda książkowa: Szymon 
Rybarczyk 

Zwycięzcy prenumerata: Wła-
dysława Huget, Christiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Jula Tamborska, Miłosz Wielgus, 

Mateusz Wiertalak, Madzia Skow-
rońska, Ola Mikoś, Nadia Grenda, 
Igor Grenda, Maciek Pędziszczak, 
Aleksandra Gizińska, Staś Musiał 

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

 
 

                                 PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
                          DLA  DOROSŁYCH 

                        w Nowogardzie  
 

                  prowadzi nabór lutowy  
                   do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego 

SEMESTR WIOSENNY 2016/2017 
 

Rozpoczęcie zajęć – 4  LUTEGO 2017 r., (sobota) godz. 8:00 
 

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

               www.zielona.mojaszkola.net 

 
 
 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Dlaczego wieją stąd?  •  Więcej pijanych, więcej zabitych  •  Kolejna nagroda dla Ewy Durskiej

Z ostatniej chwili: Włodarczyk złożył mandat
rEKlama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy  (min. zamówienie 25 ton)
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

Uwaga!
 Technik administracji

nabór lutowy!

oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż
ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

INFORMATYKA, BHP, FLORYSTA (1 rok)
Rozpoczęcie zajęć już 11 lutego 

Czytaj s. 3

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

OGŁOSZENIE

Jest już plan nauczania  
w 8 letnich podstawówkach

Czy to powrót 
do PRL-u? 

Nie pomogła reanimacja

Śmiertelne 
potrącenie  
na zjeździe  
do Kulic Czytaj s. 2
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Z ostatniej chwili 

10 luty - 77 rocznica deportacji  
ludności polskiej na Syberię

O ludziach na „nieludzkiej ziemi” 

10 luty to był zawsze dzień w 
moim domu rodzinnym szcze-
gólny. 

Najbliżsi członkowie rodziny - 
moja mama, babcia i dziadek ze 
strony mamy, brat mamy wspo-
minali corocznie tego dnia tam-
ten 10 lutego 1940 roku, stano-
wiący datę początku sześciolet-
niej gehenny, której osobiście 
doświadczyli. Była nią przymu-
sowa deportacja na Sybir prze-
prowadzona przez Sowietów 
wobec ludności polskiej, która 
znalazła się na okupowanych po 
17 września 1939 roku przez Ar-
mię Czerwoną ziemiach II Rze-
czypospolitej. Wszystkim wy-
wiezionym członkom mojej ro-
dziny, dzięki Opatrzności, udało 
się przeżyć. Przeżyli i ten szcze-
gólnie trudny okres pobytu na 
Syberii i kolejne, nieco łatwiej-
sze ze względu na klimat, lata 
zesłania w Kazachstanie. Ale w 
1946, gdy wraz z setkami tysięcy 
deportowanych wracali do Pol-
ski, to już do rodzinnego domu 
położonego w powiecie Rud-
ki kilkadziesiąt kilometrów od 
Lwowa  nie powrócili. Tam był 
wtedy ZSRR, a nie Polska. W 
tymże miejscu przypomnijmy, 
że  ponoć byliśmy wśród zwy-
cięzców tej wojny? W wyniku 
jałtańskiego porozumienia re-
alnych zwycięzców wojny czyli 
wielkiej trójki  był tam więc na 
wschodnich rubieżach II Rzecz-
pospolitej wtedy ZSRR a nie Pol-
ska. Moja deportowana rodzina 
wracając dojechała więc, aż tu-
taj na ziemie zachodnie. Dzia-
dek, jak opowiadano w rodzinie, 
nie mógł się zdecydować gdzie 
po drodze wysiąść, aż dotarli do 
miejsca gdzie wówczas kończyły 
się tory i dalej już transport z re-
patriantami nie jechał. W dniu 
rocznicy 10 lutego Sybiracy nie 
tylko wspominali w swoich do-

mach tamten czas i wywózki i 
zesłania, ale kontaktowali się ze 
sobą. Widziałem tę szczególną 
więź jaką wspólne traumatyczne 
doświadczenie deportacji połą-
czyło często obce wcześniej oso-
by. To realia zesłania spowodo-
wały, że stali się sobie tak bli-
scy. Ale nie tylko realia zesłania. 
Więź ta umacniała się również 
później, gdy organizowali swo-
je życie tutaj na ziemi, na której 
przyszło im żyć. Przyszło im żyć 
i mogli żyć, ale ponownie pod 
pewnymi warunkami, tym ra-
zem chodziło o to, że o depor-
tacji, o tym co przeżyli nie będę 
opowiadać. Taki był wymóg ko-
munistycznego dogmatu o przy-
jaźni polsko-radzieckiej obo-
wiązujący prawie do końca PRL-
-u. Ten zakaz mówienia o de-
portacji, paradoksalnie tym bar-
dziej zachował przy życiu praw-
dę o niej, i tym bardziej umocnił 
te szczególne więzi jakie połą-
czyły od czasu wywózki Sybira-
ków. Każdego 10 lutego w moim 
domu rodzinnym ożywiana była 
więc ta pamięć o tragedii, ale i 
zarazem tęsknota do rodzinnych 
stron. Powracały wspomnie-
nia o tym jak wyglądał stary sad 
na kresach i nowo wybudowany 
dom, do którego dziadek z ro-
dziną wprowadził się we wrze-
śniu 1939 roku. I dalej wspo-
mnienia o tym jak to spokojne 
życie zostało brutalnie przerwa-
ne, najpierw okupacją sowiec-
ką z września 1939, a potem o 5 
rano 10 lutego 1940 r. łomotem 
karabinowych kolb do drzwi i 
pospiesznym załadunkiem na 
sanie wiozące deportowanych w 
kierunku najbliższej stacji kole-
jowej. Wszystko trzeba było zo-
stawić. I w tym co można unieść 
w ręku i w tym co się udało na 
siebie założyć, należało udać się 
w tę przymusową podróż nie 
wiadomo, czy po śmierć czy 
może po jakieś życie. Jak się oka-
zało tak wielu nie przeżyło, tak 
liczni nie przeżyli już samej po-
nad miesięcznej podróży w zi-
mowych warunkach i w bydlę-
cych, zupełnie niewystarczają-
co przystosowanych do ludzkich 
potrzeb i pory roku, wagonach. 
Liczni umarli także później już 
na miejscu. Umierali z powodu 
warunków sanitarnych jakie pa-

nowały tam w tych syberyjskich 
obozach pracy, gdzie ich osadzo-
no. Ale umierali tam głównie z 
głodu i chłodu i ich zdrowot-
nych konsekwencji. Ci co prze-
żyli, musieli po powrocie za-
czynać życie od nowa. Przeżyli, 
aby wrócić do innej Polski, Pol-
ski tylko nominalnie wolnej. Ale 
przeżyli też po to, aby dać świa-
dectwo tamtym czasom, tam-
tym ludziom, dać świadectwo 
prawdzie. Stało się to oficjalnie 
możliwe dopiero w wyniku so-
lidarnościowej rewolucji. Kie-
dy Sybiracy mogli wyjść z pod-
ziemia, gdy przyznano im pra-
wa kombatanckie i gdy zaczę-
to zapraszać do szkół, aby opo-
wiadali o tym co przeżyli. 10 luty 
w tym roku jest obchodzony w 
moim domu po raz pierwszy bez 
świadka tamtych dni. W czerw-
cu 2016 odeszła moja śp. mama 
– ostatni żyjący członek cztero-
osobowej rodziny wywiezionej 
w mroźny poranek w 1940 roku 
na Syberię. Wywiezionej razem 
z około 220 tysiącami Polaków 
poddanych deportacji w trakcie 
pierwszego rzutu. W kolejnych 
miesiącach jeszcze trzykrotnie 
przeprowadzano podobną ope-
rację. Jak wynika z szacunków 
historyków razem, podczas czte-
rech deportacji w latach 1940-
41, wywieziono na wschód Rosji 
około 500 tys. Polaków. To tylko 
liczbowy wymiar ceny, jaką Po-
lacy zapłacili wówczas za bycie 
Polakami. Co ta cena znaczyła 
w szczegółach dla każdego poje-
dynczego deportowanego czło-
wieka? To może wiedzieć tylko 
sam Pan Bóg. I to jego miłosier-
dziu polecamy w dniu 77. rocz-
nicy pierwszej deportacji zmar-
łych, a także tych nielicznych, 
jeszcze żyjących, Sybiraków. 
Niech wszystkich spotka wła-
ściwa nagroda za wierność Pol-
sce, za wiarę i za osobiste świa-
dectwo jakie dali swoim życiem. 

Marek Słomski 

PS. Uroczystości upamięt-
niające wydarzenia z 10 lute-
go 1940 roku, odbędą się dzi-
siaj (piątek), o godz. 12.00 na 
cmenatrzu w Nowogardzie - 
przy Pomniku Sybiraków. 

Nasz felieton

Czy Jabłoński wróci do powiatu? 

Włodarczyk  
złożył mandat 
Po prawie 15 latach nieprzerwanej kadencji, nieoczkowanie mandat 
radnego powiatowego złożył Wojciech Włod--arczyk z Nowogardu. 

W. Włodarczyk, znany lekarz pra-
cujący m.in. w nowogardzkim szpi-
talu, sprawował mandat radnego 
powiatowego od 2002 roku. Od po-
czątku był wierny jednej partii-SLD. 
To z list tej organizacji politycznej 
startował również w ostatnich wy-
borach, w roku 2014. 

Podczas sesji Rady Powiatu, jaka 
odbyła się w miniony czwartek 
(09.02), W. Włodarczyk poinformo-
wał, że rezygnuje z obowiązków 
radnego. Swoją decyzję uzasadnił 
zbyt dużym obciążeniem zawodo-
wym. Rzeczywiście radnego W. Wło-
darczyka często na sesjach powia-
tu nie było, a jak już się pojawiał to 

albo spóźniony, albo tylko na chwi-
lę.  

Miejsce W. Włodarczyka w Radzie 
Powiatu, (jeśli się na to zdecyduje) 
zajmie Jerzy Jabłoński – również 
wierny działacz SLD. W czasie ostat-
nich wyborów zgromadził on, bo-
wiem kolejno najwięcej głosów.  J. 
Jabłoński ma już za sobą dość inten-
sywną karierę w powiecie. W latach 
2002-2006 pełnił funkcję starosty 
goleniowskiego.  Z tamtego okresu 
dał się głównie zapamiętać, jako ak-
tywny uczestnik zakrapianej wypra-
wy samorządowców do Brukseli.  

MS

W. Włodarczyk J. Jabłoński

Zginęła kobieta 
potrącona przez busa 
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj (czwar-
tek) kilka minut po 19.00,  na skrzyżowaniu Kulice – Wierz-
bięcin. Na miejscu zginęła kobieta. Na razie nie ma infor-
macji czy była to mieszkanka naszej gminy. 

Okoliczności zdarzenia nie są jesz-
cze znane. Z nieoficjalnych informa-
cji wynika, że kobieta mogła przecho-
dzić przez jezdnię  w okolicach skrzy-
żowania i wpadła pod jadącego w 
kierunku Wierzbięcina białego busa 
marki Fiat Ducato, na szczecińskich 
numerach rejestracyjnych. 

Kiedy dojechaliśmy na miejsce  ko-
bieta była reanimowana przez ratow-
ników medycznych. Niestety nie uda-
ło się jej uratować.  

Nie wiadomo skąd kobieta się 
wzięła w tym miejscu. Przyglądający 
się akcji ratowniczej mieszkańcy Ku-
lic twierdzili, że przed wypadkiem ja-
kaś kobieta wyszła z pałacu znajdują-
cego się we wsi i pytała o to jak dojść 
do głównej drogi. Nie wykluczone 
jednak, że chodziło o kogoś innego. 

Do sprawy tego tragicznego zda-
rzenia wrócimy w kolejnym wyda-
niu DN. 

MS

Akcja reanimacyjna trwała około pół godziny. Niestety nieskutecznie 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD
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Znamy już plan nauczania dla ośmioletnich „podstawówek”

Czy nowa podstawa to powrót do PRL-u? 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowy plan nauczania, który ma zostać wprowadzony na skutek reformy oświaty i utworzenia ośmiolet-
nich szkół podstawowych. W klasach IV-VIII powrócą przedmioty, których uczono dawniej tj. biologia, chemia czy fizyka. Będzie też więcej godzin histo-
rii. Jak nową podstawę programową oceniają dyrektorzy naszych szkół? Zdania są bardzo podzielone. 

Proponowane w projekcie roz-
porządzenia, dotyczące ramo-
wych planów nauczania, okre-
ślają tygodniową liczbę godzin 
obowiązkowych zajęć. Zgod-
nie z podstawą programową w 
8-letniej szkole podstawowej, 
tak jak dotąd, w klasach I-III bę-
dzie edukacja wczesnoszkolna.   
Od I klasy uczniowie będą się 
także uczyć języka obcego. Ra-
mowy plan przewiduje w każ-
dej klasie na tym etapie 20 go-
dzin lekcji tygodniowo. Podzia-
łu godzin w każdej klasie na po-
szczególne obowiązkowe zaję-
cia edukacyjne dokonywać bę-
dzie nauczyciel prowadzący te 
zajęcia. Przedmiotami obowiąz-
kowymi będą: edukacja poloni-
styczna, język obcy nowożytny, 
edukacja muzyczna, edukacja 
plastyczna, edukacja społeczna, 
edukacja przyrodnicza, eduka-
cja matematyczna, edukacja in-
formatyczna i edukacja tech-
niczna. Jednocześnie zaznaczo-
no, że na naukę języka obcego 
należy przeznaczyć po 2 godzi-
ny tygodniowo w każdej klasie, a 
na zajęcia wychowania fizyczne-
go po 3 godziny tygodniowo. W 
IV klasie rozpocznie się naucza-
nie przedmiotowe. Uczniowie 
będą mieli: język polski, język 
obcy nowożytny, matematykę, 
informatykę, historię, przyrodę, 
muzykę, plastykę, technikę i wy-
chowanie fizyczne.   Naukę pra-
wie wszystkich tych przedmio-
tów będą kontynuować do koń-
ca szkoły podstawowej.   Od V 
klasy w miejsce przyrody wpro-
wadzone zostaną geografia i bio-
logia. W klasie VII dojdą dru-
gi język obcy, chemia i fizyka, 
a w klasie VIII - wiedza o spo-
łeczeństwie i edukacja dla bez-
pieczeństwa. Zajęcia z techniki 
uczniowie będą mieli do VI kla-

sy włącznie, a z muzyki i plasty-
ki - do VII klasy włącznie. Zgod-
nie z projektem ramowego planu 
nauczania dla szkół podstawo-
wych, w klasach IV-VIII ucznio-
wie będą mieli po 5 lekcji języ-
ka polskiego w tygodniu, po 4 
lekcje matematyki i po 3 lekcje 
pierwszego języka obcego. Wy-
miar nauczania drugiego języka 
obcego wyniesie po 2 lekcje w ty-
godniu. Historii uczniowie będą 
mieli w IV klasie jedną lekcję w 
tygodniu, a w klasach V-VIII - 2 
lekcje. Przyroda w IV klasie bę-
dzie miała wymiar dwóch lek-
cji w tygodniu, geografia - jednej 

lekcji w klasach V-VI i VIII oraz 
dwóch lekcji w klasie VII, biolo-
gia - jednej lekcji w klasach V-
-VII i dwóch w VIII klasie. Che-
mia i fizyka będą miały wymiar 
po dwie lekcje w klasach VII i 
VIII. W klasach IV-VIII ucznio-
wie będą mieli jedną w tygodniu 
lekcję informatyki i cztery lekcje 
wychowania fizycznego. W kla-
sach IV-VII wymiar zajęć z pla-
styki i muzyki to po jednej lek-
cji, a w klasach IV-VI - po jednej 
lekcji techniki. Wiedza o społe-
czeństwie będzie prowadzona w 
VIII klasie w wymiarze dwóch 
lekcji w tygodniu, a edukacja 
dla bezpieczeństwa - w wymia-

rze jednej lekcji w tygodniu. Jeśli 
chodzi o lekcje religii, tu wszyst-
ko pozostaje bez zmian, czyli na 
poziomie 2 godzin tygodniowo. 

Skrajne opinie 
Zapytaliśmy dyrektorów szkół 

podstawowych w Nowogardzie 
o ich opinię na temat zmian w 
planie nauczania, jakie mają 
zacząć obowiązywać już od 1 
września. Dyrektor SP 2 Lidia 
Wiznerowicz – Gliwna przy-
znała, że propozycje minister-
stwa nie są żadną rewolucją. Nie 
mniej przyznaje, że nie oceniała 
go jeszcze pod względem „me-
rytorycznym”.

- Jeśli chodzi o przedmiot, który 
jest mi bliski, czyli matematyka 
to tu nie widzę większych zmian 
w zakresie tematycznym w po-
równaniu z dotychczas obowią-
zującym programem. Generalnie 
mamy tu do czynienia z powro-
tem tego, co już było, jeśli chodzi 
o nazewnictwa przedmiotów.  W 
przypadku naszej szkoły nie bę-
dzie problemu, aby zapewnić na-
uczanie tych przedmiotów, któ-
re wracają, jak biologia czy che-
mia. Nowy etat będzie potrzeb-
ny w przypadku fizyki – mówi 
dyrektor SP 2, L. Wiznerowicz-
-Gliwna. 

Dyrektor SP 2 podkreśla w 

rozmowie z DN, że łatwiej by-
łoby analizować pomysły mini-
sterstwa, gdyby te były ujęte w 
konkretnych rozporządzeniach. 

- Lepiej pracuje się na konkret-
nych wytycznych w postaci roz-
porządzeń, niż na programach, 
planach – mówi L. Wiznerowicz 
– Gliwna, która przyznaje tak-
że, że ogólnie popiera powrót 
do „starego systemu” oświaty, 
tj. 8-klasowych szkół podstawo-
wych. Analizuje to na przykła-
dzie programu z matematyki, 
jaki jest realizowany w 3-letnich 
liceach. 

- Biorąc pod uwagę, że około 
pół roku uczniowie potrzebowa-
li na adaptację, a przed maturą 
zajęcia się kończą w zasadzie pod 
koniec kwietnia. To zostaje 2 lata 
na przerobienie materiału z ma-
tematyki. To stanowczo za mało, 
co później widać w wynikach z 
matur z tego zakresu wiedzy – 
twierdzi Dyrektor SP 2. 

To powrót do PRL 
Negatywnie do reformy oświa-

ty odnosi się Jan Kopyciński, 
dawniej nauczyciel historii w I 
LO, a obecnie właściciel Cen-
trum Edukacyjnego Zielona, w 
skład, którego wchodzi prywat-
ne przedszkole i liceum dla do-
rosłych. 

-To powrót do PRL i XIX wiecz-
nego systemu nauczania – mówi 
Jan Kpyciński. - Rozbijanie przed-
miotów burzy dotychczasową 
koncepcję przyswajania pewnych 
obszarów wiedzy, jako spójnej, 
logicznej całości. To szczególnie 
ważne w obszarze przedmiotów 
przyrodniczych, gdzie dane za-
gadnienie należy przyswajać ca-
łościowo, a nie fragmentarycznie.

Zdaniem J. Kopycińskiego 
problemy wystąpią też z pod-
ręcznikami do nauki. 

-Zostało kilka miesięcy na 

opracowanie podręczników. 
Braknie czasu na ich „przećwi-
czenie”, dokonanie analizy za-
wartych w nich informacji przez 
nauczycieli, którzy będą przecież 
na nich pracować. To sprawi, że 
podręczniki będą wydrukowane 
z błędami. Jest to nieuniknione w 
takim procesie – dodaje dyrektor 
Centrum Zielona. 

Zdaniem J. Kopcińskiego, cała 
reforma edukacji, czyli powrót 
do systemu 8-4, to także zły po-
mysł. 

- Szybko pojawią się problemy 
natury psychologiczno-wycho-
wawczej. Dyrektorzy gimnazjów 
nauczyli się już radzić z proble-
mami, jakie występują u młodzie-
ży w wieku 13-15 lat. W szkołach 
podstawowych tego się oduczono. 
Nie mówiąc już, że znów pojawi 
się sytuacja, kiedy dziecko 5-6 let-
nie będzie chodziło do tego same-
go budynku, co 15-latek, a prze-
cież po to powstały gimnazja, by 
takich sytuacji nie było – dodaje 
J. Kopyciński. 

Przypomnijmy, że reforma 
oświaty jest nieunikniona i za-
cznie obowiązywać od 1 wrze-
śnia tego roku. Szkoły podsta-
wowe będą z powrotem 8 kla-
sowe, a nauka w liceum potrwa 
4 lata. Nasza gmina na razie 
nie ma jeszcze gotowej uchwa-
ły, która pozwoli przystosować 
szkoły do pracy w nowych re-
aliach. Nieoficjalnie mówi się, 
że dużych rewolucji nie będzie. 
Stosowny dokument ma jednak 
być gotowy dopiero w marcu. 

Marcin Simiński 

Ośmioklasowy system nauczania w szkołach podstawowych obowiązujący w 
PRLu i wtedy miał swoje zalety
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można było szybciej i taniej

Podpisał umowę dopiero po trzecim przetargu
Gmina rozstrzygnęła w końcu przetarg na komunikację miejską. Umowa na obsługę linii autobusowej na realizację zadania za 213 tys. zł, podpisana zo-
stał z firmą Adama Fedeńczaka. 

Przypomnijmy, że Bur-
mistrz Nowogardu już dwu-
krotnie unieważniał postępowa-
nie, bo oferta nowogardzkiej fir-
my przewozowej była dla gmi-
ny rzekomo za droga. Zgodnie 
z projektem budżetu na ten rok, 
gmina ma do dyspozycji 225 tys. 
złotych na to zadanie. Burmistrz 
upierał się jednak przy kwocie 
170 tys. zł, a więc mniej więcej 
tyle, ile dotychczas rocznie kosz-
towało utrzymanie bezpłatnej li-
nii komunikacji. Tylko, że żadna 
z firm, które dotychczas starto-
wały w przetargu, nawet nie zbli-
żyły się to tej kwoty. Za pierw-
szym razem firma AF wyliczyła, 
że może obsługiwać linię komu-
nikacji za 203 tys. zł. Wówczas 
ofertę złożył też gryficki PKS na 

kwotę prawie 231 tys. zł. Za dru-
gim razem na polu walki pozo-
stał już tylko nowogardzki prze-
woźnik, składając ofertę na pra-
wie 215 tys. złotych. Właści-
ciel firmy informował wówczas, 
że w związku ze zmieniającymi 

się realiami finansowymi (wzro-
stem kosztów ubezpieczeń, pa-
liwa i wynagrodzeń dla kierow-
ców), podpisanie umowy na wa-
runkach gminy oznaczałoby ko-
nieczność dopłacania do intere-
su z własnej kieszeni. 

Mimo to, Robert Czapla 
ogłosił trzeci przetarg. Termin 
składania ofert minął 10 stycz-
nia. Znów ofertę złożyła tyl-
ko firma Adama Fedeńczaka, 
proponując tym razem gminie 
podpisanie umowy na realiza-
cję zadania za 213 tys. zł, a więc 
nieco mniej niż poprzednio. 
Burmistrz prawie trzy tygodnie 
zwlekał z podpisaniem umowy 
z wykonawcą. Dopiero 2 lute-
go na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej gmina opubli-
kowała wyniki postępowania, 
informując, że to firma Ada-
ma Fedeńczaka będzie obsłu-
giwać linię komunikacji miej-
skiej w Nowogardzie. Umowa 
została podpisana z terminem 
wykonalności zadania do koń-

ca stycznia 2018 roku, a więc na 
12 miesięcy. 

Pozostaje tylko pytanie, czy 
nie można było tego zrobić już 
przy pierwszym podejściu, zwa-
żywszy, że gmina musiała anek-
sować umowę z firmą AF do 
czasu rozstrzygnięcia przetar-
gu, tak, by zapewnić sprawną 
obsługę linii komunikacji miej-
skiej. To oczywiście oznaczało 
wydanie dodatkowych pienię-
dzy na ten cel z budżetu mia-
sta. Nie mówiąc już, że podpisa-
nie umowy po pierwszym prze-
targu dałoby gminie oszczędno-
ści 10 tys. zł w skali całego za-
mówienia. Pierwsza oferta wy-
konawcy była, bowiem właśnie o 
tyle niższa. 

MS

Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej przy ul. Boh. Warszawy

Policja podsumowała rok

Więcej kontroli, więcej pijanych, więcej zabitych
W dniu 6 lutego 2017 roku (poniedziałek), w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pra-
cę policjantów powiatu goleniowskiego w 2016 roku. W trakcie odprawy przedstawiono statystyki wykrywalności przestępstw. 

W odprawie uczestniczyli 
m.in. funkcjonariusze Policji z 
Goleniowa i Nowogardu, samo-
rządowcy, przedstawiciele służb 
i instytucji współpracujących z 
Policją oraz lokalne media. W 
spotkaniu udział wziął także Ko-
mendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie – mł. insp. Jacek Ce-
gieła.

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Goleniowie insp. Krzysztof 
Targoński podziękował wszyst-
kim, a szczególnie policjantom 
za zaangażowanie i trud włożo-
ny w pracę.  Podsumował tak-
że efekty pracy pionu kryminal-
nego i prewencji w 2016 roku 
oraz porównał je z danymi z po-
przednich lat.

W roku 2016 policja na terenie 
naszego powiatu wszczęła łącz-
nie 1502 postępowania. 

Z tego najwięcej, bo aż 980, 
dotyczyło przestępstw krymi-

nalnych, 166 kradzieży a 122 
kradzieży z włamaniem. Poli-
cja 76 razy zajmowała się spra-
wą uszkodzenia mienia. 18 po-
stępowań dotyczyło bójek i po-
bić, 4 rozbojów z wymuszeniem, 
a 77 naruszenia czynności cia-
ła. Ilość wszczętych postępowań 
spadła, natomiast wzrosła pro-
centowa ich wykrywalność. I to 
aż o 3,2 procent z 72,1 w 2015 
roku do 75,9 w roku 2016. 

Największy, bo aż 8, 4 % od-
notowano wzrost wykrywal-
ności w przypadku kradzieży z 
włamaniem. Nie jest najgorzej 
z wykrywalnością innych prze-
stępstw. I tak w wykrywalno-
ści przestępstw kryminalnych 
odnotowano wzrost o 4,3 %, w 
przypadku kradzieży i uszko-
dzenia mienia wzrost o ponad 

4%. Jedynie wykrywalność bójki 
i pobicia oraz rozboju i wymu-
szenia pozostała bez zmian i wy-
nosi 100%.

Więcej kontroli, więcej pija-
nych

W 2016 roku skontrolowano 
ponad 5,5 tys. więcej kierowców 
niż w roku 2015 (wzrost z 70 212 
do 75 860) pod kątem zawarto-
ści alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Liczba pijanych kierow-
ców wzrosła ze 175 w 2015 roku 
do 184 w roku 2016, gdzie ostat-
ni raz ta liczba wzrosła w 2009 
roku, a w następnych latach suk-
cesywnie malała. Spadła tak-
że ilość badanych kierowców 
pod wpływem środków odurza-
jących. Policjanci w 2016 roku 
użyli narkotestów 72 razy, na-
tomiast w 2015 użyli go 84 razy. 

Powodem tego może być to, że 
tego typu badania wykonuje się, 
gdy zachodzi jakieś podejrzenie, 
że kierowca może być pod wpły-
wem środków odurzających np. 
uderza w drzewo na prostej dro-
dze przy rewelacyjnych warun-
kach pogodowych. 

Wypadki i kolizje
Niewiele, lecz jednak wzrosła 

liczba wypadków i kolizji. Na te-
renie powiatu jest to różnica w 
liczbie o 2 więcej, w porównaniu 
z rokiem poprzedzającym. Nie-
stety w 2016 roku w wyniku wy-
padków zginęło 12 osób, gdzie 
w 2015 roku ofiar było 8. Nato-
miast rannych było 83 osoby, o 
14 więcej niż w 2015 roku. Jak 
się okazuje, policjanci w 2016 
roku byli „bardziej łaskawi”, 
bądź kierowcy bardziej przepi-

sowi i nałożono na nich o 2 886 
tys. mandatów karnych mniej, 
niż w 2015 roku, czyli 14 234 tys.

Wyróżnienia, nagrody i pla-
ny na przyszłość

Podczas odprawy poinfor-
mowano zebranych, że w roku 
2016 na wyższy stopień służbo-
wy mianowano 38 policjantów, 
a także 2 policjantów otrzymało 
Brązową Odznakę „Zasłużony 
policjant” i jeden z funkcjona-
riuszy otrzymał Złotą Odznakę 
za „Wieloletnią służbę”. Pochwa-
lono się także, jak działa Kra-
jowa Mapa Zagrożeń. Na 623 
zgłoszenia potwierdziło się jedy-
nie 26 %. A najczęstszym zgło-
szeniem było spożywanie alko-
holu, bo aż 312 razy.

Poinformowano zebranych 
także o tym, że w Goleniowie i 
Nowogardzie powstały dodatko-
we patrole, do których przyczy-
nili się młodzi policjanci, w więk-
szości odbywający staż w Policji.

Przedstawiono także priory-
tety na najbliższe lata, a w nich 
m.in.: wzrost skuteczności dzia-
łań policji w zwalczaniu prze-
stępczości, zwiększenie efek-
tywności działań Policji na rzecz 
wzmocnienia współpracy ze 
społeczeństwem, czy działania 
mające na celu poprawę ruchu 
drogowego.

DŚ

Komendant Krzysztof Targoński  pod-
sumowujący prace policji za rok 2016

Funkcjonariusze policji podczas odprawy
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Dlaczego wieją stąd?

Utrzymuje się tempo spadku liczby  
ludności Nowogardu
Rok 2016, był kolejnym rokiem, w którym utrzymał się notowany od 2010 r. trend systematycznego spadku liczby ludności w Gminie Nowogard. Dotyczy 
to także ludności samego miasta Nowogard, która po raz pierwszy ukształtowała się na poziomie poniżej 16 tysięcy. To kolejny, po średnim wieku umie-
ralności, wskaźnik wskazujący dramatyczny stan naszej lokalnej demografii.    

Systematyczny spadek licz-
by mieszkańców gminy Nowo-
gard, to zjawisko występujące od 
dawna. Jak to wygląda przez lata 
w liczbach, wynika ze statystyk 
ewidencji ludności nowogardz-
kiego Urzędu Miejskiego. Patrz 
dane poniżej:  

 Spadek liczby ludności w 
gminie i w mieście Nowogard w 
latach 2011-16 dodatkowo obra-
zujemy na załączonych grafach. 
Warto zauważyć ponadto, że za 
spadek liczby ludności w całości 
odpowiadają procesy migracyj-
ne, a nie te wynikające z ujemne-
go przyrostu naturalnego. Dzie-
ci, bowiem rodzi się u nas rocz-
nie mniej więcej tyle ile osób w 
tym czasie umiera (około 250). 
Systematyczny spadek liczby 
ludności wynika więc z ucieczki 
migracyjnej, której konsekwen-
cją jest wyjazd na stałe z tere-
nu gminy… Oczywiście powyż-
sze liczby nie pokazują pełne-

go rozmiaru migracyjnego ru-
chu ludnościowego, związanego 
głównie z poszukiwaniem pracy 
i perspektyw życiowych. Nie ma 
w tych danych np. liczby osób, 
które aczkolwiek nie wymeldo-
wały się z naszej gminy, to fak-
tycznie tutaj nie mieszkają i już 

być może nigdy nie zamieszkają, 
np. takich, które czasowo pracu-
ją za granicą (niekiedy to czaso-
wo oznacza wiele lat), a pozosta-
ją zameldowane w Nowogardzie. 
Nie ma też tych, którzy tu miesz-
kają tylko „teoretycznie”, ponie-
waż dojeżdżają relatywnie dale-
ko do pracy, a Nowogard widzą 
rano o 6 i wieczorem o 18/19. 

A z Powiatu, Goleniowa i 
Osiny nie wieją… 

Nowogardzką ucieczkę miesz-
kańców nie da się wytłumaczyć, 
np. tzw. ogólnym trendem przy-
najmniej tym odnotowywanym 
w najbliższej okolicy, czyli ogól-
nie w powiecie, jak i w sąsied-

nich gminach. Tam, bowiem ten 
trend jest odwrotny od nowo-
gardzkiego - liczba mieszkań-
ców rośnie bądź jest stabilna. 

1.  I tak w powiecie goleniow-
skim liczba ludności na ko-
niec 2015 roku wyniosła 82 507 
osób, czyli o 147 więcej jak rok 
wcześniej, na koniec 2014 roku 
było to, bowiem 82 360 osób, co 
stanowiło wówczas prawie 300 
osób więcej aniżeli na koniec 
2012 r., kiedy to w powiecie za-
meldowanych było 82 067 osób. 
Tak, więc w ciągu trzech lat licz-
ba ludności powiatu wzrosła o 
ponad 500 osób. Danych po-
wiatowych na koniec roku 2016 
jeszcze nie otrzymaliśmy

2. W sąsiedniej z nami gminie 
Osina, zmienność liczby miesz-
kańców przedstawiała się nastę-
pująco: na koniec 2012 – 2 906 
osób, na koniec 2016 - 2 914 
osób, czyli niedużo, ale jednak 8 
osób więcej.

 3. Prawdziwy boom ludno-
ściowy odnotowuje za to gmina 
Goleniów. Na koniec 2016 roku 
zamieszkiwało tu 34  334 osób, 
w tym, w mieście Goleniowie 
21 683 osoby.  Liczba miesz-

kańców w gminie Goleniów od 
lat stale rośnie i od 2004 roku 
zwiększyła się o ponad 2 tys.! 
Ten wzrost w ostatnich latach 
jest mniejszy, ale tak w badanym 
przez nas czasie ostatnich 5 lat 
wzrost liczby mieszkańców gmi-
ny Goleniów wyniósł około 300 
osób, przypomnijmy w tym sa-
mym czasie gmina Nowogard 
straciła około 600 mieszkań-
ców.  

sm   
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Liczba mieszkańców gminy Nowogard:
Na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
Na 31. 12. 2012 – 24 260 osób – spadek o 98 osób
Na 31. 12. 2013 – 24 172 osób- spadek o 88 osób
Na 31. 12.  2014 –  24 067 osób- spadek  o 105 osób
Na 31. 12. 2015 -   23 840  osób - spadek o  227 osób!
Na 31.12 2016-  23 724 osób - spadek o 116 osób
W tym liczba mieszkańców miasta Nowogard:
Na 31.12. 2011 – 16 518 osób
Na 31.12. 2012 – 16 442 osoby – spadek o 76 osób
Na 31. 12. 2013 – 16 320 osób- spadek o 122 osoby
 Na 31. 12. 2014 – 16 192 osób- spadek o 128 osób
 Na 31. 12. 2015 – 16 035 osób- spadek o 157 osób
 Na 31. 12. 2016 -  15 922 osób- spadek o 113 osób

Nasz komentarz

Spadek liczby mieszkańców, to jeden z głównych i oczywistych 
objawów regresu rozwojowego gminy i to regresu na wielu płasz-
czyznach. To, bowiem skumulowane negatywne zjawiska z róż-
nych obszarów lokalnego życia stanowią podstawę indywidual-
nych decyzji o wyjeździe stąd. Mimo to odpowiedzialni za orga-
nizację przestrzeni publicznej, czyli władze Nowogardu, powyż-
szymi statystykami się nie przejmują. Podobnie jak nie przejmują 
się alarmującymi danymi związanymi ze stanem zdrowia miesz-
kańców, które publikowaliśmy w poprzednim wydaniu DN. Przy-
pominamy – ludzie umierają u nas kilka lat szybciej aniżeli śred-
nio w Polsce (kobiety żyją u nas 6 lat krócej, mężczyźni 8, jak 
średnio w Polsce). Jesteśmy, więc w tej klasyfikacji dramatycznie 
poniżej średniej krajowej, a nawet średniej wojewódzkiej, ponie-
waż ta ostatnia jest zbliżona do średniej krajowej.  Zarówno wy-
sokiej umieralności, jak i szybkiego spadku liczby ludności nie 
da się w naszym przypadku wytłumaczyć ogólnymi trendami czy 
to krajowymi, czy regionalnymi, bądź nawet powiatowymi.  Nie-
stety w obu tych kryteriach jesteśmy samodzielnym rodzynkiem- 
zgniłym rodzynkiem, a przyczyny tej choroby tkwią nie na ze-
wnątrz, ale tutaj lokalnie. Kto więc ma je znaleźć?  Odpowiedź 
jest oczywista, ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, bo-
wiem, kto taką diagnozę powinien przeprowadzić. Zapisane jest 
to w punktach określających zadania własne Gminy.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Elżbieta Taśmin (Krause): lat 61, zmarła 30.01.2017r., pogrzeb od-

będzie się 11.02.2017r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Teodora Kukuła: lat 65, zmarła 17.01.2017r., pogrzeb odbędzie się 

12.02.2017r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie sądźcie, że przy-
szedłem znieść Prawo albo Pro-
roków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem 
powiadam wam: Dopóki niebo 
i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni 
się w Prawie, aż się wszystko speł-
ni. Ktokolwiek więc zniósłby jed-
no z tych przykazań, choćby naj-
mniejszych, i  uczyłby tak ludzi, 
ten będzie najmniejszy w  kró-
lestwie niebieskim. A  kto je wy-
pełnia i  uczy wypełniać, ten bę-
dzie wielki w  królestwie niebie-
skim. Bo powiadam wam: Je-
śli wasza sprawiedliwość nie bę-
dzie większa niż uczonych w Pi-
śmie i faryzeuszów, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego. Słysze-
liście, że powiedziano przodkom: 
„Nie zabijaj”; a kto by się dopu-
ścił zabójstwa, podlega sądowi. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
się gniewa na swego brata, pod-
lega sądowi. A kto by rzekł swe-
mu bratu «Raka», podlega Wy-
sokiej Radzie. A kto by mu rzekł 
«Bezbożniku», podlega karze pie-
kła ognistego. Jeśli więc przynie-
siesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, zostaw tam dar 
twój przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 
Pogódź się ze swoim przeciwni-
kiem szybko, dopóki jesteś z nim 
w  drodze, by cię przeciwnik nie 
podał sędziemu, a  sędzia dozor-

cy, i aby nie wtrącono cię do wię-
zienia. Zaprawdę powiadam ci: 
nie wyjdziesz stamtąd, aż zwró-
cisz ostatni grosz. Słyszeliście, 
że powiedziano: «Nie cudzo-
łóż*. A Ja wam powiadam: Każ-
dy, kto pożądliwie patrzy na ko-
bietę, już w  swoim sercu dopu-
ścił się z  nią cudzołóstwa. Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci po-
wodem do grzechu, wyłup je i od-
rzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z two-
ich członków, niż żeby całe twoje 
ciało miało być wrzucone do pie-
kła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem 
jest dla ciebie, gdy zginie jeden 
z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła. 
Powiedziano też: «Jeśli kto chce 
oddalić swoją żonę, niech jej da 
list rozwodowy». A  Ja wam po-
wiadam: Każdy, kto oddala swo-
ją żonę, poza wypadkiem nierzą-
du, naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, 
dopuszcza się cudzołóstwa. Sły-
szeliście również, że powiedzia-
no przodkom: «Nie będziesz fał-
szywie przysięgał*, «lecz dotrzy-
masz Panu swej przysięgi*. A  Ja 
wam powiadam: Wcale nie przy-
sięgajcie, ani na niebo, bo jest tro-
nem Bożym; ani na ziemię, bo 
jest podnóżkiem stóp Jego; ani na 
Jerozolimę, bo jest miastem wiel-
kiego Króla. Ani na swoją głowę 
nie przysięgaj, bo nie możesz na-
wet jednego włosa uczynić bia-
łym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pocho-
dzi».(Mt 5,17-37)

Wielu Żydów w Jezusie upa-
trywało rewolucjonistę, który 
przychodzi aby zmienić prawo. 
Jezus mówi im wprost: nie przy-
szedłem znieść, ale wypełnić. Je-
zus przychodzi, aby dać przy-
kład, że da się żyć przykazania-

mi i można być naprawdę szczę-
śliwym. Żydzi chcieli oderwać 
się od Bożego prawa. Współ-
czesny człowiek też tak chce. 
Współczesny człowiek nie różni 
się zbytnio od ludzi czasów Je-
zusa. Jakże często współczesny 
człowiek nawołuje do wolności. 
Chciałoby się wolności i to bez 
jakichkolwiek ograniczeń. W 
wolności człowiek chce sam de-
cydować co jest dobre, a co złe. 
On wie lepiej. Czy tak faktycz-
nie jest? Czy takie decydowanie 
w duchu wolności będzie służy-
ło innym, czy tylko mi? Chry-
stus pragnie mnie zapytać: jak 
żyję? Dbając nieustannie o po-
prawę swojego komfortu, abym 
czuł się dobrze, czy żeby podo-
bać się Bogu? Może okazać się, 
że ja tylko udaję chrześcijanina. 
Jestem pozerem. Pod płaszczy-
kiem mojej pobożności kryje się 
jakaś interesowność. Nie zacho-
wuję Bożych przykazań z prze-
konaniem. Dekalog przez wielu 
ludzi, również wierzących, jest 
postrzegany jako „Boskie ogra-
niczenia”. Tego nie rób, a to rób 
tak. Zbiór zakazów i nakazów, a 
my przecież nie cierpimy ogra-
niczeń. Jak zatem powinniśmy 
patrzeć na Boże przykazania? 
Dekalog jest darem, darem Boga 
Ojca dla swoich dzieci, by nie 
stała się im krzywda. Tak jak ro-
dzice mówią dziecku, by nie ba-
wiło się kuchenką gazową, żeby 
się nie poparzyło, tak Bóg pra-
gnie nas uchronić od duchowe-
go poparzenia. Niebo, do któ-
rego myślę, że wszyscy zdąża-
my, jest pełne miłości i chwa-
ły Boga. Naszym zadaniem jako 
chrześcijan XXI w. jest tworze-
nie klimatu miłości tu na ziemi, 
a przykazania mają nam w tym 
pomóc. Czy przykazanie np. 
nie kradnij – faktycznie ogra-
nicza moją wolność, czy chroni 
mojego bliźniego przed krzyw-
dą? Czy zakaz kłamania ogra-
nicza mnie, czy raczej pozwala 
by relacje międzyludzkie opar-
te były na prawdzie? Jak Ty pa-
trzysz na Dekalog? Boskie ogra-
niczenia czy troska Boga o two-
je szczęście? 

Ks. Krystian Dylewski 

Nie rozpływa się w nicości 
Ale jest już w swej  wieczności…

Koleżance Eli Karolewskiej 
i jej najbliższym 

Wyrazy głębokiego i szczerego  
współczucia z powodu 

śmierci mamy
śp. Heleny Chorążyczewskiej

składają   
MM Słomscy  

Wszystkim, którzy okazali  
nam wiele życzliwości i słów otuchy 

oraz wzięli udział  
w uroczystości pogrzebowej

śp. Krystyny 
Szatkowskiej 

serdecznie podziękowania  
składa Rodzina 

PODZIęKOWaNIa
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 Kino na weekend

Serdeczne podziękowania  
uczynnemu kierowcy,  

który bezinteresownie otoczył opieką moją Mamę  
w godzinach od 16-17 na trasie do Wierzbięcin  

i zawiózł ją bezpiecznie do Brzozowa

BALERINA
10.02.2017, godz.16.00
11.02.2017,godz..16.00
12.02.2017,godz.16.00
animowany, przygodowy, fa-

milijny, Polska / 2016 / 89 min. 
od lat: B/O, POLSKI DUBBING

11-letnia Felicie od zawsze ma-
rzy o tym, by zostać baleriną w 
paryskiej operze. Razem z naj-
lepszym przyjacielem, sprycia-
rzem Victorem ucieka z sierociń-
ca, by spróbować swych sił w pa-
ryskiej szkole baletu. Dzięki swej 
pasji, urokowi i talentowi trafia 
pod opiekuńcze skrzydła dawnej 
gwiazdy baletu Madame Odetty, 
która otworzy przed Felicie ma-
giczny świat tańca i muzyki. Wiel-
kie plany małej Felicie może po-
krzyżować jej największa rywalka 
– podstępna Camille, której mat-
ka nie cofnie się przed niczym, 
by utorować córce drogę do ka-
riery. Na szczęście Felicie zawsze 
może polegać na Victorze i Ma-
dame Odetcie, którzy nie pozwolą 
jej zwątpić w siebie i w swoje ma-
rzenia. 

WIELKI MUR
10.02.2017, godz. 18.00
11.02.2017, godz. 18.00
12.02.2017,godz. 18.00
thriller, akcja, fantasy, USA/

Chiny/2016/ 103 min., Od lat: 15

Elitarna jednostka do spraw 
specjalnych próbuje uczynić z 
jednej z najbardziej ikonicznych 
budowli świata – Wielkiego Muru 
Chińskiego – ostatni bastion dla 
ludzkości. W fotelu reżyserskim 
zasiadł sam Zhang Yimou, twór-
ca filmów „Zawieście czerwone 
latarnie”, „Dom latających sztyle-
tów” i „Cesarzowa”. W obsadzie: 
Matt Damon, Willem Dafoe, Pe-
dro Pascal oraz wielkie gwiazdy 
kina chińskiego – Lin Genxin i 
Zheng Kai. 

LA LA LAND
10.02.2017, godz. 20.00
11.02.2017, godz. 20.00
12.02.2017, godz. 20.00
musical, melodramat, USA / 

2016 / 126 min., Od lat: 15

Najnowsza romantyczna kome-
dia muzyczna Damiena Chazelle 
(„Whiplash”) opowiada o trudnej 
miłości dwojga aspirujących ar-
tystów. Mia (Emma Stone) chcia-
łaby zostać aktorką, ale na razie 
musi zadowolić się podawaniem 
kawy gwiazdom podczas przerw 
na planie. Sebastian (Ryan Go-
sling) to utalentowany jazzman, 
który rozmienia się na drobne 
grając do kotleta w podrzędnych 
spelunach. Tych dwoje pozna-
je się i zakochuje w sobie. Wraz z 
nadejściem sukcesów na polu za-
wodowym ich miłość zostaje wy-
stawiona na próbę. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna, legitymacja 

studencka, rodzinny - 12 zł, • 2 doro-
słych + 1 dziecko, 1 dorosły + 2 dzieci, 
2 dorosłych + 2 dzieci, zbiorowy - 11 zł

• grupa zorganizowana pow. 15 osób 
zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie. Inf. własne

PODZIęKOWaNIa

10.02.1993r.
Powstaje Klub Abstynentów
Wokół spraw alkoholizmu na-

rosło wiele mitów i nieporozu-
mień. Pokutują utarte opinie o 
piciu i pijakach. Najczęstszym 
odruchem jest oburzenie i lub 
pobłażanie. Natomiast brakuje 
najważniejszego – zrozumienia i 
pomocy – konkretnej, systema-
tycznej i fachowej. Ludzie zakła-
dający Klub, przeszli przez swo-
je piekło. Dzisiaj próbują pomóc 
innym. Z Edwardem i Ryśkiem 
spotkaliśmy się w redakcji. Roz-
mawialiśmy o klubie i sprawach 
z tym związanych. Terenowa 
Komisja do Spraw Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi wspomo-
gła ich działania finansując wy-
najęcie lokalu – 2 pokojów w bu-
dynku byłego MPGKiM, obec-
nie ZUK, oraz opłaty za czynsz 
i prąd. Pomaga także p. Teresa 
Skibska (sekretarz tejże Komi-
sji), która zamówiła już do Klu-
bu książki i broszury. Pomimo 
tej pomocy, nadal brakuje pie-
niędzy na sprzęt – stoły, krzesła 
a nawet szklanki, żeby na otwar-

ciu Klubu poczęstować gości 
herbatą. Dlatego chcemy wysto-
sować APEL do Zakładów Pracy 
i mieszkańców o pomoc w zago-
spodarowaniu Klubu. Potrzebne 
są stoliki, krzesła, szafki, naczy-
nia itp.

11.02.1993r.
Po „Montbudzie”, kolej na 

„Trans-Sprzęt”
Spółkom powstałym na ba-

zie byłego Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Ogólnobudowlane-
go grozi plajta, a dla znakomitej 
większości pracownikom tych 
„najeżonych karykatur”, najbliż-
szą perspektywą może okazać 
się „kuroniówka”. Taki finał kroi 
się wszystkim, którzy nie wycią-
gnęli właściwych wniosków z 
najnowszej historii przerabianej 
praktycznie na własnych grzbie-
tach. Kto ponownie zawierzył 
komuchom, wystrychnięty zo-
staje na bankruta, traci swój za-
kład pracy, krwawicę i perspek-
tywę. Pamiętam szum w prasie 
i telewizji, kiedy prywatyzowa-
no to budowlane przedsiębior-

stwo, a szpice tworzonych spół-
ek obsadzał tzw. „potencjał in-
telektualny”. Owi intelektuali-
ści przekonali prostaczków, że 
związki zawodowe to przeżytek, 
ponieważ są teraz wspólnika-
mi, udziałowcami czy też współ-
gospodarzami, więc, po co zby-
teczny balast. Tam gdzie załoga 
chciała posiadać swój związek 
(jak w „Trans-Sprzęcie”) pryn-
cypialni stupajkowie eliminowa-
li go z życia, podejmując „nagra-
ną” uchwałę walnego zgroma-
dzenia. To nic, że była bezpra-
wiem, które dopiero po trzech 
kwartałach uchylił Sąd. Gra szła 
przecież o czas, w którym moż-
na było rozłożyć zakład bez po-
noszenia konsekwencji w ra-
mach tzw.: odpowiedzialności 
zbiorowej. Ostatnie zdarzenia 
w „Trans-Sprzęcie” wykazują, 
że tętno wzrosło. Szef spółki nie 
uzyskał aprobaty od zakładowej 
NSZZ „Solidarność 80”, na re-
dukcję załogi, więc zapowiedział 
upadłość. 

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:

• Przyjmę podpórkę kołową (wó-
zek na zakupy i do siedzenia), 
tel: 514 322 170

• Biurko do oddania pod adresem 
Gen. Bema 37/3, parter, Kłaczyń-
ski

• Oddam komplet mebli w tym 
m.in. fotele, stół, kanapa. Od-
dam także sprzęty RTV i AGD – 
tel. 695 403 158

• Potrzebuję kuchnię gazową, 
szafki kuchenne i wersalkę z fo-
telami oraz pralkę automatycz-
ną – tel 667108029

• Przyjmę tapczan dwuosobowy 
tel: 733794989

• Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment ku-
chenny, pokojowy, dywan, wer-
salkę -  723970460

• Przyjmę: meble do przedpokoju 
- tel. 692 302 754

• Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce 
- tel. 667 353 578

• Przyjmę: tapczan dwuosobo-
wy lub narożnik, stół tel. 735 
448 007

• Przyjmę: telewizor 731 792 825
• Przyjmę: meble pokojowe, fotel 

dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
• Bardzo pilnie: potrzebuję dwa 

fotele i kanapę do siedzenia i 
spania – 517 636932

• Potrzebne nakrętki po napo-
jach, mleku, kawie, chemii go-
spodarczej dla chorego Miłosza, 
który bardzo potrzebuje nowy 
wózek i ortezy.  Nakrętki można 
przynosić do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 

• Za rozbiórkę pieców kaflowych 
(3 sztuki), oddam kafle – 509-
528-688

• Sołectwo Korytowo przyjmie 
ziemię nieodpłatnie do wyrów-
nania terenu przy świetlicy wiej-
skiej w Korytowie. 607 690 741

• Oddam biurko szkolne i wersal-
kę rozkładaną. 608 356 697

• Przyjmę pralkę Frania. 731 792 
825

• Oddam półroczną kotkę, wyste-
rylizowaną w dobre ręce. 728 
815 148

• Oddam tapczan dwuosobowy, 
sofę 3 osobową. 604 953 182

• Oddam kotka rasowego w do-
bre ręce. Kotek jest zadbany, 
szczepiony, odrobaczony i wy-
chowywany z psem, rasa Be-
agle. 601 172 993 

• Przyjmę koncentrator tlenu 
przenośny. 607 137 136

• Znaleziono rower kilka miesięcy 
temu, oddam go. 601 89 35 14 

• Oddam szafkę wiszącą i szafkę 
stojącą z szufladami, kolor biały. 
501 549 818

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

Pomóżmy sobie

POLSKI KOMITET POMOCY 
SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
14.02.2017 - WTOREK, OD GODZ. 9:00 -14:00 NUMERY 1-80
15.02.2017 -  ŚRODA, OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 81-160
16.02.2017 -  CZWARTEK, OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 161-270
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 
Szanowni Państwo,

zapraszamy  
do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS  

z siedzibą w Nowogardzie  
poprzez przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty 
na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 

3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba
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Od 25 lat dbają o plony rolników

Srebrny Gryf dla Agroskładu
Srebrnym Gryfem Województwa Zachodniopomorskiego odznaczono właścicieli spółki Agroskład z Maszewa, która w miniony czwartek (09.02), święto-
wała swoje 25-lecie działalności.

Agroskład zajmuje się obsługą 
gospodarstw rolnych, oferując 
swoim klientom głównie środki 
ochrony roślin, nawozy, materiał 
siewny i pasze dla zwierząt. Są to 
produkty znanych i cenionych 
przez rolników marek. Spół-
ka posiada obecnie dwa punkty 
sprzedaży: w Maszewie i Świę-
tym k. Stargardu. Od 2005 roku 
Agroskład prowadzi także han-
del mobilny, dostarczając towar 
bezpośrednio do gospodarstw. 
W ciągu tygodnia, w ten sposób 
obsługiwanych jest ok. 250 go-
spodarstw. Agroskład to biznes 
rodzinny, prowadzony przez p. 

Szymona Nowakowskiego oraz 
jego dwie córki: p. Wiolettę i p. 
Magdalenę.

Z oferty firmy korzystają rol-
nicy z naszego województwa i 
regionów ościennych. Wśród 
nich są oczywiście również go-
spodarze z terenu naszej gminy 
i gmin ościennych, których nie 
zabrakło na czwartkowej uro-
czystości. Stąd też i obecność na-
szej redakcji w Maszewie, którą 
zaproszono na jubileusz 25-le-
cia firmy. 

Wśród zaproszonych na uro-
czystości gości był również wi-
cemarszałek województwa Jaro-

sław Rzepa. W imieniu całego 
Zarządu Województwa wręczył 
on właścicielom firmy Srebrną 
Odznakę Gryfa Województwa 
Zachodniopomorskiego, przy-
znaną za zasługi w promowa-
niu naszego regionu i dotych-
czasowe osiągnięcia w prowa-
dzeniu działalności.  Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Gole-
niowskiego, Izabela Żabicka, od-
czytała list gratulacyjny w imie-
niu starosty goleniowskiego To-
masza Kulinicza oraz całego Za-
rządu Powiatu. W uroczystości 
wzięli też udział przedstawicie-
le maszewskiego samorządu na 
czele z burmistrzem gminy Ja-
dwigą Ferensztajn, która życzyła 
właścicielom Agroskładu kolej-
nych pomyślnych lat w prowa-
dzeniu biznesu. 

Czwartkowy jubileusz połą-

czony był również z częścią szko-
leniową, skierowaną głównie do 
rolników zaproszonych na uro-
czystość. Poszczególne bloki te-
matyczne omówili przedstawi-
ciele firm, których produkty są 
dostępne w ofercie Agroskładu, 
m.in. Grupy Azoty czy BASF. 

Dodajmy, że Agroskład, poza 
ofertą typowo rolniczą, zajmuje 
się także sprzedażą opału, pro-
duktów dla ogrodnictwa, ar-
tykułów zoologicznych, części 
motoryzacyjnych i rowerowych 
oraz odzieży BHP. W zeszłym 
roku firma poszerzyła swoją 
działalność handlową o kolejną 
branżę, otwierając w Maszewie 
Market Budowlany. 

Myślą przewodnią strategii 
działalności Agroskładu jest ha-
sło: „Dbamy o Państwa Plony”. 

Marcin Simiński 

Podczas uroczystości 25-lecia firmy Agroskład, wśród zaproszonych rolników nie zabrakło także gospodarzy z naszej gminy. 
Na zdjęciu, pierwszy od lewej p. Stanisław Ciechanowski ze Świerczewa. 

Tuż po wręczeniu Gryfa przez Marszałka. Od lewej Szymon Nowakowski i jego żona Wiesława, Wioletta Nowokowska, Jaro-
sław Rzepa, Magdalena Regulska-Nowakowska oraz Izabela Żabicka

Dzięki młodym animatorom, grafiki i mural w Nowogardzie 

Historia sztuki na ulicach miasta
Zespół Animacji Hotel z NDK, to grupa składająca się z wielu młodych osób, 
którzy na zajęciach m.in. odkrywają własny potencjał w zakresie sztuki i pró-
bują połączyć ich różne dziedziny takie jak: teatr, grafika, film i osadzić je w 
kontekście miasta. Niedawno otrzymali oni pieniądze na realizację projektu 
artystycznego pn. „Sztuka Cię Szuka”.

Grupa z pomocą instruktora, pani Leny 
Witkowskiej, napisała aplikację o dotację 
w ramach programu Polsko Amerykań-
skiej Fundacji Wolności „Równać Szan-
se”, realizowanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu projek-
towi młodzież otrzymała dofinansowanie 
na realizację działań artystycznych, m.in. 
będzie to stworzenie serii grafik, szablo-
nów i muralu w tematyce głównie historii 
sztuki, które zamieszczane będą w prze-
strzeni Nowogardu. Projekt ten będzie 
trwał 6 miesięcy, w trakcie którego gru-

pa będzie brała udział w warsztatach ar-
tystycznych, jak również będzie miała za 
zadanie zmierzyć się z formalną stroną 
organizacji przedsięwzięć, między inny-
mi zdobywanie pozwoleń, lub nawiązy-
wanie współpracy z różnymi instytucja-
mi. 

W dniu 06.02.2017r. odbyło się pierw-
sze spotkanie dotyczące realizacji tego 
właśnie projektu artystycznego. Co z tego 
wyjdzie – zobaczymy wszyscy?

DŚ

Członkowie Zespołu Animacji Hotel
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Z a P r O S Z E N I E

Na bezpłatne ferie zimowe  
do Biblioteki

Zapraszamy w dniach od 13 
do 24 lutego, wszystkie chętne 
dzieci, w wieku od 6 do 12 lat, 
w godzinach od 12: 00 do 14: 00 
na ferie z biblioteką. Proponuje-
my m.in.: spotkania edukacyjne 
z zaproszonymi gośćmi, głośne 
czytanie, zabawy plastyczno – 
techniczne i wiele innych atrak-
cji. Zajęcia są bezpłatne. Prosi-
my jedynie o wypełnienie Karty 
Zgłoszenia Dziecka.

Inf. własna

Program zajęć
I tydzień

13.02 /poniedziałek/
OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!
• spotkanie z pracownicami Celowego Związku 

Gmin   R-XXI – Moniką Olechnowicz - Krakow-
ską i Izabellą Ferensztajn

14.02 /wtorek/
997 BEZPIECZNE FERIE
• spotkanie z policjantem
• walentynki w bibliotece na podstawie książ-

ki K. Grossmann-Hensel pt. „Przepis na miłość” 
•  robimy kartki walentynkowe    
 
 15.02 /środa/
999 NIECH KAŻDY MA W GŁOWIE NUMER RATUN-

KOWY, TEN NA POGOTOWIE
• spotkanie z ratownikiem medycznym
• poznajemy zawód ratownika czytając książ-

kę  R. Butschkowa „Mam przyjaciółkę ratowni-
ka medycznego”

16.02 /czwartek/
JEST ODWAŻNY I WALECZNY, FACH MA BARDZO 

NIEBEZPIECZNY
• spotkanie prowadzone przez zawodowego 

żołnierza
• ozdabiamy papierowy czołg w barwy masku-

jące

17.02 /piątek/
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 
• czytamy opowiadanie K. Ziemnickiej pt. „Hi-

pacy chce się zakochać”
• kocie poszukiwania
• ale draka rysuję zwierzaka – praca plastyczna

  II tydzień
20.02 /poniedziałek/
ZIMĄ W LEŚNYM SKARBCU 
– DOKARMIANIE PTAKÓW W CZASIE ZIMY
• zajęcia poprowadzi leśnik p. Marek Heiser 

pracownik Nadleśnictwa Nowogard
• czytamy opowiadanie P. Beręsewicza pt. 

„Przygoda w zimowym lesie”
• wyklejanka – karmnik

21.02 /wtorek/
PRZYGODA Z PIPPI Z OKAZJI 
110  ROCZNICY URODZIN ASTRID LINDGREN 
• portret Pippi – praca grupowa 
• głośne czytanie fragmentu książki o najsilniej-

szej i najbardziej niesfornej dziewczynce pt. 
„Pippi Pończoszanka”

22.02 /środa/
KTO UGASI POŻAR? 
• spotkanie ze strażakiem połączone z wyciecz-

ką do Straży Pożarnej w Nowogardzie

23.02 /czwartek/
WARSZTATY EDUKACYJNE POŁĄCZONE 
Z WYCIECZKĄ DO SŁAJSINA NA TERENIE RZG

24.02 /piątek/
ŚRODOWISKO 
PONAD WSZYSTKO!
• spotkanie poprowadzą pracownice Celowe-

go Związku Gmin  R-XXI – Monika Olechno-
wicz - Krakowska i Izabella Ferensztajn

• uroczyste zakończenie ferii zimowych w bi-
bliotece

FERIE ZIMOWE 2017 w  Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego  w No-
wogardzieDział dla Dzieci i 
Młodzieży

Wszystkie spotkania są bez-
płatne, każdego dnia przewi-
dziany jest poczęstunek oraz 
napój. 

Proponujemy: zajęcia edu-
kacyjne „poznajemy zawody” 
prowadzone przez  zaproszo-
nych gości, głośne czytanie 
każdego dnia, zajęcia plastycz-
no – techniczne, zabawy inte-
gracyjne, grupowe, zabawy ru-
chowe przy muzyce oraz wiele 
innych atrakcji…

Propozycja  
na ferie zimowe 

Zajęcia rękodzieła to świetny 
wybór dla tych, którzy podczas fe-
rii chcą odkryć w sobie artystę. Na 
warsztaty, podczas których wła-
snoręcznie wykonać będzie moż-
na małe dzieła sztuki, zapraszamy 
do Nowogardzkiego Domu Kul-
tury w trakcie pierwszego tygo-
dnia ferii. W poniedziałek, środę 
i czwartek, czyli 13, 15 i 16 lute-

go, w godzinach 11:00 – 14:00 Re-
gina Mąkowska z klubu Pozytyw-
nie Zakręconych pokaże jak me-
todą decoupage ozdobić metalo-
we puszki, serduszka z tektury i 
styropianowe jajka. Wstęp wolny. 
Wiek uczestników od 10 lat. 

NDK
Inf. własna

Praca z kamerą, dźwiękiem, 
oświetleniem i samodzielne na-
grywanie krótkich filmików przy 
użyciu profesjonalnego sprzętu 
filmowego i na specjalnie przy-
gotowanym planie zdjęciowym. 
To tylko część atrakcji, które cze-
kają na uczestników zimowych 
warsztatów filmowych  Filmo-
wy Plac Zabaw. Poza tym będzie 
okazja do poznania teoretycznych 
aspektów tworzenia filmów, wy-
branych technik i tricków filmo-
wych oraz ciekawostek ze świata 
obrazów.  Na Filmowy Plac Za-
baw zapraszamy od 20 do 24 
lutego. WSTĘP WOLNY. Za-
pisy osobiście lub telefonicznie w 
sekretariacie NDK. Liczba miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń 

Uczestnicy warsztatów będą 
mogli wypróbować przygotowa-
ny plan zdjęciowy i nagrać wła-

sne sekwencje filmowe pod okiem 
szczecińskiego filmowca Krzysz-
tofa Kuźnickiego. Na początku za-
jęć dzieci i młodzież poznają teo-
retyczne aspekty tworzenia fil-
mów, wybrane techniki i tricki fil-
mowe oraz ciekawostki ze świa-
ta obrazów. Następnie nauczą się 
pracować z kamerą, dźwiękiem, 
oświetleniem i sami nagrają krót-
kie filmiki. Powstałe obrazy za-
prezentowane zostaną na koniec 
ferii zimowych w Kinie NDK

Prowadzenie: Krzysztof Kuź-
nicki – twórca filmów dokumen-
talnych i klipów muzycznych, za-
łożyciel Stowarzyszenia Kamera, 
realizator projektów filmowych 
skierowanych do seniorów i mło-
dzieży, instruktor koła filmowo 
fotograficznego w NDK, współ-
twórca Filmowego Placu Zabaw.

Inf. własne

W piątek, 24 lutego o godz. 
19:00, zapraszamy na spektakl 
pt. „Prawda” w wykonaniu akto-
rów Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego im. Juliusza Słowackie-
go w Koszalinie. W przedstawie-
niu na motywach prozy Floriana 
Zellera, jednego z najgorętszych 
obecnie talentów literackich we 
Francji, główne role grają Beata 
Niedziela, Dominika Mrozowska, 
Wojciech Kowalski oraz Leszek 
Andrzej Czerwiński. Bilety w ce-
nie 30 zł do nabycia w kasie NDK 
i online. 

"Prawda" jest sztuką o podwój-
nej moralności, łamaniu zasad, 
prowadzeniu podwójnego ży-
cia. Czwórka bohaterów żyje w 
zwielokrotnionym romansie, 
gdzie sypia się z żoną przyjaciela 
lub z mężem swojej przyjaciółki. 

Ten układ, oparty na nie mówie-
niu prawdy, z którego korzysta-
ją wszyscy paradoksalnie cemen-
tuje ich wzajemne relacje, two-
rząc obyczajowy obrazek europej-
skiej współczesnej średniej kla-
sy. A jest to obraz nie mający nic 
wspólnego z tradycyjnymi cno-
tami. Kłamstwo, oszustwo, przy-
jemność, zdrada, manipulacja, 
którym poddają się bohaterowie 
w znaczący sposób podważa na-
sze poczucie moralności.

Jest to sztuka o upadku wzor-
ców kulturowych, stępieniu na-
szego poczucia przyzwoitości i 
znacznym osłabieniu wagi za-
sad moralnych. Oczywiście jest 
tu bardzo śmiesznie, bo śmieszny 
jest oszust oszukany przez wszyst-
kich

Inf. własne
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Jeden z wielu zapomnianych 
w schronisku. Przechodząc obok 
oceniamy go po srebrzącej się 
brodzie, idziemy dalej, uwagę 
zwracamy na psiaki pełne życia, 
lgnące do ludzi. On jest inny, nie 
przykuwa wzroku ale tylko za kra-
tami, na spacerze zmienia się nie 
do poznania, jest pełen życia, ra-
dości i werwy. Biega, bawi się, do-
maga uwagi, świat poznaje za-
pachem. Lord - tak ma na imię, 
11 letni pies średniej wielkości z 
przemiłą sierścią w dotyku, wyka-
strowany czeka na dom. Potrze-
buje niewiele oprócz ciepła, mi-
łości i bliskości człowieka. Przy-
garnij staruszka. Kontakt w spra-

wie adopcji: 91 38 60 535, 793 844 
842, 692 536 108.

Wolontariusze 
– Schronisko Sosnowice

Tym razem zagrają z OKS-em Goleniów

Trener skorzysta ze wszystkich?
W najbliższą sobotę (11 lutego), o godzinie 13:00, na stadionie w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina rozegrają swój kolejny mecz kontrolny, a ich rywala-
mi będą zawodnicy OKS-u Goleniów. Do rundy wiosennej pozostało nieco ponad miesiąc, a trener Zbigniew Gumienny, jeszcze w żadnym sparingu nie 
mógł skorzystać ze wszystkich zgłoszonych zawodników...

Czas leci, a do rundy wiosennej 
pozostał ponad miesiąc. Piłkarze 
Pomorzanina regularnie w każdy 
weekend rozgrywają sparingi, tym 
razem ich rywalami będzie OKS 
Goleniów. Gospodarze sobotniego 
meczu występują w 3 grupie A Kla-
sy i spisują się tam bardzo dobrze. 
OKS zajmuje 3. miejsce, a do pre-
miowanego awansem 1. miejsca tra-
ci zaledwie 4 punkty. Goleniowianie 
mogą pochwalić się również najlep-
szą skutecznością w swojej grupie A 
Klasy, gdyż w dotychczasowych 13 
spotkaniach strzelili 47 goli, czyli 
średnio 3,6 goli w meczu. Na pewno 
będzie to bardzo dobry sparingpart-

ner dla Pomorzanina na tym etapie 
przygotowań. Po ostatniej dotkliwej 
porażce z Iną Goleniów, piłkarze z 
Nowogardu powinni strzelić rywa-
lom jakiegoś gola, z czym ostatnio, 
licząc również turniej w Bad Do-
beran, mają spory problem... Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że od 
początku przygotowań, trener Zbi-
gniew Gumienny korzysta głównie 
z młodych piłkarzy, którzy w roz-
grywkach ligowych najprawdopo-
dobniej będą jedynie zmiennikami. 
Dlaczego zatem Pomorzanin wciąż 
występuje z rezerwowym składem, 
gdy do początku ligowych zmagań 
pozostaje coraz mniej czasu? Głów-

nym powodem są zobowiązania za-
wodowe podstawowych piłkarzy, 
którzy nie zawsze mogą być obec-
ni podczas sparingów. Czy to jed-
nak dobre wytłumaczenie, skoro, 
gdy wystartuje liga mecze będą roz-
grywane w tym samym terminie, co 
obecnie sparingi? Kierownik zespo-
łu Franciszek Toruński, w krótkiej 
rozmowie powiedział, że w sobotę 
z OKS-em zagra już większa liczba 
podstawowych piłkarzy Pomorzani-
na. Czy tak jednak będzie, przeko-
namy się w najbliższą sobotę. O wy-
niku Pomorzanina poinformujemy 
na bieżąco. 

KRPrzy piłce testowany przez Pomorzanin Michał Komenda, jeszcze w barwach Pio-
niera Żarnowo

Znaleziono 
klucze

Uwaga, w sobotę 04.02, przy 
sklepie spożywczym „Ela”, przy 
ul. Bohaterów Warszawy, znale-
ziono widoczne na zdjęciu klu-
cze. Właściciela prosimy o odbiór 
zguby w biurze redakcji DN, przy 
ul. Boh. Warszawy 7 a. 

Uwaga, we worek - 07.02, przy 
biurze redakcji DN, przy ul. Bo-
haterów Warszawy, znaleziono 
widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór zguby w 
biurze redakcji DN, przy ul. Boh. 
Warszawy 7 a. 

Uwaga, we worek – 07.02, na ul. 
Bohaterów Warszawy, znaleziono 
widoczny na zdjęciu klucz. Wła-
ściciela prosimy o odbiór zguby w 
biurze redakcji DN, przy ul. Boh. 
Warszawy 7 a. 

Główny Inspektorat Sanitarny pyta:

„Czy wiesz, jak Cię widzą 
inni na melanżu?”
Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna pod na-
zwą „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość.” Realizowana 
jest ona przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem kampanii jest zwróce-
nie uwagi młodzieży na nega-
tywne skutki korzystania z uży-
wek. Ma ona również zamiar 
uświadomić młodym ludziom, 
jakie są zagrożenia wynikające 
z uzależnienia od narkotyków, 
ale także od alkoholu i papiero-
sów. Promuje ponadto zdrowy 
styl życia.

W ramach kampanii powsta-
ło 10 spotów video, na których 
ukazane są skrajnie kontrastowe 
obrazy. Pokazują nastolatkom, 
że wyobrażenia związane z od-
działywaniem używek na orga-
nizm i wizerunek towarzyski, w 
zderzeniu z rzeczywistością, by-
wają rozczarowujące. Ponadto 
GIS informuje, że powstała stro-
na internetowa www.melanz.tv, 
gdzie podczas rozwiązywania 
testu, można uzyskać wiedzę na 
temat działania poszczególnych 

używek i negatywnych skutkach 
ich używania. Można tam też 
znaleźć rozszerzone informacje 
na temat alkoholu i substancji 
psychoaktywnych. Jest tam tak-
że lista kontaktów do organiza-
cji zajmujących się profilaktyką 
uzależnień.

Adresatami kampanii oprócz 
nastolatków są: pedagodzy, 
opiekunowie i rodzice, dla któ-
rych przygotowano artykuły 
m.in. jak rozmawiać z nastolat-
kami.

Kampania „Melanż. Oczeki-
wania vs. Rzeczywistość” po-
trwa do końca marca 2017 
roku. Projekt jest współfinan-
sowany przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi członka-
mi Unii Europejskiej. 

DŚ

Adoptuj, nie kupuj 

Czyja zguba!!!
Na ul. 15 Lutego, w pobliżu sklepu żelaznego, znaleziono błąkają-

cego się szczeniaka. Psiak posiada obrożę w kolorze fioletowym. Wła-
ściciela proszę o kontakt pod nr tel. 511-053-424 lub 785-081-975.
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licealiada: mistrzostwa Powiatu w siatkówce

ZSP Nowogard najlepsze
We wtorek (7 lutego), w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Goleniowskiego w piłce siatkowej chłopców, w ramach rozgrywek lice-
aliady. Niepokonani okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowogar-
du, którzy reprezentować będą nasz powiat w mistrzostwach Regionu B. 

W mistrzostwach powiatu na 
poziomie szkół ponadgimnazjal-
nych rywalizowały cztery naj-
lepsze drużyny. Aż trzy zespo-
ły, reprezentowali nowogardzcy 
uczniowie z ZSP oraz Liceum nr 1 
i nr 2. Gospodarzy reprezentowa-
li siatkarze ZS nr 1 w Goleniowie. 
Młodzi siatkarze grali do dwóch 
wygranych setów. Stawką było 1. 
miejsce dające prawo gry w kolej-
nym etapie, czyli w Mistrzostwach 
Regionu B. W pierwszym meczu 
uczniowie ZSP z Nowogardu, po-
dejmowali siatkarzy z Liceum nr 
2 w Nowogardzie. Pewne zwy-
cięstwo zanotowało ZSP. W dru-
gim meczu zawodnicy z LO nr 
1 w Nowogardzie, równie pew-
nie pokonali gospodarzy. W dru-
giej serii spotkań ZSP z Nowogar-
du w dwóch setach rozprawiło sie 
z ZS nr 1 Goleniów, natomiast w 
pojedynku licealistów z Nowogar-
du, lepsi okazali się uczniowie LO 
nr 1. Przed ostatnią serią spotkań 
wiadomo już było, że ZSP Nowo-
gard i LO nr 1 z Nowogardu, po-
walczą pomiędzy sobą o 1. miej-
sce. W tym pojedynku siatkarze 

z „technikum” byli zdecydowa-
nie skuteczniejsi i po zwycięstwie 
2: 0, zapewnili sobie tryumf w Mi-
strzostwach Powiatu. W ostatnim 
meczu, gospodarze ograli LO nr 2 
w Nowogardzie i ostatecznie za-
kończyli zmagania na 3. miejscu. 
Tym samym w Mistrzostwach Re-

gionu B, powiat goleniowski re-
prezentować będą siatkarze ZSP 
Nowogard, którym gratulujemy 
osiągniętego wyniku oraz życzy-
my powodzenia w kolejnej run-
dzie. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz klasyfika-
cję końcową. 

KR

Na zdjęciu siatkarze I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, którzy w licealiadzie zajęli 2. miejsce w powiecie

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w piłce siatkowej chłopców
Wyniki:
ZSP Nowogard - LO nr 2 Nowogard  2:0
ZS nr 1 Goleniów - LO nr 1 Nowogard  0:2
ZS nr 1 Goleniów - ZSP Nowogard  0:2
LO nr 1 Nowogard - LO nr 2 Nowogard  2:0
ZSP Nowogard - LO nr 1 Nowogard  2:0
ZS nr 1 Goleniów - LO nr 2 Nowogard   2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSP Nowogard
2. ZSO I LO Nowogard
3. ZS nr 1 Goleniów
4. ZSO II LO Nowogard

Osińska liga Piłki Siatkowej

Przed nami  
ostatnia kolejka
W najbliższą niedzielę (12 lutego), w hali sportowej ZSP 
w Osinie, zostanie rozegrana ostatnia kolejka fazy grupo-
wej Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Bez wątpienia najcieka-
wiej zapowiada się pierwszy mecz dnia, w którym Wojcie-
szyn I zmierzy się z Krzywicami. Z ewentualnego potknię-
cia Krzywic skorzystać będą chcieli siatkarze z Czermnicy, 
którzy mogą awansować na 2. miejsce. 

Ostatnia kolejka fazy grupowej 
rozpocznie się od mocnego ude-
rzenia. Na parkiet wybiegną za-
wodnicy dwóch najlepszych dru-
żyn - niepokonany Wojcieszyn 
oraz Krzywice, które do tej pory 
przegrały tylko raz. Jeśli ktoś ma 
przerwać fantastyczną serię lide-
rów, to mogą to już uczynić tylko 
Krzywice. Statystyki przemawiają 
za pierwszym zespołem Wojcie-
szyna, który do tej pory przegrał 
tylko 5 setów. Krzywice od ostat-
nich dwóch kolejek borykają się 
z problemami kadrowymi, naj-
pierw przyszła pierwsza porażka, 
a przed tygodniem nieoczekiwa-
nie długi pięciosetowy bój z Kiko-
rzami. Jeśli jednak wiceliderzy za-
grają na poziomie, który prezen-

towali przez większość czasu w 
rundzie zasadniczej, kibice mogą 
obejrzeć zacięty mecz. W drugim 
meczu Dąbrowa, która wciąż ma 
szansę na 5. miejsce w grupie, po-
dejmować będzie drugi zespół z 
Wojcieszyna. Zdecydowanym fa-
worytem jest Dąbrowa, która do 
tej pory zanotowała 4 zwycięstwa 
i 4 porażki, z kolei Wojcieszyn II 
wygrał tylko raz. W trzecim spo-
tkaniu zagra Żabowo i Kikorze. 
Dla zawodników z Kikorzy bę-
dzie to mecz o „pietruszkę”, gdyż 
bez względu na wynik, zespół ten 

pozostanie na 8. miejscu. Żabo-
wo natomiast ma na swoim kon-
cie tyle samo punktów, co Dąbro-
wa i również przy sprzyjających 
rozstrzygnięciach w innych me-
czach, może zanotować awans z 
7. na 5. miejsce. W meczu numer 
cztery Bruklin Osina podejmo-
wać będzie Czermnicę. Wygląda 
na to, że siatkarze z Osiny zakoń-
czą rundę zasadniczą bez zwy-
cięstwa na koncie, gdyż Czerm-
nica wydaje się być poza zasię-
giem gospodarzy.  Dla Czermnicy 
ten mecz powinien być formalno-
ścią, ale i również okazją do awan-
su na 2. miejsce. Siatkarze tego ze-
społu tracą do Krzywic zaledwie 
1 punkt, więc jeśli wiceliderzy nie 
sprawią niespodzianki wygry-

wając z Wojcieszynem I, to trzy 
punktowe zwycięstwo powinno 
zapewnić Czermnicy pozycję wi-
celiderów na koniec rozgrywek 
grupowych. Pod sporą presją w 
ostatnim meczu dnia zagrają siat-
karze Gwiazdy Osina. Zespół ten 
podejmować będzie Węgorza i 
stanie przed szansą awansu na 4. 
miejsce, a z drugiej strony Osina 
może spaść nawet na 7. pozycję. 
Gwiazda zajmuje obecnie 5. miej-
sce w ligowej tabeli z 13 punktami 
na koncie oraz 4 zwycięstwami i 4 
porażkami. Czarni Węgorza pla-

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej

Osińska Liga Piłki Siatkowej
9. kolejka:
Krzywice - Wojcieszyn I  (10:00)
Wojcieszyn II - Dąbrowa  (11:30)
Żabowo - Kikorze  (13:00)
Bruklin Osina - Czermnica (14:30)
Gwiazda Osina - Węgorza (16:00)

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666 096 774 

rEKlama

sują sie na 4. miejscu z 16 punkta-
mi na koncie oraz 5 zwycięstwa-
mi i 3 porażkami. Jeśli gwiazda 
Osina wygra za trzy punkty, to 
zepchnie Czarnych na 5. miejsce. 
jeśli jednak to Węgorza wygrają 
za 3 punkty, a Dąbrowa i Żabo-
wo zdobędą 3 punkty w swoich 
meczach, to Gwiazda Osina z hu-
kiem spadnie na 7. miejsce. Zapo-
wiada się zatem emocjonująca 9. 
kolejka, która może przynieść kil-
ka ciekawych rozstrzygnięć. Przy 
artykule publikujemy plan po-
szczególnych gier. 

KR 
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Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00
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OGŁOSZENIE

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 12.02.2017 o godz. 10 

odbędzie się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze zarządu koła Tęczak, 

na które zapraszamy wszystkich członków Koła. 
Zebranie odbędzie się 

w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Wojska Polskiego 3

Zarząd Koła Tęczak

Zarząd Koła miejsko-Gminny PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 12.02.2017 godz. 9.30 

na walne zebranie 
„Sprawozdawczo-wyborcze” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
ul. Boh.Warszawy 78

Goleniowska Gala Sportu

Wyróżnili nowogardzkich 
sportowców
W piątek (3 lutego), w hotelu JF Duet odbyła się uroczysta Gala Sportu. Podczas tego wy-
darzenia podsumowano osiągnięcia sportowe zawodników z klubów działających na tere-
nie gminy Goleniów, za wyniki osiągane w 2016 r. Pośród wyróżnionych 111 sportowców, 
znaleźli się również mieszkańcy gminy Nowogard, którzy reprezentują goleniowskie kluby. 

Dekoracji zawodników i tre-
nerów dokonywali poseł na Sejm 
RP Magdalena Kochan, Zastępca 
Burmistrza gminy Goleniów To-
masz Banach, Dyrektor Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu Jani-
na Mucek oraz Krystyna Jaworska 
Przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych, Edukacji, Kultury i 
Sportu Gminy Goleniów. Wśród 
zaproszonych gości byli także pre-
zesi klubów sportowych gminy 
Goleniów, dyrektorzy i nauczy-
ciele gminnych szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, przedsta-
wiciele mediów oraz licznie zgro-
madzeni rodzice. W sumie na-
grodzono 111 sportowców z po-
szczególnych goleniowskich klu-
bów, a wraz z nimi trenerów, po-
śród których znaleźli się reprezen-
tanci gminy Nowogard. Zazna-
czamy w tym miejscu, że redak-
cja Dziennika Nowogardzkiego, z 
długiej listy wyróżnionych spor-
towców, wyłapała tylko te nazwi-
ska naszych reprezentantów, o 
których już niejednokrotnie pisa-
liśmy w naszych artykułach. Jeśli 
na liście znajdują się jeszcze inni 
sportowcy z naszej gminy, a nie 
uwzględniliśmy ich w tym arty-
kule, z góry przepraszamy. Z sek-
cji lekkiej atletyki Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Barnim Gole-
niów nagrodzono 15 sportowców, 
na czele oczywiście z mistrzynią 
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 
de Janeiro, Ewą Durską. Przypo-
mnijmy, że mieszkanka Nowo-
gardu wywalczyła w Brazylii złoty 
medal, w swojej koronnej konku-
rencji pchnięcia kulą. Wyróżnie-
nie otrzymał również trener Ewy 
Durskiej - Waldemar Nowotny. Z 
Ludowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Karate Goleniów 
nagrodzono dwóch sportowców, 
a jednym z nich był mieszkaniec 

naszej gminy Szymon Piecyk. Ka-
rateka został nagrodzony za wy-
walczone w 2016 roku 1. miej-
sce kumite juniorów podczas Mi-
strzostw Świata Karate WSF, 2. 
miejsce kumite juniorów oraz 2. 
miejsce kumite drużynowe junio-
rów w Mistrzostwach Świata Ka-
rate WUKF, a także ze 2. miej-
sce kumite juniorów w Pucharze 
Polski Karate WKF. Najliczniej-
sza grupa nowogardzkich spor-
towców nagrodzona podczas gali 
reprezentuje barwy Klubu Strze-
lectwa Sportowego LOK Tarcza 
Goleniów. Nagrodzono w sumie 
pięciu strzelców z nowogardzkiej 
sekcji Tarczy. Na 16 osobowej li-
ście strzelców z goleniowskiego 
klubu widnieją nazwiska: Alek-
sandry Jaszcz, która w 2016 roku 
zajęła 2. miejsce w pistolecie spor-
towym podczas Mistrzostw Wo-
jewództwa Młodzików. Kolejnym 
naszym reprezentantem jest Jakub 
Cieplak, który w minionym roku 
wywalczył 15. miejsce w karabi-
nie podczas Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski (60 strzałów le-
żąc) oraz 16. miejsce w karabinie 
na tej samej imprezie w konku-
rencji 3x40 strzałów. Przemysław 

Ostaszewski otrzymał nagrodę za 
1. miejsce w karabinie podczas 
Mistrzostw Województwa, a tak-
że 20. miejsce w karabinie, pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów 
(pneumatyczny 60 strzałów). Na-
grodzono również Mateusza Mi-
kołajczyka za 3. miejsce w kon-
kurencji karabin, podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
(3x20 strzałów), 4. miejsce w kara-
binie na tej samej imprezie w kon-
kurencji 60 strzałów leżąc oraz za 
2. miejsce w karabinie wywal-
czone podczas Mistrzostw Woje-
wództwa (60 strzałów leżąc). Listę 
nowogardzkich strzelców zamy-
ka Agata Grygowska, która pod-
czas Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski wywalczyła 10. miejsce w 
kategorii pistolet pneumatyczny 
oraz 14. miejsce w kategorii pi-
stolet sportowy. Nagrodę za pro-
pagowanie strzelectwa i pracę w 
nowogardzkiej sekcji LOK Tar-
cza Goleniów otrzymał także Sta-
nisław Pietrzycki. Wszystkim na-
grodzonym sportowcom z gmi-
ny Nowogard serdecznie gratulu-
jemy oraz życzymy jeszcze więk-
szych sukcesów w 2017 roku. 

KR

Na zdjęciu Ewa Durska przyjmująca nagrodę za swoje osiągnięcia w 2016 roku

Na zdjęciu nagrodzeni zawodnicy z Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Tarcza Goleniów
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTErIma mED
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

rEKlama rEKlamarEKlama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

r E K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

aGrO-BUSINESS
Główna Księgowa/Główny Księgowy

miejsce pracy: maszewo, zachodniopomorskie
Opis stanowiska:
• Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z 
ustawą o rachunkowości,
• Nadzorowanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i meryto-
rycznym,
• Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS,
• Umiejętność sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych sprawozdań fi-
nansowych oraz deklaracji podatkowych,
• Przygotowywanie raportów i analiz, nadzór nad dokumentacją
• Nadzór i koordynowanie pracy podległych pracowników.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – kierunek rachunkowość, ekonomia,
• Min. 5–letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
• Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce zagadnień 
ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących przepisów podatkowych,
• Znajomość transakcji zagranicznych,
• Doświadczenie w zarządzaniu podległymi pracownikami, umiejętność delego-
wania zadań,
• Dokładność, samodzielność, odpowiedzialność,
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

CV proszę przesyłać na adres : rekrutacja@agro-business.pl

Endorfina organizuje biegi „NowogardCITY”

Zapraszamy na drugą edycję
Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza Endorfina w niedzielę (22 stycznia), zorgani-
zowało na torze motocrossowym w Nowogardzie pierwszy bieg w ramach „NowogardCI-
TY”, czyli wspólnej zabawy nowogardzkich biegaczy. Endorfina planuje organizować biegi 
na „smoczaku” cyklicznie, dlatego już dziś zapraszamy miłośników biegania na drugą edy-
cję, która odbędzie się w sobotę (25 lutego). 

O zaangażowaniu Stowarzysze-
nia Nowogardzkiego Klub Bie-
gacza Endorfina w propagowa-
niu aktywnego spędzania wolne-
go czasu, pisaliśmy już wielokrot-
nie. Tym razem członkowie klu-
bu wpadli na pomysł organizo-
wania cyklicznych spotkań pod 
nazwą „NowogardCITY”, na no-
wogardzkim torze motocrosso-
wym. Pierwszy wspólny bieg na 

„smoczaku” miał miejsce pod ko-
niec stycznia. Miłośników biega-
nia nie odstraszyła zaśnieżona tra-
sa oraz niska temperatura. Zebra-
ła się kilkudziesięcioosobowa gru-
pa nowogardzkich biegaczy, któ-
rzy wspólnie pokonali wymagają-
cą trasę. Na koniec aktywnej zaba-
wy, odbyło się ognisko i wspólne 
pieczenie kiełbasek, nie zabrakło 
również ciepłej herbaty, która po-

mogła się rozgrzać.  - Wielkie po-
dziękowania dla Karoliny Posac-
kiej za pomysł na trasę, no i oczy-
wiście za super medale. Wszyst-
kim tym, którzy mocno przyczyni-
li się do tego, że mogliśmy dziś po-
biegać i mile spędzić ten czas, rów-
nież wielkie dzięki. Mamy nadzie-
ję, że za miesiąc będzie nas jeszcze 
więcej, ponieważ chcemy, by nasz 
„NowogardCITY” był imprezą cy-
kliczną - informuje Stowarzysze-
nie Endorfina. Już dziś zachęcamy 
wszystkich miłośników biegania 
oraz Nordic Walking na wspólne 
truchtanie/bieganie w drugiej edy-
cji „NowogardCITY”, które odbę-
dzie się w sobotę (25 lutego), o go-
dzinie 11:00. Miejscem wspólne-
go treningu ponownie będzie no-
wogardzki tor motocrossowy. Tak 
samo jak w przypadku pierwszej 
edycji, nie zabraknie wspólnego 
ogniska po zakończeniu zmagań. 

KR

Już 25 lutego odbędzie się druga edycja NowogardCITY

Miłośników biegania nie zniechęciła wymagająca trasa i trudne warunki atmosferyczne
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• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

• Sprzedam działki uzbrojne Ko-
ściuszki. Tel. 691 180 848 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 
m2. Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można zakupić w 
programie MDM.tel. Kontaktowy: 
530 450 720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprze-
dam (74m2) w Nowogardzie,3 po-
koje, kuchnia i łazienka do remon-
tu. 691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam mieszkanie w Szczeci-
nie, 2 poziomowe, ok. 100 mkw., 
4 pokoje, ul. Krasińskiego. Tel. 781 
048 729

• Kupię mieszkanie dwa pokoje par-
ter lub I piętro centrum Nowogar-
du do 150 tys, bez pośredników. 
660 135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 pokoje par-
ter lub pierwsze piętro, bez po-
średników. 509 307 702 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę/kupię garaż w okolicy 
5-go Marca w Nowogardzie. Kon-
takt pod numerem: 506150399 

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje 
w centrum Nowogardu 46m2. Tel. 
508 757 271

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 666 730 305 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we bezczynszowe w Dobrej. 791 
493 007 

• Wynajmę lokal 27m2 przy ul. Ko-
ściuszki. 601 581 858 

• Sprzedam mieszkanie komplet-
nie umeblowane i wyposażone 
w sprzęt AGD, 45m2 na parterze 
wraz z działką ogrodową. 601 408 
599. 663 366 727 

• Sprzedam dwupokojowe miesz-
kanie ul. Światowida. 668 15 15 16,  
608 626 696

• Do wynajęcia garaż ul. Zamkowa 
murowany, przy samej ulicy. 697 
771 520 

• Kawalerka do wynajęcia 38m Go-
leniów, opłaty 1400zł + prąd. 782 
826 141 

• Sprzedam pilnie całe piętro ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300 m2 w Dobrej 
Nowogardzkiej. Idealna na ho-
tel, przedszkole, działalność go-
spodarczą. Cena do uzgodnie-
nia. 9139 20 057

• Zamienie mieszkanie 67m na dwa 
pokoje. 91 39 73 664 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

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

• Sprzedam Opla Astrę rok produk-
cji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 
782 

• Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 
2013 pierwszy właściciel serwiso-
wany w Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 970 

• Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•  Sprzedam Renault Clio, pierwszy 
właściciel, serwisowany., 1.2 ben-
zyna, ośmioletni. 604 283 174 

• Sprzedam tanio Peugeot Ekspert 
rok 1989 sprawny technicznie. 507 
967 205 

• Kupię auto każde. 579 052 471

• Kupię mercedesa każdego. 737 
539 555

• Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam samochód seat ibiza 
rocznik 1996 stan samochodu do-
bry na dojazdy do pracy. 668 434 
849

• Sprzedam przyczepę samocho-
dową dwuosiową bez papierów. 
668 509 770 

• Sprzedam nowe sprzęgło do VWT 
5, 1.9 TDI firmy SHCHS, 535 088 
379 

• Sprzedam mazda 6 Kombi rocz-
nik 2005 Diesel 1998cm3 prze-
bieg 330 tys.km. Bezwypadko-
wy, garażowany, stan b.dobry, 
cena 8800 zł. Tel. 669 603 029 

• Kupię stare motocykle: WSK, WFM, 
MZ, Junaki itd. Tel. 693 344 667 

• Lublina, Żuka, tarpana, nysę kupię. 
600 182 682

rOlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vi-

neta, denar. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Sprzedam przyczepę do prze-
wozu koni i bydła po remoncie 
zarejestowana. 793 836 238

• Sprzedam byczka jałówkę rasy 
Walsh Black mięsne do dalszej 
hodowli. 793 836 238 

• Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-

NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• PraNIE-maGIEl,PraNIE DYWa-
NÓW, WYKŁaDZIN, TaPICErKI 
mEBlOWEJ SamOCHODOWEJ/ 
SKÓrZaNEJ maTErIaŁOWEJ / 
POŚCIElI WEŁNIaNEJ / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 229 
083.

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

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Rzeźbiarstwo, renowacja mebli, in-
strumentów. 726 403 937

• Usługi elektryczne, montaż i obu-
dowa kominków. 722 154 477

• Usługi księgowe tanio i rzetel-
nie. Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklara-
cje VaT i rozliczenia PIT. 726 601 
608 

• Usługi remontowo-budowlane. 
665 073 092 

• Wykonam remont mieszkania 
kompleksowo pod klucz. Ceny 

przystępne. Tel. 692 743 082, 669 
432 236 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• amBErCarE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687

• Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 
678 674 

• Zlecę budowę domu w Nowogar-
dzie trzykondygnacyjny. Tel 603 
586 832 

• Poszukuje pracy w budownictwie. 
Fach: malarz, szpachlarz itp. duże 
doświadczenie. 669 432 236 

• Pokojowy/pokojowa, Meklembur-
gia (Niemcy), poszukujemy pań 
i panów do pracy w hotelarstwie 
na terenie Niemiec. Zapewniamy 
zakwaterowanie i transport, staw-
ki niemieckie. Tel. 91 820 17 30

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 606 
627 718

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

• Sprzedam telewizor Sony 42 cale, 
stan bardzo dobry+ DVD Sony. 
513 444 970

• Sprzedam drewno opałowe. 607 
580 172 

• Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

• Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym sto-
jace 130 litr.z niemiec malo uzy-
wane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772

• Sprzedam łóżko piętrowe dziecię-
ce stan bardzo dobry cena 300 zł. 
880 201 888

• Sprzedam : Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

• Sprzedam spawarkę na 380 v, bu-
czek. Tel. 669 823 464

• Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Dom na sprzedaż 520 000 zł 
rech Nieruchomości tel. 517 508 374

Pobierowo - 
zatrudnię 

- kucharkę, pomoc kuchenną, 
zmywak,

 od maja do końca września. 

Tel. 605 062 093

DOm Na SPrZEDaŻ 
Nowogard, okolica CENa: 399 000 ZŁ
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KrZYŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

magdalena Knedler
NIC OPrÓCZ mIlCZENIa
Komisarz Anna Lindholm wy-

jeżdża do Włoch, porzucając bli-
skich. Chce skryć się przed świa-
tem wśród wąskich uliczek i ka-
nałów Wenecji. Jednak nie tylko 
wspomnienia nie pozwalają jej 
odpocząć…

W dniu rozpoczęcia karnawału 
Anna znajduje ciało tajemnicze-
go gondoliera. Jego strój i ma-
ska wyraźnie nie pasują do sie-
bie… Czyżby morderca chciał 
w ten sposób coś przekazać? W 
Annie odzywa się policyjny in-
stynkt, który wplątuje ją w śledz-
two prowadzone przez pocią-
gającego commissario, Antonia 
Vallego. Szybko okazuje się, że 
sprawa dotyczy więcej niż jed-
nej zbrodni, a uwikłani są w nią 
członkowie potężnych i zamoż-
nych weneckich rodzin….

Magdalena Knedler i komi-
sarz Anna Lindholm porwą Cię 
do miasta pełnego tajemniczych 
zbrodni.

Wydawnictwo Czwarta Strona

PIONOWO:
1. Czesław, polski piosenkarz
2. wyspa w Aleutach
3. naprawia drogi
4. Stanisław, satyryk
5. wysoka piłka w tenisie
6. poronienie
7. bóstwo Ałtajczyków
8. pierwszy duży komputer elektro-
niczny ogólnego zastosowania
9. bajkowy duszek
10. wieloryb z Arktyki
11. tłuszcz
12. mówią, że chodzi tyłem
13. ptak nie potrafiący wzbić się w 
powietrze
14. próbny dla stażysty
15. wyrabia beczki
16. autobus
17. w staroż. miasto Wolsków
18. stos atomowy

19. miasto i port we Włoszech nad 
Adriatykiem, stolica Apulli, 
20. (1896-1963), poeta fr. - rumuń-
skiego pochodzenia
21. ubiór męski przypominający frak 
(XIX w.)
22. miasto w Nigerii
23. drewno dla modelarza
24. trzos, kabza
25. bar
26. pielęgnica w akwarium
27. troszczenie się
28. równa 100 senom
29. światła lub zboża
30. oszukiwanie, zwodzenie
31. młody ptak
32. słynna wieża w Paryżu
33. ... ptasi, roślina lecznicza
34. port Japonii
35. powieść Walentego Krząszcza 
36. dramaturg norweski

37. powieść Zdzisława Stanisława 
Pietrasa
38. kalkulator Talesa
39. pan sarmata
40. silny jak ..
41. grupa wysp wulkanicznych na 
Oceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny
42. rzeka Łodzi
POZIOmO:
43. za dużo metrażu
44. miasto i port w Nowej Gwinei
45. sterlotka
46. skandowiec
47. balowa dworska suknia
48. Jan, pisarz i satyryk
49. nadzorca prac rolnych w folwar-
ku
50. miasto w pn. Iranie, dawniej Bar-
forusz
51. kolega Flipa

52. kuglarz, sztukmistrz
53. mały Arkadiusz
54. klasztor muzułmański
55. fizyk, który stał się jednostką
56. twórca gobelinu
57. wyznaczanie kary
58. rodzaj włókna
59. z refrenem
60. bawienie się dość niebezpieczne
61. dwóch lub dwoje
62. lecznicze pod ciśnieniem
63. sukulent z Afryki
64. brytyjska rozgłośnia
65. przewlekły katar
66. potocznie besztanie
67. Chuck, gwiazdor filmów akcji
68. osiłek pod Troją
69. szewska, to dratwa
70. uniwersalny rozpuszczalnik

71. dawna pieśń miłosna
72. światowy potentat komputero-
wy
73. cybuch + główka
74. słynny z prawości król Eginy
75. psi przysmak
76. z floresami
77. potocznie brud, bałagan
78. Pierce, grał agenta 007
79. waluta Europy
80. dodatnia cecha
81. amerykański tygodnik
82. cyrk lodowcowy
83. skupisko np. bratków
84. przywódca drużyny Wikingów

PODPOWIEDŹ: ATINA, ATKA, ERLIK, 
OERSTED, OZENA, PADWAN. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SErOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZEWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PrZEWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

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

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

ROZWIĄZANIE Z 3.02.17

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Głupota nie zwalnia 
z myślenia

Szymon Rybarczyk, Malwina 
Bryndza, Mirosław Galus, Włady-
sława Huget, Alicja Wypych, Zo-
fia Lepka, Justyna Grenda, Graży-
na Siedlecka, Barbara Pędziszczak, 
Renata Wiertalak, Maria Sowińska, 
Pelagia Feliksiak, Mirosław Galus, 
Helena Iwan, Sławomir Skowroń-
ski. Urszula Kaczmarek, Danuta 
Skowron, Małgorzata Krawczyk, 
Marek Kozioł

Nagroda książkowa: Małgo-
rzata Krawczyk

Zwycięzcy prenumerata: Gra-
żyna Siedlecka, Helena Iwan

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Dawid Elbiński, Daria Feliksiak, 

Maciek Pędziszczak, Ala Kasprzak, 
Mateusz Wiertalak, Julia Furmań-
czyk, Ola Musiał, Nadia Grenda, 
Aleksandra Gizińska, Igor Grenda

Zwycięzca: Ala Kasprzak

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : 

Alicja Wypych, Roman Kaczma-
rek, Henryk Rosa, Wiesława Kacz-
marek, Cecylia Furmańczyk, An-
drzej Leszczyński, Helena Iwan, 
Pelagia Feliksiak, Renata Wierta-
lak, Danuta Skowron, Christiana 
Syfert, Władyslawa Huget, Stani-
sław Strzelczyk, Halina Galus

Nagroda książkowa: Władysła-
wa Huget

Zwycięzcy prenumerata: Re-
nata Wiertalak, Roman Kaczmarek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Lena Skry-

plonek, Martynka Wójcik, Mateusz 
Wiertalak, Kacper Danicki, Marty-
na Wilk, Aleksandra Gizińska, Olaf 
Kluszczyński, Martyna Polakow-
ska, Nadia Grenda, Igor Frenda

Zwycięzca: Martynka Wójcik
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r E K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 6

s. 3 s.  4

s. 4

Tragiczny wypadek koło  
Kulic - znamy szczegóły

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Wygrał 3000 zł  z 
hojności burmistrza

s. 9

IV Memoriał im.  
G. Górczewskiego

Komputery z 
Maszewa dla 
nowogardzkiego 
Caritas

s. 5

s. 7

Spotkali się 
jak co roku

Będzie ładne 
targowisko 

Czytaj s. 4

Burzliwe 
obrady - 
Ziemba 
prezesem

Do wynajęcia 
lokal o pow. 100m2 

pod działalność 
handlową duży parking. 

Tel. 514 650 024

Niekiedy lepiej późno 
niż wcale… ale

Chce  
budować 
ogrzewalnię 

reKLAMA

Sport

Postrzelali i 
wygrali

s. 12   Czytaj s. 3

Jakie pieniądze 
dla organizacji PP
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Znaleziono 
klucze

Uwaga, w sobotę 04.02, przy 
sklepie spożywczym „Ela”, przy 
ul. Bohaterów Warszawy, znale-
ziono widoczne na zdjęciu klu-
cze. Właściciela prosimy o odbiór 
zguby w biurze redakcji DN, przy 
ul. Boh. Warszawy 7 a

Znaleziono 
kolczyk 

Widoczny na zdjęciu srebr-
ny kolczyk znaleziono koło Bie-
dronki przy ul. Bohaterów War-
szawy. Zguba jest do odbioru w 
sklepie Anusia przy ul. 3 Maja. 

Red. 

Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Zakochanych, czyli 
Walentynek, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czym 
dla nich jest miłość?

Pani Amanda: Miłość? Wyda-
je mi się, że jest to uczucie nie do 
określenia. Jest to coś, czego nie 
potrafimy zdefiniować. Po pro-
stu czujemy i wiemy, że to jest to, 
co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i 
że poświęcamy się bardziej dla ko-
goś, niż dla siebie. Szczęście dru-
giej osoby jest dla nas ważniejsze w 
tym momencie. Jeżeli chodzi o oka-

zywanie miłości bliskim, to ja nie mam takiego uniwersalnego sposobu. 
Pokazuję, że mi na nich zależy, mówię im, od czasu do czasu, że ich ko-
cham, pomagam w domowych obowiązkach i przede wszystkim jestem 
dla nich, kiedy mają swoje problemy Co zaś się tyczy walentynek, uwa-
żam, że są potrzebne, ponieważ przypominają nam jednak o tym, by za-
dbać o kogoś, kogo się kocha. Na co dzień po prostu o tym zapominamy, 
a walentynki motywują nas do tego, aby okazać innym swoje uczucia.

Pan Czesław: Miłości się nie da 
zdefiniować. Każdy przeżywa ją 
inaczej, na swój sposób. Kiedy lu-
dzie są dla siebie bardziej mili i dba-
ją o tą drugą osobę, po prostu się ko-
chają, można już mówić o miłości. 
W moim wieku można już mówić o 
przyzwyczajeniu, nie o miłości. Kie-
dyś były inne czasy i uczucia w zu-
pełnie inny sposób się okazywało. 
Co zaś się tyczy walentynek, to do-
bra tradycja dla młodych osób. Ja jestem z tego pokolenia, w którym ta-
kiego święta nie było i ja go nie obchodzę. 

Pani Ewa: Jeżeli chodzi o miłość 
do drugiej osoby, to nie mogę za wie-
le powiedzieć, bo jeszcze się nie zako-
chałam. Za to jeżeli chodzi o rodzinę, 
to można okazywać im swoje uczucia 
nie tylko poprzez słowa, ale także po-
przez pomaganie im w obowiązkach, 
problemach. Tak samo jeżeli się kogoś 
kocha, to nie potrzebne są walentynki. 
Swoje uczucia należy wtedy okazywać 
codziennie, chociażby poprzez wspar-
cie, a nie tylko raz do roku.

Pan Adam: Czym jest miłość? Jest 
to dosyć trudne pytanie, ponieważ 
nie ma definicji miłości. Jest to głęb-
sze uczucie do drugiego człowieka. 
Można je okazywać poprzez dbanie 
o drugą osobę, mówienie im, że są 
dla nas kimś ważnym, że się ich ko-
cha. Można także sprawiać im róż-
ne przyjemności, jak chociażby ku-
powanie drobnych prezentów. 

Pani Jadwiga: Miłość to uczu-
cie jednej osoby do drugiej. Objawia 
się ona m. in. przez zaufanie, wyro-
zumiałość, szacunek. W miłości trze-
ba słuchać siebie nawzajem, rozumieć 
lub chociaż starać się zrozumieć tą 
drugą osobę. Nie kłócić się bez powo-
dów. Po prostu być dla siebie miłym! 
A walentynki są potrzebna, przede 
wszystkim dla młodych. Jest to nowa 

tradycja, która mi osobiście się podoba.
DŚ

06.02.2017 r.
godz. 13:57
Kradzież telewizora marki Phi-

lips z pokoju hotelowego 15 Połu-
dnik.

Godz. 14:27
Powiadomienie o oszustwie na 

portalu aukcyjnym allegro przy 
zakupie bluzy sportowej.

07.02.2017r
godz. 23:16
Kradzież telefonu komórkowe-

go marki Samsung Galaxy S III o 
wartości 400 zł w sklepie Chiński 
Market w Nowogardzie.

08.02.2017 r.
godz. 10:05
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie mebli przez internet.
09.02.2017 r.
godz. 14:05
Kolizja drogowa z udziałem po-

jazdu marki Mercedes i VW w 
Nowogardzie przy ul. 700 lecia.

Godz. 19:01
Na drodze wojewódzkiej nr 

144 przed miejscowością Kulice 
doszło do wypadku drogowego, 
gdzie potrącony został pieszy.

10.02.2017 r.

godz. 13:30
Kolizja drogowa przy ulicy 700 

-lecia z udziałem pojazdu marki 
Citroen i nn pojazdu.

12.02.2017 r.
godz. 16:10
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej w 
Nowogardzie powiadomił o kra-
dzieży sklepowej.

Godz. 16:14
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, gdzie bus marki Iveco 
uderzyła w sygnalizator na prze-
jeździe kolejowym.

KP Nowogard

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI

Jadwiga Zborowska: lat 73, zmarła 10.02.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 14.02.2017r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Więcej policjantów na ulicach 
Nowogardu i Goleniowa

Pełnią służbę  
w ramach stażu
Po raz kolejny szeregi goleniowskich i nowogardzkich poli-
cjantów zasilili funkcjonariusze pełniący służbę w ramach 
stażu adaptacyjnego, co oznacza, że na ulicach obu miast 
ponownie pojawiła się większa liczba patroli pieszych i 
zmotoryzowanych.

Do służby w ramach adaptacji 
zawodowej skierowanych zostało 
12 „młodych” policjantów po po-
zytywnie zakończonym szkoleniu 
podstawowym oraz 4 doświadczo-
nych funkcjonariuszy z Oddzia-
łu Prewencji Policji w Szczecinie. 
Przez najbliższych 6 tygodni, pod 
okiem doświadczonych funkcjo-
nariuszy, młodzi stróże prawa będą 
patrolować miejsca szczególnie za-
grożone, a ich głównym zadaniem 
będzie zapobieganie i ujawnianie 
sprawców wykroczeń uciążliwych 

dla mieszkańców. Adepci kierowa-
ni będą również w newralgiczne 
obszary, które mieszkańcy naszego 
regionu zgłosili jako niebezpiecz-
ne, za pośrednictwem Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pełnienie służb przez wspomnia-
nych policjantów, możliwe jest 
dzięki środkom finansowym prze-
kazanym na ten cel przez Urząd 
Gminy i Miasta w Goleniowie oraz 
Urząd Miejski w Nowogardzie.

Inf. własne

Nowi funkcjonariusze policji podczas odprawy



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAMA

r e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Naturalny miód oraz 
produkty pszczele 

prosto z własnej pasieki. 
Zamówienie: 

tel. 500 553 190 
lub za pośrednictwem 
strony internetowej: 

www.pasiekatworek.pl 
Gospodarstwo Pasieczne 

Eugeniusz Tworek 

Przepraszam
 mł. asp. Piotra Denisiewicza i mł. asp. Michała Ra-
tajczaka za sytuacje, która miała miejsce 7.06.2016 

roku na drodze publicznej w Redostowie 
Karpiuk Krystian

Praca 
koparko-ładowarką 

droga ekspresowa S-6 
Goleniów-Nowogard. 
Tel. 530 774 466

rozstrzygnięto 3 z 7 konkursów dla organizacji 

Ile dostali na swoją działalność? 
Ta decyzja budzi zawsze największe emocje. W zeszłym tygodniu, w czwartek gmina ogłosiła wyniki otwartych konkursów ofert złożonych przez organi-
zacje pozarządowe, w tym te na które przeznacza się najwięcej pieniędzy z budżetu, zajmujące się promocją sportu. 

W tym roku na upowszechnia-
nie sportu przez lokalne klubu i 
stowarzyszenia w budżecie zapisa-
ne było 420 tys. zł. Burmistrz osta-
tecznie zdecydował, że na sporcie 
zaoszczędzi i obciął tę pulę o 14,5 
tys. zł. Jak co roku najwięcej otrzy-
mał z tego Pomorzanin. Na ten 
klub burmistrz przyznał 200 tys. 
zł, choć Pomorzanin wnioskował 
o 250 tys. zł Ostatecznie klub do-
stał dokładnie o 5 tys. zł  mniej niż 
w zeszłym roku,  Tu warto zauwa-
żyć, że budżet jaki na działalność 
otrzymuje Pomorzanin jest z roku 
na rok obcinany przez R. Czaplę. 
Jeszcze w 2015 roku ten klub pił-
karski mógł liczyć na dotację 220 
tys. zł. 

Kolejnym klubem sporto-
wym z największą po Pomorza-
ninie dotacją jest Klub Motoro-
wy „Cisy”, który otrzymał łącz-
nie 50 tys. zł. Tuż za nim są Lu-
dowe Zespoły Sportowe z sumą w 

kwocie 45 tys. zł. Dokładnie o 5 
tys. zł mniej przyznano na działal-
ność Ludowego  Kolarskiego Klu-
bu Sportowego„Chrabąszcze”. Do-
tację 20 tys. zł otrzymał Viseonex 
Luks Top Wierzbięcin (tenis sto-
łowy). Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej Nowogardzki Klub Tańca 
Sportowego FLESZ, otrzymało 15 
tys. zł. Pozostałym klubom i sto-
warzyszeniom sportowym przy-
znano dotacje poniżej 10 tys. zł: 
LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sek-
cja Strzelecka w Nowogardzie – 9 
tys. zł; Stowarzyszenie Klub Że-
glarski „KNAGA” - 7 tys. zł; po 5 
tys. zł otrzymały uczniowskie klu-
by sportowej „Gimnazjum Trój-
ka”, „Jedyneczka” i „Siatkarz”; 4,5 
tys. zł do wykorzystania ma UKS 
„Dwójka”. 

Poza konkursem na działal-
ność sportową rozstrzygnięto tak-
że dwa inne konkursy tj. na reali-
zację zadań publicznych w zakre-

sie ochrony zdrowia oraz opieki 
społecznej. W tej pierwszej grupie 
dotację przyznano trzem organi-
zacjom. Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków koło w Nowogardzie 
otrzymało 9,5 tys. zł. Tyle samo 
przyznano Stowarzyszeniu Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi 
„Lila-Róż”. Najwięcej, bo 21 tys. 
zł otrzymała Samorządowa Fun-
dacja Opieki Medycznej „Zdro-
wie”. W zakresie pomocy społecz-
nej dotację z gminy przyznano 6 
podmiotom. Najwięcej otrzyma 
Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej – 13 tys. zł. Kościół Ewange-
licznych Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie – 10.5 tys. zł. Kwotę 8,5 
tys. zł przyznano Stowarzyszeniu 
dla Dzieci Niepełnosprawnych 
„Serduszko”. Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej otrzy-
mał pulę 7 tys. zł. Dotację 2 tys. 
zł przyznano parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 1 

tys. zł do dyspozycji otrzymał Pol-
ski Związek Niewidomych – koło 
w Goleniowie. 

Oprócz wyżej wymienionych 
rozstrzygnięto także konkurs na 
„wspieranie inicjatyw społecz-
nych i koordynowanie pracy orga-
nizacji pozarządowych na terenie 
gminy Nowogard”. Tu, podobnie 
jak w latach poprzednich o data-
cję ubiegała się jedna organizacja 
a mianowicie Nowogardzkie Fo-
rum Organizacji Pozarządowych 
(NFOP), które otrzymało dotację 
w kwocie 30 tys. zł. 

W ostatnich dniach gmina roz-

pisała konkursy na pozostałe czte-
ry konkursy tj. wsparcie przedsię-
biorczości; rozwój wsi; zajęcia po-
zalekcyjne dla dzieci i młodzie-
ży oraz wsparcie emerytów i ren-
cistów. Organizacje, które chcą 
ubiegać się o przyznanie środków 
na działalność w tym obszarze 
mają czas na złożenie swoich ofert 
do 6 marca. O wynikach tych kon-
kursów poinformujemy, kiedy zo-
stanie opublikowana lista z kwota-
mi przyznanych dotacji. 

Marcin Simiński 

Ilość środków przeznaczonych na sport 
 na przestrzeni ostatnich trzech lat

2015-485 000 zł 
2016-414 500 zł
2017-405 500 zł

Tragiczny wypadek k. Kulic – znamy więcej szczegółów 

Potrącona śmiertelnie kobieta 
to mieszkanka Dobrej 
W wypadku koło  Kulic zginęła  70-letnia Urszula Kamińska, emerytowana nauczycielka z 
Dobrej. Wiemy też nieoficjalnie jak mogło dojść do zdarzenia.   

Przypomnijmy, że do tego tra-
gicznego w skutkach wypadku do-
szło w zeszłym tygodniu w czwartek 
(09.10), przed  godz. 19.00, na skrzy-
żowaniu Kulice-Wierzbięcin. Kobie-
ta została potrącona przez  jadące-
go w kierunku Wierzbięcina do-
stawczego busa marki Fiat Ducato. 
Niestety mimo reanimacji nie uda-
ło się jej uratować. Kobieta zmarła 
na miejscu. 

Znany więcej szczegółowy tego 
zdarzenia. Otóż jak się dowiedzie-
liśmy pani Urszula przybyła tego 
dnia do pałacu w Kulicach, by wziąć 
udział w spotkaniu z Arturem Da-
nielem Liskowackim,  jednym z naj-
bardziej rozpoznawanych w kraju li-
teratów naszego regionu. Spotka-
nie rozpoczęło się o godz. 17.00, a 
zakończyło po ponad godzinie. Jak 
mówią inni jego uczestnicy, pani 
Urszula wyszła stamtąd chcąc zdą-
żyć na busa jaki przed 19-stą jechał 
w kierunki Dobrej. Co działo się 
później, to na razie przypuszczenia. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że 
zbliżając się do skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką zauważyła nadjeż-
dżającego  białego busa i prawdopo-
dobnie uznała, że to samochód, któ-
rym ma wrócić do domu. Chcąc za-

trzymać busa nie zdążyła przebiec 
bezpiecznie na drugą stronę jezdni i 
została zahaczona przez nadjeżdża-
jąc samochód. 

-Rozmawiałam z nią na spotka-
niu i umawialiśmy się, że w piątek, w 
Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie 
się zobaczymy na otwarciu wysta-
wy malarskiej. Chciałam jej pokazać 
mój pamiętnik, do którego się wpi-
sała, kiedy byliśmy w siódmej kla-
sie. Była tego dnia jakaś roztargnio-
na, nawet w pierwszej chwili mnie 
nie poznała – mówi Franciszka Ko-
bylińska, która ze zmarłą tragicznie 
kobietą chodziła przed laty do jed-
nej szkoły, a w czwartek obie panie 
spotkały się właśnie w Kulicach, na 
spotkaniu autorskim. 

Pani Ula była emerytowaną na-
uczycielką. Prowadziła m. in. lek-
cje plastyki w szkole w Dobrej. Była 
bardzo lubianym pedagogiem. Czę-
sto też przyjeżdżała do Nowogardu 
na organizowane u nas wydarzenia 
kulturalne, jak wystawy czy spotka-
nia z artystami. Dlatego wiadomość 
o jej śmierci wstrząsnęła nie tylko 
społecznością Dobrej, ale i zasmuci-
ła wielu mieszkańców Nowogardu, 
gdzie zmarła tragicznie kobieta jak 
się okazuje miała wielu znajomych. 

Data pogrzebu kobiety nie jest 
jeszcze znana. Ciało zmarłej ma zo-
stać dzisiaj (wtorek)  poddane sekcji 
zwłok. Postępowanie w sprawie wy-
padku nadzoruje Prokuratura Rejo-
nowa w Goleniowie. 

MS

reKLAMA

To właśnie pod koła tego białego busa w zeszły czwartek wpadła mieszkanka Do-
brej. Fotografia wykonana pół godziny po wypadku

OGŁOSZeNIe
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Niekiedy lepiej późno niż wcale… ale

Chce  budować ogrzewalnię 
Burmistrz na specjalnie zwołanym spotkaniu przedstawił pomysł zorganizowania ogrze-
walni dla bezdomnych.  Według danych OPS w naszej Gminie mamy 33 bezdomnych z cze-
go 10-ciu nie korzysta w okresie zimowym ze skierowania do schroniska, z którym OPS ma 
umowę. 

Na spotkanie, na którym zo-
stała zaprezentowana wizja 
burmistrza odnośnie ogrze-
walni, zostali poproszeni 
przedstawiciele zarządców bu-
dynków wielorodzinnych, w 
tym spółdzielni mieszkanio-
wych oraz Policji. W spotkaniu 

uczestniczyła też Teresa Skib-
ska, kierownik OPS-u ustawo-
wo realizującego zadania gmi-
ny w zakresie opieki nad oso-
bami bezdomnymi.  Według 
danych OPS w naszej Gminie 
mamy 33 bezdomnych z czego 
10-ciu nie korzysta w okresie 

zimowym ze skierowania do 
schroniska, z którym OPS ma 
umowę. Dane dotyczące bez-
domnych są prowadzone przez 
OPS od wielu lat.  Spotkanie 
odbyło się w Ratuszu  10 lutego 
2017 roku. Konieczność ogrze-
wania pomieszczeń w naszych  
realiach klimatycznych trwa 
około 6 miesięcy- od około po-
łowy października do drugiej 
połowy kwietnia. Z tegorocz-
nego sezonu grzewczego mi-
nęło już więc 4 miesiące a zo-
stało 2.  W oficjalnym  komu-
nikacie z piątkowej prezenta-
cji pomysłu ogrzewalni czyta-
my: na koniec zapowiedziano, 
że w sprawie odbędą się kolejne 
spotkania. Czyli, że  do otwar-
cia jeszcze daleko. Skoro tak, to 
od kiedy bezdomni będą mo-
gli skorzystać realnie z ogrze-
walni? Oby nie przez miesiąc 
albo mniej. Bo wtedy z całego 
dobrodziejstwa zostanie tylko 
„dobro” wynikające z rozgłosu 
jakiego nadano aktowi prezen-
tacji projektu.

sm

Czy ogrzewalnia dla bezdomnych powstanie w budynku ZBK?

Sympatyczny konkurs, tylko 
dlaczego tak dużo

Wygrał 3000 zł z 
hojności burmistrza 
Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Gminę na naj-
lepszy wystrój  świąteczny posesji oraz  balkonu w domach 
wielorodzinnych. Zwycięzca w kategorii posesji otrzymał 
ufundowaną przez burmistrza, oczywiście  z kasy Gminy,  
nagrodę w kwocie…… 3000 zł. 

 Ponadto wręczono dwa wyróż-
nienia po 500 złotych.  Nie ko-
mentując jakości zwycięskiej in-
stalacji świątecznej trudno nie za-
uważyć, że  kwota nagrody jest tu-
taj wyjątkowo wysoka. Przypo-
mnijmy, że np. p Ewie Durskiej za 
zwycięstwo olimpijskie burmistrz 
wręczył nagrodę w kwocie rap-
tem…. 300 zł,  a wiele gminnych  
dotacji na całoroczne finanso-
wanie działań organizacji pożyt-

ku publicznego jest niewiele wyż-
sze a bywało, że i niższe. Tak więc 
zamiast zabawy z symboliczny-
mi nagrodami rzeczowymi na pa-
miątkę, czym mógłby i powinien 
być taki konkurs, mamy kolejny 
swąd. A wszystko dlatego, że ktoś 
(czyli burmistrz) chciał się po raz 
kolejny popisać. Popisać tym ra-
zem  hojnością - oczywiście nie  
ze swojego.  

sm

Zdjęcie zwycięskiej aranżacji świątecznej

Urząd reaguje na nasze postulaty

Zamierzają wystąpić o dofinansowanie modernizacji targowiska
Urząd wreszcie poszedł po rozum do głowy i jak wynika z oficjalnych zapowiedzi zamierza wystąpić  o środki, które Marszałek Województwa przeznaczył 
z Funduszy Europejskich na modernizację miejskich targowisk. 

Od wielu lat systematycznie 
zwracaliśmy uwagę na łamach 
DN (w 2016 roku 3 teksty, a tylko 
w styczniu 2017 roku dwa teksty), 

na  pogarszający się stan lokalne-
go targowiska, zarzucając jedno-
cześnie władzom, będącym tak-
że administratorem naszego baza-

ru,  bezczynność w sprawie  dzia-
łań modernizacyjnych. Wiadomo 
bowiem, że z latami rosną ocze-
kiwania kupujących co do wyglą-

du i innych parametrów  miejsc, 
w  których są skłonni dokonywać 
zakupów. Dotyczy to także targo-
wisk miejskich. Dlatego wiele sa-
morządów, również okolicznych, 
w trosce o lokalny handel już daw-
no dokonały modernizacji swoich 
targowisk. W tym celu korzysta-
ły na ogół także z Funduszy Eu-
ropejskich.  Nowogardzki Urząd 
jednak naszych uwag w sprawie, 
dotychczas nie tylko nie podej-
mował ale nawet na ogół publicz-
nie odmawiał im racji, stosując 
przy tym bałamutną argumenta-
cję. W tym miesiącu jednak po-
wiały  jakieś bardziej  sprzyjają-
ce wiatry i słyszymy że Urząd ma 
jednak zamiar skorzystać z oka-
zji i  wystąpić o środki, jakie Mar-
szałek Województwa  stawia po 
raz kolejny do dyspozycji z Fun-
duszy Europejskich z przeznacze-
niem na modernizacje targowisk. 
Odbyło się już nawet w tym tema-
cie  spotkanie z przedstawiciela-
mi  kupców prowadzących dzia-

łalność na naszym bazarze. Na 
spotkaniu zgodzono się co do ko-
nieczności przeprowadzenia dzia-
łań modernizacyjnych. Z oficjal-
nego komunikatu wynika także, 
że nawet to, co dotychczas  Urząd 
- odpierając zarzuty  DN - przed-
stawiał jako rzekomo  niepokony-
walne przeszkody, okazuje się cał-
kiem proste do rozwiązania. Cho-
dzi np. o oczywisty do zastosowa-
nia dwuetapowy tryb przeprowa-
dzenia modernizacji umożliwiają-
cy zachowanie, oczekiwanej przez 
kupców,  ciągłości w prowadzeniu 
działalności handlowej także w 
okresie  budowy.  Tak czy inaczej 
modernizacja targowiska miej-
skiego jest w interesie i lokalnych 
kupców  i konsumentów i  tak-
że Gminy, dlatego DN będzie je 
wspierał. Z niecierpliwością cze-
kamy więc na konkrety, czyli pro-
jekt oraz aplikację do Marszałka o 
środki pomocowe.

sm

Tak wygląda targowiska w Goleniowie. Pozostaje wierzyć, że i nasze doczeka się lepszych czasów
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Burzliwe wybory w Kole M-G PZW 

K. Ziemba nowym prezesem wędkarzy 
Kazimierz Ziemba został nowym prezesem Miejsko -Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie. Przez ostatnie ponad 20 lat, funk-
cję tę pełnił Edward Paszkiewicz. 

Walne zebranie, na którym do-
konano wyboru nowego prezesa i 
zarządu Koła odbyło się w minio-
ną niedzielę, 12 lutego, na stołów-
ce przy Szkole Podstawowej nr 3, 
przy ul. Bohaterów Warszawy. W 
zebraniu wzięła udział nieliczna, 
biorąc pod uwagę ilość członków 
należących do Koła, grupa węd-
karzy. Spośród 611 osób posia-
dających legitymację nowogardz-
kiego koła M-G PZW, na walne 
zebranie przybyło 41 osób (6,7%).  
Z powodu niskiej frekwencji ko-
nieczne było więc przesunięcie 
godziny rozpoczęcia zebrania o 
kilkanaście minut, by taką gru-
pę wędkarzy można było uznać 
za wymagane kworum. Ostatecz-
nie walne zebranie rozpoczęło się 
o godz. 9.45. 

Po złożeniu sprawozdania z 
działalności za ostatnią kaden-
cję przez prezesa Koła, ustępu-
jący zarząd otrzymał absoluto-
rium. Po spełnieniu tej formal-
ności można było przystąpić do 
najważniejszego punktu zebra-
nia – wyborów nowych władz 
Koła. Dotychczasowy prezes E. 
Paszkiewicz nie ubiegał się o ko-
lejną kadencję. Zarząd zareko-
mendował, aby stanowisko to ob-

jął Kazimierz Ziemba – wicepre-
zes Koła M-G PZW od dwóch ka-
dencji, członek tej organizacji od 
1978 roku. Z sali nie padły inne 
kandydatury. W głosowaniu nad 
wyborem prezesa wędkarze po-
parli kandydaturę K. Ziemby jed-
nogłośnie. Tylko sam kandydat 
wstrzymał się od głosu. Po wybo-
rze nowego prezesa Koła, na kilka 
minut wstrzymano realizację dal-
szych punktów z porządku obrad. 
Był to czas na oficjalne podzięko-
wania odchodzącemu już preze-
sowi nowogardzkiego koła M-G 
PZW. Kazimierz Ziemba wręczył 
Edwardowi Paszkiewiczowi pa-
miątkową tablicę, dziękując mu 
za pracę na rzecz PZW i propa-
gowanie idei wędkarstwa, a pozo-
stali członkowie bukiet kwiatów i 
obraz pstrąga potokowego - w ło-
wieniu tego gatunku ryby, były 
już prezes koła, się specjalizuje. E. 
Paszkiewicz  nie krył wzruszenia, 
dziękując również za współpracę. 

Po tym sentymentalnym ak-
cencie powrócono do porządku 
obrad. Przyszedł czas na wybór 
pozostałych członków zarządu. 
Zgodnie z ordynacją PZW ustę-
pujący zarząd ma prawo zapropo-
nować kandydatów na kolejną ka-

dencję, a z sali można zapropono-
wać tylko 20% składu zarządu. W 
praktyce oznacza to dwie osoby, a 
każdy kto chce zgłosić kandyda-
tów ponad ten minimalny próg, 
musi wskazać kogo z listy nazwisk 
zarekomendowanej przez ustępu-
jący zarząd wykreślić. Wówczas 
odbywa się głosowanie nad ta-
kim wnioskiem. Wśród niektó-
rych wędkarzy wywołało to po-
czucie niesprawiedliwości. Za-
rzucali oni, że w ten sposób kolej-
ne zarządy mogą się wybierać w 
nieskończoność, a cała procedu-
ra wyboru jest - mówiąc delikat-
nie - „mało demokratyczna. Czu-
wający nad przebiegiem walnego 
zebrania, przedstawiciel PZW z 
Okręgu szczecińskiego, poinfor-
mował jednak członków nowo-
gardzkiego koła, że taki jest sta-
tut organizacji i na tej sali nikt 
tego zmienić nie może. Doszło do 
ostrej wymiany zdań. Ostatecznie 
po sporym zamieszaniu, człon-
ków zarządu wybrano. W jego 
skład weszli: Danuta Rekowska, 
Bogdan Kondratowicz, Krzysztof 
Pędziszczak, Bogusław Rekowski, 
Tadeusz Siembida, Jan Zamara, 
Władysław Luberadzki, Mariusz 
Bedyński, Marek Garguliński, Jan 
Leśniewski, Przemysław Leśniew-
ski. Razem 11 osób. Nowy zarząd 
ma się ukonstytuować w najbliż-
szą środę – poinformował nas 
prezes Koła K. Ziemba. Wówczas 
wybrany zostanie m.in. wicepre-
zes Koła. 

Niedzielne zebranie, poza wy-
borami było też rzecz jasna okazją 
do podsumowania działalności 
koła PZW w Nowogardzie. Po-
informowano, że w Kole zrzeszo-
nych jest 611 osób, to o dwie wię-
cej niż w ubiegłym roku. Tylko 
w 2016 roku Koło zorganizowa-
ło 9 imprez wędkarskich, w tym 
3 wyjazdowe. Koło kontynuowa-
ło oczywiście program zarybiania 

akwenów znajdujących się obec-
nie pod „opieką” Koło M-G PZW 
tj. m. in. jeziora nowogardzkiego, 
czy jeziora Kościuszki w Olcho-
wie. W minionej kadencji, na pla-
ży w Olchowie wybudowano tak-
że slip, pomost i miejsca do rekre-
acji, nie tylko dla wędkarzy. Nie-
stety jak informowaliśmy w DN, 
cześć zbudowanej własnymi siła-
mi przez wędkarzy przystani, zo-
stała zdewastowana. 

Jedynym problemem, na jaki 
uskarżał się odchodzący pre-
zes Koła E. Paszkiewicz, jest jego 
zdaniem małe zaangażowanie 
członków w działania podejmo-
wane przez zarząd Koła. Nie wie-

le osób angażuje się w prace spo-
łeczne. Wędkarze zarzuty odpie-
rali, twierdząc, że to wina słabej 
wymiany informacji. Zapewniali, 
że są gotowi do pomocy. 

Na zakończenie niedzielnego 
zebrania E. Paszkiewicz wręczył 
dyplomy kilku osobom, które w 
sposób szczególny angażowały się 
w pracę na rzecz Koła.  

W tym dniu, tylko nieco póź-
niej,  walne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze miało też dru-
gie Koło wędkarskie działające na 
naszym terenie tj. PZW Tęczak. 
Relacja z tego zebrania w kolej-
nym, piątkowym wydaniu DN. 

Marcin Simiński 

Tuż po wyborze na prezesa K. Ziemba wręcza pamiątkową tabliczkę z podziękowa-
niami za dotychczasową działalność odchodzącemu prezesowi Koła E. Paszkiewi-
czowi. W tle Danuta Rekowska i Bogdan Kondratowicz

Chwilami dyskusja była emocjonalna. Tu jeden z wędkarzy krytykuje ordynację 
wyborczą, jaka obowiązuje w PZW

Członkowie koła M-G PZW w Nowogardzie w trakcie niedzielnego zebrania

Fura śmieci sobie leci
Witam. Przesyłam państwu zdjęcie, które pokazuje bałagan przy działkach na ulicy Leśnej. Pojemniki należą do Zuk -u. Niestety, nie interesują się oni 

pojemnikami. Śmieci przy dużych wiatrach lądują na działkach. Latem musiałam dzwonić, aby opróżnili pojemniki, bo wszystko się wysypywało. Podob-
no pojemniki z pet są opróżnianie co 2 tygodnie - tak mnie poinformowała Pani z ZUK, tylko że w teorii, bo w praktyce wygląda to inaczej. Pozdrawiam

Od redakcji
Nasze doświadczenie potwierdza spostrzeżenia Czytelniczki.  Brud w mieście to już zjawisko. Śmieci zalegają  nie tylko obok przepełnionych 

pojemników ale także zaśmiecone są całe ciągi uliczne. A wynika to z braku sprzątania. Nie sprzątają nie tylko wtedy, gdy zalega śnieg. Od dawna  
mamy np. nieruszone, odsłonięte po stopniałym już wiele dni temu śniegu, prawdziwe  śmietniskowe „kwiatki”. I to prawie na każdym kroku. W 
DN poruszamy te sprawy systematycznie. Również interweniujemy w Urzędzie Miejskim, ponieważ  zgodnie z ustawą,  to Gmina jest  odpowie-
dzialna za organizację zarówno sprzątania jak i wywozu śmieci. Jedyną odpowiedzią na interwencje, jest stwierdzanie, że sprzątanie i wywóz od-
bywa się zgodnie z harmonogramem. Jednak, gdyby rzeczywiście tak było, nie mielibyśmy problemu z zalegającymi śmieciami bądź zdarzałyby 
się takie sytuacje incydentalnie. Prawda jest taka jak pisze nasza Czytelniczka, że harmonogramy to tylko w teorii, w praktyce wygląda to inaczej.     

Red. 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Śmieci k. działek przy ul. Leśnej. Foto-
grafia nadesłana przez Czytelnika
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 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

Skorzystali na wymianie sprzętu  

Komputery z Maszewa  
dla nowogardzkiego Caritas
O trzy stacjonarne komputery, jednego laptopa i drukarkę otrzymane od starostwa powia-
towego wzbogaciła się parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.  Starostwu już się 
nie przydadzą, tymczasem będą mogły służyć dzieciom angażującym się w życie kościoła. 

Sprzęt został przekazany 
przez Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie na podstawie poro-
zumienia z Caritas. 

- Po sygnale p. Grażyny Ryn-
kiewicz z Caritas, przekazaliśmy 
kilka komputerów uwolnionych 
w ramach wymiany sprzętu w 
starostwie i likwidacji szkoły w 
Maszewie. Cieszę się, że uda-
ło się to sfinalizować przed fe-
riami - informuje Tomasz Kuli-

nicz, starosta goleniowski, któ-
ry w minioną niedzielę (12.02) 
wziął udział w oficjalnym uru-
chomieniu komputerów prze-
kazanych na wyposażenie pa-
rafii  pw. WNMP. Stanowiska 
komputerowe przygotowano w 
jednej z sal na plebani. 

- Sprzęt na pewno przyda się 
ministrantom, czy dzieciom z 
naszej scholi. Komputery wyma-
gają jeszcze „uzbrojenia” w nie-

zbędne programy. Podłączymy 
do nich także internet – mówi 
proboszcz parafii pw. WNMP 
w Nowogardzie, ks. Grzegorz 
Legutko.  

Jak poinformował starosta T. 
Kulinicz, powiat w ramach tego 
samego porozumienia z Cari-
tas, przekazał także 4 kompute-
ry oraz biurka i krzesła, na rzecz 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego. Sprzęt będzie użytko-
wany przez dzieci uczęszczają-
ce do świetlicy środowiskowej 
im. Jana Pawła II, która działa  
na terenie tej parafii.

T. Kulinicz zapowiedział, że 
w najbliższym czasie staro-
stwo będzie wymieniać kolej-
ny sprzęt komputerowy, który 
również może trafić do naszej 
gminy. Wystarczy tylko zgłosić 
takie zapotrzebowanie do sta-
rosty. To dobra okazja do bez-
płatnego pozyskania kompute-
rów na przykład przez sołtysów 
i doposażenie wiejskich świe-
tlic.  

SM 

Tu po niedzielnej mszy św. dzieci zostały zaproszono na skromną inaugurację salki 
komputerowej w budynku plebanii

Jeden z wielu zapomnianych 
w schronisku. Przechodząc obok 
oceniamy go po srebrzącej się 
brodzie, idziemy dalej, uwagę 
zwracamy na psiaki pełne życia, 
lgnące do ludzi. On jest inny, nie 
przykuwa wzroku ale tylko za kra-
tami, na spacerze zmienia się nie 
do poznania, jest pełen życia, ra-
dości i werwy. Biega, bawi się, do-
maga uwagi, świat poznaje za-
pachem. Lord - tak ma na imię, 
11 letni pies średniej wielkości z 
przemiłą sierścią w dotyku, wyka-
strowany czeka na dom. Potrze-
buje niewiele oprócz ciepła, mi-
łości i bliskości człowieka. Przy-
garnij staruszka. Kontakt w spra-

wie adopcji: 91 38 60 535, 793 844 
842, 692 536 108.

Wolontariusze 
– Schronisko Sosnowice

Adoptuj, nie kupuj 

Czyja zguba!!!
Na ul. 15 Lutego, w pobliżu sklepu żelaznego, znaleziono błąkają-

cego się szczeniaka. Psiak posiada obrożę w kolorze fioletowym. Wła-
ściciela proszę o kontakt pod nr tel. 511-053-424 lub 785-081-975.

POLSKI KOMITET POMOCY 
SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
14.02.2017 - WTOREK, OD GODZ. 9:00 -14:00 NUMERY 1-80
15.02.2017 -  ŚRODA, OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 81-160
16.02.2017 -  CZWARTEK, OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 161-270
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych:  
 

Miejsce: Nowogard, Plac Szarych Szeregów

Czas startu biegu: 26.02.2017 godz. 12:00

Dystans: 1963 m   Kontakt: 697 779 948

ORGANIZATOR GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY MECENAT

PARTNER BIEGOWY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PRZY WSPARCIU PATRON MEDIALNYSPONSOR



14-15.02.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

25 lat temu                                 pisał:

77. rocznica deportacji ludności polskiej na Syberię 

Spotkali się jak co roku 
W miniony piątek, 10 lutego, minęła 77. rocznica deportacji ludności polskiej na Syberię. Tradycyjnie w tym dniu, pod pomnikiem Pamięci Sybiraków 
spotkali się byli zesłańcy, ale także ich dzieci i wnuki. 

Spotkanie rozpoczęło się o 
godz. 12.00 i miało dość kameral-
ny charakter.  Wziął w nim udział 
także Piotr Słomski, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, którego przodkowie, w 
tym zmarła w zeszłym roku bab-
cia, także doświadczyli gehenny 
przymusowej wywózki. 

Najpierw zebrani odśpiewa-
li Hymn Sybiraków, a Francisz-
ka Kobylińska, prezes nowo-
gardzkiego Koła Sybiraków, w 
kilku słowach odniosła się do hi-
storii sprzed 77 lat. Następnie ks. 
Modest Markiewicz z parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego odpra-
wił krótką liturgię modląc się ze 
zgromadzonymi w intencji tych, 
którzy nie zdołali przetrwać ze-
słania na  bezwzględną syberyj-
ską ziemię. 

Po wspólnej modlitwie zgro-
madzeni przeszli pod drugie 
miejsce poświęcone poległym 

na „wschodzie”, które znajduje 
się na cmentarzu, by i tam zapa-
lić znicze i wspomnieć o drama-
tycznych losach deportowanych 
przez sowietów na „nieludzką 
ziemię”. 

Poniżej prezentujemy krótki 
artykuł, refleksję jaką po piątko-
wym spotkaniu przygotowała p. 
F. Kobylińska. 

MS 
Pamiętać o tym będą pokole-

nia....
Jak co roku, 10 lutego o godzinie 

12.00 spotkaliśmy się pod pomni-
kiem PAMIĘCI SYBIRAKÓW. W 
pierwszych naszych spotkaniach 
uczestniczyli sami zesłańcy. A te-
raz, bez specjalnych zaproszeń, 
pod pomnikiem spotykają się ze-
słańcy, ich dzieci i wnuki. Już co 
raz mniej jest deportowanych z 
10 lutego 1940 roku, bo gro ode-
szło do Pana albo są bardzo cho-
rzy. Jednak podkreślić należy, że 

dobrze wychowali swoje dzieci, 
bo one zapamiętały ich przeżycia 
i przekazują je swoim dzieciom. 
My, którzy przeżyliśmy lata zesła-
nia, cieszymy się z tego, że młodzi 

wiedzą o tym, że Syberia to Pola-
ków katorżnicza ziemia. Mamy 
nadzieję, że potomkowie wierni 
pamięci swoich rodziców i dziad-
ków przekażą kolejnym pokole-

niom dewizę swoich przodków: 
MACIE STRZEC WOLNOŚĆI I 
WIARY – to nasze zadanie.

Prezes Koła Sybiraków
Franciszka Kobylińska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania, jakie odbyło się pod Pomnikiem Sybiraków w 77. Rocznicę deportacji Polaków na Syberię

Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00

12.02.1993r.
Daj komuś pracę – poszukaj pracy
Bezrobocie w naszej gminie już dawno przekroczyło bezpiecz-

ny pułap. W tej chwili wynosi już około 40 %. Wynika to z tego, że 
rynek pracy w Nowogardzie opierał się na dziedzinach przeżywają-
cych obecnie największy kryzys: budownictwo i rolnictwo. Rozpadło 
się niegdyś jedno z najlepszych przedsiębiorstw budowlanych w wo-
jewództwie. Państwowe PGR-y oraz zakłady obsługujące rolnictwo 
pozbywają się zbędnych ludzi, utrzymując zatrudnienie na poziomie 
niezbędnego minimum. Bezrobotnymi są głównie ludzie z podstawo-
wym wykształceniem. W grudniu duża część tych ludzi straciła prawo 
do kuroniówki. Zasiłki z opieki nie wystarczają, aby utrzymać rodzi-
nę. Roboty publiczne rozwiązują problem na krótką metę. Nowogard 
zostanie zapewne uznany za region zagrożony strukturalnym bezro-
bociem.. Decyzję w tej sprawie zapadną w kwietniu i dopiero wów-
czas będzie można liczyć na pomoc rządu. Potrzebne jest rozwiązanie 
na dziś. Proponuję, aby mieszkańcy Nowogardu pomogli sobie sami. 
Chodzi tu o wykorzystanie tych zasobów pracy, które posiada każde z 
nas. Kopanie działki, umycie samochodu, sprzątanie podwórka, piw-
nicy, umycie okien – to czynności, które można zlecić innym. Można 
stworzyć rynek prac drobnych, których duża ilość zapewni pracę bez-
robotnym. 

18.02.1993r.
Czy dzięki firmie „Sial” staniemy się miastem zielonym?
Na wtorkowym posiedzeniu , Zarząd MiG rozstrzygnął przetarg 

ofert na obsługę zieleni miejskiej. Wybrał ofertę firmy „Sial” z Polic. 
Ich oferta, zdaniem Zarządu, była najbardziej kompleksowa. Firma 
posiada dobre referencje i duże doświadczenie w tych usługach (5 lat 
na rynku), zatrudnia fachowców od kształtowania przestrzeni zielo-
nej i posługuje się nowoczesnym sprzętem zachodnim. W umowie z 
Gminą firma ma zatrudnić pracowników z Nowogardu i uporządko-
wać las komunalny przy ul. Wojska Polskiego. Nastąpiło też otwar-
cie ofert na konserwacje sieci oświetleniowej miasta. Rozstrzygnię-
cie przełożono do czasu wyjaśnienia stanu prawnego własności tej-
że sieci.

Wybrała Dorota Śmieciuch
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Jest duże zainteresowanie 

Rozpoczęły się ferie w Bibliotece
W poniedziałek, 13 lutego, rozpoczęły się ferie zimowe, a w raz z nimi zajęcia dla dzieci w Bibliotece. Odwiedziliśmy tę in-
stytucję by przyjrzeć się jakim zainteresowaniem cieszy się jej oferta na dni wolne od szkoły. 

W pierwszy dzień ferii w Bibliotece, 
dzieci miały spotkanie z przedstawiciel-
kami Celowego Związku Gmin RXXI 

ze Słajsina, Moniką Olechnowicz-Kra-
kowską i Izabelą Ferensztajn. Obie panie 
przedstawiły dzieciom, co to są odpady, 
jak je segregujemy i dlaczego warto to 
robić. Chętnych do udzielania się w za-
jęciach było wiele. W trakcie zajęć, dzieci 
dostały za zadanie wykonać ulotkę infor-
macyjną, w której zachęcą mieszkańców 
miasta do segregowania odpadów. Wy-
łoniony zostanie najciekawszy projekt, 
który zostanie rozesłany do wszystkich 
mieszkańców gminy przez CZG R-XXI.

To jednak nie koniec atrakcji dla dzie-
ci. Aby dogłębniej zapoznać się z tema-
tem segregacji, w ostatni piątek ferii zo-
stała zaplanowana wycieczka dla uczest- ników zajęć, podczas której odwiedzą za-

kład zarządzania odpadami w Słajsinie. 
W programie biblioteki przygotowane są 
także zajęcia z osobami, które uczestni-
czą w życiu codziennym, jednak nie za-
wsze ich dostrzegamy. I tak w kolejne dni 
dzieci spotkają się z policjantem, ratow-
nikiem medycznym, strażakiem, żołnie-
rzem czy leśniczym. Zajęcia mają tema-
tykę edukacyjną, więc dzieci nie tylko 
miło spędzą czas, lecz także dowiedzą się 
pożytecznych rzeczy. Zapytaliśmy więc 
dzieci, czy podobają im się zajęcia? - Mi 
bardzo się tu podoba. Już w tamtym roku 
byłam, i teraz też chce być cały czas. Na 
wycieczkę chyba nie pojadę, bo nie lubię 

jeździć autobusem.- Mówi Oliwia, jed-
na z uczestniczek zajęć. - Ja za to raczej 
pojadę. I też mi się podobają zajęcia. Lu-
bię przychodzić do biblioteki. W wakacje 
na zajęciach też byłam. A tu będę przy-
chodzić do samego końca ferii. - opowia-
da Wiktoria.

Zajęcia w bibliotece są darmowe i 
podczas nich dzieci mają zapewniony 
poczęstunek i napoje. Spotkania rozpo-
czynają się o godz. 12.00 i trwają do go-
dziny 14.00. Będą prowadzone do ostat-
niego dnia ferii, tj. 24 lutego. Szczegóło-
wy program zajęć publikujemy przy tek-
ście. 

DŚ

FERIE ZIMOWE 2017
w  Miejskiej Bibliotece
Program zajęć
14.02 /wtorek/
997 BEZPIECZNE FERIE
spotkanie z policjantem
walentynki w bibliotece na 

podstawie książki K. Grossmann-
-Hensel pt. „Przepis na miłość” 

 robimy kartki walentynkowe     
 
15.02 /środa/
999 NIECH KAŻDY MA W 

GŁOWIE NUMER RATUNKO-
WY, TEN NA POGOTOWIE

spotkanie z ratownikiem me-
dycznym p. Arturem Pietrzyckim

poznajemy zawód ratowni-
ka czytając książkę  R. Butschko-
wa „Mam przyjaciółkę ratownika 
medycznego”

16.02 /czwartek/
JEST ODWAŻNY I WALECZ-

NY, FACH MA BARDZO NIE-
BEZPIECZNY

spotkanie prowadzone przez 
zawodowego żołnierza

ozdabiamy papierowy czołg w 
barwy maskujące

17.02 /piątek/
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 
czytamy opowiadanie K. Ziem-

nickiej pt. „Hipacy chce się za-
kochać”  kocie poszukiwania ale 
draka rysuję zwierzaka 

Wiktoria

Dzieci podczas spotkania z p.Moniką z CZG R-XXI

Oliwia z kolegą
reKLAMA
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Wydzierżawię
 lokal usługowy 

w Dobrej Nowogardzkiej 
o pow. 58 m2 . 

Tel. 509 528 688

Budimex jest największą �rmą budowlaną w Polsce z blisko 50- letnią tradycją. 
Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych, 

a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT- najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. 
Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska �rma o globalnym zasięgu- Ferrovial. 

Grupa Budimex zatrudnia ponad 6 tys. osób i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. 
Do grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FBSerwis. 

www.budimex.pl

Budimex S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 24.01.2017 roku 

rozpoczął prace związane z realizacją inwestycji:
„Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard 

(S-3, węzeł "Goleniów Północ" /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)”.
Planowany termin zakończenia prac to 29.04.2019 rok.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności 
i utrudnienia związane z prowadzonymi robotami.

Dziś już 40 masz lat,
dziś znów otwiera się przed Tobą świat,
 korzystaj więc z życia i baw się śmiało

szalej, imprezuj i pij niemało.
Dla Kochanego jubilata

Grzegorza Lisieckiego
od żony i kochających synów

Już po raz czwarty w SP 2 

Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego 
W dniu 10 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się IV Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego – 
zmarłego w styczniu 2013 roku nauczyciela wychowania fizycznego, uczącego przez wiele lat właśnie w tej szkole. 

W ramach memoriału  odbyły się zawo-
dy w skoku wzwyż. Otworzyła je oficjalnie 
dyrektor SP 2, Lidia Wiznerowicz – Gliwna, 
witając zawodników i zaproszonych gości. 
Wśród nich nie zabrakło tych najważniej-
szych tego dnia osób tj. wdowy po zmar-
łym przed 4 laty nauczycielu, czyli pani 
Róży oraz córki, pani Marty, która przyby-
ła na zawody z 10-miesięcznym synkiem 
Kacprem Grzegorzem. Na zawodach obec-
ny był również burmistrz Nowogardu, Ro-
bert Czapla. 

Do sportowej rywalizacji stanęło 48 za-
wodników z ośmiu szkół podstawowych z 
terenu naszej gminy tj. SP 1 i SP2  z Nowo-
gardu oraz pięciu szkół wiejskich z: Błotna, 
Długołęki, Orzechowa, Strzelewa i Wierz-
bięcina. Swoją reprezentację wystawiła też 
Szkoła Podstawowa z sąsiedniej gminy Osi-
na. Każdej drużynie towarzyszył trener- na-
uczyciel W-F. 

Uczestnikom memoriału puchary i me-
dale wręczali: Róża Górczewska oraz Lidia 
Wiznerowicz-Gliwna i Jarosław Jesionka  z 
SP 2. Nazwiska zwycięzców i pełne wyniki 
zawodów prezentujemy przy tekście.

Na zakończenie memoriału p. Róża po-
dziękowała wszystkim za organizację tej 
sportowej imprezy, a tym samym pamięć 
o jej zmarłym mężu. Należy podkreślić, że 
sala przy SP 2 jest jedyną „areną”, na której 
odbywają się zawody w skoku wzwyż w na-
szej gminie.  

Organizatorami IV Memoriału im. 
Grzegorza Górczewskiego była SP 2, a 
sponsorami: Genowefa Głowicka, To-
masz Stępniewski, Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowo-

gardzie oraz Gmina Nowogard. 
Kolejny Memoriał już za rok. 

Marcin Simiński 

Wyniki IV Memoriału 
im. Grzegorza Górczewskiego 

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:
I m. Julia Pałczyńska (SP Osina) oraz  Julia Salamon (SP Błotno)
III m. Wiktoria Nagły (SP 2)

Klasyfikacja indywidualna chłopców:
I m. Konrad Macyra (SP 2)
II m. Michał Włochowicz (SP Błotno)
III m. Maciej Nowak (SP Długołęka)

Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
I m. SP Błotno, II m. SP 2, III m. SP Osina, IV m. SP Strzelewo, V m. 

Sp Orzechowo, VI m. SP 1, VII m. SP Długołęka, VIII m. Wierzbięcin

Klasyfikacja drużynowa chłopców: 
I m. SP 2, II m. SP Strzelewo, III m. SP Błotno, IV m. SP Osina, V 

m. SP Długołęka, VI m. SP 1, VII m. SP Wierzbięcin, VIII m. SP Orze-
chowo. 

Źródło: SP 2

I m. w zawodach, w klasyfikacji drużynowej, w kat. dziewcząt zajęły uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w Osinie

Najlepszą drużyną szkolną wśród chłopców była reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 2

Zwyciężczynie zawodów w kategorii indywidulanej, od lewej Julia Pałczyńska, Ju-
lia Salamon i Wiktoria Nagły

Zwycięzcy w kat. indywidualnej chłopców, od lewej z dyplomami Konrad Macyra, 
Michał Włochowicz i Maciej Nagły

Zawodnicy tuż przed rozpoczęciem memoriału

ŻYCZeNIA

reKLAMA
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Liga Przełajowa i MTB 

Ścigali się tylko Młodzicy
W niedzielę (12 lutego), w nowogardzkim "Sarnim Lesie" rozegrano V serię Ligi Przełajo-
wej i MTB. Tym razem, wyjątkowo o punkty do klasyfikacji generalnej walczyli tylko mło-
dzicy. Podyktowane to było trudnymi warunkami panującymi na trasie, przeznaczonej dla 
starszych kolarzy. Pośród młodzików w V serii zwyciężył Robert Krause.  

Już po raz piąty, kolarze rywali-
zujący w Lidze Przełajowej i MTB, 
spotkali się aby odbyć wspólny 
trening, przeprowadzany w cha-
rakterze kolarskiej ligi. Tym ra-
zem jednak, zawodnicy startu-
jący w kategorii Open na dłuż-
szym dystansie, dosłownie prze-
prowadzili tylko trening, gdyż wa-
runki panujące na trasie wyści-
gu mogły stwarzać zagrożenie. W 
związku z tym, zawodnicy z kate-
gorii Open przejechali przez dy-
stans wyścigu spokojnie, bez ry-
walizacji o poszczególne miejsca, 
a o punkty do klasyfikacji general-
nej walczyli tylko Młodzicy, którzy 
rywalizują na innym, krótszym dy-
stansie. - Tym razem Liga Przeła-
jowa odbyła się tylko dla kategorii 
Młodzik. Kategoria Open nie ściga-
ła się, gdyż postanowiliśmy przeje-
chać tę edycję treningowo, bez kla-

syfikacji. To wszystko ze względów 
bezpieczeństwa, trasa wyścigu w 
wielu miejscach była oblodzona. O 
punkty walczyli Młodzicy, ponie-
waż rywalizują na zmienionej tra-
sie, która była bezpieczna - poin-
formował redakcję DN Łukasz Ja-
nic. W piątej serii Ligi do rywaliza-
cji w kategorii Młodzik przystąpi-
ło 7 kolarzy - wszyscy reprezentu-
ją barwy LKK Chrabąszczy Nowo-
gard. Najszybszy był Robert Krau-
se, który za wygraną w V serii do-
pisał do swojego dorobku 5 punk-
tów. Na drugim miejscu uplasował 
się Hubert Grygowski, dla którego 
oznaczało to zdobycie 3 punktów. 
Dwa punkty za zajęcie 3. miejsca 
wywalczył Jacek Fecak. Tuż za po-
dium z 1 punktem wyścig zakoń-
czył Mateusz Krugły. Pozostali za-
wodnicy także do swojego dorob-
ku dopisali 1 punkt, a byli nimi Fi-

lip Kowalski, Aleksander Siemierz 
oraz Maciek Kolasiński. Warto do-
dać, że dla tych kolarzy był to de-
biut w Lidze Przełajowej. Po V se-
riach przejechanych przez Mło-
dzików, w klasyfikacji generalnej 
swoją przewagę powiększył Robert 
Krause, który obecnie ma na swo-
im koncie 16 punktów. Na drugim 
miejscu plasuje się Hubert Gry-
gowski z wywalczonymi 11 punk-
tami. Ci dwaj kolarze, są już w za-
sadzie poza zasięgiem pozostałej 
stawki. Emocjonująco zapowiada 
się za to walka o 3. miejsce. Obec-
nie na trzecim stopniu podium 
znajduje się Mateusz Krugły z 6 
punktami na koncie, natomiast tuż 
za nim, na 4. miejscu plasuje się Ja-
cek Fecak z liczbą 5 punktów. Przy 
artykule publikujemy punktację z 
V serii oraz klasyfikację generalną. 

KR  

Podium w kategorii Młodzik, od lewej - Hubert Grygowski, Robert Krause, Jacek 
Fecak, Mateusz Krugły, Filip Kowalski, Aleksander Siemierz, Maciek Kolasiński

Liga Przełajowa i MTB Nowogard/Goleniów 2016/2017
V seria
Młodzicy:
1. Robert Krause (LKK Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze Nowogard) 3 pkt.
3. Jacek Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)  2 pkt.
4. Mateusz Krugły (LKK Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
5. Filip Kowalski (LKK Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
6. Aleksander Siemierz (LKK Chrabąszcze Nowogard) 1 pkt.
7. Maciek Kolasiński (LKK Chrabąszcze Nowogard) 1 pkt.
Klasyfikacja generalna:
1. Robert Krause (LKK Chrabąszcze Nowogard)  16 pkt.
2. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze Nowogard) 11 pkt.
3. Mateusz Krugły (LKK Chrabąszcze Nowogard)  6 pkt.
4. Jacek Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
5. Karol Dzierżawski (Ratusz Maszewo)   3 pkt.
6. Mateusz Pieprz (Ratusz Maszewo)   2 pkt.
7. Rafał Głowacki (LKK Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
8. Robert Strojny (LKK Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
9. Filip Kowalski (LKK Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
10. Aleksander Siemierz (LKK Chrabąszcze Nowogard) 1 pkt.
11. Maciek Kolasiński (LKK Chrabąszcze Nowogard) 1 pkt.

Piłkarze Pomorzanina z grupy wiekowej Orlików, podczas turnieju w Płotach zajęli 
7. miejsce

Na zdjęciu piłkarze zespołu Młodzików Starszych, którzy w Płotach zajęli  5. miejsce

Młodzi piłkarze na turniejach w Płotach

Szlifują formę
Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, tak jak ich starsi koledzy szlifują formę przed 
startem rundy wiosennej. W ostatnim czasie dwie młodzieżowe drużyny występowały na 
halowych turniejach organizowanych w Płotach.

Swój okres przygotowawczy do 
rundy wiosennej mają nie tylko 
seniorzy, ale i młodsze grupy tre-
nujące w Pomorzaninie Nowo-
gard. W miniony weekend w tur-
niejach halowych zaprezentowa-
li się piłkarze występujący w gru-
pie Orlików oraz zespół Młodzi-
ków Starszych. Podopieczni Ani-
ty Piotrowskiej z zespołu Orli-
ków w sobotę (11 lutego) pod-
czas Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej organizowanego w Pło-
tach, wywalczyli 7. miejsce. Z 
kolei następnego dnia, również 
w Płotach rywalizowali zawodni-

cy zespołu Młodzik Starszy. Pił-
karze Pomorzanina zajęli w tym 

przedziale wiekowym 5. miejsce. 
KR
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Postrzelali i wygrali z OKS-em Goleniów

Dwie bramki Lewandowskiego i Listkiewicza
W sobotę (11 lutego) o godzinie 13:00, na stadionie w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali sparing z tamtejszym OKS-em Center MD. 
Trener Zbigniew Gumienny mógł tym razem skorzystać z większej liczby podstawowych zawodników, co przełożyło się również na skuteczność. Nowogar-
dzianie strzelili rywalom 4 gole. 

OKS Center MD Goleniów - Pomorzanin Nowogard 3:4 (1:2)
Gole: Kamil Lewandowski (22’, 30’), Rafał Listkiewicz (60’, 85’)
Skład: Kornel Pękala - Adam Mańka, Paweł Królik, Konrad Adamek, Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński, Marek Kowalski, Dominik Wawrzyniak, Mateusz 

Toruński - Kamil Lewandowski, Rafał Listkiewicz; zmiany: Bartłomiej Kozieł, Radosław Masalski, Michał Jutkiewicz. 

Jak informowaliśmy w zapo-
wiedzi tego meczu sparingowego, 
OKS bardzo dobrze spisuje się w 
A Klasie i walczy o awans do re-
gionalnej okręgówki, w której wy-
stępuje Pomorzanin. Trener Zbi-
gniew Gumienny skorzystał z kil-
ku podstawowych piłkarzy, któ-
rzy ostatnio opuszczali spotka-
nia sparingowe. Na ławce rezer-
wowych zasiadł m.in. urodzony 
w 2001 roku Michał Jutkiewicz, 
który otrzymał od trenera swo-
ją szansę i zadebiutował w senior-
skiej piłce. Pomorzanin był stro-
ną przeważającą, co potwierdził 
po pierwszych 30 minutach. Naj-
pierw w 22. minucie nowogar-
dzianie wykonywali rzut rożny. 
Po dośrodkowaniu mocno zako-

tłowało się w polu karnym, a fut-
bolówka trafiła pod nogi Kami-
la Lewandowskiego, który zdobył 
pierwszą bramkę dla Pomorzani-

na. W 30. minucie było już 2:0, a 
w roli głównej ponownie wystąpił 
Kamil Lewandowski. Napastnik z 
Nowogardu, przeprowadził indy-
widualną akcję i precyzyjnie ude-
rzył z około 20 metrów. Piłka od-
biła się jeszcze od słupka i wpadła 
do bramki rywali. W 35. minucie 
składną akcję przeprowadzili go-
spodarze, którzy znaleźli sposób 
na Kornela Pękalę i zdobyli bram-
kę kontaktową. Po zmianie stron 
z pomocą dla goleniowian przy-
szedł arbiter, który w 58. minu-
cie dopatrzył się przewinienia w 
polu karnym Michała Jutkiewi-
cza. W efekcie rzut karny zamie-
niony na bramkę wyrównująca 
dla OKS-u. Nowogardzianie bar-
dzo szybko otrząsnęli się po stra-

cie gola i ponownie wyszli na pro-
wadzenie. W 60. minucie Pomo-
rzanin przeprowadził składną ak-
cje, po której Rafał Listkiewicz 
bardzo ładnie uderzył zza pola 
karnego, strzelając swojego pierw-
szego gola w tym meczu. Na pięć 
minut przed końcem regulamino-
wego czasu gry, Listkiewicz po-
nownie wpisał się na listę strzel-
ców, podwyższając wynik na 4:2. 
Gdy wydawało się, że takim rezul-
tatem zakończy się ten sparing, z 
nieuwagi nowogardzkiej defensy-
wy skorzystali gospodarze strze-
lając trzeciego gola i zmniejszając 
straty. Ostatecznie Pomorzanin 
wygrał z OKS-em 4:3, przez nie-
mal cały mecz kontrolując boisko-
we wydarzenia. Cieszy skutecz-

ność nowogardzkich napastni-
ków, ale niepokoi gra w obronie... 
Przypomnijmy, że nowogardzia-
nie w przerwie zimowej straci-
li podstawowego stopera Damia-
na Kosiora i widać, że dla trenera 
Zbigniewa Gumiennego może to 
być spory problem. Najprawdo-
podobniej jednym ze środkowych 
obrońców zostanie Adam Mań-
ka, pytanie kto będzie drugim? W 
tym sparingu w tej roli wystąpił 
Paweł Królik, nominalnie grają-
cy na skrzydle. Do startu rozgry-
wek ligowych jeszcze trochę cza-
su i wierzymy, że trener Zbigniew 
Gumienny znajdzie odpowiednie 
rozwiązanie aby wypełnić lukę po 
Damianie Kosiorze. 

KR 

Pomorzanin wygrał z OKS-em Gole-
niów 43, a dwa gole strzelił Kamil 
Lewandowski

Turniej Piłki Ręcznej w SP nr 1

Podium UKS „Jedyneczki”
W środę (8 lutego) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,  Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedyneczka”, zorganizował turniej piłki ręcznej chłopców klas IV i V. W 
poszczególnych kategoriach tryumfowali młodzi szczypiorniści z Koszalina oraz ze Szcze-
cina. Gospodarze wywalczyli podium w kategorii klas piątych. 

Turniej odbył się  przy finansowym 
wsparciu przyjaciół klubu UKS “Jedy-
neczka”, państwa Honoraty i Artura 
Lembas, dzięki życzliwości dyrektora 
SP nr 1 Sebastiana Szymańskiego  oraz 
w towarzystwie słodkiego poczęstunku, 
zapewnionego przez Państwa Pędzisz-
czaków. Zawody cieszyły się dużym za-
interesowaniem zespołów z całego wo-
jewództwa, które przybyły do Nowo-
gardu i w trakcie rozgrywek zdobywały 
doświadczenie. Niezaprzeczalną atrak-
cją tego wydarzenia był udział zespo-
łu tanecznego z klas IV z SP nr 1 No-
wogard (skład: Marta Nawara, Hania 
Śniegowska, Kornelia Kowalczyk, Jes-
sica Cesarska, Maja Radecka, Weronika 
Łapa, Zuzia Pędziszczak, Olga Gargu-

lińska, Jessica Gardeła, Domonika Pie-
truszewska, Natalia Pabisiak, Wiktoria 
Gęglawy). Dziewczynki swoimi chear-
liderskimi występami ożywiały czas w 
przerwach między meczami - wzbudza-
jąc entuzjazm i zagrzewając do walki.

W klasach IV wystąpiło 6 zespo-
łów, które rozgrywały swoje mecze w 
2 dwóch grupach, a następnie walczyły 
o miejsca 5., 3., i 1. Najlepsi byli szczy-
piorniści ze Szkoły Podstawowej nr 18 
w Koszalinie, którzy na podium wy-
przedzili SP nr 55 ze Szczecina oraz SP 
nr 71 również ze Szczecina. Zawodni-
cy UKS “Jedyneczki” w tym przedzia-
le wiekowym wywalczyli 5. miejsce, ry-
walizując w następującym składzie: Cy-
prian Nykiel, Wiktor Szkolnicki, Jakub 

Szot, Gabriel Bartos, Tobiasz Laskowski, 
Maciej Miklas, Dominik Pilipiuk, Oli-
wier Kuśnierz, Maciej Płachecki, Ma-
teusz Połatyński, Bohdan Niemira, Sta-
nisław Rabiejewski oraz Karol Gieryń, 
trener zespołu - p. Bogdan Wawryczuk. 
W klasach V wystąpiły 4 zespoły, które 
rozgrywały swoje mecze systemem każ-
dy z każdym. Zwyciężyli szczypiorniści 
Szkoły Podstawowej nr 55 ze Szczeci-
na, drugie miejsce przypadło SP nr 18 
z Koszalina, natomiast na 3. miejscu 
uplasowali się zawodnicy UKS-u “Jedy-
neczka”. Drużyna gospodarzy w katego-
rii wiekowej klas V wystąpiła w nastę-
pującym składzie:  Bolesław Grygowski, 
Mateusz Pleskacz, Kacper Sudomierski, 
Filip Szczyrba, Mateusz Krugły, Miłosz 
Jurzysta, Mieszko Szymański, Wiktor 

W turnieju piłki ręcznej organizowanym przez UKS Jedyneczka, wystąpiło w sumie 136 młodych szczypiornistów

Info: Bogdan Wawryczuk
Prezes klubu 
UKS “Jedyneczka”Nowogard
Klasyfikacja końcowa:

Klasy IV
1. SP nr 18 Koszalin
2. SP nr 55 Szczecin
3. SP nr 71 Szczecin
4. SP nr 3 Nowogard
5. UKS “Jedyneczka” Nowogard
6. SP nr 23 Szczecin

Klasy V
1. SP nr 55 Szczecin
2. SP nr 18 Koszalin
3. UKS “Jedyneczka” Nowogard
4. SP nr 23 Szczecin

Mikołajewski, Jakub Łuczyszyn, Kamil 
Kaczmarek, Max Labocha, Maciek Cy-
bulski, Wojtek Lewandowski, trener ze-
społu – p. Artur Danilewski. Nie oby-
ło się również bez wyróżnień indywi-
dualnych. W turnieju wybrano najlep-
szych zawodników swoich drużyn, klas 
IV: SP 18 Koszalin – Jeremiasz Hirniak, 
SP 3 Nowogard – Arian Sokołowski, SP 
23 Szczecin – Kacper Rochowicz, SP 55 
Szczecin – Adam Biały, SP 71 Szczecin 
– Jakub Wądołowski, UKS Jedynecz-
ka – Tobiasz Laskowski; z klas V: SP 18 
Koszalin – Cezary Marianowski, SP 55 
Szczecin – Oliwier Skierkowski, SP 23 
Szczecin – Oskar Dreszer, UKS Jedy-
neczka – Mateusz Krugły. Sędziom tur-
nieju był Pan Jerzy Kusiak. -  Składam 
Panu sędziemu duże podziękowania za 
współpracę przy organizacji wydarzenia, 
które było największym przeprowadzo-
nym do tej pory pod patronatem „Jedy-
neczki”- wzięło w nim udział 136 zawod-
ników. Kończąc, jeszcze raz chciałbym 
podziękować tym, którzy przyczynili się 
do sukcesu turnieju i mam nadzieję, że 
grono przyjaciół wspierających działania 
UKS-u będzie nadal się powiększać, do 

czego serdecznie zachęcam - mówi Pre-
zes klubu UKS “Jedyneczka” Nowogard 
Bogdan Wawryczuk. Gratulujemy mło-
dym piłkarzom ręcznym z Nowogardu 
uzyskanych wyników oraz życzymy dal-
szego sportowego rozwoju. przy artyku-
le publikujemy klasyfikacje końcową w 
poszczególnych kategoriach. 

Oprac: KR

Na zdjęciu wyróżnieni najlepsi szczypiorniści turnieju w poszczególnych drużynach
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Postrzelali i wygrali z OKS-em Goleniów

Dwie bramki Lewandowskiego i Listkiewicza
W sobotę (11 lutego) o godzinie 13:00, na stadionie w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali sparing z tamtejszym OKS-em Center MD. 
Trener Zbigniew Gumienny mógł tym razem skorzystać z większej liczby podstawowych zawodników, co przełożyło się również na skuteczność. Nowogar-
dzianie strzelili rywalom 4 gole. 

OKS Center MD Goleniów - Pomorzanin Nowogard 3:4 (1:2)
Gole: Kamil Lewandowski (22’, 30’), Rafał Listkiewicz (60’, 85’)
Skład: Kornel Pękala - Adam Mańka, Paweł Królik, Konrad Adamek, Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński, Marek Kowalski, Dominik Wawrzyniak, Mateusz 

Toruński - Kamil Lewandowski, Rafał Listkiewicz; zmiany: Bartłomiej Kozieł, Radosław Masalski, Michał Jutkiewicz. 

Jak informowaliśmy w zapo-
wiedzi tego meczu sparingowego, 
OKS bardzo dobrze spisuje się w 
A Klasie i walczy o awans do re-
gionalnej okręgówki, w której wy-
stępuje Pomorzanin. Trener Zbi-
gniew Gumienny skorzystał z kil-
ku podstawowych piłkarzy, któ-
rzy ostatnio opuszczali spotka-
nia sparingowe. Na ławce rezer-
wowych zasiadł m.in. urodzony 
w 2001 roku Michał Jutkiewicz, 
który otrzymał od trenera swo-
ją szansę i zadebiutował w senior-
skiej piłce. Pomorzanin był stro-
ną przeważającą, co potwierdził 
po pierwszych 30 minutach. Naj-
pierw w 22. minucie nowogar-
dzianie wykonywali rzut rożny. 
Po dośrodkowaniu mocno zako-

tłowało się w polu karnym, a fut-
bolówka trafiła pod nogi Kami-
la Lewandowskiego, który zdobył 
pierwszą bramkę dla Pomorzani-

na. W 30. minucie było już 2:0, a 
w roli głównej ponownie wystąpił 
Kamil Lewandowski. Napastnik z 
Nowogardu, przeprowadził indy-
widualną akcję i precyzyjnie ude-
rzył z około 20 metrów. Piłka od-
biła się jeszcze od słupka i wpadła 
do bramki rywali. W 35. minucie 
składną akcję przeprowadzili go-
spodarze, którzy znaleźli sposób 
na Kornela Pękalę i zdobyli bram-
kę kontaktową. Po zmianie stron 
z pomocą dla goleniowian przy-
szedł arbiter, który w 58. minu-
cie dopatrzył się przewinienia w 
polu karnym Michała Jutkiewi-
cza. W efekcie rzut karny zamie-
niony na bramkę wyrównująca 
dla OKS-u. Nowogardzianie bar-
dzo szybko otrząsnęli się po stra-

cie gola i ponownie wyszli na pro-
wadzenie. W 60. minucie Pomo-
rzanin przeprowadził składną ak-
cje, po której Rafał Listkiewicz 
bardzo ładnie uderzył zza pola 
karnego, strzelając swojego pierw-
szego gola w tym meczu. Na pięć 
minut przed końcem regulamino-
wego czasu gry, Listkiewicz po-
nownie wpisał się na listę strzel-
ców, podwyższając wynik na 4:2. 
Gdy wydawało się, że takim rezul-
tatem zakończy się ten sparing, z 
nieuwagi nowogardzkiej defensy-
wy skorzystali gospodarze strze-
lając trzeciego gola i zmniejszając 
straty. Ostatecznie Pomorzanin 
wygrał z OKS-em 4:3, przez nie-
mal cały mecz kontrolując boisko-
we wydarzenia. Cieszy skutecz-

ność nowogardzkich napastni-
ków, ale niepokoi gra w obronie... 
Przypomnijmy, że nowogardzia-
nie w przerwie zimowej straci-
li podstawowego stopera Damia-
na Kosiora i widać, że dla trenera 
Zbigniewa Gumiennego może to 
być spory problem. Najprawdo-
podobniej jednym ze środkowych 
obrońców zostanie Adam Mań-
ka, pytanie kto będzie drugim? W 
tym sparingu w tej roli wystąpił 
Paweł Królik, nominalnie grają-
cy na skrzydle. Do startu rozgry-
wek ligowych jeszcze trochę cza-
su i wierzymy, że trener Zbigniew 
Gumienny znajdzie odpowiednie 
rozwiązanie aby wypełnić lukę po 
Damianie Kosiorze. 

KR 

Pomorzanin wygrał z OKS-em Gole-
niów 43, a dwa gole strzelił Kamil 
Lewandowski

Turniej Piłki Ręcznej w SP nr 1

Podium UKS „Jedyneczki”
W środę (8 lutego) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,  Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedyneczka”, zorganizował turniej piłki ręcznej chłopców klas IV i V. W 
poszczególnych kategoriach tryumfowali młodzi szczypiorniści z Koszalina oraz ze Szcze-
cina. Gospodarze wywalczyli podium w kategorii klas piątych. 

Turniej odbył się  przy finansowym 
wsparciu przyjaciół klubu UKS “Jedy-
neczka”, państwa Honoraty i Artura 
Lembas, dzięki życzliwości dyrektora 
SP nr 1 Sebastiana Szymańskiego  oraz 
w towarzystwie słodkiego poczęstunku, 
zapewnionego przez Państwa Pędzisz-
czaków. Zawody cieszyły się dużym za-
interesowaniem zespołów z całego wo-
jewództwa, które przybyły do Nowo-
gardu i w trakcie rozgrywek zdobywały 
doświadczenie. Niezaprzeczalną atrak-
cją tego wydarzenia był udział zespo-
łu tanecznego z klas IV z SP nr 1 No-
wogard (skład: Marta Nawara, Hania 
Śniegowska, Kornelia Kowalczyk, Jes-
sica Cesarska, Maja Radecka, Weronika 
Łapa, Zuzia Pędziszczak, Olga Gargu-

lińska, Jessica Gardeła, Domonika Pie-
truszewska, Natalia Pabisiak, Wiktoria 
Gęglawy). Dziewczynki swoimi chear-
liderskimi występami ożywiały czas w 
przerwach między meczami - wzbudza-
jąc entuzjazm i zagrzewając do walki.

W klasach IV wystąpiło 6 zespo-
łów, które rozgrywały swoje mecze w 
2 dwóch grupach, a następnie walczyły 
o miejsca 5., 3., i 1. Najlepsi byli szczy-
piorniści ze Szkoły Podstawowej nr 18 
w Koszalinie, którzy na podium wy-
przedzili SP nr 55 ze Szczecina oraz SP 
nr 71 również ze Szczecina. Zawodni-
cy UKS “Jedyneczki” w tym przedzia-
le wiekowym wywalczyli 5. miejsce, ry-
walizując w następującym składzie: Cy-
prian Nykiel, Wiktor Szkolnicki, Jakub 

Szot, Gabriel Bartos, Tobiasz Laskowski, 
Maciej Miklas, Dominik Pilipiuk, Oli-
wier Kuśnierz, Maciej Płachecki, Ma-
teusz Połatyński, Bohdan Niemira, Sta-
nisław Rabiejewski oraz Karol Gieryń, 
trener zespołu - p. Bogdan Wawryczuk. 
W klasach V wystąpiły 4 zespoły, które 
rozgrywały swoje mecze systemem każ-
dy z każdym. Zwyciężyli szczypiorniści 
Szkoły Podstawowej nr 55 ze Szczeci-
na, drugie miejsce przypadło SP nr 18 
z Koszalina, natomiast na 3. miejscu 
uplasowali się zawodnicy UKS-u “Jedy-
neczka”. Drużyna gospodarzy w katego-
rii wiekowej klas V wystąpiła w nastę-
pującym składzie:  Bolesław Grygowski, 
Mateusz Pleskacz, Kacper Sudomierski, 
Filip Szczyrba, Mateusz Krugły, Miłosz 
Jurzysta, Mieszko Szymański, Wiktor 

W turnieju piłki ręcznej organizowanym przez UKS Jedyneczka, wystąpiło w sumie 136 młodych szczypiornistów

Info: Bogdan Wawryczuk
Prezes klubu 
UKS “Jedyneczka”Nowogard
Klasyfikacja końcowa:

Klasy IV
1. SP nr 18 Koszalin
2. SP nr 55 Szczecin
3. SP nr 71 Szczecin
4. SP nr 3 Nowogard
5. UKS “Jedyneczka” Nowogard
6. SP nr 23 Szczecin

Klasy V
1. SP nr 55 Szczecin
2. SP nr 18 Koszalin
3. UKS “Jedyneczka” Nowogard
4. SP nr 23 Szczecin

Mikołajewski, Jakub Łuczyszyn, Kamil 
Kaczmarek, Max Labocha, Maciek Cy-
bulski, Wojtek Lewandowski, trener ze-
społu – p. Artur Danilewski. Nie oby-
ło się również bez wyróżnień indywi-
dualnych. W turnieju wybrano najlep-
szych zawodników swoich drużyn, klas 
IV: SP 18 Koszalin – Jeremiasz Hirniak, 
SP 3 Nowogard – Arian Sokołowski, SP 
23 Szczecin – Kacper Rochowicz, SP 55 
Szczecin – Adam Biały, SP 71 Szczecin 
– Jakub Wądołowski, UKS Jedynecz-
ka – Tobiasz Laskowski; z klas V: SP 18 
Koszalin – Cezary Marianowski, SP 55 
Szczecin – Oliwier Skierkowski, SP 23 
Szczecin – Oskar Dreszer, UKS Jedy-
neczka – Mateusz Krugły. Sędziom tur-
nieju był Pan Jerzy Kusiak. -  Składam 
Panu sędziemu duże podziękowania za 
współpracę przy organizacji wydarzenia, 
które było największym przeprowadzo-
nym do tej pory pod patronatem „Jedy-
neczki”- wzięło w nim udział 136 zawod-
ników. Kończąc, jeszcze raz chciałbym 
podziękować tym, którzy przyczynili się 
do sukcesu turnieju i mam nadzieję, że 
grono przyjaciół wspierających działania 
UKS-u będzie nadal się powiększać, do 

czego serdecznie zachęcam - mówi Pre-
zes klubu UKS “Jedyneczka” Nowogard 
Bogdan Wawryczuk. Gratulujemy mło-
dym piłkarzom ręcznym z Nowogardu 
uzyskanych wyników oraz życzymy dal-
szego sportowego rozwoju. przy artyku-
le publikujemy klasyfikacje końcową w 
poszczególnych kategoriach. 

Oprac: KR

Na zdjęciu wyróżnieni najlepsi szczypiorniści turnieju w poszczególnych drużynach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

V Szkolny Konkurs 
Fotograficzny pt.:  
„Zima w obiektywie aparatu” 
Kolejna edycja konkursu fotograficznego cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, 
którzy zaprezentowali swoje prace – trzeba przyznać, że fotografie były bardzo różnorod-
ne, tak jak różnorodni są uczniowie. 

Tradycyjnie w konkursie mo-
gli wziąć udział nie tylko ucznio-
wie, ale i pracownicy szkoły. Ko-
misja konkursowa w składzie: Pan 
Jarosław Chudyk (dyrektor szko-
ły), Pani Beata Woźnica-Stanisła-
wek (zastępca dyrektora), Pani Wie-
sława Kisłowska (przedstawicielka 
szkolnej administracji), Pani Da-
nuta Adamczyk (przedstawicielka 
Rady Pedagogicznej) oraz Magda-
lena Radawiec i Wiktoria Żbikow-
ska (przedstawicielki Szkolnego Sa-
morządu Uczniowskiego), nie mia-
ła wcale łatwego zadania – musia-
ła bowiem dokonać oceny 15 foto-
grafii uczniowskich oraz 4 fotogra-
fii pracowników szkoły. Po podsu-
mowaniu przyznanych punktów 
wszystko było już wiadomo! 

KATEGORIA UCZNIOWIE:
I miejsce zajęła Gabriela Le-

sner z klasy I E (zdjęcie pt.: „Owo-
ce zimy”) 

Wyróżnienie otrzymała Justyna 
Smykla z klasy III TE 

KATEGORIA PRACOWNICY 
SZKOŁY:

I miejsce zajęły ex aequo Ewa 

Staszak („Śnieżne parasole”) oraz 
Monika Sipajło („W drodze do No-
wogardu”)

Uroczyste wręczenie dyplomów 
oraz nagród odbyło się 7 lutego 
(wtorek). Organizatorkami kon-

kursu były Panie Anna Durnie-
wicz i Katarzyna Kijana. Wszyst-
kich uczniów i pracowników szko-
ły zapraszamy do udziału w następ-
nej VI już edycji konkursu! Laureatka I miejsca – Gabriela Lesner z organizatorem oraz dyrektorem szkoły 

I semestr roku szkolnego 2016/2017  podsumowany!
Tuż przed feriami zimowymi, a dokładnie 10 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się uro-
czysty apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2016/2017. 

Apel (a właściwie szkolny TE-
LEEXPRESS) poprowadzili pro-
fesjonalnie uczniowie: Wiolet-
ta Szymczak, Monika Staszak 
oraz Wojciech Gola. Prowadzą-
cy przypomnieli nam o najważ-
niejszych wydarzeniach i uroczy-
stościach, które miały miejsce w I 
semestrze ( np.: akcja „Sprzątanie 
Świata”, kiermasz podręczników, 
Dzień Nauczyciela, Święto Odzy-
skania Niepodległości oraz Dzień 
Patrona ZSP). Następnie dyrektor 
szkoły Pan Jarosław Chudyk oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Zofia Przybyszewska wrę-
czyli dyplomy i nagrody uczniom, 
którzy osiągnęli w I semestrze 
najwyższą średnią oraz najwyższą 

frekwencję. 
Uczniowie z najwyższą średnią 

ocen w I semestrze: 
Wiktoria Dąbrowska – kl. I TEI
Adrianna Grocholska – kl. II TL 
Dawid Lepczyński – kl. III TI 
Klaudia Kożybska – kl. IVTŻ
Paula Gołdyn – kl I M/K 
Dagmara Puszcz – kl. II E 
Aleksandra Sobczak – kl. III E 
Uczniowie z najwyższą fre-

kwencją: 
Piotr Drobina – kl. I TI (fre-

kwencja: 100%)
Dagmara Puszcz – kl. II E (fre-

kwencja: 96,72%)
Klasy z najwyższą frekwencją: 
kl. II TPS (wych. Pan Marcin 

Wolny) – 87,92%     (Technikum) 

kl. I E (wych. Pani Monika So-
bolewska) – 69,98% (Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa) 

Ogłoszono również wyniki 
konkursów: 

Szkolnego Konkursu Wiedzy o 
Nikotynie „Bądź sprytny, nie pal!” 
(I miejsce zajęła klasa III TH),

Szkolnego Konkursu Wiedzy o 
HIV i AIDS (I miejsce zajęła kla-
sa IV TPS), 

Konkursu Fotograficznego 
(Polska-Macedonia) z okazji Dnia 
Patrona (I miejsce zajęła Magda-
lena Bielska z klasy III TŻ), 

Szkolnego Konkursu Wie-
dzy o Patronie Szkoły (I miej-
sce zajęła Weronika Paszkiewicz  

z klasy I TOH),
Konkursu Plastycznego z okazji 

Dnia Patrona (pierwsze miejsce 
zajęła Gabriela Lesner z klasy I E).

Gratulujemy i życzymy wszyst-
kim udanych i BEZPIECZNYCH 
ferii zimowych!!!

Wyróżnienie otrzymała Justyna Smy-
kla z klasy III TE 

 Dagmara Puszcz odebrała podwójną nagrodę za wysoką średnią ocen i frekwen-
cję:) 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666096774 

ATerIMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZe NIA drob ne

reKLAMA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIerUCHOMOŚCI
•	Sprzedam	 tanio	 działkę	
budowlaną	 w	 Kościusz-
kach	 1202	 m2.	 Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 
197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

•	 Sprzedam działki 
uzbrojne Kościuszki. Tel. 
691 180 848 

•	 Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w Nowogardzie 
na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można za-
kupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w No-
wogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 
691 886 623, 604 177 470 

•	 Sprzedam mieszkanie w 
Szczecinie, 2 poziomowe, 
ok. 100 mkw., 4 pokoje, ul. 
Krasińskiego. Tel. 781 048 
729

•	 Kupię mieszkanie dwa po-
koje parter lub I piętro 
centrum Nowogardu do 
150 tys, bez pośredników. 
660 135 814 

•	 Kupię mieszkanie 3-4 po-
koje parter lub pierwsze 
piętro, bez pośredników. 
509 307 702 

•	 Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

•	 Wynajmę/kupię garaż w 
okolicy 5-go Marca w No-
wogardzie. Kontakt pod 
numerem: 506150399 

•	 Sprzedam działki budow-
lane w Karsku. 666 730 
305 

•	 Wynajmę lokal 27m2 przy 
ul. Kościuszki. 601 581 858 

•	 Sprzedam mieszkanie 
kompletnie umeblowa-
ne i wyposażone w sprzęt 
AGD, 45m2 na parterze 
wraz z działką ogrodową. 
601 408 599. 663 366 727 

•	 Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie ul. Światowi-
da. 668 15 15 16,  608 626 
696

•	 Kawalerka do wynaję-
cia 38m Goleniów, opła-
ty 1400zł + prąd. 782 826 
141 

•	 Sprzedam pilnie całe 
piętro kamienicy z 
mieszkaniem i pomiesz-
czeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stoma-
tologicznej o pow. ok. 
300 m2 w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Idealna na ho-
tel, przedszkole, działal-
ność gospodarczą. Cena 
do uzgodnienia. 9139 20 
057

•	 Zamienie mieszkanie 67m 
na dwa pokoje. 91 39 73 
664 

•	 Mieszkanie 2 lub 3 poko-
jowe o pow. do 70m2 w 
Nowogardzie kupię. Tel 
505 592 513 

•	 Działki budowlane uzbro-
jone Kościuszki. 0048 691 
180 848 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 
Tel. 607 289 286 

•	 Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe. 508 
309 980

•	 Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

MOTOrYZACJA
•	Sprzedam	Opla	Astrę,	rok.	
prod.	1998,	poj.	 1,4.	 Stan	
dobry.	Tel.	518	034	782

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

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, 
motocykle, motorowery. 
Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer 
L3H2 rok 2013 pierwszy 
właściciel serwisowany w 
Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 
970 

•	 Sprzedam lublina na czę-
ści silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

•	  Sprzedam Renault Clio, 
pierwszy właściciel, ser-
wisowany., 1.2 benzyna, 
ośmioletni. 604 283 174 

•	 Sprzedam tanio Peugeot 
Ekspert rok 1989 sprawny 
technicznie. 507 967 205 

•	 Kupię auto każde. 579 052 
471

•	 Kupię mercedesa każde-
go. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 
799 666

•	 Sprzedam samochód seat 
ibiza rocznik 1996 stan sa-
mochodu dobry na dojaz-
dy do pracy. 668 434 849 

•	 Sprzedam Mazda 6 Kom-
bi rocznik 2005 Diesel 
1998cm3 przebieg 330 
tys.km. Bezwypadkowy, 
garażowany, stan b.do-
bry, cena 8800 zł. Tel. 
669 603 029 

•	 Kupię stare motocykle: 
WSK, WFM, MZ, Junaki itd. 
Tel. 693 344 667 

•	 Lublina, Żuka, tarpana, 
nysę kupię. 600 182 682

rOLNICTWO
•	Sprzedam	 	 ziemniaki	 ja-
dalne	 vineta,	 denar.	 782	
036	086

•	Koszenie	 łąk,	 mulczowa-
nie,	belowanie	 siana.	608	
01	39	95

•	 Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	 Tuczniki sprzedam, 606 
576 417

•	 Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą 
w dobrym stanie. 697 021 
976 

•	 Sprzedam prosięta i tucz-
niki. 606 576 417

	USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAP-

CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

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

•	MONTAŻ	 MEBLI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie,	 montaż	 pa-
neli	 podłogowych	 i	 inne	
drobne	 naprawy	 wykona	
“złota	 rączka”.	 91	 39	 22	
783,	784	79	22	70

•	FIRMA	USŁUGOWA	„Zielo-
na”.	Wynajem	sal	na	kon-
ferencje,	zebrania,	szkole-
nia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 

piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

• Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	 Usługi księgowe tanio 
i rzetelnie. Tel. 726 601 
608 

•	 Kapitał początkowy, de-
klaracje VAT i rozliczenia 
PIT. 726 601 608 

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane. 665 073 092 

PrACA
• Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737	
886	919,	737	489	914

•	 Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię stolarza. 503 
084 687

•	 Zatrudnię kierowce C+E. 
Tel. 783 678 674 

•	 Zlecę budowę domu w 
Nowogardzie trzykondy-
gnacyjny. Tel 603 586 832 

•	 Pokojowy/pokojowa, Me-
klemburgia (Niemcy), po-
szukujemy pań i panów 
do pracy w hotelarstwie 
na terenie Niemiec. Za-
pewniamy zakwaterowa-
nie i transport, stawki nie-
mieckie. Tel. 91 820 17 30 

INNe
• Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno,	 bukowe,	 dębo-
we,	 pocięte,	 porąbane.	
Tel.	603	353	789 

•	 Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. 
Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosme-
tologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 
718

•	 Organizowanie kuligów. 
607 73 98 66

•	 Kupię antyki i różne staro-
cie. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 
42 cale, stan bardzo do-
bry+ DVD Sony. 513 444 
970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant 
z niemiec dwufunkcyjne 
wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszka-
nia,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vail-
lant z wlasnym palnikiem 
gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko 
ogrzewanie stojace zeliw-
ne zaplon iskrowy-elek-
troniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,do-
mu wielorodzinnego,skle-
pu po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Sprzedam łóżko piętrowe 
dziecięce stan bardzo do-
bry cena 300 zł. 880 201 
888

•	 Sprzedam : Kosiarkę trak-
torek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2199 
zł. TV Thomson Aqua 14” - 
99 zł. Szafa narożna - 299 
zł.Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam spawarkę na 
380 v, buczek. Tel. 669 823 
464

•	 Deski, membranę da-
chową kupię. 600 182 
682 

•	 Owczarek niemiecki, 3,5 
miesięczny z rodowo-
dem, piesek. 91 39 21 
828 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR	LOKALNY	-	NOWOGARD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie, 

informuje członków Koła, 
że dnia 19.02.2017r. Organizuje zawody pod-

lodowe na jeziorze w Nowogardzie. Zbiórka za-
wodników o godz. 9.00 na Harcówce. Zapisy w 
sklepie wędkarskim Teczak ul. Wyszyńskiego 2 
do dnia 17.02.2017r. Startowe wynosi 5 zł. Za-
praszamy Zarząd Koła Tęczak.
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Wielka promocja tylko jeden dzień  •  Dlaczego warto czipować psy  •  Wybory w kole Tęczak

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

reklamareklama

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 560 zł netto/tonę

Obornik Bydlęcy  (min. zamówienie 25 ton)
Cena z dostawą 40 zł netto/tonę

Czytaj s. 5

Czytaj s. 3

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Zatrudnię  
na umowę o pracę

kierowcę-
-przedstawiciela 

handlowego
Z prawem jazdy kat. B

tel. 502 651 671

Zmienili kryteria dwa dni  
przed otwarciem ofert 

Afera z przetargiem  
na sprzątanie  
miasta 

Wciągnęli 
go do 
bagażnika 
i...  daleko 
nie uciekli

Jeden kierowca 
zginął, drugi  
w szpitalu...

Co będą czytać po reformie

lektury 
naszych 
dzieci

Czytaj s. 3

Czytaj s. 1
0
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W skrócie

Państwo B. Ziutka i Zbynio 
opuszczają Nowogard, ale nie nas. 

Będziemy pamiętać wesołe spotkania, 
wspaniałe torty bezowe Ziutki, fascynację 

Zbyszka historią, jego kawały z hitem „Hrabina”. 
Zaświadczamy na piśmie,  

że będziemy czekać na Wasze odwiedziny. 
Do zobaczenia.

Halina P., Danuta Ż,  Julia, Tadeusz H.

OGŁOSZeNIe

Nowe, upiększające elementy zyskała elewacja budynku przy ul. Boh. 
Warszawy. Na zewnętrznych ścianach posesji zamontowane zostały 
ozdobne drewniane panele, które dodają uroku z pozoru zwykłemu bu-
dynkowi. W ten sposób nawiązano niejako do stylu, w jakim pomalo-
wano bloki na osiedlu „Czereśniowy Sad”, znajdującego się naprzeciwko 
ulicy. Przypomnijmy, że w nowym budynku, poza mieszkaniami na wy-
najem, znajdują się także lokale handlowe m.in. apteka. DŚ

Trwa remont da-
chu kościoła w Bo-
dzęcinie pw. św. bi-
skupa Mikołaja pod-
legającego para-
fii pw. św. Katarzy-
ny w Goleniowie. 
Koszt remontu ma 
wynieść 30 tys. zł- 
tyle na to zadanie 
zapisano w budże-
cie gminy Osina. MS

Zgodnie z zapowiedzą PKP, na stacji kolejowej w Nowogardzie, przy 
peronie pierwszym, stanęła wiata przystankowa.  Pasażerowie będą 
mieli gdzie schować się przed niepogodą i spokojnie zaczekać na po-
ciąg. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie, kolej wymieniła także lampy 
wzdłuż tegoż peronu, na bardziej oszczędne i wydajne, tj. na oświetle-
nie ledowe. DŚ

Tylko 28 zł za lot ze Szczecina do Edynburga! 

Wielka promocja tylko 
jeden dzień 

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w 
Polsce, dziś (16 lutego) ogłosi-
ła nową trasę na zimę 2017/18 
ze Szczecina do Edynburga. 
Trasa będzie obsługiwana dwa 
razy w tygodniu ale tylko dzi-
siaj można skorzystać z wiel-
kiej promocji ceny biletów na 
tej trasie .   

Aby uczcić ogłoszenie nowe-
go połączenia Ryanair wprowa-
dził do sprzedaży bilety na po-
dróż ze Szczecina na lato 2017 
w cenie od 29 zł na podróż od 
marca do maja 2017 r. Bilety w 
obniżonych cenach dostępne są 
na stronie Ryanair.com do piąt-
ku 17 lutego.  

Olga Pawlonka z Ryanaira 
powiedziała:

“Ryanair z przyjemnością 
ogłasza nową trasę ze Szczecina 
do Edynburga. Połączenie bę-
dzie wykonywane 2 razy w ty-
godniu.     

Polscy klienci oraz turyści 
mogą w nadchodzących miesią-
cach oczekiwać kolejnych udo-
godnień jak nowe trasy, nowe 

wnętrza samolotów czy też jesz-
cze niższe ceny, a wszystko w ra-
mach programu “Always Get-
ting Better”.   

Z okazji uruchomienia no-
wego połączenia wprowadzamy 
do sprzedaży bilety na podróż 
ze Szczecina już od 29 zł. Bile-
ty w promocyjnej cenie dostęp-
ne są do piątku 17 lutego do pół-
nocy. Aby zdążyć najlepiej wejść 
na stronę www.ryanair.com już 
dziś.”

Maciej Dziadosz, Prezes Za-
rządu Portu Lotniczego Szcze-
cin – Goleniów powiedział: 

„Ogłoszenie, przez linię Ry-
anair połączenia do Edynburga, 

to bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców Pomorza Zachod-
niego. 

Uruchomienie kolejnej, nowej 
trasy pokazuje rosnący poten-
cjał Szczecina, dynamiczny roz-
wój branży turystycznej Pomo-
rza Zachodniego jak i trafność 
decyzji związanej z moderniza-
cją i rozbudową szczecińskiego 
lotniska.

Jesteśmy pewni, że trasa do 
Edynburga, realizowana dzię-
ki linii Ryanair będzie doskona-
łym uzupełnieniem dla już ist-
niejących połączeń do Liverpoolu 
i Londynu.” 

red.

Samolot przewoźnika kołuje na goleniowskim lotnisku

Kolejne informacje w sprawie wypadku k. Kulic 

Kierowca jechał po marihuanie 
Mężczyzna, który potrącił śmiertelnie koło Kulic 70-letnią mieszkankę Dobrej był pod 
wpływem marihuany – poinformowała nas policja. 

Przypomnijmy, że do zdarze-
nia doszło 9 lutego (czwartek) 
przed godz. 19.00, na zjeździe 
do Kulic. Kobieta przechodziła 
przez jezdnię i została potrącona 
przez busa marki Fiat Ducato. W 
wyniku zdarzenia piesza ponio-
sła śmierć na miejscu. 

Dziś wiemy już, że kierowca 
busa, 25 -letni Adam M. miesz-
kaniec naszego powiatu, prowa-
dził auto pod wpływem narko-
tyków. Była to konkretnie mari-
huana, której zawartość wykry-
to w pobranej próbce moczu od 
mężczyzny. Badania przeprowa-
dzono zaraz po wypadku w la-
boratorium przy nowogardzkim 
szpitalu. W celu dokonania bar-
dziej szczegółowych badań na 
zwartość środków odurzających 
od mężczyzny pobrano też krew. 
Wyniki badania tej próby nie są 
jeszcze znane. Postępowanie na 
zlecenie Prokuratury Rejonowej 
w Goleniowie prowadzi w tej 
sprawie KP Nowogard. 

Tymczasem pogrzeb tragicz-
nie zmarłej w trakcie wypadku 

kobiety, p. Urszuli Kamińskiej 
odbędzie się w najbliższą sobo-
tę, 18.00 lutego, w Dobrej k. No-

wogardu. Początek uroczystości 
o godz. 12.00 w miejscowym ko-
ściele.                                   MS

Do wypadku doszło 9 lutego ok. godz. 19.00
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

OGŁOSZeNIe
Gmina Nowogard rozważa możliwość pozyskania środków 

unijnych na remont i modernizację targowiska miejskiego w 
Nowogardzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-20120 – operacja typu „Inwestycje w targowi-
ska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lo-
kalnych produktów”.

Osoby zainteresowane chęcią prowadzenia działalności han-
dlowej na zmodernizowanym targowisku prosimy o kontakt w 
siedzibie ZBK przy ul. 700 Lecia 14     lub telefonicznie pod nr te-
lefonu 91 39 26 265.

p.o. Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych
Grażyna Grosicka

reklama

reklama

Szybka reakcja świadka i sprawne działanie policji 

Wciągnęli go do bagażnika i...  
daleko nie uciekli
Zaledwie kilkadziesiąt minut wystarczyło nowogardzkim dzielnicowym, by zatrzymać dwóch porywaczy. Było to możliwe dzięki szybkiej reakcji i infor-
macjom świadka, który widział, jak młody mężczyzna jest wciągany do samochodowego bagażnika przez dwie inne osoby. 

Do porwania miało dojść w okolicach Lidla

Policja poinformowała o zda-
rzeniu dopiero wczoraj (czwar-
tek), choć według naszych in-
formacji do porwania doszło na 
początku tego tygodnia, w po-
niedziałek lub wtorek. Jak usta-
liliśmy, miało to miejsce praw-
dopodobnie koło marketu Lidl.  
Policja nie ujawnia jednak ta-
kich szczegółów, ani też tego 
skąd byli porywacze i kim była 
ich ofiara. Nie udało nam się 
również wczoraj dodzwonić do 
szefowej prokuratury w Gole-
niowie – jednostki, która prowa-

dzi śledztwo w tej sprawie. Moż-
na się tylko domyślać, że skoro 
udało się tak szybko dotrzeć do 
sprawców i pokrzywdzonego, 
wszyscy musieli pochodzić z na-
szej okolicy.  Potwierdza to nie-
jako Komenda Wojewódzka Po-
licji w Szczecinie. 

 -Tak szybkie odnalezienie 
mężczyzn było możliwe dzię-
ki doskonałej znajomości przez 
dzielnicowych swojego terenu 
i lokalnej społeczności- mówi 
podkomisarz Mirosława Ru-
dzińska, z biura prasowego 
KWP w Szczecinie.  

O porwaniu policjantów po-
wiadomił przypadkowy świa-
dek zdarzenia. To dzięki jego re-
akcji i przekazanym informa-
cjom, policjanci mogli szybko i 
skutecznie działać. Świadek ten 
miał widzieć, jak młody męż-
czyzna siłą wciągany jest przez 
dwie inne osoby do bagażnika 
samochodu osobowego. Pojazd 
miał następnie odjechać z miej-
sca zdarzenia w nieznanym kie-
runku. 

-W pierwszej kolejności poli-
cjanci ustalili pojazd oraz jego 

właściciela, okazało się jednak, 
że użytkownikiem samochodu 
jest zupełnie inna osoba. Dziel-
nicowi, którzy znają lokalną 
społeczność szybko ustalili, kto 
może być użytkownikiem pojaz-
du i gdzie jest miejsce zamiesz-
kania tej osoby. W ciągu zaled-
wie czterdziestu minut od zgło-
szenia właśnie dzielnicowi do-
tarli do sprawcy i pokrzywdzo-
nego – mówi M. Rudzińska z 
KWP w Szczecinie. 

W wyjaśnienie sprawy obok 
nowogardzkich dzielnicowych 
włączyli się także funkcjona-
riusze z wydziału kryminalne-
go naszej policji. Zebrany przez 
nich materiał wystarczył, aby na 
wniosek prokuratury obaj pory-
wacze trafili do tymczasowego 
aresztu. Teraz należy czekać, aż 
sprawa trafi na wokandę. 

MS

Policja urządziła bardzo skuteczny pościg

Jeden kierowca zginął  drugi w szpitalu...
W środę po godzinie 12 na DK 6 w okolicy miejscowości Wyszogóra zderzyły się ze sobą 
dwa samochody - ciężarówka i osobówka. W wypadku zginął kierowca osobówki- czytamy 
wczoraj w lakonicznym oficjalnym komunikacie na jednym z portali.

A jakie były szczegółowe oko-
liczności tego tragicznego zda-
rzenia? Do redakcji DN zadzwo-
nił Czytelnik, który poinformo-
wał nas, że kierowca który zginął 
to były mieszkaniec Nowogardu  
(aktualnie mieszkał w Potulin-
cu). Około 40-letni mężczyzna, 
którego bliscy mieszkają na-
dal w Nowogardzie,  miał wcze-
śniej  problemy z prawem  ale 
jego przewinienia nie miały cha-
rakteru rozbójniczego. W środę 
jak się okazało uciekał przed Po-
licją skradzionym samochodem. 
Policja nasza chwatka jest, więc 
złodziejowi nie popuściła od-
bywając pościg nawet na zatło-
czonej DK6. W efekcie doszło 
do zdarzenia uciekającej oso-
bówki  z TIR-em w wyniku cze-
go nasz złodziej  nie żyje, a kie-

rowca ciężarówki z połamanymi 
kończynami wylądował na dłu-
go w szpitalu i zapewne czeka go 
też niekrótka rehabilitacja. Nie 
wspominając już o stratach ma-
terialnych- osobówka do kasacji, 
TIR w rowie poważnie uszko-
dzony. Policjanci wymierzyli 
więc sprawiedliwość, za co na-
leży ich nagrodzić. Złodziej bo-
wiem nie nacieszy się kradzio-
nym,  a kierowcy ciężarówek na 

przyszłość będą bardziej prze-
zorni i jak zobaczą koguty poli-
cyjne  z daleka i to obowiązkowo 
zatrzymać się i oddać śmigają-
cym za złodziejami stróżom pra-
wa salut. Oczywiście zupełnie 
bez znaczenia jest, że złodziej 
też człowiek, a jego matka płacze 
bo nie ma nic gorszego jak stra-
cić syna nawet jak jest złodzie-
jem. To jest zupełnie bez znacze-
nia w obliczu wymagań  spra-
wiedliwości i prawa. Policję spy-
taliśmy oczywiście – czy jednak 
nie nadużyto uprawnień konty-
nuując pościg w miejscu w któ-
rym w sposób ewidentny stwa-
rza się takim działaniem zagro-
żenia dla życia i zdrowia wielu 
osób czyli  na DK 6. Po otrzyma-
niu odpowiedzi poinformujemy 
co na to (MO)... Policja.

 ms

Fot. nadesłane przez Czytelnika
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Weterynarz wyjaśnia i radzi

Dlaczego warto 
czipować psy?
W związku z apelem wolontariuszy ze Schroniska dla zwierząt 
w Sosnowicach, którzy propagują ratowanie i ochronę bezdom-
nych, bezpańskich i zagubionych zwierząt, zwróciliśmy się do le-
karza weterynarii Magdaleny Smól, z pytaniem jak ważne jest 
czipowanie zwierząt i na czym ono polega?

Żeby uzyskać odpowiedź na te 
pytanie, najpierw trzeba wyjaśnić, 
co to jest czip?

Czip to jest taki mikroprocesor 
wielkości mniej więcej ziarna ryżu. 
- mówi lek. wet. Magdalena Smól. 
- Jest on wszczepiany pod skó-
rę  między łopatkami psa, lub z le-
wej strony szyi. - wyjaśnia wetery-
narz. Jak nas informuje, do każde-
go czipu jest przypisany inny, 16 
cyfrowy numer. 

-Kiedy przychodzimy zaczipo-
wać psa, uzupełniamy odpowied-
ni formularz. Jeżeli wszystkie dane 
się zgadzają, właściciel zwierzę-
cia podpisuje go, a my dzwonimy 
do właściciela strony internetowej 
z Bazą Danych (o nazwie Identy-
fikacja.pl - przyp. red.) i rejestru-
jemy zwierzaka. - informuje wete-
rynarz M. Smól. 

Miejsce, w którym wszczepia 
się czip jest „stałe”, ponieważ uła-
twia to jego znalezienie. Nie trze-
ba wtedy obszukiwać całego cia-
ła zwierzęcia. Kiedy do weteryna-
rza trafia jakieś zwierzę, pierwsze 
co jest wykonywane, to sprawdze-
nie, czy zwierzę ma czip. W takiej 
sytuacji przejeżdża się w danym 
miejscu czytnikiem i na wyświe-
tlaczu pokazuje się numer. Numer 
ten jest wpisywany w Internetową 
Bazę Danych Zwierząt Oznako-
wanych i tam wyświetla się numer 
telefonu właściciela. - Nie należy 
się jednak obawiać, że ktoś może 
wykraść nasze dane z tej strony. 
Kiedy wpisujemy numer czipa, wy-
świetla nam się jedynie numer tele-
fonu właściciela, pod który dzwo-
nimy z informacją, o znalezieniu 
psa.- informuje lek. wet. M. Smól.

O takie znakowanie psów pro-
szą także wolontariusze ze Schro-
niska dla bezdomnych Zwierząt w 
Sosonowicach: - Często znajdu-
jemy psy, które zgubiły się swoim 
właścicielom. Niestety, rzadko się 
zdarza, aby posiadały czipa, a to 
utrudnia odnalezienie właścicie-
la. - mówi p. Sylwia, jedna z no-
wogardzkich wolontariuszek ze 
Schroniska. - Kiedy długo nie mo-

żemy odnaleźć właściciela, pies zo-
staje oddany do Schroniska. I jeże-
li stamtąd właściciel będzie go od-
bierał, poniesie dodatkowe koszty 
związane z pobytem psiaka w tym 
miejscu. - dodaje p. Sylwia.

Lekarz weterynarii, M. Smól, 
zapewnia także, że zabieg wszcze-
pienia czipa jest praktycznie bez-
bolesny dla zwierzęcia. - Wiado-
mo, że każdy zwierzak inaczej re-
aguje, jeden będzie skomlał a dru-
gi nawet nie zauważy. Ale cały za-
bieg jest taki sam jak zwykłe szcze-
pienie. Różni się jedynie tym, że 
igła jest trochę większa. - mówi M. 
Smól.

W tym miejscu należy także 
podkreślić, że czip to nie GPS. Nie 
namierza nam na mapie, gdzie 
jest pies ani gdzie w danym mo-
mencie zmierza. -  Czip działa w 
ten sposób, że jeżeli mam znalezio-
nego psa i czytnik, jestem w stanie 
sprawdzić, kto jest właścicielem ta-
kiego zwierzęcia. - informuje M. 
Smól.

Czipowanie psów dla miesz-
kańców naszej gminy jest dar-
mowe. Jedyne co trzeba zrobić, 
to przyjść z naszym zwierzęciem 
do lekarza weterynarii i popro-
sić o taki zabieg. Jednakże od nie-
dawna należy mieć ze sobą aktu-
alne zaświadczenie o sczepieniu 
przeciwko wściekliźnie, ponieważ 
mimo obowiązku, wiele osób nie 
szczepi swoich psów.

DŚ

Fabrycznie zamknięty czip wraz z igłą

Dałbyś swojemu dziecku heroinę?  

Już kilka lat temu odbyła się 
premiera głośnego później pol-
skiego filmu „Sala Samobój-
ców”, z niezapomnianą  rolą Ja-
kuba Gierszałta.  Podstawowym 
wątkiem dramaturgicznym 
tego filmu było zabójcze uza-
leżnienie od wirtualnego świa-
ta, który dla głównego bohatera 
stał się jedynym realnym świa-
tem.  Mimo powszechnej wów-
czas zgody krytyków i widzów 
co do trafności filmowej dia-
gnozy w ocenie zagrożenia, ja-
kie niesie ze sobą rzeczywistość 
różnych rodzajów „sztucznej 
inteligencji”, to jednak na po-
ziomie zarządzania procesami 
społecznymi, nie podejmuje się 
do dzisiaj, w sprawie zapobie-
ganiu skutkom tych zagrożeń,  
istotnych działań zaradczych.  
A sama teoretyczna, naukowa 
wiedza dotycząca uzależnień 
od „cyfrowego szaleństwa” sta-
le się pogłębia i nie ma w zasa-
dzie nikogo, wśród poważnych 
naukowców, kto by kwestio-
nował  jego negatywny wpływ, 
zwłaszcza na procesy rozwojo-
we dzieci i młodzieży. W ostat-
nim czasie z wynikami swoich 
badań podzielili się między in-
nymi brytyjscy lekarze.   

Dawanie małym dzieciom 
iPadów, tabletów i telefonów 
rozwija u nich uzależnienie po-
dobne do tego od kokainy - 
ostrzegają oni w swojej publika-
cji . Pierwszymi objawami na-
łogu jest spadek zainteresowa-
nia dzieci czynnościami, któ-
re kiedyś lubiły np. sport i czy-
tanie, a także zarywanie nocy 
przy komputerze, co może pro-
wadzić do irytacji i zaburzeń 
snu. Dr Nicholas Kardaras na-
pisał do “New York Post” o swo-
jej pacjentce,  której 6-letni syn 
uzależnił się od gry w Minecra-
fta. Pokazując swojemu dziecku 
grę na iPadzie, Susan myślała, 
że będzie to zajęcie edukacyjne.

“Sprawy szybko przybrały zły 
obrót. Chłopiec coraz bardziej 
koncentrował się na grze, a za-
czął tracić zainteresowanie dla 
koszykówki i odmawiał wyko-
nywania obowiązków. Czasami 
rano po przebudzeniu mówił, że 
śniły mu się kształty z gry. Kie-
dy jego zachowanie coraz bar-
dziej się pogarszało, próbowa-
ła odebrać mu grę. Wtedy chło-
piec dostawał ataków wściekło-
ści. Kobieta rezygnowała zatem, 
tłumacząc sobie, że to gra edu-
kacyjna” - napisał lekarz. 

„Pewnego ranka, gdy weszła 
do pokoju, zobaczyła, że syn sie-
dzi na łóżku, patrząc przekrwio-
nymi oczami w jeden punkt. 
Obok niego leżał włączony iPad. 
Chłopiec był jakby w transie. 
Spanikowana kobieta musiała 
potrząsać nim wielokrotnie, aby 
wytrącić go z tego katatoniczne-
go stanu” – kończy, swoja re-
lację lekarz.  Wspomniane już 
najnowsze badania opublikowa-
ne niedawno na Wyspach wy-
kazują, że uzależnienie od ekra-
nów może mieć taki sam wpływ 
na mózgi dzieci jak kokaina, po-
nieważ pobudzają one ten sam 
obszar mózgu co narkotyki.  Na 
dodatek urządzenia elektro-
niczne są na ogół w trybie  on 
line, czyli cały czas są połączo-
ne z siecią internetową, co tylko 
pogłębia bodźce uzależniające.  
Podobnie jak narkomania,  tzw.  
sieciocholizm  ma zdolność zu-
pełnego zdominowania swojej 
ofiary, która zaczyna ustawicz-
nie spędzać czas na kontaktach 
z komputerem, a zwłaszcza za 
jego pomocą, z siecią Internet.  
Kontakty te  charakteryzują się 
wewnętrznym przymusem “by-
cia w sieci” osoby uzależnionej. 
Warto w tym miejscu przywo-
łać podawane przez naukowców 
główne objawy uzależnienia:

1. Potrzeba korzystania coraz 
więcej.

2. Zespół abstynencki - złe sa-
mopoczucie, drażliwość, pobu-
dzenie psychoruchowe ,lęk, de-
presje przy zerwaniu kontaktu z 
internetem.

3. Obsesyjne myślenie o inter-
necie.

4. Korzystanie większe niż za-
mierzone.

5. Okłamywanie rodziców co 
do ilości czasu spędzanego przy 
komputerze.

6. Czerpanie poczucia warto-
ści z udziału w grach i kontak-
tach internetowych.

7. Ograniczenie innych zajęć, 
ucieczka od problemów życia 
realnego.

8. Spędzanie większości cza-
su  w cyberprzestrzeni oraz po-
chłonięcie przez nią myśli i wy-
obraźni.

Należy też dodać, że zagroże-
niem są też pewne treści  wyle-
wające się z Internetu w łatwy  i 
niekontrolowany sposób.  Nie-
bezpieczne dla dzieci i mło-
dzieży są zwłaszcza: nadmiar 
informacji, pornografia, rekla-
my pozbawiające zmysłu kry-
tycznego oraz część gier zwłasz-
cza tych, gdzie zwycięża  prze-
moc. W wspomnianym  na po-
czątku filmie  „Sali Samobój-
ców”  rodzicom nie udało się 
ostatecznie uratować wcią-
gniętego w otchłań wirtualne-
go świata syna.  Nie udało się, 
ponieważ gdy się zorientowa-
li co się dzieje, było już za póź-
no i nie pomogło nawet rady-
kalne odcięcie syna od dostę-
pu do sieci. Oby nikt z rodziców  
nie musiał nigdy podzielić  ta-
kiego doświadczenia. Ale wie-
le w tej sprawie zależy od tego, 
jak organizujemy życie swoich, 
zwłaszcza najmłodszych dzieci  
– wystarczy aby zamiast kom-
putera na pierwszym miejscu 
była  książka, czy zamiast gier w 
sieci prawdziwy sport i zabawa, 
choćby na tzw.  „podwórku”. Te 
proste sposoby rozwijają wła-
ściwie i umysł i ciało i nawet w 
tym współczesnym, skompliko-
wanym świecie  kształtują boga-
tą  osobowość, przy tym są zu-
pełnie wolne od zagrożeń jakie 
niesie z sobą  „elektroniczna he-
roina”.  Mimo, że takie postępo-
wanie wobec przemożnej pre-
sji elektronicznych gadżetów 
może się wydawać trudne, to 
jednak wybór jest zupełnie pro-
sty- wszak chodzi o to, aby być 
szczęśliwym i pełnym człowie-
kiem, a nie nieszczęsną  ofiarą 
modnych nałogów.        

sm

Nasz felieton

Uwaga!

Znaleziono dokumenty
W środę 15.02.2017 r., do biura redakcji DN przyniesiono doku-

menty, które zostały najprawdopodobniej zgubione. Dokumenty te, 
to dowód osobisty i prawo jazdy, na nazwisko Bogdański Andrzej. 
Właściciela dokumentów prosimy o ich odbiór w redakcji DN, przy 
ulicy Bohaterów Warszawy 7a.
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Zmienili kryteria dwa dni przed otwarciem ofert 

Afera z przetargiem na sprzątanie miasta 
To swoisty rekord, jeśli chodzi o zainteresowanie przetargiem na utrzymanie czystości  i porządku na terenie miasta i gminy oraz odśnieżanie chodników 
i ulic. Aż cztery firmy złożyły swoje oferty na to zadanie, w tym chociażby firma w której pracuje szef SLD i radny miasta Szczecina Dawid Krystek. Dość 
interesujące było jednak też to, co stało się na dwa dni przed przetargiem. 

Przetarg na sprzątanie oraz zi-
mowe utrzymanie ulic i chodni-
ków należących do gminy No-
wogard rozpisano 2 lutego. Było 
to konieczne bo umowa z do-
tychczasowym wykonawcą tego 
zadania, firmą Daniela Zająca 
z Wojcieszyna dobiegła końca. 
Termin składania ofert wyzna-
czono na 16 lutego, do godzi-
ny 9.00. Kwadrans później w sali 
obrad Rady Miejskiej zebrała się 
komisja przetargowa, w skład 
której weszli: Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska, oraz in-
spektorzy: Adam Aniuksztys i 
Krzysztof Zwoliński- pracow-
nicy tego wydziału. Przewod-
niczący komisji poinformował, 
że we wskazanym przez gmi-
nę terminie swoje oferty złożyło 
aż czterech wykonawców. I tak 
KZU Pomorze, spółka w orga-
nizacji ze Szczecina zaoferowa-
ła, że wykona zadanie za kwotę 
289 400 zł, z terminem płatno-
ści 60 dni. Niższą o 3 400 zł ofer-
tę złożyła firma Budmex Usłu-
gi Ziemne Mieczysław i Paweł 
Jurczak z Bodzęcina (gm. Osi-
na), ale z terminem płatności 30 
dni. Pozostałe dwie oferty zło-
żyły nowogardzkie firmy tj. Za-
kład Usługowy Domel Włady-
sław Błażewicz na kwotę 300 tys. 
zł z terminem 60 dni i Przedsię-
biorstwo Usług Transportowo 
Sprzętowych Daniel Zając - 298 
080 zł,  termin płatności 30 dni.  
Tym samym wszyscy oferenci 
zmieścili się w kwocie, jaką za-
mawiający, czyli gmina, na to za-
danie chce przeznaczyć. To rów-
no  300 tys. zł brutto. Biorąc pod 
uwagę, że kryterium oceny ofert 
60% to cena, a 40% termin płat-
ności faktur, najkorzystniejszą 
propozycję złożyła szczecińska 
spółka Pomorze. Komisja musi 
jeszcze ocenić ofertę pod wzglę-
dem formalnym i wówczas ogło-
si wynik postępowania. Nastąpi 
to zapewne za kilka dni. Tyle su-
chych faktów. 

Pomorze... w organizacji 
O spółce Pomorze nie wie-

le można dowiedzieć się w in-
ternecie. Szukamy zatem infor-
macji w KRS.  Tam czytamy, że 
spółka ma swoją siedzibę przy 
ul. Hieronima Derdowskiego 
8/18 w Szczecinie i istnieje za-
ledwie od października zeszłe-

go roku. Jej prezesem jest Prze-
mysław Grabow, a wicepreze-
sem Jolanta Żabicka.  Spółka nie 
ma swojej strony internetowej. 
Trudno zatem zapoznać się z jej 
ofertą.  Jedyny kontakt do spół-
ki znaleźliśmy na stronie Pano-
rama Firm. Tam podany jest te-
lefon i adres email: dawid_kry-
stek@wp.pl. Kim jest  Dawid 
Krystek? To radny miasta Szcze-
cin i szef SLD w Szczecinie, tak-
że członek wojewódzkiej rady tej 
partii – partii, w której prężnym 
działaczem i wiceprzewodniczą-
cym w regionie jest również bur-
mistrz Nowogardu, Robert Cza-
pla. Okazuje się więc, że Krystek 
pracuje dla spółki, która dopiero 
co powstała i która złożyła ofertę 
na sprzątanie naszej gminy. Po-
twierdzają to nam również nasi 
informatorzy ze Szczecina, któ-
rzy dobrze znają D. Krystka. 

Czy to przypadek? 
Powiązania polityczne D. 

Krystka z R. Czaplą w kontek-
ście przetargu na sprzątanie w 
Nowogardzie może nie budziły-
by większych „podejrzeń”, ale już 
zdarzenia do jakich doszło na 
trzy dni przed przetargiem po-
zwalają mieć uzasadnione wąt-
pliwości, co do tego, jak ta zna-
jomość mogła wpłynąć na prze-
bieg przetargu. Otóż, jak wyni-
ka z naszych informacji, D. Kry-
stek, prawdopodobnie w towa-
rzystwie P. Jurczaka (współwła-
ściciela  firmy Budmex, która 
również złożyła ofertę na czysz-
czenie spustów w sieci deszczo-
wej- tej samej, której gmina zle-

cała w zeszłym roku opróżnia-
nie szamb po stawkach znacz-
nie wyższych niż uchwalone 
przez radę gminy) miał odwie-
dzić w ubiegły poniedziałek no-
wogardzki ratusz. Po wizycie 
obu panów, gmina nagle zmieni-
ła kryteria przetargu, wykreśla-
jąc warunki jakie powinien speł-
nić oferent chcący wziąć udział 
w postępowaniu. Chodzi np. o 
konieczność posiadania  zezwo-
lenia na transport, odbiór i skła-
dowanie odpadów powstałych w 
trakcie świadczenia usług okre-
ślonych w niniejszym zamówie-
niu. Dokładnie 14 lutego, o godz. 
9.48 na stronie BIP umieszczono 
dokument, w którym gmina in-
formuje, że już nie wymaga speł-
niania tych warunków, mimo iż 
zobowiązuje do tego ustawa o 
porządku i czystości w gminach. 

Dlaczego zmieniono tak waż-
ne kryteria, skoro do tej pory 
wymagano ich posiadania przez 
firmy świadczące tego typu usłu-
gi na rzecz gminy? Dlaczego 
zmieniono je tuż po wspomnia-
nej wizycie w ratuszu kolegi par-
tyjnego burmistrza - D. Krystka? 
Pytany o to, jeszcze przed otwar-
ciem ofert, T. Fiejdasz odpowie-
dział, że takie zmiany wprowa-
dzono w specyfikacji zamówie-
nia po uwagach prawnika pra-
cującego na rzecz gminy.  To nie 
zmienia faktu, że w trakcie „gry” 
zmieniono zasady, co też obu-
rzyło innych oferentów. 

- Do tej pory to było wymaga-
ne. Sam musiałem poświęcić wie-
le czasu, żeby uzyskać wszystkie 

pozwolenia. Teraz się okazuje, że 
było to nie potrzebne. To nie jest 
sprawiedliwe - mówi p. Daniel 
Zając, którego firma dotychczas 
sprzątała ulice i chodniki na zle-
cenie gminy.

Krystek milczy, czekamy na 
odpowiedź Czapli 

Wczoraj próbowaliśmy skon-
taktować się z przedstawicie-
lem spółki Pomorze, Dawidem 
Krystkiem, ale miał wyłączony 
telefon. Chcieliśmy zapytać w 
jakim charakterze miał odwie-
dzić nowogardzki Urząd i czy w 
trakcie tej wizyty rozmawiano o 
kryteriach przetargu. Ponieważ 
burmistrz nie rozmawia z nami 
przez telefon, wysłaliśmy też do 
Roberta Czapli pytania o oko-
liczności przetargu na sprząta-
nie miasta. Liczymy, że włodarz 
miasta zechce być w całej spra-
wie transparentny,  zwłaszcza w 
kontekście pojawienia się w niej 
nazwiska Dawida Krystka – jego 
partyjnego współpracownika. 

Dogadali się? 
Warto dodać, że zgodnie z 

umową, jaką gmina zamierza 
podpisać z wykonawcą na sprzą-
tanie, możliwe jest podwyko-
nawstwo. Szczecińska spółka 
Pomorze będzie zatem mogła 
nawiązać współpracę z każdą lo-
kalną firmą, która w jej imieniu 
będzie realizować zlecenie od 
gminy. Może to zrobić podpisu-
jąc umowę chociażby z  Budme-
xem, (przypomnijmy - Krystek 
był z opisywaną wyżej „owocną” 
wizytą w naszym magistracie ra-
zem ze współwłaścicielem Bud-

mex-u) tym bardziej, że teraz nie 
trzeba posiadać na taką działal-
ność szczególnych zezwoleń. Je-
śli tak się stanie, sprawa nabierze 
jeszcze innego wymiaru. 

Niezależnie od tego, już teraz, 
w świetle prezentowanych fak-
tów, mamy do czynienia z bar-
dzo podejrzanymi okoliczno-
ściami przetargu  i to ze spo-
rą kasą w tle – prawie 300 tys. 
zł (przyp. red.). Dlatego wyda-
je się konieczne, by przyjrzały 
się temu odpowiednie służby – 
chociażby dla higieny w obsza-
rze przetargów publicznych. Jak 
wiemy, służby te chętnie czytają 
gazety, w tym gazety lokalne ta-
kie jak DN. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Na pełny komentarz w opisy-

wanej sprawie przyjdzie jeszcze 
czas. Jednak oprócz jej aferal-
nej otoczki z towarzysko-par-
tyjnym układem R. Czapli w 
tle, warto zauważyć, że to rów-
nież  kolejny przykład pokazu-
jący nonszalancki sposób trak-
towania przez nasz magistrat, 
interesów lokalnych przedsię-
biorców. Dobrze prosperujące, 
zarejestrowane z adresem w na-
szej gminie firmy są także w in-
teresie Gminy i to nie tylko tym 
oczywistym społecznym intere-
sie, ale także tym ekonomicz-
nym, liczonym kwotami po-
datków, które do kasy Gminy 
trafiają. W rachunku ciągnio-
nym, firma zewnętrzna ubiega-
jąca się o zlecenie gminne, mu-
siałaby mieć ofertę około 10-
15 proc. niższą, aniżeli konku-
rująca z nią firma lokalna, jeśli 
w efekcie miałoby gminę takie 
zlecenie kosztować tyle samo. 
Firma lokalna bowiem cześć 
zapłaty za świadczoną usługę 
„odda” Gminie z powrotem, w 
formie podatku, który w przy-
padku firmy zewnętrznej zasi-
li kasę  tej gminy, gdzie ta jest 
zarejestrowana – w przypadku 
Pomorza będzie to Szczecin. Ta 
prosta zależność to efekt funk-
cjonującego w Polsce prawa po-
datkowego. Jednak jeśli idzie o 
kumpli, zwłaszcza partyjnych, 
to czy jest coś ważniejszego - 
jak rządzimy to rządzimy się 
jak na swoim, nawet jeśli to pu-
bliczne dobro…

Red.       

A. Aniuksztys otwiera kopertę z ofertą kolejnej firmy biorącej udział w przetargu. Dalej na zdjęciu T. Fiejdasz i K. Zwoliński
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Elżbieta Taśmin (Krause): lat 61, zmarła 30.01.2017r., pogrzeb 

odbędzie się 11.02.2017r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Teodora Kukuła: lat 65, zmarła 17.01.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 12.02.2017r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Słyszeliście, że powie-
dziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. 
A  Ja wam powiadam: Nie sta-
wiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię 
kto uderzy w prawy policzek, na-
staw mu i drugi. Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć two-
ją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza 
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kro-
ków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od 
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Bę-
dziesz miłował swego bliźniego”, 
a  nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A  Ja wam powia-
dam: Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół i  módlcie się za tych, któ-
rzy was prześladują; tak będzie-
cie synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On spra-
wia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i  nie-
sprawiedliwych. Jeśli bowiem mi-
łujecie tych, którzy was miłują, 
cóż za nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i  celnicy tego nie czynią? 
I  jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? 
Czyż i  poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz nie-
bieski. (Mt 5,38-48)

Każdy człowiek doświadczył 
ze strony drugiego człowieka 

mniejszego lub większego zła. 
Pytanie, które należy sobie po-
stawić to pytanie o moją reak-
cję. Jak reaguję gdy doznaję ja-
kiegoś zła? Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii podaje nam dwie róż-
ne, zupełnie odmienne, prze-
ciwne reakcje na doświadczo-
ne zło. Pierwszą stosowaną od 
wieków reakcją była zasada tak 
zwanego: oka za oko. Odpłaca-
nie złem za zło to pozorna spra-
wiedliwość. W rzeczywistości 
nasila się wyrządzane zło. Gdy 
tak Bóg stosował wobec nas tę 
zasadę? Jeśli przekroczymy któ-
reś z Jego przykazań to od razu 
spotkałaby nas śmierć. Nie ma 
kogoś na niedzielnej Euchary-
stii: pach – śmierć. Frekwencja 
w kościołach osiągnęłaby szczyt, 
a jednak Bóg tego nie czyni. Je-
zus podaje nam drugą reakcję. 
Mówi: a Ja wam powiadam: mi-
łujcie waszych nieprzyjaciół i 
módlcie się za tych, którzy was 
prześladują. Przykazanie miło-
ści nieprzyjaciół jest trudne, ale 
jakże potrzebne w czasach, w 
których przyszło nam żyć. Ży-
jemy w świecie przesiąkniętym 
przemocą, nienawiścią, wojna-
mi. Jezus mówi: miłujcie i mó-
dlcie się. Która z tych dwóch re-
akcji na zło jest mi bliższa? Czy 
wybieram częściej drogę odwetu 
czy drogę przebaczenia? Drogę 
nienawiści czy może raczej dro-
gę miłości? Jezus wzywa nas, aby 
miłować wszystkich ludzi. Każ-
dego, bez wyjątków. Bóg swoją 
miłością ogarnia całe stworze-
nie. Miłość Boga jest jak deszcz, 
który pada na każdego. Jesteśmy 
zaproszeni do naśladowania Go 
w tym. To jest chyba jedno z naj-
trudniejszych jak nie najtrud-
niejsze z przykazań Boga. Skąd 
wziąć siły do realizacji tego Bo-

żego wskazania? Jeśli szczerze 
miłujemy Boga: cały swoim ser-
cem, to On daje łaskę do miło-
wania drugiego człowieka, na-
wet najgorszego. Mamy przykła-
dy realizacji tych słów. Chociaż-
by sam Jezus woła z krzyża: Oj-
cze przebacz im, bo nie wiedzą 
co czynią. Jan Paweł II odwiedza 
zamachowca, który strzelił do 
niego. Ile małżeństw by się roz-
padło gdyby nie łaska miłości 
przebaczającej? Ile rodzin było-
by dalej skłóconych gdyby nie 
pojednanie? Tylko miłością mo-
żemy kogoś zmienić: nie zemstą, 
żywieniem urazów, ciągłym wy-
pominaniem. Może pojawić się 
w nas pokusa: ja, który nie po-
trafię panować nad samym sobą, 
mam kochać jak Bóg? Im bli-
żej będziemy Niego, tym wię-
cej Jego pomocy. Bóg daje ła-
skę, łaskę do przebaczenia, ła-
skę do nie osądzania i nie kry-
tykowania drugiego. Niech nie 
będą nam obojętne słowa z mo-
dlitwy Pańskiej: odpuść nam na-
sze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. Jezus pro-
si nas dziś: miłujcie i módlcie się 
za tych, którzy wyrządzają wam 
zło. Czymś oczywistym jest, że 
należy podejmować kroki zwią-
zane z ochroną przed przemo-
cą i krzywdą, ale niech wszystko 
przenika miłość, a nie chęć od-
wetu. Obietnica, którą daje nam 
dziś Jezus to taka, że idąc tą dro-
gą: drogą miłości przebaczają-
cej staniemy się synami Bożymi. 
Przylgnijmy do Boga i niech On 
uczy nas miłości, jaką ukochał 
każdego z nas. 

Ks. Krystian Dylewski 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli  

w ostatniej drodze 

śp. Teodory 
Kukuła 

w dniu 12.02.2017r. 
Serdeczne 

podziękowania 
składa Mąż z Rodziną

PoDZięKoWania

reJONOWa

SZKOŁA BIBLIJNA
PROGRAM ZAJĘĆ
25.02.2017 sobota
Wprowadzenie ogólne do Pisma św. ks. dr Tomasz Stroynowski
04.03.2017 sobota
Warsztaty ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
11.03.2017 sobota
Środowisko biblijne ks. mgr Michał Mikołajczak
18.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. dr Tomasz Zaklukiewicz
25.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Starego Testamentu dr Piotr Goniszewski

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 10:00 ZAKOŃCZENIE 14:30
4 wykłady x 45 min.

Miejsce
PARAFIA p. w. WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGARDZIE

ul. Kościelna 2a
SALKA PARAFIALNA

Informacji udziela: ks. Cezary Korzec, 
e-mail: dzielobiblijne@kuria.pl lub 
duszpasterze parafii Przemienienia Pańskiego

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systema-
tycznej wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. 
Uczestnicy otrzymają podstawową i aktualną wiedzę na temat Bi-
blii i badań biblijnych; zostaną wprowadzeni w praktykę spotkań bi-
blijnych. Do uczestnictwa zapraszamy katolików świeckich zaintere-
sowanych Biblią.

ORGANIZATORZY:
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła 11

http:/ /szczecin. kuria. pllwspolnoty/dzielo-bibl ijne/
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
http:/ /www .wt.usz.edu.pl/
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Kino na weekend

25 lat temu                                 pisał:

OSTATNI SMOK ŚWIATA
16.02.2017, godz.16.00
17.02.2017,godz..16.00
19.02.2017,godz.16.00
animowany, przygodowy, 
familijny, Ukraina / 2016 / 85 
min., od lat: B/O, 

POLSKI DUBBING
„Ostatni smok świata” to peł-

na akcji, magii, humoru i fan-
tastycznych zwierząt, animo-
wana komedia o niepopraw-
nym marzycielu, który rzuca 
wyzwanie ostatniemu smoko-
wi na Ziemi! Wspaniała zaba-
wa dla całej rodziny, o jakość 
której zadbali twórcy klasycz-
nych, uwielbianych przez ko-
lejne pokolenia hitów: „De-
nver, ostatni dinozaur”, „Clif-
ford – wielki czerwony pies” i 
„Kacze opowieści”. Syn boha-
terskiego Tannera, mały Niki, 
postanawia iść w ślady ojca i 
zostać pogromcą smoków. Na 
przekór zakazom taty opusz-
cza rodzinną wioskę i wyru-
sza na poszukiwanie przy-
gód. W trakcie niezwykłej po-
dróży, wiodącej ze świata lu-
dzi przez krainę magii, spo-
tka nowych przyjaciół – czaru-
jącego (dosłownie i w przeno-
śni!) nietoperza Ediego i Pesz-
ka – dzieciaka, który wszyst-

kim dookoła przynosi… pe-
cha. Razem będą musieli sta-
wić czoła ostatniemu smokowi 
świata. Oraz pokrzyżować pla-
ny paskudnej wiedźmy z ba-
gien, planującej wykorzystać 
smoczą magię do niecnych ce-
lów. Wspólnie Niki, Edi i Pe-
szek udowodnią, że nie ma ta-
kiej złej mocy, której nie może 
pokonać prawdziwa przyjaźń. 

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 

WISŁOCKIEJ
16.02.2017, godz. 18.00
17.02.2017, godz. 18.00
19.02.2017,godz. 18.00
Biograficzny, Dramat, produk-
cja: Polska / 2016 / 97 
min., Od lat: 15

Michalina Wisłocka napisała 
książkę, która zmieniła wszyst-
ko. Ale zanim „Sztuka kocha-
nia” podbiła rodzimy rynek 
księgarski i zrewolucjonizowa-
ła seksualność PRL-u, jej autor-
ka musiała przejść długą dro-
gę. Słynna ginekolog poświęciła 
lata na przełamywanie konser-
watywnej obyczajowości i prze-
pychanki z bezduszną cenzurą. 
Opowieść o powstaniu „Sztuki 
kochania” Michaliny Wisłockiej 
to historia rewolucji seksualnej 
w wersji PRL 

19.02.1993r.
Ostatnie przymiarki do po-

wiatów
W dniu 17.02.1993 r., odby-

ło się spotkanie w UMiG No-
wogard, Burmistrzów i Wój-
tów okolicznych miast i gmin. 
W jego trakcie rozpatrywano 
możliwości włączenia Nowo-
gardu do miast powiatowych. 
Po spotkaniu, Burmistrz No-
wogardu wraz z grupą miesz-
kańców naszego miasta, któ-

rzy utworzyli Komitet na rzecz 
w/w sprawy, omawiali wyniki 
rozmów. Z relacji Pana Krauze 
wynika, że w pierwszej fazie sy-
tuacja wyglądała niezbyt obie-
cująco. Jak do tej pory Masze-
wo zgłosiło propozycję przy-
stąpienia do ewentualnego po-
wiatu goleniowskiego. Resko 
waha się do dnia dzisiejszego, 
a na spotkaniu Wójta Reska nie 
było. Sytuacja ma się podob-
nie w Golczewie, które nie zło-

żyło jednoznacznej propozy-
cji, a na spotkaniu nie było ni-
kogo z tamtejszego Samorządu. 
Jak na razie jedynie Osina i Do-
bra podjęły szybkie działania w 
tej sprawie i pozostaje im po-
gratulować. Urząd Rady Mini-
strów do połowy kwietnia roz-
patrzy wnioski i klamka zapad-
nie. A kto i gdzie się znajdzie i 
za jakimi drzwiami dowiemy 
się wkrótce.

Wybrała Dorota Śmieciuch

FerIe ZImOWe 2017 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego  w Nowogardzie oddział dla Dzieci i Młodzieży

Wszystkie spotkania są bezpłatne, każdego 
dnia  przewidziany jest poczęstunek oraz napój. 

Proponujemy: zajęcia edukacyjne „poznajemy 
zawody” prowadzone przez  zaproszonych go-
ści, głośne czytanie każdego dnia, zajęcia pla-
styczno – techniczne, zabawy integracyjne, gru-
powe, zabawy ruchowe przy muzyce oraz wiele 
innych atrakcji…

17.02 /piątek/
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 
czytamy opowiadanie K. Ziemnickiej pt. „Hipa-

cy chce się zakochać”
kocie poszukiwania
ale draka rysuję zwierzaka – praca plastyczna

II tydzień
20.02 /poniedziałek/
ZIMĄ W LEŚNYM SKARBCU – DOKARMIANIE 

PTAKÓW W CZASIE ZIMY
zajęcia poprowadzi leśnik p. Marek Heiser pra-

cownik Nadleśnictwa Nowogard
czytamy opowiadanie P. Beręsewicza pt. „Przy-

goda w zimowym lesie”
wyklejanka – karmnik

21.02 /wtorek/
PRZYGODA Z PIPPI Z OKAZJI 110  ROCZNICY 

URODZIN ASTRID LINDGREN
portret Pippi – praca grupowa
głośne czytanie fragmentu książki o najsilniej-

szej i najbardziej niesfornej dziewczynce pt. „Pip-
pi Pończoszanka”

22.02 /środa/
KTO UGASI POŻAR?
spotkanie ze strażakiem połączone z wyciecz-

ką do Straży Pożarnej w Nowogardzie

23.02 /czwartek/
WARSZTATY EDUKACYJNE POŁĄCZONE Z WY-

CIECZKĄ DO SŁAJSINA NA TERENIE RZG

24.02 /piątek/
ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!
spotkanie poprowadzą pracownice Celowe-

go Związku Gmin  R-XXI – Monika Olechnowicz - 
Krakowska i Izabella Ferensztajn

uroczyste zakończenie ferii zimowych w bi-
bliotece

ZAPIS TESTAMENTOWY
„Ojczym w testamencie uczy-

nił zapis nieruchomości na moją 
rzecz. Spadkobiercami są jego 
siostrzeńcy. W jaki sposób mogę 
dochodzić swoich praw wynika-
jących z zapisu?”

Zgodnie z treścią art. 968 § 1 
kodeksu cywilnego, spadkodaw-
ca może przez rozporządzenie 
testamentowe zobowiązać spad-
kobiercę ustawowego lub testa-
mentowego do spełnienia okre-
ślonego świadczenia majątko-
wego na rzecz oznaczonej oso-
by (zapis zwykły). Spadkodawca 
zgodnie z brzmieniem § 2 wska-
zanego przepisu, może także ob-
ciążyć zapisem zwykłym także 
zapisobiercę. 

Zapis jest zatem co do zasa-
dy rozporządzeniem majątko-
wym spadkodawcy, przy czym 
w przeciwieństwie do powoła-
nia do spadku, dotyczy on kon-
kretnego składnika majątku 
spadkodawcy. Obciążony wyko-
naniem zapisu jest spadkobier-

ca, co oznacza, że na skutek za-
pisu określone składniki ma-
jątkowe nie przechodzą z mocy 
prawa na własność zapisobior-
cy, natomiast ma on roszczenie 
w stosunku do spadkobierców 
o wykonanie zapisu tj. przykła-
dowo o przeniesienie własności 
nieruchomości na swoją rzecz. 
Jak wynika z treści art. 970 ko-
deksu cywilnego, w braku od-
miennej woli spadkodawcy, za-
pisobierca może żądać wykona-
nia zapisu niezwłocznie po ogło-
szeniu testamentu. Jednakże za-
pisobierca obciążony dalszym 
zapisem może powstrzymać się 
z jego wykonaniem aż do chwi-
li wykonania zapisu przez spad-
kobiercę. Oznacza to, iż już w 
chwili otwarcia spadku powsta-
je stosunek zobowiązaniowy po-
między spadkobiercą a zapiso-
biercą. Zapis rzeczy oznaczonej 
co do tożsamości jest bezsku-
teczny, jeżeli rzecz zapisana nie 
należy do spadku w chwili jego 
otwarcia albo jeżeli spadkodaw-
ca był w chwili śmierci zobowią-
zany do jej zbycia (np. w przy-
padku sprzedaży przedmiotu za-
pisu przed śmiercią spadkodaw-
cy). Zgodnie z treścią art. 973 
kodeksu cywilnego, jeżeli osoba, 
na rzecz której został uczyniony 
zapis, nie chce lub nie może być 
zapisobiercą, obciążony zapisem 
zostaje zwolniony od obowiąz-
ku jego wykonania, powinien 
jednak w braku odmiennej woli 
spadkodawcy wykonać dalsze 

zapisy. W takiej sytuacji w miej-
sce zapisobiercy, który zrzekł się 
zapisu nie wchodzą jego zstępni. 

Wykonanie zapisu może na-
stąpić bądź na drodze umowy 
zawartej pomiędzy spadkobier-
cą a osobą uprawnioną, bądź też 
w przypadku uchylania się spad-
kobiercy od obowiązku wyko-
nania zapisu na drodze postępo-
wania sądowego. W takim przy-
padku orzeczenie Sądu prze-
noszące własność określonego 
składnika majątkowego zastę-
puje oświadczenie spadkobier-
cy. Warto przy tym pamiętać, iż 
roszczenia związane z zapisem, 
tak jak inne roszczenia majątko-
we ulegają przedawnieniu, a ter-
min ten wynosi pięć lat od daty 
wymagalności zapisu (tj. od daty 
ogłoszenia testamentu). Istot-
nym pozostaje także, iż zapiso-
bierca nie ponosi odpowiedzial-
ności za długi spadkowe. 

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”
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Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 
Szanowni Państwo,

zapraszamy  
do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS  

z siedzibą w Nowogardzie  
poprzez przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty 
na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 

3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...



17-20.02.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przedszkole nr 4

Wszyscy bawią się wspaniale, 
jak co roku w karnawale
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygo-
dni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też 
było u nas. W dniu 08.01.2017r. w Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie odbył się bal karnawałowy.

Tego dnia już od rana w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były 
za bohaterów znanych bajek, w 
salach przedszkolnych można 
było spotkać wróżki, królewny, 
delikatne motylki, rycerzy, pi-
ratów, policjantów, Spider-Ma-
na, Batmana, ... nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich 
postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno.

Na tą wyjątkową okazję zapro-
siliśmy postacie bajkowe - Elze 
z Krainy Lodu oraz Króla Julia-

na, którzy to zachęcali wszyst-
kich do tańca przygotowaną mu-
zyką. Dzieci świetnie się bawi-
ły uczestnicząc wspólnie ze swo-
imi paniami w zabawach prowa-
dzonych przez aktorów. Na sali 
podczas pląsów robiło się kolo-
rowo, wszyscy bawili się weso-
ło, uśmiech nie znikał z twarzy 
mimo chwilowego zmęczenia. 
Po kilku chwilach wypoczynku 
muzyka znowu porwała wszyst-
kich do tańca w rytm samby, 
walczyka, Kaczuch.

Kiedy czas zabawy dobiegł 

końca dzieci z żalem opuszcza-
ły salę balową. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spę-
dzenie czasu w miłej atmosfe-
rze. Wspólna zabawa przynio-
sła wiele radości naszym wycho-
wankom, a to było głównym ce-
lem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych 
strojów.

Kolejny bal karnawałowy już 
za rok.

Inf. własne Dzieci bawią sie wraz z Królem Julianem-

Budowa drogi ruszy wiosną 

Tną drzewa pod S6 
Trwa wycinka drzew pod budowę drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard. Prace leśne prowadzi Nadleśnictwo Nowogard. Drewno pozyskane z wycin-
ki trafi do sprzedaży. 

Jak już informowaliśmy ru-
szyła  budowa 3 odcinków drogi 
S6 (Goleniów – Nowogard, Pło-
ty – Kiełpino i Kiełpino – Ko-
łobrzeg). Obecnie wykonaw-
cy prowadzą prace przygotowu-
jące plac budowy do rozpoczę-
cia zasadniczych prac budowla-
nych. Te mają się rozpocząć już 
wiosną. 

- Przed wjazdem maszyn bu-
dowlanych i rozpoczęciem prac 
ziemnych trzeba wykonać szereg 
robót przygotowawczych – przede 
wszystkim wynieść geodezyjnie 
w terenie granice pasa drogowe-
go budowanej drogi, czyli prze-
nieść to co jest na mapach w te-
ren. Konieczne jest również do-
konanie rozpoznania saperskie-
go terenu inwestycji. Wykonawca 
musi przygotować zaplecza budo-
wy, składy materiałów budowla-
nych. Na terenach, które porasta 
las trzeba wyciąć drzewa, a na-
stępnie usunąć karcze – informu-
je Mateusz Grzeszczuk rzecznik 
prasowy GDDKiA w Szczecinie. 

Prace leśne, o których mówi 
M. Grzeszczuk, można zaob-
serwować jadąc w kierunku do 
Goleniowa. Wycinka jest w tej 
chwili prowadzona intensywnie 
w okolicy Bodzęcina. Prowadzi 
ją Nadleśnictwo Nowogard. 

-Nadleśnictwo Nowogard zaj-
muje się wycinką drzew pod S6 
od węzła Bodzęcin do okolicy 

Gryfic. W tej chwili trwają pra-
ce od Bodzęcina do Nowogardu. 
Za Nowogardem w stronę Gryfic 
trwają jeszcze procedury i wycin-
ka w tym miejscu jeszcze się nie 
rozpoczęła. Pozyskane drewno 
trafi do sprzedaży, głównie jako 
drewno użytkowe, mniej jako 
opałowe – mówi Kazimierz De-
kański, zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Nowogard, infor-
mując jednocześnie, że drewno 
którego załadunek można ob-
serwować ostatnio na stacji PKP 
w Nowogardzie, nie pochodzi z 
wycinki pod S6. To prawdopo-
dobnie transport jednej ze spół-
ek kolejowych, najwyraźniej nie 
związany z pracami leśnymi, o 
których piszemy. 

Budowa trasy S6 ruszy na do-
bre wiosną. Inwestycja powin-
na się zakończyć w 2019 roku. 
W wielu fragmentach nowa dro-

ga będzie biec równolegle przy 
obecnej drodze krajowej nr 6. 
Na wysokości Olchowa trasa zo-
stanie włączona w istniejącą już 
obwodnicę Nowogardu. Dalej 
będzie prowadzić wzdłuż dro-
gi w kierunku Żabowo, a samą 
wieś minie po stronie prawej, 
patrząc od Nowogardu. 

Dlatego też kierowców czeka-
ją utrudnienia w trakcie prowa-
dzonych robót drogowych. Przy 
krajowej „szóstce”, zwłaszcza bli-
żej Goleniowa, już ustawiono 
znaki drogowe- na razie są one 
przesłonięte taśmą. 

-Obecnie utrudnień nie ma, ale 
wykonawca posiada zatwierdzo-
ną organizację ruchu na wycinkę 
drzew znajdujących się w bezpo-
średniej bliskości DK nr 6. Także 
podczas realizacji tych prac mogą 
pojawiać się krótkotrwałe utrud-
nienia w ruchu. W trakcie prze-

glądania i zatwierdzania są pro-
jekty tymczasowej organizacji 
ruchu na zjazdy na teren budowy 
z DK nr 6 (będą w tych miejscach 
wyznaczone lewoskręty i ogra-
niczenie prędkości do 60 km/h) 
– informuje M. Grzeszczuk z 
GDDKiA w Szczecinie. 

Oczywiście podczas realizacji 
inwestycji, kierowcy będą mu-
sieli liczyć się również z innymi 
utrudnieniami, które będą zmie-
niały się wraz z postępem robót 
budowlanych.

MS 

Droga na Bodzęcin, tuż przed skrzyżowaniem z krajową szóstką. W ostatnich 
dniach i tu wycięto drogę, pod mającą biec tędy drogą S6

W większości fragmentów nowa droga szybkiego ruchu będzie przebiegała tuż 
obok krajowej drogi nr 6

Miejsce, gdzie droga S 6 połączy się z obwodnicą Nowogardu
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Co będą czytać po reformie

Lektury naszych dzieci 
W tym tygodniu MEN ogłosił dokument wprowadzający nową po-
stawę programową w zreformowanej 8-mio klasowej szkole pod-
stawowej. Wejdzie ona w życie 1 września 2017 roku.

Jednym z elementów tej podstawy jest także nowa lista lektur. Publikujemy ją  niżej w cało-
ści, ponieważ wydaje się, że lektura tej listy może być interesująca dla naszych Czytelników. 
Czytanie książek to bowiem podstawowa czynność uprawiana przez ludzi  pragnących po-
ruszać się w świecie ludzkiej kultury, to także najważniejszy sposób kształtowania zdrowej i 
bogatej osobowości dzieci i młodzieży   
Lista lektur na każdym poziomie kształcenia.

Klasy I-III
“Baśnie” (do wyboru) Hansa Christiana Andersena,
“Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny 
Bednarek,
wiersze ze zbioru “Brzechwa dzieciom” Jana Brzechwy,
“Zaczarowana zagroda” Czesława Centkiewicza,
“Cukierku, ty łobuzie!” Waldemara Cichonia,
“Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został po-
etą” Agnieszki Fraczek,
“Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej,
“Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke,
“Kto z was chciałby rozweselić pechowego no-
sorożca?” Leszka Kołakowskiego,
“Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej,
“Karolcia” Marii Krueger,
“Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
“Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga,
“Sposób na Elfa” Marcina Pałasza,
“Asiunia” Joanny Papuzińskiej,
“Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak,
“O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego,
“Pamiętnik Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej,
“Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej,
“Wiersze dla dzieci” Tuwima,
“O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie 
miasta w baśniach i legendach” Barbary Tylickiej,
“Najpiękniejsze wiersze” Danuty Wawiłow,
“Afryka Kazika”
“Dziadek i niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego.

Klasy IV-VI
Lektury obowiązkowe:
“Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy,
Komiks “Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christy,
“Mikołajek” (wybór opowiadań) Rene Gościnnego i Jean-Jacquesa Sempe,
“Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika,
Wybrane bajki Ignacego Krasickiego,
“Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” Clive’a Staplesa Lewisa,
“Powrót taty”, “Pani Twardowska”,
“Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskie-
go) Adama Mickiewicza, 
“Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara,
“Katarynka” Bolesława Prusa, “W pamięt-
niku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackie-
go,
“Hobbit, czyli tam i z powrotem” Johna Ro-
nalda Reuela Tolkiena,
“W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkie-
wicza
“Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego.
Wybrane mity greckie (w tym mit o powsta-
niu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, 
Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, 
Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce),
Biblia (stworzenie świata i człowieka oraz wy-
brane przypowieści ewangeliczne, w tym o siew-
cy, o talentach, o pannach roztropnych, miłosier-
nym Samarytaninie),
Wybrane podania i legendy polskie (w tym o Le-
chu, Piaście, Kraku i Wandzie),

Wybrane baśnie polskie i europejskie (w tym “Kopciuszek” Charlesa Perraulta i “Bajka 
o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina),
Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Mickiewicza, Czesława 
Miłosza, Tadeusza Różewicza, Słowackiego, Leopolda Staffa, Tuwima, ks. Jana Twar-
dowskiego
Pieśni i piosenki patriotyczne.
Lektury uzupełniające:
“Kapelusz za 100 tysięcy” Adama Bahdaja,
“Tajemniczy ogród” lub inna powieść Frances Hodgson Burnett,
“Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla,
“Trzej muszkieterowie” Aleksandra Dumasa,
“Skarb Troi” Olafa Fritsche,
“Księga dżungli” Josepha Rudyarda Kiplinga,
“Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka,
“Skrzynia Władcy Piorunów” Marcina Kozioła,
“Cudowna podróż” Selmy Lagerlof,
“Cyberiada” (fragmenty) Stanisława Lema,
Wybrana powieść Kornela Makuszyńskiego,
“Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki,
“Winnetou” Karola Maya,
“Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery,
Wybrana powieść Małgorzaty Musierowicz,
“Pajączek na rowerze” Ewy Nowak,
“Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego,
“Biały Mustang” Sat-Okha,
“Janko Muzykant” Sienkiewicza,
Wybrana powieść Alfreda Szklarskiego,
“Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina,
Wybrane pozycje z serii “Nazywam się…” (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, 
Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i in.)
Lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.

Klasy VII-VIII
Lektury obowiązkowe:
“Opowieść wigilijna” Charlesa Dic-
kensa,
“Zemsta” Aleksandra Fredry,
wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym 
tren I, V, VII, VIII) Jana Kochanowskie-
go,
“Kamienie na szaniec” Aleksandra Ka-
mińskiego,
“Żona modna” Ignacego Krasickiego,
“Reduta Ordona”, “Śmierć Pułkownika”, 
“Świtezianka”, II część “Dziadów”, wybrany 
utwór z cyklu “Sonety krymskie”, “Pan Ta-
deusz” (całość) Adama Mickiewicza,
“Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery,
“Quo vadis” i “Latarnik” Henryka Sienkiewi-
cza,
“Balladyna” Juliusza Słowackiego,
“Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego,
“Artysta” Sławomira Mrożka,
“Ziele na kraterze” (fragmenty), “Tędy i owędy” (wybrany reportaż) Melchiora Wań-
kowicza,
Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Ma-
riana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza 
Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i afo-
ryzmy Stanisława Jerzego Leca.

Lektury uzupełniające:
“Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragmenty) Mirona Białoszewskiego,
Wybrana powieść kryminalna Agathy Christie,
“Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera,
“Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya,
“Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej,
“Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty) Jana Pawła II,
“Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum,
“Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, “Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta,
“Monte Cassino” (fragmenty) Melchiora Wańkowicza,
“Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945” (fragmenty) Karoliny Lanckoroń-
skiej
Lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze 
poetów współczesnych i reportaże.
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Wybory w Tęczaku 

Zygmunt Heland zostaje 
Podczas walnego zgromadzenia wędkarzy zrzeszonych w PZW Tęczak, wybrano nowego - starego prezesa Koła – Zygmunta Heland, na kolejną 4 letnią 
kadencję. 

Dokonano także wyboru no-
wego zarządu w składzie: Ry-
szard Paleta, Adam Włodek, Sta-
nisława Leciejewska, Jan Lipski, 
Paweł Pińkowski, Ryszard Patyk 
i Andrzej Winczewski. 

Wybrano także członków po-
szczególnych komisji: rewizyjnej 
- Kamil Paleta – przewodniczą-
cy, Marek Tomaszewski, Marek 
Rymanowicz, Sąd Koleżeński: 
Krzysztof Łuczak – przewodni-
czący, Zenon Łuczak, Wiesław 
Sawicki i Jerzy Żytko członko-
wie. Delegaci na Zjazd Okręgu: 
Zygmunt Heland, Adam Wło-
dek, Wojciech Kaźmierczak - 
z-ca. 

Komisja Egzaminacyjna: Ma-
rzena Kaźmierczak – przewod-
nicząca, Adam Włodek, Ryszard 
Paleta, Ryszard Patyk.

W okresie ostatnich 4 lat, stary 
Zarząd Koła zajmował się spra-
wami związanymi z funkcjono-
waniem i ochroną wód, organi-
zacją i przygotowaniem zawo-
dów wędkarskich wynikających 
z preliminarza. Ponadto zarząd 
przez cały okres sprawozdawczy 
starał się pozyskiwać sponsorów. 
Opłaty  przyjmowane są w skle-
pie wędkarskim „Tęczak” przez 
Marzenę Kaźmierczak. Zaopa-
trywanie Koła w znaczki, legi-
tymacje, rejestry połowów, roz-
liczenia finansowe oraz przy-
gotowanie raportów prowadził 
Adam Włodek. Nad sprawoz-
dawczością, powiadamianiem 
członków o ważnych sprawach, 
zebraniach, pisanie  raportów i 
nad wieloma innymi ważnymi 
sprawami czuwała i wzorowo 
wykonywała swoją pracę p. Sta-
nisława Leciejewska. Logistyką 
organizacji zawodów zajmował 
się Janek Lipski, Ryszard Patyk i 
Ryszard Paleta. A całość koordy-
nował prezes Zygmunt Heland. 

Mistrzem Koła na rok 2016 
został Sylwester Ławniczak, I 
wicemistrz – Tomaszewski Ma-
rek, II wicemistrz  - Jerzy Żyt-
ko. 

Ogółem udało się rozegrać 
wszystkie zaplanowane zawody 
oprócz pod lodowych, z uwagi 
na brak lodu. Wszystkie zawo-
dy obsługiwali członkowie Za-
rządu Koła. 

Przy organizacji każdych za-
wodów oprócz środków wydat-
kowanych z budżetu, Zarząd 
Koła stara się pozyskać spon-
sorów i od 18 lat owi sponso-
rzy (ci sami), nie odmawia-
ją nam wsparcia. A są to:  sklep 
„Promyk” - p. Joanny i Krzysz-
tofa Łuczak, prez. Marek Słom-
ski - promocja Koła, piekarnia 
Karsk, Cukiernia „Marysieńka” 
- p. Marii Malinowskiej, sklep 

wędkarski Marzeny Kaźmier-
czak, Danuta i Tadeusz Stępień 
- sklep spożywczy, Stanisława 
Leciejewska, Paweł Pińkowski, 
Zygmunt Heland, Ryszard Pa-
tyk, Jan Lipski, Ryszard Paleta, 
Ryszard Patyk, Marcin Pabisiak, 
Dariusz Kaczmarek, Adam Nar-
kiewicz, Bogdan Wawryczuk, 
Marek Rymanowicz – składamy 
im wszystkim serdeczne podzię-
kowania. 

Podziękowania należą się tak-
że dla osób stale i chętnie włą-
czających się do prac na rzecz 
naszego Koła: Stanisławy Lecie-
jewskiej, Ryszarda Patyka, Jana 
Lipskiego, Ryszarda Palety, Zyg-
munta Heland, Adama Włod-
ka, Pawła Pińkowskiego, Rober-
ta Macełki, Krzysztofa Łuczaka, 
Tomasza Patyka, Kamila Palety. 
Są to także osoby, które często 
sponsorują nagrody, szczególnie 
podczas zawodów z okazji Dnia 
Dziecka. 

Stan członków Koła 
Stan członków naszego Koła 

w ostatnim roku ponownie się 
zwiększył. I tak w roku 2009 
mieliśmy w Kole 128 członków, 
w roku 2010 przekroczyliśmy 
liczbę 200. Obecnie nasze Koło 
liczy 316 wędkarzy. 

Dodatkowe informacje pre-
zesa

Jako Koło staramy się aktyw-
nie uczestniczyć w życiu spo-
łecznym naszej gminy, jak cho-
ciażby skuteczny protest prze-
ciwko planom budowy fermy 
nieopodal jeziora Karsk. 

Zarząd Koła nawiązał także 
współpracę z Klubem Żeglar-
skim Knaga. Odbyło się pierw-
sze spotkanie z prezesem klubu 
Janem Smolirą, podczas którego 
omówiliśmy warunki współpra-
cy, szczególnie w zakresie pracy 
z  młodzieżą. Jest plan wspólnej 
imprezy połączonej z zawodami 
w okresie wakacji. 

Ponad to zorganizowaliśmy 

spotkanie wigilijne w restauracji 
Kamena. Zarząd co roku spoty-
ka się w okresie przedświątecz-
nym, aby dokonać podsumo-
wania minionego roku i podzie-
lić się symbolicznie opłatkiem. 
Przekazaliśmy kilkanaście róż-
nych upominków, które nie zo-
stały wykorzystane podczas za-
wodów dla Domu Dziecka. 

W kwestii utrzymania czysto-
ści na jeziorem Karsk, które jest 
w naszym zarządzie, planuje-
my  wczesną wiosną sprawdze-
nie stanu czystości terenu wokół 
jeziora. 

Na ostatnim zebraniu ogól-
nym prezesów i skarbników ZO 
PZW w Nowogardzie, jako Koło 
zostaliśmy wyróżnieni za profe-
sjonalne i rzetelne sprawozdania 
z prac zarządu oraz rozliczenia 
finansowe. 

Po raz kolejny dyskutowali-
śmy o wątpliwym dolnym wy-

miarze ochronnym dla pstrą-
ga 35 cm, skoro w górach wyno-
si on 30 cm. A ryba rośnie tam 
wolniej. Tym bardziej, że obec-
nie ZO PZW wprowadziło tak-
że górny wymiar ochronny dla 
pstrąga 50 cm. 

Podczas zebrania wnioskowa-
no także o podwyższenie dol-
nego wymiaru ochronnego dla 
okonia do 17 cm. 

Jezioro Kościuszki zarybio-
no sandaczem, węgorzem, ka-
rasiem  i karpiem, natomiast 
szczupakiem zarybiono jeziora 
Nowogardzkie, Karsk i również 
Kościuszki.

Wizyta prezesa ZO PZW
W walnym zebraniu uczestni-

czył prezes ZO PZW Grzegorz 
Rogalewicz, który zwrócił uwa-
gę na szereg problemów związa-
nych z funkcjonowaniem PZW. 
Mówił m.in. o problemie zwią-
zanym z funkcjonowaniem stra-
ży rybackiej, która do tej pory 
zajmowała się także (za drob-
ną opłatą) ochroną wód pry-
watnych dzierżawców. Po zmia-
nach SSR będzie także ochraniać 
te wody, ale dzierżawca, który 
czerpie korzyści z tej wody, musi 
partycypować w kosztach funk-
cjonowania SSR. 

Podobnie do tej pory było z 
opłatami dla prywatnych dzier-
żawców za możliwość wędko-
wania członków PZW na tych 
wodach. ZO PZW rezygnuje z 
opłacania tych wód z korzyścią 
dla zarybień na wodach PZW. 
I można powiedzieć, że jest to 
słuszna polityka, bo lepiej mieć 
jedną wodę rybną jak 10 pustych 

basenów. 
Ponad to prezes Rogalewicz 

mówił o tym, ze ZO PZW wpro-
wadził opłatę dla zawodów ko-
mercyjnych, rozgrywanych na 
wodach PZW i wynosi ona 10 zł 
od uczestnika. ZO PZW wpro-
wadził także w obwodzie ry-
backim nr 5 rzeki Odry, nowy 
okres ochronny dla sandacza od 
1 marca do 31 maja. Okres ten 
dotyczy wyłącznie tego łowiska. 
Wprowadził też zakaz zabierania 
ryb zahaczonych poniżej obrębu 
skrzeli. 

- Polityka Zarządu Okręgu bę-
dzie szła w kierunku dobrostanu 
wód PZW i Wędkarza, który jest 
najważniejszym podmiotem sto-

warzyszenia. To jest nasz zwią-
zek i nasze wody, więc nie może 
być inaczej – podkreślił w swo-
im dość obszernym wystąpieniu 
prezes Grzegorz Rogalewicz. 

I to jest jedynie słuszna poli-
tyka, bo zdaje się, że przez lata 
stary władze ZO PZW były nie-
co oderwane od rzeczywistości, 
a co za tym idzie od wędkarzy i 
ich problemów. Mocnym atutem 
nowego prezesa na pewno jest 
to, że wie o czym mówi i był słu-
chany z dużą uwagą przez węd-
karzy, ale jest człowiekiem, któ-
ry przerobił wszystko na własnej 
skórze i, jak sam mówi, nikt go 
w teczce nie przywiózł. A jak bę-
dzie? Jak zwykle czas i fakty po-
każą. W czerwcu wybory władz 
ZO PZW. 

Z wędkarskim pozdrowieniem  
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak

Od lewej Grzegorz Rogalewicz, Zygmunt Heland oraz Stanisława Leciejewska

Członkowie PZW Tęczak w trakcie niedzielnych obrad walnego zgromadzenia. Fot. Paweł Pińskowski
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Stanisław syn Anny Cicheckiej ur. 
9-02-2017 z Jenikowa

Oliwia córka Natalii Siedleckiej 
ur. 5-02-2017 z Maszewa

Maja córka Patrycji Słomińskiej 
ur. 4-02-2017 z Wołkowa

Noemi córka Renaty Owczarek 
ur. 4-02-2017 z Nowogardu

Michał syn Małgorzaty i Mariu-
sza Dąbrowskich ur. 13-02-2017 
z Kulic

Piotrek syn Żanety Grabarek ur. 
26-01-2017 z Krzywic

Rafał syn Magdaleny i Piotra Ku-
bas ur. 26-01-2017 z Dębic

Filip syn Aleksandry Klimek ur. 7-
02-2017 z Samlina

Ethan Kornel syn Maryli Centała 
ur. 5-02-2017 ze Starej Dobrzycy

Aleksandra córka Wiolety Malin-
kiewicz ur. 9-02-2017 z Karwowa

Bartosz syn Pauliny Kubera ur. 9-
02-2017 z Czernicy

Adrian Świerzbiński syn Agniesz-
ki i Huberta ur. 16-02-2017 z Do-
brej

Dawid syn Moniki i Rafała Plichta 
ur. 8-02-2017 z Nowogard

osińska Liga Piłki Siatkowej

Wojcieszyn pokonany
W minioną niedzielę (12 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrana zo-
stała ostatnia kolejka fazy grupowej Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W najcie-
kawszym meczu Krzywice okazały się zespołem, który jako jedyny był w sta-
nie pokonać Wojcieszyn. Poznaliśmy już uczestników fazy play-off, z rozgryw-
kami żegnają się dwa najsłabsze zespoły - Wojcieszyn II oraz Bruklin Osina. 

W pierwszym meczu dnia kibice byli 
świadkami pojedynku dwóch najlepszych 
drużyn fazy grupowej, czyli Wojcieszyna 
oraz Krzywic. Było to bardzo ładne spo-
tkanie, a hala ZSP w Osinie została wypeł-
niona po brzegi. W przewadze byli kibi-
ce z Wojcieszyna, tradycyjnie zaopatrzeni 
w trąbki, bębny i wuwuzele. Był to pokaz 
mocnej i silnej siatkówki, a kibice ogląda-
li efektowne ataki z obu stron. Pierwszy 
set zakończył się zwycięstwem Wojcieszy-
na do 22. W drugim secie sytuacja się od-
wróciła i to Krzywice wygrały 25:22. Trze-
cia partia była niezwykle zacięta, siatka-
rze od początku do końca tego seta wal-
czyli punkt za punkt. W końcówce zwy-
ciężyli zawodnicy z Krzywic i prowadzi-
li w meczu już 2:1. Czwarty set to od po-
czątku  prowadzenie Krzywic 16:6. Woj-
cieszyn zdawał się być pogodzony z poraż-
ką, kibice jednak wciąż dopingowali swo-
ich reprezentantów i Wojcieszyn stopnio-
wo zaczął odrabiać straty. W pewnym mo-
mencie zrobiło się 24:20 dla Krzywic, któ-
re miały cztery piłki meczowe. Pierwsza i 
druga akcja wiceliderów została zabloko-
wana. Potem atak w aut i kolejny blok. Ki-
bice zaczęli oglądać mecz na stojąco. Przy 
remisie 24:24 zawodnik Wojcieszyna za-
serwował dwa asy serwisowe i o rozstrzy-
gnięciu w meczu musiał zadecydować 
tie-break.  W decydującej partii ponow-
nie walka odbywała się punkt za punkt. 
W końcówce Krzywice zachowały jednak 
więcej zimnej krwi i ostatecznie wygrały 
15:12, tym samym stając się jedyną druży-
ną, która zdołała wygrać w grupie z Woj-
cieszynem. Drugie spotkanie było jedno-
stronnym widowiskiem. Dąbrowa zmio-
tła z parkietu siatkarzy drugiego zespo-
łu z Wojcieszyna, oddając rywalom jedy-
nie 24 punkty! Siatkarze z Dąbrowy wy-
grywali odpowiednio do 6., 11. i 7. punk-
tów. Zwycięstwo zapewniło Dąbrowie 5. 
miejsce w grupie, z kolei Wojcieszyn II za-
jął na koniec 9. pozycję i pożegnał się już 
z tą edycją Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Trzeci pojedynek rozstrzygnął się w trzech 
setach, jednak był bardzo zacięty. Na prze-
ciw siebie stanęli siatkarze z Żabowa oraz 
Kikorzy. Pierwsza partia to zwycięstwo 
Żabowa do 21., w drugim secie siatkarze z 
Żabowa wygrali do 17. Kikorze nie chcia-

ły tanio sprzedać skóry i ambitnie walczy-
ły o wygranie trzeciego seta. Ostatecznie 
to Żabowo tryumfuje 26:24 i w całym me-
czu 3:0. Czwarte spotkanie to kolejne jed-
nostronne widowisko. najsłabszy zespół 
ligi - Bruklin Osina, tak jak nieco wcze-
śniej Wojcieszyn II, zdobył w starciu z 
Czermnicą jedynie 24 punkty. Czermnica 
ogrywała gospodarzy odpowiednio do 5., 
10., i 9. punktów. Dla siatkarzy z Czerm-
nicy było to 7 zwycięstwo w lidze, po któ-
rym zespół ten kończy fazę grupową na 3. 
miejscu. Bruklin Osina tak samo jak Woj-
cieszyn II, żegna się już z tegorocznymi 
rozgrywkami, nie odnosząc ani jednego 
zwycięstwa. Na koniec emocjonujący bój 
rozegrali zawodnicy Gwiazdy Osina oraz 
Węgorzy. To kolejne bardzo ładne wido-
wisko, które tego dnia oglądali kibice. 
Młodych zawodników dopingowała spo-
ra grupa kibiców z Osiny. Pierwszy set to 
prowadzenie Węgorzy i walka gospodarzy 
o nawiązanie kontaktu. W końcu pod ko-
niec seta Osina dopięła swego i doprowa-
dziła do wyrównania 22:22. Od tego mo-
mentu siatkarze obu zespołów grali punkt 
za punkt. Przy stanie 24:24 na zagrywkę 
wszedł Adrian Antczak z Gwiazdy Osina, 
który zaserwował dwa asy.  Drugi set miał 
podobny przebieg jak pierwszy, walka była  
wyrównana. Po grze na przewagi wygra-
li siatkarze Węgorza 26:24, którzy dopro-
wadzili do wyrównania w setach.  Trzeci 
set ponownie padł łupem Węgorzy, które 
wygrały to starcie 25:22. Gospodarze nie 
zamierzali się poddawać i w czwartym se-
cie wypracowali sobie przewagę.  Pomimo 
kontuzji podstawowego zawodnika, Osi-
na pewnie wygrywa do 12. i doprowadza 
do tie-breaka.  W piątym secie górą oka-
zali się siatkarze z Węgorzy, którzy wygra-
li 15:12. Ciekawostką jest, że Węgorza w 
tym meczu zdobyły 102 punkty, a zespół 
który przegrał... 108. Teraz siatkarzy ry-
walizujących w Osińskiej Lidze Piłki Siat-
kowej przed play-offami czeka przerwa, 
która potrwa tydzień lub dwa tygodnie. W 
najbliższym wydaniu Dziennika Nowo-
gardzkiego opublikujemy pary ćwierćfi-
nałowe. Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników oraz tabele końcową tego-
rocznej edycji. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
9. kolejka:
Krzywice - Wojcieszyn I  3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 24:26, 15:12)
Wojcieszyn II - Dąbrowa  0:3 (6:25, 11:25, 7:25)
Żabowo - Kikorze  3:0 (25:21, 25:17, 26:24)
Bruklin Osina - Czermnica 0:3 (5:25, 10:25, 9:25)
Gwiazda osina - Węgorza  2:3(26:24, 24:26, 22:25, 25:12, 11:15)

M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Wojcieszyn i 9 8 1 23 26 - 8 800 - 644 
2 Krzywice 9 8 1 21 25 - 12 847 - 760 
3 Czermnica 9 7 2 21 22 - 8 710 - 558 
4 Czarni Węgorza 9 6 3 18 21 - 13 774 - 706 
5 LZS Dąbrowa 9 5 4 14 17 - 15 732 - 638 
6 Gwiazda osina 9 4 5 14 17 - 15 712 - 673 
7 Żabowo 9 4 5 14 18 - 16 772 - 721 
8 lZS kikorze 9 2 7 7 9 - 21 596 - 695 
9 Wojcieszyn II 9 1 8 2 3 - 26 414 - 695 
10 Bruklin Osina 9 0 9 1 3 - 27 453 - 720 
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Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00
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reklamareklama

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie, 

informuje członków Koła, 
że dnia 19.02.2017 r. 

organizuje zawody podlodowe 
na jeziorze w nowogardzie. 

Zbiórka zawodników o godz. 9.00 na Harcówce. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Wyszyńskiego 2 

do dnia 17.02.2017 r. Startowe wynosi 5 zł. 
   Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak.

Zatrudnię operatora  
na koparko-ładowarkę, 
droga ekspresowa S-6 
Goleniów-Nowogard. 

Tel. 530 774 466

Turniej piłkarski im. Władysława Klusarczyka

Piłkarze AMP Nowogard 
zbierają doświadczenie
W sobotę (11 lutego), w Płotach odbył się halowy turniej piłki nożnej im. Władysława Klu-
sarczyka - Ferie 2017. W zawodach wzięli udział adepci piłki nożnej z nowogardzkiej Aka-
demii Młodego Piłkarze. To kolejny turniej, podczas którego podopieczni Dawida Kurka i 
Błażeja Bajerskiego mogli zebrać bezcenne doświadczenie. 

W turnieju im. Władysława 
Klusarczyka, który odbył się w 
minioną sobotę, w Płotach pod 
nazwą - Ferie 2017, wzięło udział 
9 zespołów: Polonia Płoty, Spar-
ta Gryfice, Akademia Młode-
go Piłkarza Nowogard, Pomo-
rzanin Nowogard, OKS Gole-
niów, Błękitni Trzygłów, Orzeł 
Mrzeżyno, Gryf Kamień Pomor-
ski, Błękitni Stargard. Turniej 
był przeznaczony dla piłkarzy z 
rocznika 2006, a zespół Akade-
mii Młodego Piłkarza z Nowo-
gardu, do rywalizacji wystawił 
drużynę w większości złożoną z 
rocznika 2008. Dwa lata młod-
si od rywali piłkarze z Nowo-
gardu dzielnie sobie radzili wy-
walczając w sumie dwa punkty. 
Drużyna prowadzona przez Da-
wida Kurka i Błażeja Bajerskie-
go w grupie rywalizację rozpo-
częła od meczu z OKS-em Go-
leniów. Młodzi piłkarze z Nowo-
gardu zremisowali w tym me-
czu 2:2, a gole dla AMP strzela-
li Kuba Paradziński oraz Oliwier 
Solarski. W kolejnym spotka-
niu Akademia Młodego Piłkarza 
zanotowała porażkę ze Spartą 
Gryfice (2:0), a następnie z go-
spodarzami, zespołem Polonii 
Płoty (1:0). W czwartym meczu 
podopieczni Dawida Kurka i 
Błażeja Bajerskiego bezbramko-
wo zremisowali z Orłem Mrze-
żyno. Dwa wywalczone punk-
ty pozwoliły zawodnikom AMP 
Nowogard zagrać o 7. miejsce, 
a ich rywalami byli piłkarze Po-
morzanina Nowogard. W tym 
derbowym spotkaniu górą byli 
młodzi piłkarze Pomorzanina, 
którzy wygrali 1:0. - Nasza dru-
żyna zajęła 8. miejsce, warto jed-

nak wspomnieć, że większość na-
szych piłkarzy urodzona jest w 
2008 roku, a turniej był przezna-
czony dla dwa lata starszych pił-
karzy. Mecze stały na bardzo wy-
sokim  poziomie, każda druży-
na grała dobre zawody. W gru-
pie zdobyliśmy tylko 2 punkty, 
ale dające nam możliwość gry 
o 7. miejsce. Owe spotkanie to 
były „derby Nowogardu”. Oby-
dwie drużyny zasługiwały na 
zwycięstwo, ale wygrać może tyl-
ko jeden zespół i tym razem był 
to Pomorzanin. Nasi zawodni-
cy nie zagrali wielkich zawodów, 
ale zostawili całe serce na boisku. 
Mamy nadzieję, że ten turniej za-
chęci nas do cięższej pracy - re-
lacjonuje udział AMP w turnie-

ju trener Błażej Bajerski. Przy-
pomnijmy, że Akademia Młode-
go Piłkarza to nowa szkółka na 
nowogardzkim rynku. Obecnie 
Akademia wciąż prowadzi na-
bór młodych piłkarzy do rocz-
ników 2007-2012. Treningi od-
bywają się w hali sportowej ZSO 
w Nowogardzie.  Grupa młodsza 
z roczników 2009-2012 trenu-
je w  poniedziałki i piątki, w go-
dzinach 17:00-18:00, natomiast 
grupa starsza z roczników 2007-
2008 w poniedziałek, w godzi-
nach17:30-19:00 oraz w piątek, 
w godzinach 17:00-18:30. przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników piłkarzy AMP Nowo-
gard. 

KR

Wyniki:
AMP Nowogard - OKS Goleniów 2:2
Gole: Kuba Paradziński, Oliwier Solarski
Sparta Gryfice - AMP Nowogard 2:0
Polonia Płoty - AMP Nowogard 1:0
Orzeł Mrzeżyno - AMP Nowogard 0:0
Mecz o 7. miejsce:
AMP Nowogard - Pomorzanin  0:1

Piłkarze z nowogardzkiej Akademii Młodego Piłkarza zajęli na turnieju w Płotach 
8. miejsce

Mistrzostwa Województwa 
Seniorów w tenisie stołowym

Pięć medali  
dla Wierzbięcina!
W niedzielę (5 lutego), w Międzyzdrojach odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Seniorów w tenisie stołowym. Podczas za-
wodów nie zabrakło podopiecznych Józefa Korkosza z zespo-
łu Visonex LUKS Top Wierzbięcin. Nasi reprezentanci spisa-
li się bardzo dobrze, przywożąc z Międzyzdrojów pięć medali. 

Drużyna z Wierzbięcina na 
Mistrzostwa Województwa Se-
niorów rozgrywanych w Mię-
dzyzdrojach, wybrała się w sied-
mioosobowym składzie: Bartosz 
Jemilianowicz, Sebastian Jemi-
lianowicz, Bartosz Dobrowolań-
ski, Mateusz Witkowski, Łukasz 
Owczarek, Adrian Kurenda, Jo-
wita Nadobna. Podopieczni Józe-
fa Korkosza spisali się bardzo do-
brze, przywożąc z Mistrzostw w 
sumie 5 medali. Najlepszy wynik 
zanotował Bartosz Dobrowolań-
ski, który w zawodach indywidu-
alnych zajął 2. miejsce. Zawod-
nik klubu Visonex LUKS Top 
przegrał tylko w finale z Marci-
nem Czerniawskim, który na co 
dzień jest zawodnikiem zwycięz-
ców rundy zasadniczej w gru-
pie północnej II Ligi Mężczyzn - 
Darz Boru Karnieszewice. Warto 
wspomnieć, że w drodze do fina-
łu, Bartosz Dobrowolański poko-
nał między innymi Jacka Wanda-
chowicza, na co dzień występu-
jącego w lidze niemieckiej, któ-
ry od kilku lat zdobywał Mistrzo-
stwo Województwa w tej kate-
gorii. Bartosz Dobrowolański do 
srebrnego medalu w konkuren-
cji indywidualnej, dołożył tak-
że srebro w deblu, gdzie wystę-
pował wraz z Jackiem Łukasie-
wiczem. Ta para będzie reprezen-
towała województwo zachodnio-
pomorskie w Mistrzostwach Pol-
ski, rozgrywanych w Częstocho-
wie. Jeśli chodzi o pozostałe me-
dale, to w deblu Łukasz Owcza-
rek grający w parze z Arkadiu-
szem Ciesielskim, wywalczył 
brązowy krążek. Łukasz Owcza-
rek z deblowym kolegą, przegrał 
w grze półfinałowej z zawodnika-
mi z Karnieszewic. Czwarty me-
dal był również brązowego kolo-

ru i został ponownie wywalczony 
w deblu, a zdobyła go Jowita Na-
dobna występująca w parze z Ka-
tarzyną Grzegorczuk. Na koniec 
zmagań podczas Mistrzostw Wo-
jewództwa Seniorów został roze-
grany mikst, czyli konkurencja w 
której rywalizują pary damsko-
-męskie. W tej konkurencji do 
Wierzbięcina powędrował kolej-
ny brązowy medal, który wywal-
czył Bartosz Jemilianowicz, gra-
jący w parze z Sandrą Przywar-
tą. Para złożona z zawodnika z 
Wierzbięcina przegrała w półfi-
nale po zaciętym meczu 2:3, ze 
zwycięzcami miksta.  Gratuluje-
my naszym reprezentantom me-
dali wywalczonych w Międzyz-
drojach oraz życzymy powodze-
nia Bartoszowi Dobrowolańskie-
mu w deblu podczas Mistrzostw 
Polski, które odbędą się w Czę-
stochowie. 

KR

Bartosz Dobrowolański podczas Mistrzostw Województwa Seniorów wywalczył 
dwa srebrne medale i będzie reprezentował nasze województwo w Częstochowie, 
podczas Mistrzostw Polski
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTERiMa MED
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklamareklama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

aGRo-BUSinESS
Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Maszewo, zachodniopomorskie
opis stanowiska:
• Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z 
ustawą o rachunkowości,
• Nadzorowanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i meryto-
rycznym,
• Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS,
• Umiejętność sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych sprawozdań fi-
nansowych oraz deklaracji podatkowych,
• Przygotowywanie raportów i analiz, nadzór nad dokumentacją
• Nadzór i koordynowanie pracy podległych pracowników.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – kierunek rachunkowość, ekonomia,
• Min. 5–letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
• Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce zagadnień 
ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących przepisów podatkowych,
• Znajomość transakcji zagranicznych,
• Doświadczenie w zarządzaniu podległymi pracownikami, umiejętność delego-
wania zadań,
• Dokładność, samodzielność, odpowiedzialność,
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

CV proszę przesyłać na adres : rekrutacja@agro-business.pl

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego  
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona.  

Po kursie gwarantowana praca. Szczecin – 666 096 774 

KoMiS-oSina
zaprasza 

od czwartku do niedzieli 
w godz. 9.00 – 16.00 

w ofercie: 
meble, narzędzia, odzież, 

art. gospodarstwa 
domowego i inne. 
Nowe i używane. 

Co tydzień nowa dostawa. 

Zapraszamy do Osiny.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych:  
 

Miejsce: Nowogard, Plac Szarych Szeregów

Czas startu biegu: 26.02.2017 godz. 12:00

Dystans: 1963 m   Kontakt: 697 779 948

ORGANIZATOR GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY MECENAT

PARTNER BIEGOWY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PRZY WSPARCIU PATRON MEDIALNYSPONSOR
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oGŁo SZE nia drob ne
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zago-
spodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

• Sprzedam działki uzbrojne Ko-
ściuszki. Tel. 691 180 848 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 m2. 
Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 tyś. 
Mieszkanie można zakupić w progra-
mie MDM.tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, 
kuchnia i łazienka do remontu. 691 
886 623, 604 177 470 

• Sprzedam mieszkanie w Szczecinie, 2 
poziomowe, ok. 100 mkw., 4 pokoje, 
ul. Krasińskiego. Tel. 781 048 729

• Kupię mieszkanie dwa pokoje par-
ter lub I piętro centrum Nowogar-
du do 150 tys, bez pośredników. 660 
135 814 

• Kupię mieszkanie 3-4 pokoje parter 
lub pierwsze piętro, bez pośredni-
ków. 509 307 702 

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę/kupię garaż w okolicy 5-go 
Marca w Nowogardzie. Kontakt pod 
numerem: 506150399 

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku. 666 730 305 

• Kawalerka do wynajęcia 38m Gole-
niów, opłaty 1400zł + prąd. 782 826 
141 

• Sprzedam pilnie całe piętro ka-
mienicy z mieszkaniem i pomiesz-
czeniem po byłej przychodni le-
karsko-stomatologicznej o pow. 
ok. 300 m2 w Dobrej nowogardz-
kiej. idealna na hotel, przedszkole, 
działalność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia. 9139 20 057

• Zamienie mieszkanie 67m na dwa 
pokoje. 91 39 73 664 

• Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe o pow. 
do 70m2 w Nowogardzie kupię. Tel 
505 592 513 

• Działki budowlane uzbrojone Ko-
ściuszki. 0048 691 180 848 

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 607 289 
286 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe. 508 309 980

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 512 070 551

•  Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 55m2. Tel 668 927 296 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe. Tel.. 667 353 565 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
15 lutego. 602 262 859 

MoToRYZaCJa

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

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

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

• Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 
2013 pierwszy właściciel serwisowa-
ny w Aso przebieg 48 tys., stan bar-
dzo dobry. Tel. 513 444 970 

• Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•  Sprzedam Renault Clio, pierwszy 
właściciel, serwisowany., 1.2 benzy-
na, ośmioletni. 604 283 174 

• Sprzedam tanio Peugeot Ekspert rok 
1989 sprawny technicznie. 507 967 
205 

• Kupię auto każde. 579 052 471

• Kupię mercedesa każdego. 737 539 
555

• Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam Mazda 6 Kombi rocz-
nik 2005 Diesel 1998cm3 przebieg 
330 tys.km. Bezwypadkowy, gara-
żowany, stan b.dobry, cena 7800 
zł. Tel. 669 603 029 

• Kupię stare motocykle: WSK, WFM, 
MZ, Junaki itd. Tel. 693 344 667 

• Lublina, Żuka, tarpana, nysę kupię. 
600 182 682

• Sprzedam Forda K 1.3 benzyna 1997 
rok, 1200 zł.  693 162 198

• Sprzedam Opel Omega 2,5 TD 
XII.2001 rok, 8200 zł. 693 162 198

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nym Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 
668-676-788.

RoLniCTWo

• Sprzedam  ziemniaki jadalne vine-
ta, denar. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fio-
na, rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Kupię przyczepę rolniczą w dobrym 
stanie. 697 021 976 

• Sprzedam łubin słodki do siewu. 606 
406 341 

• Przyjmę ziemię. 605 468 190 

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 
605 468 190 

• Sprzedam jałówki rasy Limuzyne. 
782 429 405 

 USŁUGi

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PRaniE-MaGiEL,PRaniE DYWa-
nÓW, WYKŁaDZin, TaPiCERKi ME-
BLoWEJ SaMoCHoDoWEJ/ SKÓ-
RZanEJ MaTERiaŁoWEJ / PoŚCiE-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaniE: CZYSZCZEniE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• MonTaŻ MEBLi, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FiRMa USŁUGoWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

• Mycie okien. 731 792 825

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

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

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

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. 
Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje 
VaT i rozliczenia PiT. 726 601 608 

• Usługi remontowo-budowlane. 
665 073 092 

• Usługi ogrodnicze- przycinanie 
drzew i krzewów. 500 789 687 

PraCa

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• aMBERCaRE24 opiekunki do nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687

• Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 678 
674 

• Pokojowy/pokojowa, Meklemburgia 
(Niemcy), poszukujemy pań i panów 
do pracy w hotelarstwie na terenie 
Niemiec. Zapewniamy zakwaterowa-
nie i transport, stawki niemieckie. Tel. 
91 820 17 30

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 
718

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

• Sprzedam telewizor Sony 42 cale, 
stan bardzo dobry+ DVD Sony. 513 
444 970

• Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu sprzedam tel 691 686 772

• Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 
130 litr.z niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne zaplon iskrowy-elek-
troniczny wysoka jakosc niemiecka-
,do domku,domu wielorodzinnego-
,sklepu po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko piętrowe dziecięce 
stan bardzo dobry cena 300 zł. 880 
201 888

• Sprzedam : Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2199 zł. TV Thomson Aqua 14” - 99 zł. 
Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-005-
554

• Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

• Owczarek niemiecki, 3,5 miesięczny 
z rodowodem, piesek. 91 39 21 828 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 

• Sprzedam łóżko sypialniane z mate-
racem, Wymiary 160x200cm używa-
ne, stan dobry cena 300 zł. 668509 
795

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PIlNIe POSZUkUJemY 
DLa naSZYCH KLiEnTÓW 

MiESZKaŃ 3 PoKoJE W 
noWoGaRDZiE

Rech nieruchomości tel. 517 508 374

Pobierowo - 
zatrudnię 

- kucharkę, pomoc kuchenną, 
zmywak,

 od maja do końca września. 

Tel. 605 062 093

DoM na SPRZEDaŻ 
nowogard, okolica CEna: 399 000 ZŁ
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RoZKŁaD JaZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

inFoRMaToR LoKaLnY - noWoGaRD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Joanna opiat-Bojarska
niEBEZPiECZna GRa

Mężczyzna w ciężkim stanie tra-
fia do łódzkiego szpitala. Nie pa-
mięta, jak się nazywa ani co się sta-
ło. Powtarza tylko imię Aleksandry 
Wilk.

Poznańska psycholog na prośbę 
znajomego lekarza przyjeżdża po-
móc pacjentowi. Jednak nie tylko 
ona usiłuje dociec, kim jest tajem-
niczy NN i dlaczego wzywa Alek-
sandrę…

Legendarna aktorka przed laty 
została brutalnie zabita we wła-
snym domu. Mordercy nie odna-
leziono, śledztwo dawno zamknię-
to, a akta kurzą się w policyjnym 
archiwum. Ten, kto ją zabił, dziś 
wciąż jest na wolności.

Czy uda się powiązać te sprawy, 
odkryć prawdę, uniknąć niebez-
pieczeństwa?

Kiedy od rozwiązania sprawy 
dzielą sekundy, nie ma czasu na lo-
giczne myślenie, a górę bierze in-
stynkt… Nowe, sensacyjne rozda-
nie Joanny Opiat-Bojarskiej!

PionoWo:
1. specjał
2. japońska forma szermierki
3. Domenico (1685-1757), kompo-
zytor
4. trunek owocowy
5. willowa dzielnica Warszawy
6. artykuły gospodarstwa domowego
7. na ustach żeglarza
8. zatyczka
9. duży chrząszcz żerujący w drew-
nie drzew
10. skala światłoczułości filmów
11. talon towarowy
12. star. miasto sumeryjskie
13. Bruce, karateka
14. miasto w Birmie
15. papuga z Nowej Gwinei
16. ... Alan Poe, amerykański pisarz
17. jaź złoty
18. student uczący się w domu
19. w portfelu Irańczyka

20. wytwarza skrzypce
21. rzadkie imię męskie
22. muł, szlam
23. rzeka z żołnierskiej piosenki
24. Cyprian ... Norwid
25. wąż z "Księgi dżungli"
26. komin wulkanu
27. równa 100 senom
28. instytucja bankowa
29. biblijna postać
30. gaz szlachetny
31. miasto w Turcji
32. zabawa, figle
33. musical Formana
34. tkanina z wełny czesankowej
35. port nad Rodanem
36. miała Asa
37. tubylec z Filipin
38. cienki kołek
39. miasto w Grecji, ośr. turystyczny, 
zabytkowe świątynie bizantyjskie
40. smok latający

41. republika z Syktywkarem
42. miasto w środkowym Iranie
43. w mitologii asyryjskiej córka 
boga burzy
44. znany środek owadobójczy
45. niemieckie imię męskie

PoZioMo:
46. iglasty, chroniony
47. płd. ramię deltowe Renu
48. władca ind. z Wielkich Mongo-
łów
49. jednostka natężenia dźwięku
50. żeglarstwo
51. bezrząd, samowola
52. zator na szosie
53. Farrow, aktorka z USA
54. płynie przez Pinczów
55. oczernienie
56. gatunek kaczki z mórz arktycz-
nych
57. włóczęga

58. 1/20 lira
59. z niego "wyławiane" fale radiowe
60. słynne muzeum w Paryżu
61. grupa szpiegów
62. środki lecznicze
63. ósmy stopień gamy
64. swarliwa małżonka Sokratesa
65. kapusta abisyńska
66. ssak z Tybetu
67. związek chemiczny
68. polski aparat fotograficzny
69. w teologii chrześcijańskiej okre-
ślenie syna Bożego
70. Artur, tenisista amerykański
71. duży nos, nochal
72. duży podczas egzaminów 
wstępnych
73. przywódca drużyny Wikingów
74. dziadek Osetyjczyka
75. góry na Płw. Apenińskim

76. wiecznie zielone drzewo afryk.
77. ostatni film Gołębiewskiego
78. ze stolicą w Quito
79. stan w USA
80. miasto w śr. Francji (Burgundia)
81. założyciel wyroczni delfickiej
82. kwasy w komórce
83. poluje na klejnoty z muszli małża
84. Jędrzej, starszy słynny przewod-
nik, prekursor chodzenia po Tatrach
85. chytre zwierzę
86. miasto w zach. Turcji
87. wyspy koło Irlandii
88. zatoka przylegająca do Synaju

PODPOWIEDŹ: AKABA, EDREDON, 
EKSTERN, GIRESUN, IAIDO, KATRAN. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULaRna Linia Mi KRo BU So Wa SERoCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ oSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZEWÓZ oSÓB - Ro Man BiŃCZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GoLCZEWo - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GoLCZEWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

RoZKŁaD JaZDY BU SÓW

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

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Burak to kartofel w ataku apo-
pleksji

Robert Kierzyk, Danuta Skowronek, 
Danuta Skowron, Helena Iwan, Małgo-
rzata Krawczyk, Anita Budzich, Pela-
gia Feliksiak, Maria Machocka, Graży-
na Siedlecka, Władysława Huget, Zofia 
Lepka, Alicja Wypych, Cecylia Furmań-
czyk, Marek Kozioł, Justyna Grenda, 
Szymon Rybarczyk, Barbara Pędzisz-
czak, Maria Kloch, Andrzej Leszczyński

nagroda książkowa: Anita Bu-
dzich

Zwycięzcy prenumerata: Zofia 
Lepka, Marek Kozioł

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Kacper Danic-

ki, Miłosz Wielgus, Ola Kluszczyń-
ska, Hania Knapek, Kamilka Janasiak, 
Ania Chocian, Aleksandra Gizińska, 
Olaf Kluszczyński, Nadia Grenda, Igor 
Grenda, Maciek Pędziszczak, Aleksan-
dra Stefańska

Zwycięzca: Aleksandra Gizińska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

OGŁOSZeNIe
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Uwaga w najbliższą 
środę porady prawne 

nie odbędą się.
O kolejnym terminie 

poinformujemy we wtorek 
za tydzień

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3 s.  5

Groźna kolizja 
koło Wojcieszyna

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Naprawili błędy 
burmistrzas. 4

Czy wybudują im 
wodociąg?

Czytaj s. 2
OGłOszeNia

Czytaj s. 3

Wziął amfę – musieli 
założyć mu kaftan 

Naćpany szarpał 
się z ratownikami 

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

Lokale
 do wynajęcia 
100 m2  i 40m2 
handel/usługi, 
duży parking. 

Tel. 514 650 024

kwota minimalna zamówienia 
10 zł na terenie miasta

Możesz nas 
też znaleźć na

Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 4

tel. 697 899 777 lub 729 323 374

Zamów telefonicznie 
twoje ulubione danie, a my je 
dostarczymy, tam gdzie jesteś

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

Więzienie 
ma nowego 
szefa

Ulica Reja

Toną  
w błocie

Czytaj s. 7
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Nasza sonda    Kronika policyjna

W TYCH DNiaCH ODeszLi DO WieCzNOŚCi

Krystyna Zacharias: lat 68, zmarła 16.02.2017 r., pogrzeb 
odbył się 20.02.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Roman Stefański: lat 44, zmarł 15.02.2017 r., pogrzeb od-
będzie się 22.02.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Barbara Salamon: lat 81, zmarła 17.02.2017 r., pogrzeb od-
był się 19.02.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Wanda Kasprzyk: lat 74, zmarła 16.02.2017 r., pogrzeb od-
był się 20.02.2017r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

13.02.2017 r
godz. 11:50
Kolizja drogowa przy ul. 

Bankowej w Nowogardzie z 
udziałem pojazdu marki To-
yota oraz Fiat.

14.02.2017 r
godz. 12:28
Kolizja drogowa przy ul. 

Dąbrowszczaków  z udzia-
łem pojazdu Ford oraz Audi.

17.02.2017 r.
godz. 22:41
Kradzież wózka dziecięce-

go z klatki schodowej przy 
Placu Wolności.

18.02.2017 r.
godz. 11:36
Kolizja drogowa na dro-

dze nr 6 z udziałem trzech 
pojazdów: Mercedes, VW 
Passat oraz VW Polo.

godz. 15:07
Kradzież telefonu komór-

kowego marki Samsung Ga-
laxy S 6 w Nowogardzie.

godz. 15:21
Kolizja drogowa przy 

ul. Bohaterów Warszawy 
z udziałem pojazdu marki 
VW Golf i Ford Mondeo.

Inf. Komisariat Policji
w Nowogardzie

Każdy, kto będzie składał w Urzędzie Skarbowym swoje ze-
znanie podatkowe za ubiegły rok, może przekazać 1 % po-
datku dla różnych Fundacji lub indywidualnym osobom, 
potrzebującym naszej pomocy. Zapytaliśmy więc mieszkań-
ców Nowogardu, co sądzą o takiej formie pomocy i czy sami 
mają też okazję w ten sposób pomagać?

Pani Zdzisława: Uważam, że 
jest to bardzo dobry pomysł. W ten 
sposób można wspomóc te osoby, 
które są najbliżej nas i potrzebu-
ją tej pomocy. Ja sama pomagam 
w ten sposób. Co roku staram się 
przekazać swój 1%. Zawsze jest to 
ktoś z najbliższego otoczenia, jak 
np. kiedyś zbierali dla naszego or-
ganisty, to i ja się dorzuciłam. 

Pan Zenon: Bardzo słuszna ini-
cjatywa. Każdy ma kogoś, komu 
przydałaby się pomoc. Osobiście 
mam już kogoś, komu oddam swój 
1 procent podatku. Jednak mimo to 
człowiek i tak się stara pomagać w 
każdy inny sposób, a to jest taka do-
datkowa forma pomocy.

Pan Stanisław: Na dzień dzi-
siejszy jestem za tym, aby taka for-
ma pomocy istniała. To wygląda 
tak, że w ten sposób pomożemy ko-
muś, kto jest w potrzebie. Tym bar-
dziej, że przede wszystkim są to 
osoby niepełnosprawne, chore czy 
potrzebujące rehabilitacji. I w tym 
kierunku, ja jestem ZA i staram się 
pomagać.

Pani Daniela: Pomysł ten jest 
bardzo dobry. Jeżeli chodzi o mnie, 
to przekazuję swój jeden procent, 
co roku. Mam chorą prawnuczkę i 
wiem, jak wygląda sytuacja, gdzie 
jest chore dziecko, a środki nie wy-
starczają na jego leczenie. Jestem 
bliska temu problemowi i tym bar-
dziej pomagam innym.

DŚ

Uwaga!

Znaleziono 
klucze

W piątek 17.02, na ulicy War-
szawskiej, przy przejściu dla pie-
szych, znaleziono widoczne na 
zdjęciu klucze. Właściciela pro-
simy o odbiór kluczy w redakcji 
DN, przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 7a.

Dyrektor ze szczecina

Więzienie ma nowego szefa
Nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie został major Mariusz Dominowski, 
do tej pory pracujący w Szczecinie – poinformował nas rzecznik prasowy jednostki, po-
rucznik Przemysław Sońtka. M. Dominowski zastąpi na tym stanowisku pułkownika Je-
rzego Dudzika.

Uroczyste przekazanie no-
wogardzkiej jednostki pe-
nitencjarnej nowemu dy-
rektorowi nastąpiło w ubie-
gły piątek, 17 lutego. Wzię-
li w nim udział m.in. funk-
cjonariusze oraz pracowni-
cy cywilni ZK w Nowogar-
dzie. Pożegnali oni jedno-
cześnie rozstającego się ze 
Służbą Więzienną płk Jerze-
go Dudzika. Był on dyrekto-
rem nowogardzkiego wię-
zienia przez 7 lat, a w SW 
służył przez 30 lat. Obecnie 
przechodzi na emeryturę. O 
swoim odejściu z pracy po-
informował swoich najbliż-
szych podwładnych dwa 
dni przed świętami Bożego 
Narodzenia, dokładnie 22 
grudnia ub. roku.

Nowy dyrektor ZK w No-
wogardzie jest funkcjona-
riuszem SW od 1997 roku i 
mieszka w Szczecinie. Roz-
począł swoją karierę od sta-
nowiska strażnika dzia-
łu ochrony w tamtejszym 

Areszcie Śledczym. Następ-
nie od 2007 r. pełnił służ-
bę w Okręgowym Inspekto-
racie Służby Więziennej w 
Szczecinie, zajmując stano-

wiska: specjalisty ds. obron-
nych i pełnomocnika ds. 
ochrony informacji niejaw-
nych.

MS
Fot.:  ppor. Radosław Karmazyn

Mjr M. Dominowski podpisuje akt przekazania jednostki w Nowogardzie pod jego 
kierownictwo



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

RekLama

Naturalny miód oraz 
produkty pszczele 

prosto z własnej pasieki. 
Zamówienie: 

tel. 500 553 190 
lub za pośrednictwem 
strony internetowej: 

www.pasiekatworek.pl 
Gospodarstwo Pasieczne 

Eugeniusz Tworek 

Zatrudnię operatora na
 koparko-ładowarkę 

droga ekspresowa S-6 
Goleniów-Nowogard. 
Tel. 530 774 466

Wziął amfę – musieli założyć mu kaftan 

Naćpany szarpał się z ratownikami 
Nieźle musieli się nagimnastykować ratownicy i policjanci, którzy próbowali ujarzmić nieobliczalnego mężczyznę będącego, jak się później okazało, pod 
wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w minio-
ną sobotę, przy ul Bankowej, ok. 
godz. 10:00, na wysokości parkin-
gu przed bankiem. Jak wynika z 
naszych informacji, młody męż-
czyzna, prawdopodobnie miesz-
kaniec jednej spod nowogardz-
kich wsi, zaczął się dziwnie za-
chowywać idąc ulicą. Nie wiado-
mo do końca, kto zadzwonił na 
pogotowie ratunkowe, ale przy-
puszcza się, że osoby mu towa-
rzyszące w narkotykowym mar-
szu. Kiedy ratownicy przyjecha-
li na miejsce próbowali uspoko-
ić mężczyznę, by móc go wprowa-
dzić do karetki i udzielić pomocy. 
Ten jednak zachowywał się nie-
obliczalnie, szarpiąc się z ratow-
nikami, aż ci zmuszeni byli prosić 
o wsparcie policji. Dopiero wów-
czas udało się mężczyźnie zało-
żyć kaftan bezpieczeństwa i od-
transportować do szpitala w Gry-
ficach. Młody mężczyzna był, jak 
sam ponoć przyznał w trakcie wy-

wiadu z personelem medycznym, 
pod wpływem amfetaminy. Miał 
też mówić, że nie pamięta całego 
zdarzenia. 

Problem jest i to widać
Nie od dziś wiadomo, że w No-

wogardzie jest problem z narko-
tykami. Mimo starań policji, nie 
ma tygodnia, aby nie odnotowa-
no zdarzenia z udziałem osoby po 
spożyciu środków odurzających. 
Tylko w ostatnich tygodniach ta-
kich sytuacji było kilka, wynika z 
policyjnej kroniki. Ostatnie zda-
rzenie miało miejsce pod Kulica-
mi, gdzie zginęła 70-letnia kobie-
ta, mieszkanka Dobrej. Kobieta co 
prawda przechodziła przez jezd-
nię w niedozwolonym miejscu, 
ale faktem jest także, iż kierują-
cy, który potrącił śmiertelnie pie-
szą, był pod wpływem marihuany. 
Pewne ilości tego miękkiego nar-
kotyku wykryto w próbce moczu 
pobranej od młodego mężczyzny. 

Zdarzały się też przypadki in-

terwencji policjantów i ratowni-
ków medycznych, wzywanych do 
osób będących pod wpływem do-
palaczy. To niezwykle groźne przy-
padki, bo wówczas osoba taka na-
biera niemal nadprzyrodzonych 
mocy – przynajmniej w takich sło-
wach opisują to często funkcjona-

riusze, którzy biorą się za zatrzy-
manie takiego naćpanego osobni-
ka. 

Zdaje się, więc, że Nowogard wi-
nien być wzięty jeszcze bardziej 
pod lupę przez służby policyjne, 
skoro mimo podjętych działań w 
mieście wciąż jest problem z nar-

kotykami. Coś tu, bowiem ciągle 
zawodzi. I to jest jeden z realnych 
problemów, którymi powinna się 
zająć policja, być może przy sze-
rokiej i skutecznej kampanii spo-
łecznej obejmującej już uczniów 
szkół podstawowych. Dotychcza-
sowe działania wydają się w ob-

Do zdarzenia z udziałem naćpanego mężczyzny doszło w sobotę, przy ul. Bankowej

kolejny groźny wypadek koło parkingu na drodze nr 6

Polo zepchnięte wprost pod Passata
Do groźnego wypadku z udziałem trzech aut doszło w minioną sobotę (18 lutego), tuż za obwodnicą Nowogardu, w okolicach 
Wojcieszyna, na wysokości parkingu przy drodze krajowej nr 6. Jeden z kierowców może mówić o prawdziwym szczęściu. 

Do zdarzenia doszło koło po-
łudnia. Jak wynika z naszych in-
formacji kierujący Volkswage-
nem Polo, starszy mężczyzna z 
Nowogardu, zatrzymał się prawi-
dłowo na drodze chcąc skręcić na 
parking, jaki znajduje się kilkaset 
metrów od zjazdu z nowogardz-
kiej obwodnicy, po lewej stro-
nie jadąc w kierunku Żabowa. W 
czasie oczekiwania na możliwość 
wykonania manewru skrętu, na 
Polo najechał jadący z dużą pręd-
kością bus, wpychając na prze-

ciwległy pas samochód, w które-
go następnie uderzył jadący z na-
przeciwka Volkswagenem Passat. 
Ten ostatni na szczęście zdążył 
przed samą kolizją nieco zwol-
nić i odbić w lewo, co pozwoliło 
uniknąć być może dużo większe-
go nieszczęścia, niż kilka sinia-
ków i pogiętych karoserii.  Osta-
tecznie nikt z uczestników tej ko-
lizji nie odniósł poważniejszych 
obrażeń. Jedynie kierowca Polo 
miał później sam zgłosić się do 
szpitala, uskarżając się na typowe 

dla takich zdarzeń dolegliwości. 
To nie pierwsze takie zdarze-

nie 
Przypomnijmy, że to już nie 

pierwszy wypadek w tym samym 
miejscu. Niemal taki sam scena-
riusz miało zdarzenie, do jakiego 
doszło na początku maja zeszłego 
roku. Wzięło w nim udział pięć 
aut. Wówczas samochód ciężaro-
wy jadący w kierunku Żabowa, 
nie zachował bezpiecznego odstę-
pu od poprzedzających go pojaz-
dów, które zatrzymały się, ponie-
waż kierująca samochodem oso-
bowym m-ki Skoda Super B, sy-
gnalizując kierunkowskazem za-
miar skrętu w lewo na parking, 
zatrzymała się celem ustąpienia 
pierwszeństwa pojazdom jadą-
cym z naprzeciwka. Niestety tam-
to zdarzenie zakończyło się tra-
gicznie. W szpitalu zmarł kie-
rowca jednego z samochodów, 
na którego wpadło inne auto, ze-
pchnięte wcześniej przez ciężaro-
wą Scanię. 

Miejsce to jest, więc bardzo nie-
bezpieczne i odpowiednie służby 
winny zawnioskować do zarządcy 
drogi (w tym wypadku GDDKiA) 
o lepsze oznaczenie, a najlepiej 
wydzielenie osobnego pasa do le-

woskrętu, co pozwoli w przyszło-
ści uniknąć podobnych sytuacji. 
Miejsca na takie rozwiązanie nie 
brakuje. Wystarczy tylko trochę 
wyobraźni, bo z powodu jej bra-
ku, niestety już raz ktoś w tym 
miejscu stracił życie, a w sobotę 
wiele nie brakowało...

MS

Zniszczony po kolizji Volkswagen - to cud, że kierowcy tego auta nie stało się nic 
poważnego.

Kierowca tego Passata nie miał szans, 
aby uniknąć zderzenia z zepchniętym 
wprost przed jego auto Polo

liczu powtarzających się zdarzeń 
niewystarczające.                     MS

RekLama

OGłOszeNie
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zamiast studni chcą wybudować wodociąg

Na razie pokazali tylko rysunek 
Nieoczekiwany zwrot w temacie braku bieżącej wody w miejscowości Ptaszkowo.  Urząd Miejski chce doprowadzić tam wo-
dociąg, zamiast planowanej wcześniej budowy studni. Będą mogli z niego korzystać także mieszkańcy Bochlina i Kolonii 
Dąbrowa. Na razie to jednak wstępny plan, a do realizacji daleko. 

Tadeusz Fiejdasz informuje mieszkańców, w jaki sposób gmina zamierza doprowadzić wodę do ich posesji

Przerywaną linią zaznaczono przebieg 
przyszłego wodociągu

O braku dostępu do bieżącej 
wody w tych miejscowościach pi-
saliśmy już wielokrotnie. Problem 
ten dotyczy kilkunastu rodzin. 
Zmuszone są one pobierać wodę 
z przydomowych studni, o ile jest 
ona zdatna do spożycia. Tak jest 
m.in. w Ptaszkowie, gdzie dla kil-
kuosobowej rodziny pani Roma-
ny Łukasiewicz, od prawie 10 lat 
woda dowożona jest w beczko-
wozach. Woda w tamtejszej stud-
ni najpierw została zanieczysz-
czona, a później studnia wyschła. 

Zdesperowana brakiem woli roz-
wiązania problemu ze strony gmi-
ny, kobieta w listopadzie zeszłe-
go roku zabrała głos na sesji Rady 
Miasta. Zaapelowała do burmi-
strza, by ten w końcu wziął się do 
roboty i zapewnił mieszkańcom 
to, co należy się każdemu w cy-
wilizowanym świecie. Wówczas 
R. Czapla zadeklarował, że gmi-
na wykona badania hydrologiczne 
w Ptaszkowie i jeśli okaże się, że 
płynąca tam woda głębinowa jest 
zdatna do picia, to wybuduje stud-

nię. Okazało się jednak, że gmina 
przeznaczyła na ten cel zbyt mało 
pieniędzy. Żadna z firm zajmują-
cych się badaniem wód grunto-
wych nie chciała wykonać tego za-
dania za 15 tys. zł. Sprawa znów 
stanęła w miejscu. Gmina plano-
wała zwiększenie puli w budżecie 
na ten cel, ale w międzyczasie do 
ratusza wpłynęły pisma od miesz-
kańców, domagających się budo-
wy wodociągu, który rozwiązał-
by kompleksowo problem braku 
dostępu do wody w tym obszarze 

gminy. 
W środę, 15 lutego, w ratu-

szu miejskim odbyło się spotka-
nie urzędników z autorami tych 
pism. Prowadzący zebranie Ta-
deusz Fiejdasz, kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska (mimo zapowiedzi, na 
spotkaniu nie pojawił się wice-
burmistrz Krzysztof Kolibski. 
Nie było też burmistrza Roberta 
Czapli), oznajmił, że gmina może 
wybudować wodociąg, pod wa-
runkiem, że mieszkańcy zadekla-
rują, że na własny koszt przyłączą 
się do nowej sieci. 

-Chcemy uwzględnić pań-
stwa wnioski, i wybudować wo-
dociąg, który obejmowałby Bo-
chlin, Ptaszkowo i Kolonię Dąbro-
wa. Jest jednak jeden warunek – 
państwo musicie zadeklarować, że 
później włączycie się do tego wo-
dociągu na swój koszt - powie-
dział T. Fiejdasz, po czym miesz-
kańcom rozdano wstępny pro-
jekt, a w zasadzie rysunek, gdzie 
zaznaczono przebieg wodociągu. 

Wszyscy na takie warunki 
przystali, podpisując oświadcze-
nia. Oczywiście mają one cha-
rakter „symboliczny”, bo w świe-
tle prawa, tego typu deklaracje 
nie mają mocy prawnej, a gmina 
nie ma możliwości ich egzekwo-
wania.  Nie mniej mieszkańcy je 
podpisali, mówiąc, że oczywistym 
jest konieczność włączenia się do 
sieci, by móc korzystać z wody.  

Teraz UM ma przygotować pro-
jekt uchwały, w którym w pierw-
szej kolejności zwróci się do Rady 
Miejskiej o zabezpieczenie w bu-
dżecie pieniędzy na wykonanie 
projektu wodociągu. Później bę-

dzie trzeba jeszcze znaleźć środ-
ki na zrealizowanie budowy. Jak 
poinformował T. Fiejdasz, koszt 
inwestycji, według wstępnych 
szacunków, to ok. 400-450 tys. 
zł. Gmina rozważa pozyskanie 
na ten cel dotacji unijnej.  Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, za najdalej 1, 5 roku wodo-
ciąg zostanie wybudowany. Skoń-
czy się tym samym wstydliwy dla 
całej gminy problem, a mieszkań-
cy nie będą musieli już wiadrami 
nosić do domu wody. 

Marcin Simiński

Zdjęcie 2

Oświadczenie wydawcy
W związku z tym, że pogrążona w bólu po stracie bliskiej 
osoby rodzina kierowcy, który zginął w ubiegłą środę, ściga-
ny przez Policję, nie odebrała właściwie intencji autora no-
tatki w DN na temat tego zdarzenia informuję: 

- Użyte w tekście określenia w 
odniesieniu do zmarłego, które 
zostały odebrane, jako Jego osą-
dzanie, nie są wyrazem ani wie-
dzy, ani opinii redakcji na jego te-
mat, ale wyrazem przekonania, że 
zapewne tak traktowali zmarłego 
Ci, którzy Go w tak bezmyślny i 
ignorancki sposób i bez potrzeby 
gonili na drodze publicznej, do-
prowadzając tym do tragicznej 
Jego śmierci. Wydawało się nam 
oczywiste, że bolesny sarkazm, 
jako zastosowany tu środek wy-

razu (forma) najlepiej odda nie-
zbędny sprzeciw wobec takiego 
postępowania Policji wobec kogo-
kolwiek, nawet osoby o coś podej-
rzewanej.  Jednocześnie informu-
jemy, że fakty dotyczące tego zda-
rzenia czerpaliśmy z oficjalnych 
źródeł oraz oświadczenia świad-
ka. Rodzinie zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego współczucia. 

W imieniu wydawcy
Marek Słomski 

Nietypowe składy na naszym dworcu 

W oczekiwaniu na „zielone”
W sobotę na naszym dworcu kolejowym zatrzymał się przez pewien czas, niespotykany tu-
taj, skład towarowy. Lokomotywa i wagony oznaczone były, jako tabor przewoźnika Freigh-
tliner- patrz zdjęcie 1. 

Skład udawał się w kierunku 
Kołobrzegu. Freightliner to nie-
miecka spółka przewozowa ope-
rująca także w Polsce. Na stronie 
spółki m.in. czytamy: w Polsce roz-
poczęliśmy działalność operacyjną 
w 2007 roku i szybko staliśmy się 
istotnym dostawcą usług na ryn-
ku towarowych przewozów kolejo-
wych. Do dzisiaj przewieźliśmy po-
nad 10 milionów ton ładunków.

W przeciągu wcześniejszych 
dni zauważyliśmy również kil-
kakrotnie oczekujące na „zielo-

ne” składy towarowe innego rzad-
kiego tu przewoźnika, tym razem 
polskiego POL-MIEDŹ TRANS 
Sp. z o.o.  . Przewoźnik ten obsłu-
guje głównie potrzeby w zakre-
sie transportu kolejowego giganta 
miedziowego kombinatu KGHM 
w Lubinie. Patrz zdjęcie nr 2. 
Czyżby to objaw jakiegoś trwałe-
go ożywienia ruchu towarowego 
na trasie kolejowej Szczecin - Ko-
łobrzeg przez Nowogard?

sm

Zdjęcie 1
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skąd wystają te uszy – ośle uszy?

Rada Miejska naprawiła skutki błędów burmistrza 
Od początku kadencji tej Rady Miejskiej, burmistrz Robert Czapla prowadzi z nią osobistą wojnę, nie bacząc nawet, że naraża przy tym na szwank podsta-
wowe interesy Gminy.

Kolejną odsłoną tej wojny 
była podjętą kilka tygodni temu 
próba sparaliżowania realizacji 
kształtu budżetowi, jaki na rok 
2017 nadała mu Rada Miejska, 
a ostatnim aktem tej wojny sta-
ło się usiłowanie storpedowania 
zewnętrznej procedury, jakiej 
podlega uchwała budżetowa po-
przez nie złożenie, do przyjęcia 
przez Radę, uaktualnionej tzw. 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. O uchwałę w sprawie WPF 
upomniała się Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Rada Miejska 
zebrała się wczoraj, na posiedze-
niu na którym przyjęto między 
innymi stanowisko skierowane 
do Izby Obrachunkowej. Ponie-
waż stanowisko to opisuje isto-
tę i kontekst całej sytuacji publi-
kujemy je w kształcie przyjętym 
przez Radę:  

Stanowisko Rady Miejskiej w 
Nowogardzie w związku z pi-
smem prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z 
dnia 09.02.2017 r.

Odnosząc się do Pana wystą-
pienia, z dnia 09.02.2017r., skie-
rowanego do przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
uprzejmie informujemy.

1. Rada Miejska w Nowogar-
dzie, korzystając z przysługującej 
jej wyłącznej delegacji ustawowej 
(Ustawa o Samorządzie Gmin-
nym) przyjęła w dniu 25 stycz-
nia uchwałę budżetową z deficy-
tem w kwocie 2 576 064,00 zł, co 
ważne, nie zmieniając przy tym, 
w stosunku do projektu budżetu 
przedłożonego przez burmistrza, 
ani powyższego wyniku budżetu, 
ani związanych z nim przycho-
dów w kwocie 6 161 609.00 zł. 

2. Różnica w wyniku budżetu 
w stosunku do przedłożenia po-
wstała w związku z zaakcepto-
waniem przez Radę Miejską, już 
po głosowaniu nad budżetem, 
wniosku burmistrza o zaciągnię-
cie pożyczki na kwotę 166 050,00 
zł z przeznaczeniem na sfinan-
sowanie zadania inwestycyjne-
go (uchwała nr XXXVII/241/17) 
oraz będącej jej konsekwencją 
uchwały o odpowiedniej zmia-
nie w budżecie (uchwała nr 
XXXVII/242/17). 

3. Rada Miejska nie przyję-
ła uchwały o zmianie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej, ponie-
waż odpowiedni projekt uchwa-
ły w tej sprawie został wycofany 
przez burmistrza (także na wnio-
sek skarbnika) celem naniesie-
nia poprawek związanych m.in. z 
konsekwencjami w WFP, przyję-
tej na wniosek burmistrza, zmia-

ny w budżecie opisanej w pkt 2. 
4. Zgodnie z art. 230 Ustawy 

o finansach publicznych, to wy-
łączną kompetencją organu wy-
konawczego jednostki samorządu 
terytorialnego czyli w przypadku 
Gminy burmistrza, jest inicjaty-
wa w zakresie wniesienia zmian 
w aktualnie obowiązującej WPF. 

5. Nawiązując do powyższej 
regulacji, po otrzymaniu pisma 
pana Prezesa z dnia 09.02.2017, 
przewodniczący Rady działający 
w imieniu organu stanowiącego, 
najpierw ustnie po czym w dniu 
15.02.2017 r. pisemnie (pismo 
to zostało wysłane również do 
wiadomości pana Prezesa RIO) 
wniósł do burmistrza, jako do je-
dynego uprawnionego, o przed-
łożenie Radzie projektu uchwa-
ły dotyczącej aktualizacji WPF 
zgodnie z oczekiwaniami wyra-
żonymi w piśmie RIO. 

6. Burmistrz zignorował spo-
czywający na nim ustawowy 
obowiązek i odmówił wniesienia, 
uwzględniającego zalecenia RIO, 
projektu WPF konsumującego 
wniesione m.in. przez niego, a za-
twierdzone przez Radę, zmiany 
do budżetu. Opublikował jedno-
cześnie na stronach UM, napisa-
ne protekcjonalnym językiem nie 
licującym z godnością sprawo-
wanego Urzędu, swoje pismo-od-
powiedź w tej sprawie, które za-
wiera nie tylko przekłamania, ale 
stanowi, naszym zdaniem, próbę 
wykorzystania funkcji publicznej 
do prowadzenia politycznej kam-
panii i walki z Radą Miejską w 
tym jej Przewodniczącym.

7. Wobec powyższego, Rada 
Miejska realizując zalecenia RIO 

uchyliła w dniu 20.02.2017 wspo-
mniane uchwały o zaciągnięciu 
pożyczki - uchwała nr 241 oraz 
o zmianie w budżecie - uchwała 
nr 242. Jednocześnie Rada Miej-
ska przyjęła przedłożony wcze-
śniej przez burmistrza projekt 
Wieloletniego Planu Finansowe-
go zgodny z przyjętym uchwałą 
nr XXXVII/232/17 budżetem, co 
najmniej w zakresie określonym 
w art. 229 ustawy o finansach 
publicznych|: Art. 229 - Wartości 
przyjęte w wieloletniej progno-
zie finansowej i budżecie jednost-
ki samorządu terytorialnego po-
winny być zgodne co najmniej w 
zakresie wyniku budżetu i zwią-
zanych z nim kwot przychodów i 
rozchodów oraz długu jednostki 
samorządu terytorialnego.

8. W związku z tym, że na-
szym zdaniem postępowanie bur-
mistrza w przedmiotowej spra-
wie, nosi znamiona poważnego 
naruszenia przez organ samo-
rządu terytorialnego zasad wyni-

kających z obowiązującego pra-
wa (również poprzez odmówie-
nie udziału części podległych mu 
urzędników w przygotowaniu se-
sji z 20.02.2017), kierujemy po-
wyższe stanowisko także do wia-
domości Wojewody Zachodnio-
pomorskiego.  

Piotr Słomski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Na poniedziałkowym posie-
dzeniu Rady Miejskiej podję-
to także dwie inne wymienio-
ne w stanowisku uchwały, któ-
re okazały się niezbędne, aby 
mimo obstrukcji burmistrza, 
zewnętrzna procedura zatwier-
dzania budżetu mogła się po-
suwać naprzód. Warto tutaj do-
dać, że na poniedziałkowe po-
siedzenie Rady, burmistrz nie 
wykonał żadnych czynności ad-
ministracyjnych, w tym nie za-

pewnił obsługi prawnej mimo, 
że to ustawa zobowiązuje wła-
śnie burmistrza wraz z podle-
głymi mu urzędnikami do przy-
gotowywania i projektów i in-
nych niezbędnych materiałów 
dla radnych, a także realizowa-
nia różnych form obsługi admi-
nistracyjnej Rady. Warto tu do-
dać, że nawet pracownice Biura 
Rady podlegają zgodnie z usta-
wą w relacji stosunku pracy bur-
mistrzowi, a nie przewodniczą-
cemu Rady. Te ustawowe pod-
ległości i uprawnienia kierow-
nika urzędu przypisane burmi-
strzowi mają służyć jednak wy-
pełnianiu przez jednostkę samo-
rządu przewidzianych w usta-
wie zadań, a nie być wykorzy-
stywane do prowadzenia jakiej-
kolwiek politycznej czy osobistej 
rozgrywki. 

   .                                           Red. 

Nasz komentarz

Rada Miejska, mimo obstrukcji ze strony burmistrza (będącej w 
istocie łamaniem prawa i obowiązujących procedur) poradziła sobie z 
przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w niezbędnym 
formalnie kształcie. Dzięki profesjonalizmowi radnych większościo-
wej koalicji (daleko wykraczającym ponad ustawowe wymagania wo-
bec radnych) próba zastopowania, trwającej obecnie na zewnątrz, pro-
cedury budżetowej, nie powiodła się. Próba podjęta ewidentnie przez 
burmistrza i realizowana rękoma niektórych zastrachanych urzędni-
ków (skarbnik M. Marchewka zwiał na urlop). Głównym odpowie-
dzialnym w sprawie pozostaje oczywiście burmistrz, ale np. szczególna 
rola skarbnika w przypadku zagadnień związanych z konstrukcją bu-
dżetu i WPF jest oczywista. Mimo, że przewodniczący Rady próbował 
się z nim skontaktować od środy ubiegłego tygodnia w sprawie WPF, 
ten nie odpowiedział i pozostawał nieuchwytny (zapewne w nadziei, 
że przewodniczący „polegnie” w starciu z trudną materią budżetową 
i będzie „radocha” wśród towarzyszy). Przypomnijmy, że skarbnik M. 
Marchewka zarabia obecnie najwięcej w Gminie i jest to kwota prawie 
13 tys. brutto miesięcznie. Czy nie jest to o wiele za dużo przy wyka-
zaniu przez niego takiej nierzetelności, jak ujawniają kulisy opisywa-
nej sprawy? 

 Pisanina zaś na stronie Miasta w tej sprawie miała służyć głównie ko-
paniu dołów pod nowym przewodniczącym Rady Piotrem Słomskim. 
Kopali więc ten dół kopali od tygodni, aż sami w niego wpadli, że tylko 
uszy im wystają- ośle uszy. Dlaczego ośle? O tym napiszemy wkrótce 
więcej i dużo wskazuje, że będą to rewelacyjne wieści. 

Na sesji w poniedziałek obecnych było 17 radnych

Na krzesłach z lewej zwykle zasiadają urzędnicy a na krzesłach na wprost sekretarz 
skarbnik i burmistrzowie. W poniedziałek urząd reprezentował operator kamery 
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Nowe informacje w sprawie afery z przetargiem na sprzątanie 

Krystek przyznaje, że spotkał się z Czaplą
Dawid Krystek – szczeciński radny SLD przyznał na łamach Kuriera Szczecińskiego, że w poniedziałek 13 lutego, odwiedził Urząd Miejski w Nowogar-
dzie, by wspólnie z burmistrzem Robertem Czaplą ( SLD), rozmawiać o warunkach przetargu na sprzątanie miasta. Po jego wizycie nasi urzędnicy zmie-
nili specyfikacje przetargowe, po czym firma, w której pracuje D. Krystek złożyła najkorzystniejszą ofertę. 

O sprawie pisaliśmy w piątko-
wym wydaniu DN. W ślad za nami 
tematem zajął się Kurier Szczeciń-
ski. Gazeta, powołując się na ko-
respondencję e-mail z D. Kryst-
kiem informuje, że szczeciński 
radny SLD przyznaje, iż w dniu 13 
lutego, spotkał się z burmistrzem 
Nowogardu, Robertem Czaplą i 
kierownikiem Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska, Tade-
uszem Fiejdaszem, by – tu cytat- 
„zwrócić uwagę, że zapisy w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia są niezgodne z obowią-
zującym prawem”. Przypomnijmy, 
że po wizycie D. Krystka w UM 
w Nowogardzie, w dniu 14 lute-
go rano, a więc na dwa dni przed 
mającym się odbyć przetargiem, 
nasi urzędnicy zmienili istotne 
zapisy w specyfikacji przetargu, 
skreślając m.in. wymóg posiada-
nia przez oferenta umowy na od-
bieranie, transport i składowanie 
odpadów komunalnych. Zniesio-
no również wszelkie wymagania 
sprzętowe. Inne niż w zeszłym 
roku kryteria przyjęto również 
do oceny ofert złożonych przez 
wykonawców. O wyborze ofer-
ty miała decydować już nie tyl-
ko cena, ale też termin płatno-
ści za fakturę, jaką wykonaw-
ca będzie wystawiał gminie za 
utrzymanie porządku. Jak słusz-
nie zauważa Kurier Szczeciński, 
to otwierało drogę do uczestnic-

twa w przetargu, dopiero co zało-
żonym firmom nie mającym do 
tej pory nic wspólnego ze sprzą-
taniem miejsc publicznych. Taką 
firmą dla przykładu jest właśnie 
ta, w której pracuje D. Krystek. 
Mowa o KZU Pomorze - spół-
ce w organizacji, która według 
wpisu do KRS powstała niedaw-
no, bo w październiku zeszłego 
roku z minimalnym kapitałem 5 
tys. zł.  Spółka ta zaproponowa-
ła, że może wykonywać zlecenie 
gminy Nowogard na sprzątanie 
i odśnieżanie zimą chodników i 
ulic, za kwotę 289 400 zł brutto, z 
terminem płatności 60 dni. Inne 
oferty były według przyjętych 
przez gminę mniej atrakcyjne – 
albo droższe, albo z krótszym ter-
minem płatności. Tym samym, 
przynajmniej do czasu zbadania 
ofert pod względem formalnym, 
propozycję szczecińskiej spółki 
Pomorze należy uznać za najko-
rzystniejszą. 

Niezgodne z ustawą?
O ile sama zmiana kryteriów 

przetargu na podstawie ustawy o 
zamówieniach publicznych, daje 
organizatorom tych przetargów 
(w tym wypadku gminie Nowo-
gard) określone prawo do zmia-
ny specyfikacji zamówienia, nie 
oznacza to przyzwolenia na koli-
zję z innymi przepisami. W tym 
konkretnym przypadku mowa o 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, która okre-

śla również, jakie wymagania 
musi spełnić firma zajmująca się 
sprzątaniem ulic, w tym opróż-
nianie ogólnodostępnych ko-
szy na śmieci - mowa tu chociaż-
by o wspomnianej już umowie 
na odbieranie, transport i utyli-
zację odpadów, czy posiadania 
odpowiedniego sprzętu, jaki ma 
do tego celu służyć. W tej spra-
wie zwróciliśmy się o komentarz 
rzecznika Ministerstwa Środo-
wiska, prosząc o konkretną oce-
nę prawną formy, w jakiej gmina 
Nowogard przeprowadziła prze-
targ. Czekamy na odpowiedź. 

Burmistrz milczy 
Do zamknięcia tego nume-

ru DN na nasze pytania w spra-
wie okoliczności spotkania z D. 
Krystkiem nie odpowiedział bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla. W zeszły czwartek zapytali-
śmy włodarza miasta także o to, 
czy nie czuje niezręczności w sy-
tuacji, gdy warunki tak ważnego 
przetargu omawia ze swoim par-
tyjnym kolegą, po czym dokonu-
je istotnych zmian w specyfikacji 
zamówienia, ułatwiając tym sa-
mym złożenie oferty firmie, gdzie 
D. Krystek pracuje. Milczenie 
burmistrza w tej sprawie pozo-
stawiamy już do państwa oceny. 

Marcin Simiński 

PS. 
Przedsiębiorca zaprzecza
Po naszym artykule pt. „Afera z 

przetargiem na sprzątanie miasta”, 
który ukazał się w miniony piątek,  
do redakcji DN zgłosił się pan Paweł 
Jurczak, współwłaściciel firmy Bud-
mex z Bodzęcina, która była wymie-
niana w tekście. Przedsiębiorca za-
przeczył jakoby brał udział w spo-
tkaniu, jakie odbyło się w UM w to-
warzystwie: D. Krystka, R. Czapli 
i T. Fiejdasza, w temacie ustalania 
warunków przetargu. Taką infor-
mację w trybie przypuszczającym 
podał DN. Na wyraźną prośbę p. 
P. Jurczaka publikujemy powyższe 
wyjaśnienie.                                 Red. 

Grzegorz Napieralski, Jędrzej Wijas i Dawid Krystek(ten z prawej). Zdjęcie ilustracyjne z tygodnika "Wprost"( fot. Dariusz Go-
rajski) do artykułu dotyczącego liderów partyjnych w zachodniopomorskim SLD, oskarżanych w tym tekście, że publicznie 
wyzywają i biją kobiety, również własne żony i partyjne koleżanki. 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Darmowe porady prawne
To już 16 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od poniedziałku 
20.02 do niedzieli 26.02 każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, będzie mógł uzyskać 
bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych na tere-
nie całego kraju. 

W organizację obchodów ak-
tywnie włączyli się asystenci sę-
dziów, referendarze, adwokaci, 
radcowie prawni, aplikanci, psy-
cholodzy, kuratorzy sądowi, po-
licjanci oraz inni specjaliści ztej 
dziedziny. Idea obchodów Ty-

godnia Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw zrodziła się w 2000 r. w 
Ministerstwie Sprawiedliwości, i 
ma na celu zwrócenie szczególnej 
uwagi na potrzeby i prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. 
Jest ona związana z obchodzo-
nym w dniu 22 lutego Między-
narodowym Dniem Ofiar Prze-
stępstw, który z kolei ma służyć 
przypominaniu o trudnej sytu-
acji ofiar przestępstw i ich rodzin. 

Informacji zainteresowanym 
udzielać będą nie tylko prokura-
torzy, adwokaci, radcowie praw-

ni, notariusze, aplikanci adwo-
kaccy, radcowscy i notarialni, 
funkcjonariusze Policji, kurato-
rzy sądowi i komornicy, ale tak-
że psycholodzy, lekarze i pracow-
nicy pomocy społecznej. 

W tym roku szczególna uwa-
ga poświęcona będzie zagadnie-
niom związanym z uprawnienia-
mi wynikającymi z ustawy z dnia 
7 lipca 2005 roku o państwowej 
kompensacie przysługującej ofia-
rom niektórych czynów zabro-
nionych. 

DŚ

Szkoła Cukrzycy 
informuje

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)
Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiet - problem nie tyl-

ko kobiet, jest tematem wykładu, który odbędzie się dnia 24 lutego 2017 roku (pią-
tek), o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowo-
gardzie (znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w 
Szkole Cukrzycy są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problemem 
cukrzycy pragnących pogłębić lub utrwalić swoją wiedzę o cukrzycy i zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą cukrzyca oraz grożących konsekwencjach, jeżeli zbagatelizuje-
my to zagrożenie lub będziemy w niewłaściwy sposób postępowali po zachorowa-
niu. Udział w wykładach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Lekarzem pro-
wadzącym Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w dowolnej 
porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793; również za pośrednictwem 
poczty internetowej e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o zaję-
ciach w szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koło Nowo-
gard www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie 
tylko od lekarza i od zastosowanego leczenia. To przede wszystkim chory musi za-
rządzać swoją chorobą przy pomocy lekarza.

Eugeniusz Tworek 
Prezes PSD 

Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego
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25 lat temu                                 pisał:

22.02.1993r.
Nowe pomieszczenia w Szkołach
Jak nas poinformowano, dzisiaj tj.22.02, o godzinie 

9.00 nastąpi otwarcie nowo-wybudowanej części Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie. Na uroczyste otwarcie 
przyjedzie wicekurator Paweł Bartnik, który po zakoń-
czeniu otwarcia Szkoły w Wierzbięcinie, pojedzie do 
Nowogardu, żeby wziąć udział w otwarciu nowej sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Tutaj po 
otwarciu, przewidzianym na godzinę 11.00, organizato-
rzy przygotowali część artystyczną, małe przyjęcie dla 
gości oraz inauguracyjny mecz w piłkę koszykową, po-
między nauczycielami a uczniami. Po tym meczu na-
stąpią rozgrywki międzyklasowe. Zaproszone zostały 
władze miejskie, powiatowe, sponsorzy, TV Szczecin i 
wielu innych.

24.02.1993r.
Konkurs na dyrektora NDK rozstrzygnięty
Wczoraj na posiedzeniu Zarządu MiG rozstrzygnię-

to konkurs na stanowisko Dyrektora Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Komisja w składzie: p. p. Krauze, Pode-
mski, Chomiński, Plichta, Golczyk, Mańkowski i dyr. 
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie p. Marek Siedlecki, różnicą tylko jednego 
głosu zadecydowała, że nowym dyrektorem NDK zo-
stała p. Małgorzata Majkrzak – Kaczanowska, była dy-
rektorka domu kultury w Dobrej. Zdaniem dyr. M. Sie-
dleckiego z WSS Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 
najlepszym programem był program pani Mirosławy 
Przybyłek obecnej dyrektor NDK!

Wybrała Dorota Śmieciuch

sygnały czytelników

Na Reja toną w błocie
Ludzie muszą zakładać kalosze, żeby pójść chociażby do sklepu – alarmuje jedna z mieszkanek ul. Mikołaja Reja, gdzie jedno podwórko zamieniło się w 
błotniste bagno.

Chodzi dokładnie o dojazd do 
budynków komunalnych. Zale-
ga tam tak spora ilość błota, przez 
które dostanie się do mieszkania 
jest prawie niemożliwe. 

- Tutaj ciężko przejechać samo-
chodem, a co dopiero przejść pieszo! 
- mówi jedna z mieszkanek tej uli-
cy, która na własną rękę próbowała 
poradzić sobie z problemem błota, 
usypując kamienie tam, gdzie bło-
to jest największe.  – Ludzie muszą 
zakładać kalosze, żeby pójść cho-
ciażby do sklepu. Przejść się nie da 
w taki sposób, żeby nie ugrzęznąć 
lub w najlepszym wypadku się nie 
ubrudzić - dodaje oburzona miesz-
kanka przesyłając do DN zdjęcia 
podwórka pod swoim domem. 

Jak mówi czytelniczka, która na-
pisała do redakcji, problem z dro-
gą był zgłaszany już do gminy kil-
kakrotnie, lecz w dalszym ciągu 
nic w tej kwestii nie zrobiono. Jak 
twierdzą inni mieszkańcy, z który-
mi rozmawialiśmy na miejscu, już 

niedługo będą mogli otworzyć tu 
basen błotny i oferować lecznicze 
zabiegi? To oczywiście gorzki żart, 
bo w tej sytuacji nikomu nie jest do 
śmiechu, szczególnie osobom star-
szym. Problemy z poruszaniem to 
jedno, ale brak odpowiedniego od-
prowadzenia wody z drogi dojaz-
dowej do budynków (zwanych po-
tocznie „barakami”) wpływa też na 
ich kondycję. Wszak już kilka mie-
sięcy temu pisaliśmy, że w miejscu 
tym nie tylko zalega woda opado-
wa, ale często i wylewają ścieki. A 
co za tym idzie, w podmywanych 
mieszkaniach panuje wilgoć. 

Tymczasem w ratuszu o jedy-
nym, o czym marzy burmistrz, 
to… remont Placu Wolności. 
Wszak ten widać z okien ratusza 
najlepiej. Problemów, z jakimi bo-
rykają się mieszkańcy gminnych 
lokali na Reja, włodarz miasta wi-
dać nie dostrzega. Tam jest mu wi-
docznie za daleko.  

DŚ
Tak wygląda droga do mieszkań komunalnych

Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00
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PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

RekLama

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych:  
 

Miejsce: Nowogard, Plac Szarych Szeregów

Czas startu biegu: 26.02.2017 godz. 12:00

Dystans: 1963 m   Kontakt: 697 779 948

ORGANIZATOR GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY MECENAT

PARTNER BIEGOWY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PRZY WSPARCIU PATRON MEDIALNYSPONSOR
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 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

kącik kolekcjonera

Giełda Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zaprasza na giełdę kolekcjonerską, która 

odbędzie się 26 lutego 2017 roku (niedziela), o godz. 16:00 w Nowogardzkim Domu Kultury (Plac Wolno-
ści 7). W programie giełdy: skup, wymiana, wycena i sprzedaż następujących eksponatów: monety, bankno-
ty, medale, karty telefoniczne, znaczki filatelistyczne, klasery, katalogi oraz inne eksponaty kolekcjonerskie. 
Przypominamy, że Klub Kolekcjonera i Koło Numizmatyczne w Nowogardzie prowadzi nabór do Stowarzy-
szenia. Zapraszamy naszych członków, sympatyków i hobbystów. Czekamy.

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

Przeczytaj  
w Niedzieli 
W ostatnim numerze tygodnika ogólnopolskiego Niedziela 
ukazał się artykuł Piotra Słomskiego na temat budowy ko-
ścioła w Wojcieszynie. Poniżej fragment artykułu: 

Wojcieszyn buduje swój kościół
Od kilku lat mieszkańcy podnowogardzkiego Wojcieszyna, 
leżącego na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, czynią starania, aby w ich miejscowości powsta-
ła świątynia

10 tys. złotych do wygrania 

Granty dla sołectw
Marszałek Województwa ogłosił konkurs, pod nazwą 
„Granty sołeckie 2017”. Do konkursu mogą startować gmi-
ny reprezentujące sołectwa z terenu woj. zachodniopomor-
skiego, a uzyskane w konkursie pieniądze przeznaczone 
będą na konkretne sołectwo. Przewidzianych jest 50 laure-
atów, a dla każdego zwycięzcy po 10 tys. złotych.

Celem konkursu jest wyróż-
nienie sołectwa podejmujące-
go szczególnie wartościowe i 
skuteczne inicjatywy na rzecz 
mieszkańców, takie jak np.: ak-
tywizacja społeczeństwa, pod-
noszenie jakości bezpieczeń-
stwa życia mieszkańców, pro-
mowanie na zewnątrz elemen-
tów związanych z regionem 
czy realizacja przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym, turystycznym i 
sportowym.  

Sołtysi muszą złożyć napi-
sany przez siebie projekt, któ-
ry będzie związany z którymś 
punktem wymienionym wyżej. 
I tak, wygrane środki będzie 
można przeznaczyć m.in. na 

place zabaw, chodnik, ścieżki 
spacerowe, boiska, wiaty przy-
stankowe czy też modernizację 
świetlic wiejskich czy pracow-
ni komputerowych. Wszystko 
zależy od pomysłowości sołty-
sa. 

Zgłoszenia mogą zawierać 
jedynie projekty zapropono-
wane do realizacji przez sołty-
sów i podpisane przez burmi-
strza. Termin składania wnio-
sków upływa 31 marca 2017 
roku. Wnioski należy przesłać 
do Urzędu Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego lub osobiście złożyć w 
Wydziale Rolnictwa i Rybo-
łówstwa UMWZ w Szczecinie.

O wynikach konkursu lau-
reaci zostaną powiadomie-
ni pisemnie, dodatkowo li-
sta wygranych sołectw zosta-
nie umieszczona na BIP Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego i na stronie Wydziału 
Rolnictwa.

DŚ
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Najtrudniejszy rywal w okresie 
przygotowawczym

Co pokażą w meczu 
z Piastem?
Dziś, tj. we wtorek (21 lutego), piłkarze Pomorzanina No-
wogard na stadionie w Płotach, o godzinie 18:00, rozegrają 
mecz sparingowy z czwartoligowym Piastem Chociwel. Bez 
wątpienia jest to najsilniejszy rywal w tym okresie przygo-
towawczym. Wierzymy, że nowogardzianie zaprezentują się 
w tym meczu z dobrej strony. 

Piast Chociwel to najmocniej-
szy sparingpartner Pomorzani-
na w tym okresie przygotowaw-
czym, dlatego ważne, by Pomo-
rzanin przystąpił do tego me-
czu w swoim najsilniejszym skła-
dzie. Piast występuje w rozgryw-
kach IV Ligi i zajmuje 12. miej-
sce. Piłkarze z Chociwla w roz-
grywkach ligowych wywalczyli 22 
punkty w 17 spotkaniach, wygry-
wając 7 meczów, 9 spotkań prze-
grywając oraz tylko raz remisując. 
Wszystko to przy bilansie bram-

kowym 25 strzelonych i 25 stra-
conych goli. Pomorzanin ma już 
za sobą rywalizacje z drużyną na 
co dzień grającą w IV Lidze i nie 
może tego meczu zapisać do uda-
nych, gdyż Ina Goleniów rozgro-
miła nowogardzian 8:0. Wierzy-
my, że tym razem trener Zbigniew 
Gumienny będzie mógł skorzy-
stać ze wszystkich swoich piłka-
rzy i Pomorzanin zaprezentuje się 
na tle czwartoligowca o wiele le-
piej niż poprzednio. Mecz został 
zaplanowany na wtorek (21 lute-
go), na godzinę 18:00, na stadio-
nie w Płotach. O wyniku tego spa-
ringu poinformujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. 

KR

Dwa sparingi Juniorów Pomorzanina

Kacper Kozioł błysnął skutecznością
W piątek (17 lutego), oraz w niedzielę (19 lutego), prowadzeni przez Pawła Błaszczyka Juniorzy Starsi Pomorzanina Nowogard, rozegrali dwa mecze spa-
ringowe z silnymi rywalami. Najpierw nowogardzianie zagrali z SALOS-em Szczecin, następnie z Kluczevią Stargard.  Skutecznością błysnął Kacper Ko-
zioł, który w tych dwóch meczach, strzelił w sumie 5 goli. 

SALOS Szczecin - Pomorzanin Nowogard 8:3 (6:0)
Gole: Kacper Kozioł (52’, 75’), Mateusz Lasocki (54’)
Skład: Kornel Pękala - Michał Teodorczyk, Mateusz Toruński, Radosław Masalski, Mateusz Lasocki - Marek Kowalski, Jan Wysoszyński, Jakub Jarecki, Przemy-

sław Bartlewski - Kacper Kozioł, Kacper Litwin; zmiany: Patryk Białasiewicz (B), Michał Jutkiewicz, Adrian Zając, Mateusz Wojtyniak. 
Kluczevia Stargard - Pomorzanin Nowogard 4:4 (2:1)

Gole: Kacper Kozioł (18’, 53’, 82’), Mateusz Toruński (60’)
Skład: Kornel Pękala - Michał Teodorczyk, Mateusz Lasocki, Bartłomiej Kozieł, Mateusz Toruński - Marek Kowalski, Michał Jutkiewicz, Przemysław Bartlewski, Maciej Podbiegło - Kac-

per Kozioł, Jakub Jarecki; zmiany: Patryk Białasiewicz (B), Adrian Zając, Radosław Masalski, Mateusz Wojtyniak. 

To był pracowity weekend dla 
Juniorów Starszych Pomorzanina 
oraz ich trenera Pawła Błaszczyka. 
Najpierw w piątek (17 lutego), o 
godzinie 12:00 na boisku w Rewa-
lu, młodzi zawodnicy z Nowogar-
du rozegrali mecz sparingowy z 
SALOS-em Szczecin, który w Re-
walu przebywał na swoim obozie 
przygotowawczym. SALOS wy-
stąpił w bardzo silnym składzie, 
dlatego wynik z pierwszej połowy 
nie wygląda za dobrze dla Pomo-
rzanina, który schodził do szatni 
ze stratą 6 goli... Po zmianie stron, 
to jednak nowogardzianie wygra-
li 2:3. Najpierw na listę strzelców 
wpisał się Kacper Kozioł, który 
po indywidualnej akcji znalazł się 
sam na sam z bramkarzem rywali 
i zdobył dla Pomorzanina pierw-
szego gola. Dwie minuty później 
rzut wolny z około 30 metrów wy-
konywał Mateusz Lasocki. Obroń-
ca Pomorzanina uderzył moc-
no i bardzo dokładnie, nie dając 
szans bramkarzowi ze Szczecina. 
Trzeciego gola Pomorzanin strze-
lił w 75. minucie. Wówczas po za-
mieszaniu w polu karnym do siat-

ki rywali ponownie trafił Kacper 
Kozioł. Ostatecznie Pomorzanin 
przegrał aż 8:3, ale druga połowa 
może napawać optymizmem. O 
wiele lepiej było w niedzielę (19 
lutego), gdzie o godzinie 17:00 na 
stadionie w Stargardzie, Pomorza-
nin rywalizował z Kluczevią Star-
gard. Jako pierwsi gola zdoby-
li piłkarze gospodarzy, pokonu-
jąc Kornela Pękalę w 15. minucie. 
Jednak już trzy minuty później w 
swoim stylu urwał się obrońcom 
Kacper Kozioł i w sytuacji sam na 
sam doprowadził do wyrównania. 
W 36. minucie Kluczevia ponow-
nie objęła prowadzenie i pierw-
sza połowa zakończyła się wyni-
kiem 2:1 dla gospodarzy. Po zmia-
nie stron Pomorzanin wyrównał. 
W 53. minucie Juniorzy z Nowo-
gardu rozegrali składną akcję na 
skutek, której Kacper Kozioł miał 
przed sobą tylko bramkarza rywa-
li i strzelił swojego drugiego gola 
w tym meczu. Już dwie minu-
ty później Kluczevia po raz trze-
ci w tym spotkaniu objęła prowa-
dzenie. Podopieczni Pawła Błasz-
czyka byli w stanie natychmiasto-

wo odpowiedzieć. W 60. minucie 
podanie z prawej strony otrzymał 
Mateusz Lasocki, który chwilę 
podholował futbolówkę i z okolic 
szesnastki pięknie uderzył w samo 
okienko bramki rywali. To jednak 
nie koniec goli w tym pojedynku. 
W 77. minucie sędzia ze Stargardu 
podyktował kontrowersyjny rzut 
karny dla gospodarzy, który został 
zamieniony na bramkę. Nowogar-
dzianie nie zamierzali się podda-
wać i w 82. minucie dopięli swe-
go, po golu Kacpra Kozioła. Re-
mis był w pełni zasłużony dla pił-
karzy z Nowogardu, którzy czte-

rokrotnie odrabiając straty poka-
zali duży charakter. Z gier kontro-
lnych zadowolony jest trener Pa-
weł Błaszczyk. - Te dwa spotkania 
pokazały, że jesteśmy kondycyjnie 
bardzo dobrze przygotowani do se-
zonu. Mamy miesiąc, aby poprawić 
błędy taktyczne. Rozegrane spa-

ringi pokazały również, że zespół 
ma charakter i na straconą bram-
kę potrafiliśmy odpowiedzieć na-
szym golem, jak w przypadku me-
czu z Kluczevią - komentuje Paweł 
Błaszczyk. 
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Juniorzy Pomorzanina najpierw przegrali wysoko z SALOS-em Szczecin, by następnie zremisować z Kluczevią Stargard

km „Cisy” informuje:

Przejście podziemne zamknięte!
Uwaga na przejście podziemne, które znajduje się na torze motocrossowym w Nowogar-
dzie. Przejście jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem, dlatego obecnie zosta-
ło zamknięte. 

Klub Motorowy „Cisy” No-
wogard wydał komunikat, 
skierowany do wszystkich, któ-
rzy korzystają z obiektu, ja-
kim jest tor motocrossowy w 

Nowogardzie. Komunikat ma 
związek z przejściem, które 
znajduje się pod jedną z górek. 
- W związku z kiepskim stanem 
technicznym, do czasu remontu 

i odwołania, zamknięte zostało 
przejście podziemne na moto-
crossie - informuje KM „Cisy” 
Nowogard. Przejście, o którym 
mowa, podczas zawodów mo-
tocrossowych służy m.in. ki-
bicom do bezpiecznego prze-
mieszczania się w głąb toru. 
Podczas takich imprez jest ono 
bardzo przydatne, dlatego wie-
rzymy, że szybko zostanie po-
prawiony stan techniczny tu-
nelu, tak, aby podczas rozgry-
wanych w Nowogardzie Mi-
strzostw Strefy Polski Zachod-
niej, kibice mogli bezpiecznie z 
opisywanego przejścia korzy-
stać. 
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Póki co przejście podziemne na motocrossie zostało zamknięte
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Osińska Liga Piłki siatkowej

Czas na fazę pucharową
Za nami runda zasadnicza Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Kolejność w tabeli ustaliła pary 
ćwierćfinałowe, które publikujemy przy artykule. Najbardziej wyrównaną parę tworzą siat-
karze z Dąbrowy oraz Węgorzy. Nie jest jeszcze znany termin rozegrania ćwierćfinałów, bę-
dziemy o tym informować na bieżąco. 

Po rundzie zasadniczej z 
rozgrywkami pożegnały się 
dwa najgorsze zespoły: Woj-
cieszyn II i Bruklin Osina. 
Pozostałe drużyny zajmują-
ce miejsca 1-8, spotkają się 
ze sobą w parach ćwierćfina-
łowych. Najlepszy zespół roz-
grywek - Wojcieszyn I, za-
gra z ósmą drużyną LZS Ki-
korze. Drużyny te spotka-
ły się ze sobą w ramach 5. ko-
lejki. Faworyzowani siatka-
rze z Wojcieszyna nie mieli ła-
twej przeprawy, gdyż pierw-
szy set padł łupem Kikorzy do 
23. punktów. Wojcieszyn osta-
tecznie wygrał w tamtym me-
czu 1: 3, ale Kikorze pozosta-
wiły po swoim występie przy-
zwoite wrażenie. Oczywiście 
zdecydowanym faworytem tej 
pary ćwierćfinałowej jest Woj-
cieszyn. Zwycięzca tego me-
czu, zagra w półfinale ze zwy-
cięzcą pary Dąbrowa - Wę-
gorza. Jest to najbardziej wy-
równana para, gdyż Węgo-
rza zajęły w grupie 4. miejsce 
z 18 punktami na koncie, na-
tomiast Dąbrowa uplasowała 
się na 5. miejscu z 14 punkta-
mi. W grupie obydwa zespoły 
zmierzyły się ze sobą w 4. ko-
lejce. Wówczas górą były Wę-
gorza, które wygrały 3:1. Tam-
ten mecz był jednak bardzo 
zacięty, o czym świadczy bi-
lans w małych punktach: 97 
do 85 dla Węgorzy. W trzecim 
ćwierćfinale zagra Czermnica 
z Gwiazdą Osina. Gospoda-

rze uplasowali się na 6. miej-
scu z 14 punktami, natomiast 
Czermnica zajęła w grupie 3. 
pozycję z liczbą 21 punktów. 
W lidze te drużyny zagrały ze 
sobą w 6. kolejce. Górą byli 
siatkarze z Czermnicy, którzy 
ograli gospodarzy w trzech se-
tach do 22., 21., i 21. punk-
tów. Osina nie stoi jednak na 
przegranej pozycji, siatkarze 
gospodarzy z meczu na mecz 
wciąż się rozkręcali, a w koń-
cówce fazy grupowej prezen-
towali już naprawdę wyso-
ki poziom. Choć nie będzie to 
wcale łatwy pojedynek, to jed-
nak faworytem jest Czermni-
ca. Zwycięzca tej pary, w pół-
finale zagra z Krzywicami albo 
Żabowem, które tworzą ostat-
nią ćwierćfinałową parę. Dru-

żyna z Krzywic po rundzie za-
sadniczej uplasowała się na 2. 
miejscu z 8 zwycięstwami  i 
tylko jedną porażką, co dało 
21 punktów, natomiast Żabo-
wo zajęło 7. pozycję po 4 zwy-
cięstwach i 5 porażkach, dają-
cych 14 punktów. Krzywice i 
Żabowo rywalizowały ze sobą 
w 5. kolejce. Wówczas Krzy-
wice wygrały 3:1. Jedyny zdo-
byty set przez Żabowo, został 
wygrany bardzo wysoko, bo 
25:10. W pozostałych partiach 
Krzywice tryumfowały odpo-
wiednio do 20., 22., i 22. punk-
tów, zatem tamten pojedynek 
był dość wyrównany. Żabo-
wo to nieprzewidywalna dru-
żyna, która może napsuć spo-
ro krwi faworyzowanym wi-
celiderom, którzy do ćwierćfi-
nałów przystąpią uskrzydleni 
zwycięstwem nad Wojcieszy-
nem. Póki co siatkarze wciąż 
mają przerwę w rozgrywkach, 
o tym kiedy powrócą na par-
kiet ZSP w Osinie, aby roze-
grać ćwierćfinały, poinformu-
jemy na bieżąco. Przy artyku-
le publikujemy komplet par 
ćwierćfinałowych. 
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Osińska Liga Piłki Siatkowej
Ćwierćfinały:
Wojcieszyn I - Kikorze
Dąbrowa - Węgorza
Czermnica - Gwiazda Osina
Żabowo - Krzywice
Półfinały:
Wojcieszyn I / Kikorze - Dą-

browa / Węgorza
Czermnica / Gwiazda Osina / 

Żabowo / Krzywice 

Drugi zespół z Wojcieszyna zajął 9. miejsce i żegna się już z tegoroczną edycją Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej

Na zdjęciu siatkarze Bruklin Osina, którzy w tegorocznych rozgrywkach nie zdołali 
odnieść zwycięstwa

Finały mistrzostw Powiatu 
w siatkówce

Podium gimnazjalistów 
z Osiny
W dniach 1-2 lutego, w Goleniowie zostały rozegrane Fina-
ły Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłop-
ców, uczących się w gimnazjum. Do rywalizacji przystąpiły 
drużyny z ZSP w Osinie. Ładnie spisali się chłopcy z Osiny, 
którzy wywalczyli 2. miejsce. 

W Finałach Mistrzostw Powia-
tu, w siatkówce chłopców i dziew-
cząt na poziomie gimnazjum, w 
Goleniowie startowało w sumie 7 
zespołów z powiatu goleniowskie-
go. Bardzo dobrze spisali się siat-
karze z ZSP w Osinie, którzy za-
jęli 2. miejsce. Gimnazjum w Osi-
nie reprezentowali następują-
cy zawodnicy: Gracjan Makosz, 
Klaudiusz Olszewski, Kacper Rol-
ka, Filip Kowalewski, Maciej Ste-
fański i Konrad Kozak. Zawod-
nicy z Osiny przegrali dopiero w 
finale, w którym stoczyli zacię-
ty bój, walcząc z rywalami punkt 
za punkt. Tuż za podium uplaso-

wały się dziewczyny z Osiny, które 
ostatecznie zajęły 4. miejsce. Żeń-
ska drużyna wystąpiła w następu-
jącym składzie: Daria Guz, Ma-
ria Borczyk, Magdalena Pałczyń-
ska, Wiktoria Marciniak, Nata-
lia Pawlak, Kaja Makosz, Kamila 
Wysłuch. Warto dodać, że druży-
na dziewcząt stoczyła wyrównane 
pojedynki i walkę o podium prze-
grała nieznacznie. Obydwa zespo-
ły otrzymały z rąk organizatorów 
pamiątkowe dyplomy, ponadto 
chłopcy otrzymali również meda-
le i puchar. 
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Na zdjęciu gimnazjaliści z Osiny, którzy w Goleniowie wywalczyli 2. miejsce
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nasze koszykarki najlepsze
Dnia 9.02.2017 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt, 
w których wzięły udział drużyny z trzech szkół: ZSP Nowogard, II LO Nowogard i ZS Goleniów.

Rozegrane zostały trzy mecze, 
po których klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco:

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
ZSP Nowogard w składzie: Kin-
ga Nizio (kapitan zespołu), Aga-

ta Ptaszek, Gabrysia Wdowczyk, 
Klaudia Wójcik, Kamila Przygoc-
ka, Aneta Lewandowska, Magda 
Kapella, Dominika Męcik, Nata-
lia Stefańska i Roksana Peters. Na 
miejscu drugim uplasował się ze-

spół z II LO Nowogard, a na trze-
cim drużyna z ZS Goleniów.

Drużyna ZSP Nowogard  wraz 
z opiekunem Panią Joanną Wiatr-
-Gocałek awansuje do dalszego 
etapu rozgrywek.

Drużyna dziewcząt z opiekunem Panią Joanną Wiatr-Gocałek...

 Dyrektor szkoły Pan Jarosław Chudyk podczas wręczania medali

mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt

SP nr 3 z Nowogardu na 3. 
miejscu
W środę (8 lutego), w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w mini piłce koszykowej dziewcząt. W turnieju wystąpiły 4 zespoły. 
Uczennice SP nr 3 z Nowogardu wywalczyły 3. miejsce. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowogardzie ma bogate trady-
cje, jeśli chodzi o koszykarskie 
sukcesy. Tym razem jednak, w 
powiecie goleniowskim pośród 
dziewcząt dominują młode ko-
szykarki z Goleniowa. Dało się 
to zaobserwować podczas orga-
nizowanego w Nowogardzie fi-
nałowego turnieju Mistrzostw 
Powiatu. Koszykarki z SP nr 3 
Nowogard na początek prze-
grały z rówieśniczkami z SP nr 
4 w Goleniowie, 4:10. W swo-
im drugim meczu zawodnicz-
ki z „trójki” po emocjonującym 
spotkaniu pokonały koszykar-
ki ze Szkoły Podstawowej w Ma-
szewie 12:8. Na koniec zawod-
niczki z SP 3 dostały lekcje ko-
szykówki od koszykarek z SP nr 
2 w Goleniowie, które nowogar-
dziankom pozwoliły rzucić jedy-

nie 4 punkty, a same zaapliko-
wały gospodyniom aż 40 oczek. 
Drużyna koszykarek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Goleniowie 
była poza zasięgiem pozostałych 
zespołów, i po pewnych trzech 
zwycięstwach uplasowała się na 
1. miejscu i wystąpi w Mistrzo-

stwach Regionu B. Drugie miej-
sce przypadło SP nr 4 z Golenio-
wa, natomiast koszykarki z No-
wogardu uplasowały się na naj-
niższym stopniu podium. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników. 
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Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt
Wyniki:
SP nr 3 Nowogard - SP nr 4 Goleniów 4:10
SP nr 2 Goleniów - SP Maszewo  32:14
SP nr 3 Nowogard - SP Maszewo  12:8
SP nr 4 Goleniów - SP nr 2 Goleniów 10:30
SP nr 3 Nowogard - SP nr 2 Goleniów 4:40
SP nr 4 Goleniów - SP Maszewo  12:6
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 2 Goleniów
2. SP nr 4 Goleniów
3. SP nr 3 Nowogard
4. SP Maszewo

 XVii otwarte integracyjne 
mistrzostwa Wielkopolski w 
Pływaniu

Nasi też tam byli 
W dniu 11 lutego, w Poznaniu odbyły się Integracyjne Mi-
strzostwa Wielkopolski w Pływaniu w ramach Pucharu Pol-
ski kategorii Masters. Udział w zawodach wzięło także dwo-
je mieszkańców naszego miasta, trenujących w goleniow-
skiej Szkole Pływania.

Zawodnicy Szkoły Pływania w Goleniowie podczas Mistrzostw w Pływaniu w Po-
znaniu. Pierwszy od lewej Aleksy Wierzchoń z Nowogardu. Pierwsza od prawej (w 
czepku) Katarzyna Wierzchoń z Nowogardu

Poniżej prezentujemy wyniki zawodników Szkoły Pływania w Goleniowie, jakie osiągnęli 
w poszczególnych konkurencjach w czasie Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu: 

KATARZYNA WIERZCHOŃ (Nowogard)
50 m stylem klasycznym (Kl.)  – 0:56,30 - miejsce I
ALEKSY WIERZCHOŃ (Nowogard)
50 m Kl. – 0:42, 38 - miejsce IV
800 m Stylem Dowolnym (Dow.) – 12:00  – miejsce I
JOANNA KABAT – KOPERSKA
800 m Dow. - 16:03  miejsce I
50 m Kl. – 0:46,05   – miejsce II
SYLWESTER HAWROT
50 m Dow. – 0:34,06 -  miejsce V
800 m Dow. – 13:46 - miejsce I
WÓJCIK MACIEK 
800 m Dow. - 11:55-  miejsce I
50 m Dow. - 0:34,06  – miejsce IV
IWONA DAMIANOVIC – WACŁAWIK
50 Kl – 0:45,46 - miejsce III
100 m Stylem Zmiennym (Zm.)  – 1:39 -  miejsce III.
Sztafeta 4x100 m Stylem Zmiennym w składzie: Iwona Damianovic – Wacławik, Bere-

nika Wiśniewska, Aleksy Wierzchoń, Sylwester Hawrot, z czasem 6:43,83 zajęła miejsce III. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i czekamy na relację z kolejnych zawodów pływac-

kich. 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

aTeRima meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OGłO sze Nia drob ne

RekLama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

KOMIS-OSINA 
zaprasza 

od czwartku do niedzieli
 w godz. 9.00 – 16.00 

w ofercie: meble, 
narzędzia, odzież, 
art. gospodarstwa
 domowego i inne. 
Nowe i używane. 

Co tydzień 
nowa dostawa. 

Zapraszamy do Osiny.

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 
2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie o 
pow. 53 m2 tel: 783 570 056.

•	 Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe w Nowogardzie 
na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 tyś. 
Mieszkanie można zakupić 
w programie MDM.tel. Kon-
taktowy: 530 450 720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w Nowo-
gardzie,3 pokoje, kuchnia 
i łazienka do remontu. 691 
886 623, 604 177 470 

•	 Sprzedam mieszkanie w 
Szczecinie, 2 poziomowe, ok. 
100 mkw., 4 pokoje, ul. Kra-
sińskiego. Tel. 781 048 729

•	 Kupię mieszkanie 3-4 poko-
je parter lub pierwsze piętro, 
bez pośredników. 509 307 702 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	 Wynajmę/kupię garaż w oko-
licy 5-go Marca w Nowogar-
dzie. Kontakt pod numerem: 
506150399 

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku. 666 730 305 

•	 Kawalerka do wynajęcia 
38m Goleniów, opłaty 1400zł 
+ prąd. 782 826 141 

•	 Sprzedam pilnie całe pię-
tro kamienicy z mieszka-
niem i pomieszczeniem po 
byłej przychodni lekarsko-
-stomatologicznej o pow. 
ok. 300 m2 w Dobrej No-
wogardzkiej. Idealna na 
hotel, przedszkole, działal-
ność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia. 9139 20 057

•	 Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
o pow. do 70m2 w Nowogar-
dzie kupię. Tel 505 592 513 

•	 Działki budowlane uzbrojo-
ne Kościuszki. 0048 691 180 
848 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel. 
607 289 286 

•	 Kupię mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum Nowogar-
du. 512 070 551

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe bezczynszowe. 
Tel.. 667 353 565 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 15 lutego. 602 262 859 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. Może być dla 
cudzoziemców. Tel. 601 500 
090 

•	 Sprzedam bezczynszowe 
4pokojowe mieszkanie. 508 
309 980 

•	  Sprzedam mieszkanie kom-
pletnie umeblowane i wypo-
sażone w sprzęt AGD, 45m2 
na parterze wraz z działką 
ogrodową. 601 408 599. 663 
366 727 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
791 998 085 po 17stej

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Sedan. 
Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 
790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer 
L3H2 rok 2013 pierwszy wła-
ściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo 
dobry. Tel. 513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części 
silnik poj.2417 cm3.  887 315 
312 

•	  Sprzedam Renault Clio, 
pierwszy właściciel, serwiso-
wany., 1.2 benzyna, ośmio-
letni. 604 283 174 848

•	 Kupię auto każde. 579 052 
471

•	 Kupię mercedesa każdego. 
737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 
666

•	 Sprzedam Mazda 6 Kom-
bi rocznik 2005 Diesel 
1998cm3 przebieg 330 tys.
km. Bezwypadkowy, gara-
żowany, stan b.dobry, cena 
7800 zł. Tel. 669 603 029 

•	 Sprzedam Forda K 1.3 ben-
zyna 1997 rok, 1200 zł.  693 
162 198

•	 Sprzedam Opel Omega 2,5 
TD XII.2001 rok, 8200 zł. 693 
162 198

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
w Błotnym Młynie 10ha zie-
mi rolnej tel. 668-676-788.

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadal-

ne vineta, denar. 782 036 
086

•	Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz 
Amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

•	 Tuczniki sprzedam, 606 576 
417

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 
696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w 
dobrym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam łubin słodki do 
siewu. 606 406 341 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190 
•	 Sprzedam siewnik Pozna-

niak. Tel. 605 468 190 
•	 Sprzedam jałówki rasy Limu-

zyne. 782 429 405 
•	 Sprzedam dwie zwolnice i 

docisk sprzęgła do ciągnika 
C-4011. Tel. 669 823 464 

•	 Kupię byczka mięsnego do 
100 kg. 91 39 18 307 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

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

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na kon-
ferencje, zebrania, szkole-
nia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

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

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	Usługi księgowe tanio i rze-
telnie. Tel. 726 601 608 

•	Kapitał początkowy, dekla-
racje VAT i rozliczenia PIT. 
726 601 608 

•	Usługi remontowo-budow-
lane. 665 073 092 

•	 Usługi ogrodnicze- przycina-
nie drzew i krzewów. 500 789 
687 

•	 Budowa domów, ogródki, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego w Nowogardzie. 
601 897 368

•	Zatrudnię stolarza. 503 084 
687

•	 Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 
783 678 674 

•	 Pokojowy/pokojowa, Me-
klemburgia (Niemcy), po-
szukujemy pań i panów 
do pracy w hotelarstwie 
na terenie Niemiec. Za-
pewniamy zakwaterowa-
nie i transport, stawki nie-
mieckie. Tel. 91 820 17 30 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzie-
żowe cena do uzgodnienia. 
604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetolo-
giczne w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 606 627 718

•	 Organizowanie kuligów. 607 
73 98 66

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 
42 cale, stan bardzo dobry+ 
DVD Sony. 513 444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-

szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,do-
mu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant 
z wlasnym palnikiem gazo-
wym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po prze-
gladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko 
ogrzewanie stojace zeliwne 
zaplon iskrowy-elektronicz-
ny wysoka jakosc niemiec-
ka,do domku,domu wieloro-
dzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, 
Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. 
Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową 
kupię. 600 182 682 

•	 Owczarek niemiecki, 3,5 
miesięczny z rodowodem, 
piesek. 91 39 21 828 

•	 Drzewo opałowe. 506 232 
860 

•	 Sprzedam łóżko sypialnia-
ne z materacem, Wymiary 
160x200cm używane, stan 
dobry cena 300 zł. 668509 
795 

•	 Sprzedam meble pokojowe 
(segment) 91 39 18 307 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRNa LiNia mi kRO BU sO Wa seROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRzeWóz OsóB - RO maN BiŃCzYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

GOLCzeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

ROzkłaD JazDY BU sóW
iNFORmaTOR LOkaLNY - NOWOGaRD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie, 

informuje członków Koła, 
że dnia 19.02.2017r. Organizuje zawody pod-

lodowe na jeziorze w Nowogardzie. Zbiórka za-
wodników o godz. 9.00 na Harcówce. Zapisy w 
sklepie wędkarskim Teczak ul. Wyszyńskiego 2 
do dnia 17.02.2017r. Startowe wynosi 5 zł. Za-
praszamy Zarząd Koła Tęczak.
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...



Wierzbięcin 
wybierze 
sołtysa

D n i a  K o b i e t

Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

BONY PODARUNKOWE 
      z promocją z okazji
• zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Już w niedzielę... pobiegną „Tropem Wilczym”   •   Pozyskali 3,26 zł przez 8 lat! 

reklama reklama reklama

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 540 zł netto/tonę
z dowozem

Czytaj s. 2

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

lokale
do wynajęcia

100 m2 i 40m2

handel/usługi, duży parking.

Tel. 514 650 024

Chce ocalić 
syna, zanim 
będzie za późno

ul. Dąbrowszczaków

Powstał Komitet 
zmiany nazwy ulicy

7 milionów na ścieżki 
rowerowe dla… Goleniowa

Ubogi krewny 
jest już prawie 
nagi Czytaj s. 5Czytaj s. 4

Czytaj s. 3
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W skrócie

W listopadzie ubiegłego roku, pisaliśmy o pogarszającym się stanie 
chodników na ulicy Poniatowskiego. Jak widać na zdjęciu, chodnik psu-
je się, coraz bardziej i powstają głębokie dziury. Stwarza to sytuację nie-
bezpieczną dla przechodniów, którzy idąc po zmroku mogą skręcić lub 
złamać nogę. Być może wkrótce osoby odpowiedzialne za drogę zajmą 
się tą sprawą. DŚ

Jednym z poważnych zagrożeń, zwłaszcza dla startujących samolo-
tów, są ptaki. Ich zderzenie z samolotem, a zwłaszcza wpadnięcia do ko-
mory silnika turboodrzutowego może doprowadzić do dużych uszko-
dzeń i w konsekwencji nawet do katastrofy. Aby przegonić ptaki znad 
pasów startowych, na niektórych lotniskach używa się … innych pta-
ków, zwłaszcza tresowanych sokołów. Na  zdjęciu taki ptak- drapieżca 
przysiadł na murku tzw. Domku Lotnika, czyli byłego małego hotelu dla 
załóg funkcjonującego na naszym regionalnym lotnisku w Goleniowie. 
Zdjęcie wykonane w sobotę.  sm

Dobiega końca budowa nowego osiedla przy ul. Dąbrowszczaków. W 
tej chwili trwają pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół dwóch bu-
dynków usługowo-handlowych, chodników i podjazdów dla wózków. 
Przy budynkach, na skarpie, którą oddzielono od chodnika wysokimi 
betonowymi przęsłami, powstał już parking dla przyszłych mieszkań-
ców i dzierżawców lokali pod działalność gospodarczą. Całą inwestycję 
wykonuje nowogardzka spółka Pro-Bud. W przeciągu najbliższych kil-
ku tygodni do nowych lokali mają się wprowadzić już mieszkańcy. MS

Zapłaciła cenę za poparcie norek? 

Wierzbięcin wybierze sołtysa 
W przyszłym tygodniu, w czwartek 2 marca, w Wierzbięcinie odbędą się wybory na sołty-
sa oraz uzupełnienia składu tamtejszej rady sołeckiej. To po złożeniu rezygnacji z pełnie-
nia funkcji sołtysa Moniki Pękali. 

Rezygnacja M. Pękali z funkcji 
sołtysa wpłynęła na piśmie do 
rady sołeckiej i została odczy-
tana w dniu 10 lutego, na zebra-
niu wiejskim, jakie odbyło się w 
Wierzbięcinie. 

-Pani Monika dostarczyła re-
zygnację na piśmie na 10 minut 
przed rozpoczęciem zebrania. Nie 
było w nim żadnego uzasadnie-
nia, a jedynie, że z dniem 10 lu-
tego rezygnuje z funkcji sołtysa. 
Byliśmy tym zaskoczeni - mówi 
nam Agnieszka Nowacka, prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej w 
Wierzbięcinie. 

Próbowaliśmy skontaktować 
się z p. Moniką, by poprosić o 
uzasadnienie swojej decyzji. Nie-
stety nie udało nam się dodzwo-
nić na jej telefon. Nie odpowie-
działa także na SMS-a, z prośbą 
o kontakt z naszą redakcją. 

We wsi mówi się, że na decyzję 
o rezygnacji mogła mieć wpływ 
atmosfera, jaka w ostatnim cza-
sie panowała wśród mieszkań-
ców, w związku z planowaną 
budową fermy norek k. Wierz-
bięcina. Była już sołtys wsi nie 
ukrywała, że upatruje w powsta-
niu zakładu szansę dla rozwoju 
miejscowości, tym bardziej, że 
sam inwestor deklarował niema-
łą pomoc. Po spotkaniu inwe-
stora z mieszkańcami Wierzbię-
cina, do jakiego doszło 3 wrze-
śnia, w miejscowej szkole pod-
stawowej, wydawało się, że po-
gląd ten podziela większość. Po-
twierdziło się to niejako także w 

ankietach, jakie wśród miesz-
kańców przeprowadził później 
inwestor, pytając o zdanie na te-
mat powstania zakładu. Wyszło, 
że 75% spośród 170 zapytanych 
opowiedziało się „za” budową 
fermy. Ale niedługi czas póź-
niej swoją ankietę przeprowa-
dziły także przedstawicielki rady 
sołeckiej wraz z kilkoma miesz-
kańcami.  Okazało się, że zebra-
ły prawie 160 podpisów „prze-
ciw” budowie zakładu. Stosow-
ny protest z listą podpisów zo-
stał w tej sprawie złożony na 
ręce burmistrza oraz przewod-
niczącego Rady Miasta. Dwu-
głos w sprawie fermy norek wy-
raźnie podzielił wieś, a przy oka-
zji uwidocznił istnienie „opozy-
cji” do sołtysowej. Za tym po-
szły różne pretensje, plotki, a w 
końcu poważne oskarżenia np. o 
„brak gospodarności” przy dys-
ponowaniu funduszem sołec-
kim- choć żadne konkretne za-
rzuty publicznie nie zostały po-
stawione. Koniec końców at-

mosfera stała się tak „gęsta”, że 
Wierzbięcin będzie musiał wy-
brać sobie nowego sołtysa. 

Kto nim zostanie? Krążą po-
głoski, że może to być Doro-
ta Banach, kandydatka SLD do 
Rady Miejskiej w ostatnich wy-
borach samorządowych, prezes 
Stowarzyszenia działającego na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych 
„Serduszko”. W rozmowie z DN, 
p. Dorota jednak zaprzeczyła tej 
informacji. Powiedziała, że „nie 
zamierza startować i nie wie, kto 
ma taki zamiar”. Żadnych na-
zwisk nie chciała nam zdradzić 
także przewodnicząca Rady So-
łeckiej, A. Nowacka. Przyzna-
ła jednak, że: „każda opcja ma 
swojego kandydata”.   

Wierzbięcin to druga, po Oso-
wie, największa wieś pod wzglę-
dem mieszkańców w całej gmi-
nie (ok. 520 osób). Nie jest więc 
bez znaczenia, kto zostanie jej 
sołtysem, zwłaszcza w kontek-
ście przyszłorocznych wyborów 
do samorządu.                      MS

Już w niedzielę nad naszym jeziorem

Pobiegną „Tropem Wilczym” 
Już w najbliższą niedzielę, 26 lutego, 100 osób weźmie udział w Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Tropem Wilczym. Nowogard po raz pierwszy dołączy do tej ogólnopolskiej im-
prezy sportowo- historycznej. 

Impreza odbędzie się w 
godzinach 10:00-14:00, ale 
sam bieg zaplanowany jest 
na godz. 12:00. Jego trasa 
będzie wiodła od bramy na 
plaży miejskiej koło budyn-
ku I LO, przez Plac Szarych 
Szeregów, dalej alejkami 
wzdłuż murów obronnych, 
koło restauracji Okrąglak, 
i z powrotem alejkami nad je-
ziorem w kierunku mety, która 
będzie się znajdowała przy sali 
gimnastycznej I LO. Bieg od-

będzie się, tak samo jak w całej 
Polsce, na dystansie 1963 me-
trów. To odwołanie do roku, w 
którym zginął ostatni Żołnierz 

Wyklęty – Józef Franczak 
ps. „Lalek”. 

Każdy uczestnik biegu 
otrzyma okazjonalny me-
dal oraz koszulkę z logo 
imprezy. Specjalna na-
groda będzie czekała na 
zwycięzców – spotkanie z 
dwoma żyjącymi Żołnie-
rzami Niezłomnymi: żyją-

cymi w pow. łobeskim tj.: An-
drzejem Kiszką ps. „Dąb” oraz 
Wiktorem Sumińskim ps. „Kro-
pidło”.  Będą też puchary 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

OGŁOSZeNIe
Gmina Nowogard rozważa możliwość pozyskania środków 

unijnych na remont i modernizację targowiska miejskiego w 
Nowogardzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 – operacja typu „Inwestycje w targowi-
ska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lo-
kalnych produktów”.

Osoby zainteresowane chęcią prowadzenia działalności han-
dlowej na zmodernizowanym targowisku prosimy o kontakt w 
siedzibie ZBK przy ul. 700 Lecia 14     lub telefonicznie pod nr te-
lefonu 91 39 26 265.

p.o. Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych
Grażyna Grosicka

reklama reklama

Zamiast Dąbrowszczaków będzie Rotmistrza Witolda Pileckiego?

Chcą zmiany nazwy ulicy
Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Akcja potrwa do końca lutego, a później 
wniosek o zmianę nazwy ulicy trafi do Rady Miejskiej.

Akcję w imieniu Stowarzysze-
nia na Rzecz Inicjatyw Społecz-
nych KLEMATIS koordynuje p. 
Józef Bartosik - jeden z miesz-
kańców ulicy Dąbrowszczaków. 

-Uważam, że w taki sposób 
mieszkańcy, nie tylko naszej uli-
cy, ale i całej gminy mogą oddać 
cześć tak zasłużonemu dla Ojczy-
zny Żołnierzowi Armii Krajowej, 
więźniowi i organizatorowi ru-
chu oporu w obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz, autorowi 
raportów o Holokauście, skaza-
nemu przez komunistyczne wła-
dze na śmierć – uzasadnia podję-
tą inicjatywę zmiany nazwy uli-
cy p. Józef Bartosik. 

Pod wnioskiem o zmianę na-
zwy ulicy, właśnie na ulicę po-
święconą Witoldowi Pileckiemu, 
podpisało się już ok. 40 osób. To 
głównie mieszkańcy ulicy Dą-
browszczaków. Inicjatorzy na 
tym nie poprzestają. 

-Zapraszamy do poparcia ini-
cjatywy wszystkich mieszkańców. 
Podpisy można składać w sklepie 
„Słowik” przy ul. 700-lecia. W 
naszą akcję zaangażował się tak-
że radny miejski Bogusław Dziu-
ra, który zbiera podpisy wśród 
mieszkańców – informuje p. J. 
Bartosik. 

Zbiórka podpisów ma być pro-
wadzona do końca lutego. Na-

stępnie wraz z wnioskiem i uza-
sadnieniem zostaną one złożo-
ne w biurze Rady Miejskiej. To 
bowiem rady gmin mają kompe-
tencje do zmiany nazw ulic. Ini-
cjatorzy chcą to zrobić do cza-
su oddania do użytku bloków, 
jakie przy ul. Dąbrowszczaków 
wybudowała nowogardzka spół-
ka Pro-Bud, czyli zanim wpro-
wadzą się tam nowi mieszkań-
cy ulicy. 

-Chcemy to zrobić zanim blo-
ki zostaną oddane do żytku, a 
mieszkańcom wręczone zosta-
ną klucze do mieszkań, aby mo-
gli już się meldować na ulicy Rot-
mistrza Witolda Pileckiego, a nie 
Dąbrowszczaków – dodaje p. J. 
Bartosik. 

Dodajmy, że ulica Dąbrowsz-
czaków znalazła się na liście 
nazw ulic do zmiany opubliko-
wanej przez Instytut Pamięci Na-
rodowej. To efekt wprowadzenia 
w dniu 1 kwietnia zeszłego roku 
ustawy „o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustro-

ju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej”. Zgodnie z 
tymi przepisami, gmina ma rok 
czasu, aby dokonać zmiany na-
zwy ulicy wymienionej na li-
ście. W przypadku niewykona-
nia tego obowiązku wojewoda 
wydaje zarządzenie zastępcze, w 
którym nadaje nową – zgodną z 
duchem ustawy – nazwę, w ter-
minie 3 miesięcy od dnia, w któ-
rym upłynął wyżej wymieniony 
12-miesięczny termin. 

Warto dodać, że zmiana nazwy 
ulicy dokonana na podstawie 
„ustawy dekomunizacyjnej” nie 
wpływa na ważność dokumen-
tów posiadających starą nazwę. 

Dlaczego wpisali na listę?
Na liście IPN do zmiany zna-

lazło się 39 nazw ulic, są wśród 
nich takie nazwy jak: Armii Lu-
dowej, Gwardii Ludowej (PPR), 
Juliana Marchlewskiego, 22 Lip-
ca. Dlaczego IPN zdecydował, 
aby do tego wykazu dopisać ul. 
Dąbrowszczaków? 

„Dąbrowszczacy”– pojęcie 
odnoszące się do komunistów 
i innych ochotników (przede 
wszystkim narodowości pol-
skiej) – członków XIII Bryga-
dy Międzynarodowej im. Jaro-
sława Dąbrowskiego, w czasie 

wojny domowej i sowieckiej in-
terwencji w Hiszpanii w latach 
1936–1939. Pojęcie to niekie-
dy rozszerzane jest także na in-
nych uczestników wojny w Hisz-
panii narodowości polskiej. Byli 
realizatorami polityki stalinow-
skiej na Półwyspie Iberyjskim. 
Ze względów propagandowych 
wykorzystali, jako patrona Jaro-
sława Dąbrowskiego, od lat nie-
żyjącego zasłużonego polskie-
go dowódcę, członka Komitetu 
Centralnego Narodowego, prze-
kształconego w Rząd Narodowy 
w okresie Powstania Styczniowe-
go, emigranta we Francji, który 
po klęsce w wojnie z Prusami w 
roku 1871, stanął na czele wojsk 
tzw. Komuny Paryskiej i zginął 
na barykadach w Paryżu” – czy-
tamy we fragmencie uzasadnie-
nia umieszczenia nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków na liście IPN. 
Całość uzasadnienia jest dostęp-
na na stronie internetowej IPN. 
Lektura warta polecenia. 

Marcin Simiński 

Pan Józef Bartosik, mieszkaniec ulicy Dąbrowszczaków, koordynuje zbiórkę pod-
pisów pod inicjatywą zmiany nazwy tej ulicy

wręczane przez specjalnych 
gości. 

Nowogardzka edycja bie-
gu zostanie wzbogacona o do-
datkowe atrakcje i wydarze-
nia. Oprócz biegu zaplanowano 
„Apel Wyklętych”, w czasie któ-
rego odczytywane będą nazwi-
ska i krótkie życiorysy 10 żoł-
nierzy AK, którzy są tegorocz-
nymi patronami biegu. Wśród 
nich są m.in. Danuta Siedzi-
kówna „Inka” i Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszka”. Organiza-
tor zapowiada też mnóstwo in-
nych atrakcji m.in. grochówkę z 
polowej kuchni i pokaz milita-
riów. Wszystko będzie okraszo-
ne wojennymi i patriotycznymi 
pieśniami. 

Impreza zostanie połączo-
na także z akcją charytatyw-
ną „Razem Obudźmy Justynę”- 
zbiórkę pieniędzy na będącą w 
śpiączce kobietę – mieszkankę 
Goleniowa. 

Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych to 
impreza organizowana w całej 

Polsce przez Fundację Wolność 
i Demokracja. W tym roku bie-
gi pod logiem „wilczej łapy” od-
będą się w 240 miastach w Pol-
sce i nie tylko. Weźmie w nich 
udział ok. 60 tys. biegaczy. Bę-
dzie to już piąta edycja biegu 
poświęconemu pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. 

Patronem medialnym no-
wogardzkiej edycji tej sporto-
wo-historycznej imprezy jest 
Dziennik Nowogardzki. 

MS



Nr 15 (2544)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Michał potrzebuje ponad 150 tys. zł na leczenie 

Chce ocalić syna, zanim będzie za późno
Patrząc na Michała, mieszkańca Nowogardu, widzimy młodego, zdrowego, 26-letniego mężczyznę. Jednak, jak to najczęściej bywa, pozory mylą. Tak na-
prawdę Michał już od 3 lat zmaga się z bardzo rzadką i w jego przypadku szybko postępującą chorobą: twardziną układową. Jak twierdzą lekarze, zostało 
mu jedynie parę miesięcy życia. Jedyna szansa to kosztowne leczenia w zagranicznych klinikach.

Michał, jak większość mło-
dych ludzi miał plany na przy-
szłość. Jego życie było intensyw-
ne i owocne w sukcesy. Rozpo-
czął naukę w tzw. „Rolniczaku” 
w Nowogardzie, na kierunku ga-
stronomicznym. Jednocześnie też 
rozpoczął naukę w liceum zaocz-
nym. W tym samym czasie radził 
sobie nie tylko z nauką w dwóch 
różnych szkołach, ale także i od-
bywał praktyki, które udało mu 
się zaliczyć z dobrymi ocenami. 
Po liceum i zawodówce, postano-
wił nie kończyć swojej edukacji i 
udał się na studium informatycz-
ne, które z sukcesem ukończył. 
Jednak dla Michała wciąż było 
mało, dlatego postanowił pójść 
w jeszcze jednym kierunku, tym 
razem administracji. Równocze-
śnie chcąc odciążyć rodziców, 
pracował, aby mieć na tak zwa-
ne swoje wydatki. Już od 18 roku 
życia podejmował się różnych 
prac, jak chociażby praca w ko-
misie czy staż w sklepie z odzieżą. 
Jak sam mówi: - Nie były to wiel-
kie pieniądze, jednak to zawsze 
parę groszy, więc od rodziców już 
brać nie musiałem. Po rozpoczę-
ciu administracji, podjął pracę w 
Ikei, fabryce mebli. Długo nie na-
cieszył się swoim życiem. Nieste-
ty- los dla Michała nie był łaska-
wy. Musiał zrezygnować ze szko-
ły i pracy, a tym samym porzucić 
swoje życiowe plany. Wszystko 
zaczęło się w grudniu 2013 roku, 
choć jak mówi Michał, dla niego 
ten koszmar rozpoczął się w lip-
cu 2014 roku. Z początku wyda-
wało się, że Michał ma po pro-
stu obniżoną odporność, dlate-
go ciągle choruje. Trafiał do szpi-
tala z pozoru łatwymi w dzisiej-
szych czasach do wyleczenia 
chorobami. Było to np. atak ast-
my, czy zapalenie płuc. Przyjmo-
wał różne leki, ale chorób ciągle 
przybywało. Nasilenie ich osią-
gnęło wreszcie wysoki poziom, w 
którym lekarze mieli problem ze 
stwierdzeniem, dlaczego tak się 
dzieje. Oprócz rozmaitych cho-
rób i infekcji, był moment, że Mi-
chał mógł stracić rękę. Od ranki, 
nie większej jak paznokieć, wda-
ła się infekcja, która powoli obej-
mowała ramię Michała. Lekarze 
stwierdzili, że należy je ampu-
tować. - W szpitalu podawali mi 
jedynie leki przeciwbólowe, któ-
re i tak nie pomagały. Opatrunki 
również nie działały, a zmiany ich 
kończyły się ściąganiem naskórka 
i skóry wraz z nimi. Kiedy lekarz 

powiedział, że szuka odpowiedzi, 
co mi może być, a jak nie znaj-
dzie, to amputuje mi rękę, wypisa-
łem się na własne żądanie. Odpo-
wiedzi można szukać, jak będę w 
domu, a takie opatrunki mogłem 
robić sobie sam. Już i tak miałem 
dosyć szpitali.- opowiada Michał. 
Wrócił więc do domu, do Nowo-
gardu, i udał się do swojego leka-
rza rodzinnego. - Dopiero w No-
wogardzie, pomógł nam lekarz, 
który wypisał maść. Dzięki niej 
zaczęło się wszystko poprawiać - 
dopowiada mama Michała. - Lu-
dzie, którzy mnie nie znali, dziwi-
li się, że łatwo wpadam w złość, 
lub agresję, kiedy ktoś przypadko-

wo dotknął ręki np. w autobusie. 
Nie było to zamierzone, jednak ból 
był ogromny, nawet zwykłe drga-
nia pojazdu odczuwałem tak, jak-
by ktoś wiercił mi dziurę w tej 
ręce.- kończy Michał. Na szczę-
ście dla niego rana się wyleczyła, 
ale trwało to prawie rok. Jednak 
ramię nie jest już tak sprawne jak 
kiedyś, ale uniknął amputacji.

Diagnoza dopiero po dwóch 
latach 

Po kolejnych bezowocnych wi-
zytach u specjalistów, lekarzy i 
profesorów w całej Polsce, pani 
Teresa na własną rękę próbowała 
znaleźć odpowiedź na pytanie, na 
co choruje jej syn. 

 - Być może nie był to najlepszy 
sposób, ale zaczęłam udzielać się 
na różnych medycznych forach i 
opisywać przypadek mojego syna. 
W pewnym momencie obcy ludzie 
naprowadzili mnie na to, co może 
się z Michałem dziać.- opowiada 
Pani Teresa – Dostaliśmy także 
namiary na lekarza, który zajmu-
je się taką chorobą. Kiedy do niego 
pojechaliśmy, już na pierwszy rzut 
oka powiedział: twardzina. W lu-
tym 2016 roku badania potwier-
dziły jego słowa. Padła wówczas 
diagnoza: twardzina układowa 
postępująca. Była to jednocześnie 

ulga, bo w końcu wiadomo było, 
co dzieje się z Michałem. Ale był to 
także wyrok: czy to da się zatrzy-
mać, czy da się uratować mojego 
syna? - kończy Pani Teresa.

Przez tyle czasu trwania choro-
by i prób jej wyleczenia, pani Te-
resa wraz z mężem dawali sobie 
jakoś sami radę. Choć łatwo nie 
było. Każdy wyjazd do szpitala, 
zakup leków, czy rehabilitacja po-
chłaniały domowy budżet. - Do-
brze, że mąż mój pracuje. Dzięki 
temu mamy pieniądze, choć z mę-
żem widujemy się bardzo rzadko. 
Ja też z chęcią bym poszła do pra-
cy, jednak muszę być w domu z 
Michałem. Choroba osiągnęła już 

taki poziom, że trzeba mu w więk-
szości czynności pomagać. - rela-
cjonuje p. Teresa – Michał stara 
się utrzymać samodzielność. Pró-
buje spotykać się ze znajomymi. 
Wiadomo: w końcu to młody czło-
wiek. Ale później słyszymy od lu-
dzi: „niby taki chory, a po mieście 
łazi”. Dosłownie. No tak, ale na 
ile on wyjdzie? Godzinę? Dwie? I 
to raz w tygodniu? A przecież już 
niedługo może całkiem przestać 
wychodzić... - żali się mama Mi-
chała. Jednak to nie jest jedyny 
ich problem. Jak mówi Michał: - 
Najbardziej denerwujące są plot-
ki, które krążą po mieście. Na sto 
osób, może pięć wie, jak jest na-
prawdę. Reszta snuje domysły i 
stwarza rozmaite historie oraz 
rozpowiada nieprawdę. A później 
ludzie się na mnie dziwnie patrzą, 
omijają, mruczą coś pod nosem. - 
opowiada Michał. - Życie z twar-
dziną nie jest takie łatwe, jakby się 
komuś mogło wydawać...- kończy 
rozżalony.

Tak wygląda obecnie jego 
życie

Michała „dopadła” gorsza wer-
sja choroby. Sam lekarz powie-
dział, że łatwiej by mu było wyle-
czyć raka, niż to, na co on choru-
je. Medycyna, jak dotąd, nie zna-

lazła odpowiedzi, jakie są przy-
czyny powstania tej choroby. Nie 
jest to jednak choroba genetycz-
na, jak również nie jest chorobą 
zakaźną. Rozróżnia się jej dwa ro-
dzaje. Twardzina układowa ogra-
niczona i uogólniona. W pierw-
szym przypadku choroba dotyka 
jedynie skóry. W drugim powo-
duje nie tylko stwardnienie skóry, 
ale także zmiany w układzie na-
czyniowym, kostnym, mięśnio-
wym i narządach wewnętrznych. 
Długo niewykryta choroba Mi-
chała, a do tego leki, które były 
niepotrzebne, jak chociażby po-
dawane mu sterydy, spustoszyły 
organizm. Niedoczynność przy-
sadki mózgowej, niedoczynność 
tarczycy, włóknienie płuc, nie-
dokrwistość, nadciśnienie tętni-
cze, niewydolność serca, Zespół 
Ranyauda, włóknienie węzłów 
chłonnych i skóry, hiper pigmen-
tacja – to jedynie część powikłań, 
jakie teraz ma Michał. Jego cia-
ło powoli zamienia się w kamień. 
Michał porusza się jak w pance-
rzu, ponieważ jego skóra staje się 
twarda jak beton. Ma problem z 
połykaniem, ponieważ przełyk 
jest w części zwłókniony. Bierze 
codziennie inhalacje, aby mógł 
oddychać, bo jego płuca mają te-
raz o połowę mniejszą wydol-
ność. To tylko część Jego życio-
wych utrudnień. Powikłania, któ-
re wywołała długo niewykryta 
choroba, w większości nie da się 
już całkowicie wyleczyć. 

Szansa jest, ale kosztowna…
Jest jednak szansa, która po-

zwoli mu, chociaż w części, żyć 
tak jak dawniej. Jest to prze-
szczep komórek macierzystych. 
Bez tego Michał umrze. Nieste-
ty, jak to bywa w naszym kra-
ju nie ma możliwości jego wyko-
nania. Najbliższa klinika, która 
może się tego podjąć, to Klinika 
Chatire w Berlinie. Inne kliniki, 
które mogą się tego podjąć znaj-
dują się w Paryżu i USA. Koszt 
przeszczepu komórek macie-
rzystych to od 35 000 do 45 000 
tyś. euro. Jednak, aby mieć ten 
przeszczep, należy przejść wcze-
śniej wizytę kwalifikacyjną. Pole-
ga ona na 5-cio dniowym poby-
cie w klinice, gdzie wykonywa-
ne są intensywne badania. Dzięki 
nim będzie wiadomo, czy dla Mi-
chała jest jeszcze szansa na prze-
szczep. Jednakże, badania rów-
nież są płatne, a ich koszt to ok. 
3 500 tyś. euro. - Życie człowieka 

przeliczone jest obecnie w euro – z 
ironią komentuje Michał. Nie są 
to małe pieniądze, jednak szan-
sa jest, dlatego p. Teresa zwróci-
ła się do ludzi dobrej woli o po-
moc w ich uzbieraniu. - Nigdy ni-
kogo nie prosiliśmy o pomoc. Jak 
dotąd dawaliśmy sobie radę. Jed-
nak ta kwota jest dla nas nieosią-
galna. Zwróciliśmy się niedawno 
do jednej z Fundacji o pomoc, ale i 
ja też chciałam coś zrobić we wła-
snym zakresie – opowiada p. Tere-
sa. Jak się jednak okazuje, walka o 
szansę dla syna nie przychodzi ła-
two pani Teresie. Jest wiele osób, 
które pomogą, ale są i tacy, któ-
rzy pomagać nie chcą. Pani Te-
resa spotkała się z różnymi reak-
cjami na jej prośbę, mimo to się 
nie poddaje. Kobieta zdaje sobie 
sprawę, że chorych osób jest wie-
le a pomagających trochę mniej. 
Jednak ona, jako matka, widzi 
swojego syna i chciałaby zrobić 
dla niego wszystko, co jest tylko 
możliwe. Dlatego prosi o przeka-
zanie 1% podatku, aby zebrane 
w ten sposób pieniądze przezna-
czyć na leczenie Michała. -Próbu-
ję tylko ocalić życie mojego syna, 
zanim będzie za późno- mówi p. 
Teresa.

Czasu jest jednak coraz mniej. 
Niedawno Michał usłyszał od le-
karza, że zostało mu parę miesię-
cy życia. Dlatego tak ważne jest, 
aby potrzebna mu pomoc trafiła 
do niego jak najszybciej. 

- Nigdy nikogo o pomoc nie pro-
siliśmy, ale teraz nie mamy wyj-
ścia. Tym bardziej, że jest nadzie-
ja na życie dla naszego syna. Wie-
rzę, że uda nam się uzbierać po-
trzebne na ten cel pieniądze zanim 
będzie za późno, wierzę też, że są 
jeszcze ludzie dobrej woli i pomo-
gą naszemu synowi, by mógł jesz-
cze żyć – kończy p. Teresa. 

Poniżej podajemy numer KRS 
Fundacji Zbieramy Razem, któ-
rej Michał jest podopiecznym. 
Każdy, kto będzie chciał pomóc, 
może przekazać swój 1 % podat-
ku, aby wesprzeć Michała w wal-
ce z chorobą.

KRS 0000 518 797 z dopi-
skiem „Pomoc dla Michała Wa-
lasa”.

Podajemy także numer konta, 
na którą można wpłacać daro-
wiznę: ING BANK 76 1050 1764 
1000 0090 3087 9689, subkonto 
z dopiskiem „Pomoc dla Micha-
ła Walasa”.

DŚ

Michał, którego skóra jest coraz bardziej twarda
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7 milionów na ścieżki rowerowe dla… Goleniowa

Ubogi krewny jest już prawie nagi
Kilka dni temu, Gmina Goleniów otrzymała z Funduszy Europejskich ponad 7 milionów dofinasowania na 2 ścieżki rowerowe. Kwota 7 milionów to jest 
więcej aniżeli wynosi cały roczny budżet inwestycyjny Nowogardu!

6 lat radosnej twórczości bur-
mistrza Czapli doprowadziło do 
zupełnej zapaści inwestycyjnej 
nowogardzkiego budżetu. Skalę 
tej zapaści uwydatnia, na nowo 
i szczególnie wyraźnie, opubli-
kowana kilka dni temu decy-
zja o przyznaniu przez Marszał-
ka województwa Gminie Gole-
niów ponad 7 mln dofinasowa-
nia do wykonania dwóch ście-
żek rowerowych.  Przypomnij-
my, Gmina Goleniów wyda-
je rocznie na inwestycje miej-
skie około 50 mln złotych, te 
zaś 7 mln zł unijnego dofinaso-
wania stanowi kwotę wyższą od 
całorocznego budżetu inwesty-
cyjnego, (czyli tego na wszyst-
kie inwestycje) Gminy Nowo-
gard, który to budżet wynosi za-
ledwie nieco ponad 5 mln zło-
tych!  Otrzymane dofinasowa-
nie gmina Goleniów przeznacza 
na wybudowanie dwóch ścieżek 
rowerowych: budowę ścieżki ro-
werowej z Lubczyny do Gole-
niowskiego Parku Przemysłowe-
go w Łozienicy 5 265 785,04 zł, 
w tym dofinasowanie Marszałka 
4 475 917,27 zł.,  i budowę ścież-
ki rowerowej od ulicy Stargardz-
kiej w Goleniowie przez miej-
scowość Podańsko w kierun-
ku Danowa, całkowita wartość 
2 098 032,15 zł. w tym dofina-
sowanie Marszałka 1 783 327,31 
zł.  Nabór wniosków w konkur-
sie z tego działania 2.1 trwał od 
1 sierpnia do końca września 
2016 roku, a ogólna kwota przy-
znanych teraz w tym konkursie 
dofinansowań to ponad 70 mln 
złotych. Tyle podstawowych fak-
tów w sprawie.

Dlaczego nie dostał 
Nowogard?

Nowogard nie dostał nic od 
Marszałka między innymi dlate-
go, że nie złożył wniosku. Wnio-
sku zaś nie złożył dlatego, po-
nieważ burmistrz Nowogardu 
nie planował wykonania żadnej 
ścieżki rowerowej, która speł-
niałaby kryteria konkursu, czy-
li była położona równolegle do 
istniejących ciągów komunika-
cyjnych i stwarzała tym samym 
alternatywną, rowerową moż-
liwość praktycznej komunika-
cji. Nasza Rada Miejska, nie mo-
gąc się doczekać od lat od bur-
mistrza sensownych projektów 
w tym temacie, dopiero w tego-
rocznym budżecie wniosła do 
niego stosowne poprawki prze-

widujące wykonanie ( na ra-
zie projektów) dwóch takich, 
koniecznych także z powodów 
bezpieczeństwa, ścieżek: w kie-
runku Sieciechowa i Długołęki 
oraz w kierunku Wierzbięcina.  
Dlaczego burmistrz sam nie za-
planował wcześniej takich dzia-
łań, mimo, że ich oczywistość 
wynika ze zdrowej analizy po-
trzeb? Gdyby był przygotowany 
mógłby przecież też aplikować 
o rozdane teraz przez Marszał-
ka środki? Niestety burmistrz w 
wymaganym tutaj czasie był bar-
dzo zajęty i nie miał na to głowy. 
Poza promowaniem, bowiem 
własnej osoby, które zajmuje mu 
gro tego czasu, pozostałą jego 
resztę poświęcał na promowa-
nie także swoich pomysłów, któ-
re mu się słodką nocą przyśni-
ły. Takim pomysłem w obszarze 
tematycznym, w którym się po-
ruszamy, był pomysł tzw. ścież-
ki rowerowej wokół jeziora. Nie-
stety na takie pomysły to Mar-
szałek pieniędzy nie daje. Dla-
czego? O tym dalej. 

Głupi pomysł  
to nie pomysł to sabotaż.
 Ścieżka rowerowa utwardzana 

sztucznie jest przedsięwzięciem 
nie tanim i ma sens tylko tam, 
gdzie może stanowić alternatyw-
ny sposób przemieszczania się 
(także poprawiający bezpieczeń-
stwo rowerzystów) w stosunku 
do poruszania się samochodami.  
I tak to rozumie Marszałek (i to 
nie tylko nasz).  Jak sobie ktoś 
chce pojeździć na rowerze po le-
sie, czy nawet wokół nowogardz-
kiego jeziora to może to spokoj-
nie robić i dzisiaj po istniejących 
traktach utwardzonych natu-
ralnie.  I nie potrzeba na to wy-
rzucania milionów (ścieżka wo-
kół jeziora miała kosztować pra-
wie 2 mln zł) z publicznych pie-
niędzy. Nic więc dziwnego, że 
Marszałek nie da na to ani gro-
sza. A jeśli nawet Marszałek sfi-
nansuje w innym rozdaniu kon-
kursowym jakieś szlaki rowe-
rowe o podstawowym przezna-
czeniu krajoznawczo -turystycz-
nym, to tylko te ujęte w wielo-

letnim wojewódzkim progra-
mie sieci rowerowej. Oczywiście 
nie ma, w przywołanym progra-
mie, ścieżki wokół nowogardz-
kiego jeziora. Program ten obej-
muje, bowiem trakty przebiega-
jące przez najatrakcyjniejsze kra-
jobrazowo i turystycznie tereny 
województwa (w tym nadmor-
skie i pojezierskie).  Dlatego bur-
mistrz na sfinansowanie w cało-
ści tego przedsięwzięcia chciał 
naciągnąć nowogardzkiego po-
datnika, podobnie jak wcześniej 
na inne swoje rewelacyjne pro-
jekty (np. rdzewiejącą z powo-
du braku chętnych do „pakowa-
nia” mięśni 6- stanowiskową si-
łownię zewnętrzną w Sąpolni-
cy).  Do promowania tegoż po-
mysłu włączyły się aktywnie w 
gminnej propagandówce auto-
rytety nowogardzkiej komuny, 
używając przy tym argumentacji 
godnej wykształcenia, które po-
siadają (o tym bliżej za niedłu-
go). Wśród tych autorytetów po-
twierdzających „wielkość” pro-
jektu ścieżki wokół jeziora jest 

lokalny omnibus K. Lembas, któ-
ry przypomnijmy zna się nie tyl-
ko na ścieżkach rowerowych, ale 
także na sporcie (zarząd klubu 
kolarskiego), śmieciach (skarb-
nik w R-XXI), rekreacji i uprawie 
roślin (zarząd ogrodów działko-
wych), samorządności (radny w 
powiecie) i oczywiście medycy-
nie i zarządzaniu (dyr. szpitala). 

sm

Nasz komentarz
Dystans pomiędzy, jeszcze nie tak 
dawno równorzędnymi pod wielu 
względami miastami, Nowogar-
dem a Goleniowem rośnie w za-
straszającym tempie. Mierząc ten 
dystans kwotą wydatków inwesty-
cyjnych budżetu gminy, wynosi on 
w ostatnich dwóch latach tak jak  
5:50. Po decyzji Marszałka, o dofi-
nasowaniu budowy ścieżek w Go-
leniowe, ten dystans się powięk-
szył dodatkowo. Dlaczego mamy 
taką pogłębiająca się przepaść po-
między dochodami, a zatem i 
możliwościami budżetu Golenio-
wa a Nowogardu?   Burmistrzowie 
Goleniowa przez lata prowadzili 
politykę wydatkową inwestując w 
przedsięwzięcia, które w kolejnych 
latach generowały zwiększenie do-
chodów budżetowych.  W Nowo-
gardzie mamy zaś w tym temacie 
od lat radosną twórczość i zabawę 
publicznym groszem wydawanym 
głównie na konsumpcje.  A jeśli 
już wydawanym na inwestycje to 
w przeważającej części na takie, 
które nie tylko nie generują na 
przyszłość dochodów budżetu, ale 
jeszcze powodują dodatkowe kosz-
ty.  Bowiem „zabawki” naszego 
burmistrza takie chociażby jak 
różne siłownie, fontanny i wiatra-
ki-straszaki na środku jeziora, czy 
„światełeczka” tu i tam są kosztow-
ne także w eksploatacji i utrzyma-
niu bieżącym. Ponadto, (o czym 
piszemy w tekście o pozyskiwaniu 
środków Funduszy Europejskich 
na stronie) burmistrzowie Gole-
niowa pozyskują bardzo dużo 
środków zewnętrznych na lokalne 
inwestycje. W Nowogardzie umie-
ją tylko sięgać do kieszeni obywa-
tela a przez 8 lat pozyskali 3, 20 w 
przeliczeniu na obywatela, co daje 
naszej gminie ścisłą końcówkę 
wśród wszystkich gmin w kraju. 
„Jestem wesoły  Romek, mam na 
przedmieściu domek” – słowa 
przyśpiewki z filmu Stanisława Ba-
rei zna chyba każdy. Ale wesoły 
Romek z filmu odpowiadał tylko 
za swój domek, więc można się 
było śmiać – tutaj „Wesoły Romek” 
odpowiada za nasz domek. W 
świetle powyższych twardych da-
nych pozostaje więc tylko płakać.

Na facebook-u powstała pewien czas temu strona  "Kroniki króla Juliana" gdzie regularnie autorzy  naśmiewają się z "króla"    . 
Na zdjęciu fotografia  tej strony z tekstem n/t  skuteczności  pozyskiwania środków unijnych przez nowogardzkiego burmistrza
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Helena Szczepaniak: lat 87, zmarła 22.02.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 24.02.2017r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

reJONOWa

SZKOŁA BIBLIJNA
PROGRAM ZAJĘĆ
25.02.2017 sobota
Wprowadzenie ogólne do Pisma św. ks. dr Tomasz Stroynowski
04.03.2017 sobota
Warsztaty ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
11.03.2017 sobota
Środowisko biblijne ks. mgr Michał Mikołajczak
18.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. dr Tomasz Zaklukiewicz
25.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Starego Testamentu dr Piotr Goniszewski

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 10:00 ZAKOŃCZENIE 14:30
4 wykłady x 45 min.

Miejsce
PARAFIA p. w. WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGARDZIE

ul. Kościelna 2a
SALKA PARAFIALNA

Informacji udziela: ks. Cezary Korzec, 
e-mail: dzielobiblijne@kuria.pl lub 
duszpasterze parafii Przemienienia Pańskiego

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systema-
tycznej wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. 
Uczestnicy otrzymają podstawową i aktualną wiedzę na temat Bi-
blii i badań biblijnych; zostaną wprowadzeni w praktykę spotkań bi-
blijnych. Do uczestnictwa zapraszamy katolików świeckich zaintere-
sowanych Biblią.

ORGANIZATORZY:
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła 11

http:/ /szczecin. kuria. pllwspolnoty/dzielo-bibl ijne/
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
http:/ /www .wt.usz.edu.pl/

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego 
będzie nienawidził, a drugie-
go będzie miłował; albo z jed-
nym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie. Dlatego po-
wiadam wam: Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje życie, o to, co 
macie jeść i pić; ani o swoje cia-
ło, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej 
niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? Przypatrzcie się pta-
kom w powietrzu: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichrzów, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniej-
si niż one? Kto z was przy całej 
swej trosce może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego 
życia? A o odzienie czemu się 
zbytnio troszczycie? Przypatrz-
cie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. A po-
wiadam wam: nawet Salomon 
w całym swoim przepychu nie 
był tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeśli więc ziele na polu, które 
dziś jest, a jutro do pieca będzie 
wrzucone, Bóg tak przyodzie-
wa, to czyż nie o wiele pewniej 
was, małej wiary? Nie troszcz-
cie się więc zbytnio i nie mów-
cie: co będziemy jeść? Co bę-
dziemy pić? Czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Oj-
ciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Sta-

rajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a 
to wszystko będzie wam doda-
ne. Nie troszczcie się więc zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzień 
sam o siebie troszczyć się bę-
dzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy». (Mt 6,24-34)

Niedzielę nazywamy Dniem 
Pańskim, czyli dniem należą-
cym do Pana. Jezus w dzisiej-
szym Słowie zaprasza nas by-
śmy nie troszczyli się zbytnio. 
Nie troszczyli się zbytnio o ju-
tro. Wielu z nas doznaje roz-
proszeń: czy to na modlitwie, 
albo na Eucharystii. Jest to ob-
jaw naszej troski o jutro. My-
ślimy o tym co będziemy ro-
bić po zakończonej Mszy świę-
tej. Zastanawiamy się co jesz-
cze mamy w planie i tak na-
prawdę czas, który powinni-
śmy oddać w ręce Boga sta-
je się czasem zbytniej troski o 
tak zwane jutro. Jeśli powierz-
chownie podejdziemy do dzi-
siejszego fragmentu Ewangelii 
to na usta cisną się pytania ta-
kie jak: co Ty Boże wiesz o ży-
ciu? Mam się nie starać, nie za-
rabiać, nie dbać o moją rodzi-
nę? Ty Boże nie rozumiesz nas- 
ludzi. Chrystus kilka razy pod-
kreśla, byśmy nie troszczyli się 
zbytnio. Nie mówi byśmy w 
ogóle się nie troszczyli. Zwra-
ca naszą uwagę na pokusę nad-
miernego skupiania się nad 
tym co doczesne. Staropolskie 
przysłowie mówi: Panu Bogu 
świeczkę i diabłu ogarek. Jest w 
tym dużo mądrości. Współcze-
sny człowiek chce zabezpieczyć 
się na wszystkich frontach. Nie 
ma już wtedy miejsca na zaufa-
nie w stosunku do Boga. Może 
nie jedno serce przeszywa py-
tanie: a jakby okazało się, że 
Boga nie ma, to kto o mnie za-
dba, jak nie ja sam? W wielu 
sytuacjach naszej codzienno-

ści jesteśmy wewnętrznie roz-
darci. Zaufać Bogu czy zaufać 
swoim możliwościom, spry-
towi, zaradności? Jeśli chcemy 
rzeczywiście dokonać jakiegoś 
postępu w naszym życiu to nie 
tylko powinniśmy, lecz musi-
my odstawić na bok to, co nas 
blokuje. Dla każdego to będzie 
coś innego, w zależności od 
płci, wieku, stanu w jakim ży-
jemy. Moim zadaniem dzisiej-
szym jest wejście w głąb siebie 
i spojrzenie na swoje życie sta-
wiając sobie pytanie: co mnie 
oddala od Boga? Jaki jest naj-
częstszy powód mojej nieobec-
ności na niedzielnej Eucha-
rystii? Oczywiście, jeśli jest to 
choroba, to jest to zrozumiałe. 
Może jednak być to czyste leni-
stwo, albo faktyczny brak wia-
ry. Co sprawia, że nie poświę-
cam wystarczającej ilości cza-
su na modlitwę? Może to jest 
głębszy problem, że źle się mo-
dlę, nie widzę owoców mojej 
modlitwy i uznałem ją za mar-
nowanie czasu? Co mnie od-
dala od Boga? Mam być wo-
bec Boga wierny. Każdy mój 
grzech jest Jego zdradą. Każda 
opuszczona Eucharystia i za-
niedbana modlitwa jest moją 
zdradą Boga. Bóg dał nam ca-
łego siebie, a my? Czy moje za-
ufanie względem Niego jest za-
ufaniem bezgranicznym? Co-
raz częściej współczesny czło-
wiek jest sługą tego świata: aby 
więcej mieć, aby mieć lepiej niż 
sąsiad, aby wyglądać modniej 
niż koleżanka. Jest to nieustan-
na gonitwa sług tego świa-
ta. Jak już człowiek to wszyst-
ko osiągnie, przez chwile czu-
je się spełniony, ale po czasie 
doznaje ogromnej pustki, któ-
rą żadne bogactwa tego świa-
ta nie są w stanie zapełnić. Jaki 
jest mój dorobek na dzień dzi-
siejszy? Czy zostanę zapamię-
tany jako człowiek bogaty, czy 
bardziej jako człowiek dobry? 
Czy zostanę zapamiętany jako 
sługa tego świata, czy jako słu-
ga Boży, który całą swoją co-
dzienność powierza w ręce do-
brego Boga? 

Ks. Krystian Dylewski 

Zdrowie jest jednym z najcen-
niejszych darów w życiu. Zale-
ży od wielu czynników. Każdy 
powinien znać sposoby zacho-
wania zdrowia, aby zapobiegać 
chorobom. Chcesz porozma-
wiać na ten temat, dowiedzieć 
się więcej? Zapraszamy na spo-

tkanie z cyklu „Coolturalne po-
południa w NDK” pt. „Zdro-
wie” 28 lutego o godzinie 16.00. 
Wstęp wolny. Proszę wziąć wy-
godny strój na zdrowotne wygi-
bajtusy!!! 

Inf. własne

Uwaga – odwołany spektakl!
Nowogardzki Dom Kultury 

informuje, że z przyczyn od nas 
nie zależnych spektakl „Prawda” 
w dniu 24-02-2017 r. godz.19:00 
został odwołany. Zwrot bile-
tów w kasie NDK (w dniach 

23-24.02.2017 w godz. 14:00 
- 19:00) lub bilety zachowu-
ją ważność na spektakl  „Dom 
wschodzącego słońca” w dniu 
21.04.2017, godz. 19:00. 

inf. NDK
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 Kino na weekend

25 lat temu                                 pisał:

SPLIT
25.02.2017,godz..17.00
26.02.2017,godz. 17.00
thiller, USA / 2016 / 117 min. 

od lat: 15

M. Night Shyamalan, twórca 
kultowego „Szóstego zmysłu”, 
„Znaków” i „Wizyty”, łączy siły z 
Jasonem Blumem, specjalistą od 
przerażających niskobudżeto-
wych horrorów (seria „Paranor-
mal Activity”, seria „Ouija”). Jak 
zawsze w przypadku kina Shy-
amalana, możemy spodziewać 
się tajemniczego, klimatycznego 
kina grozy na pograniczu jawy 
i nierzeczywistości. Po tragicz-
nej stracie, młodego mężczyznę 
(James McAvoy), cierpiącego 
na psychiczne zaburzenie – tzw. 
osobowość mnogą, nawiedzają 
cztery młode kobiety, pragnące 
skraść jego tożsamość 

RESIDENT EVIL: 
OSTATNI ROZDZIAŁ
25.02.2017, godz. 19.30
26.02.2017, godz. 19.30
horror, USA / 2016 / 106 min. 

Od lat: 15

Przed nami nowa, zamyka-
jąca serię odsłona popularnej 
sagi „Resident Evil”. To osta-
teczna rozgrywka Alice (Mil-
la Jovovich) z groźnym kon-
cernem Umbrella. Wydarzenia 
przedstawione w filmie odnoszą 
się bezpośrednio do koszma-
ru, jaki uczyniono ludzkości w 
„Resident Evil: Retrybucja”. Ali-
ce musi wrócić do źródła tego 
koszmaru – laboratorium The 
Hive w Raccoon City, gdzie Um-
brella zwiera szyki, i stawić czoła 
tym, co przetrwali w walce o… 
przetrwanie ludzkości. Za reży-
serię i scenariusz obrazu odpo-
wiada Paul W. Anderson, reży-
ser pierwszej części serii 

Urząd Miasta i Gminy
Wczoraj (25.02.1993r) odby-

ła się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej, na której miano gło-
sować o odwołanie p. Krauze-
go ze stanowiska burmistrza 
MiG Nowogard. Radny Gol-
czyk wniósł wniosek o gło-
sowanie nad przyjęciem tego 
wniosku. W głosowaniu taj-
nym, głosami 12 za przy 13 
przeciw, wniosek o odwołanie 
oddalono, 2 głosy były nieważ-
ne. 

Radni Filipczak i Słomski 
złożyli rezygnację nie chcąc, 
jak to powiedzieli, firmować 
swoim nazwiskiem poczynań 
burmistrza i zarządu. - Po-
wodem mojej rezygnacji jest 
przede wszystkim to, że sposo-
by i mechanizmy prawno – ad-
ministracyjnych, oraz te zwy-

czajne ludzkie motywacje, nie 
pozwalają skutecznie działać 
wszelkim krzywdom.- mówi T. 
Filipczak

Klub Abstynentów „Hania”
W sobotę, 27.02.1993 roku 

odbyło się uroczyste otwarcie 
Klubu Abstynentów „Hania”. 
Przybyło 25 gości ze Świnouj-
ścia, Szczecina, Gryfic i Star-
gardu. Niestety nie popisali się 
nasi przedstawiciele władz i 
mieszkańcy miasta. Czyżby te-
mat był aż tak wstydliwy? 

Gospodarze zapraszają 
wszystkich na swoje spotkania 
we wtorki, czwartki i niedziele 
na godzinę 17.00, do sali klu-
bu w budynku ZUK, przy ul. 
700-lecia 14a.

Wybrała 
Dorota Śmieciuch

Kącik Kolekcjonera

Seria „Wyklęci przez  
komunistów żołnierze niezłomni”

Narodowy Bank Polski, w lu-
tym 2017 r., rozpoczyna emi-
sję wyjątkowej serii srebrnych 
monet kolekcjonerskich „Wy-
klęci przez komunistów żoł-
nierze niezłomni”. Pragną upa-
miętnić Żołnierzy, którzy po-
legli, walcząc w polskim powo-
jennym podziemiu niepodległo-
ściowym, antysowieckim i anty-
komunistycznym. NBP wybrał 
najbardziej znaczące i drama-
tyczne życiorysy, które stały się 
symbolami postaw patriotycz-
nych. Pragnie jednak, aby seria 
ta upamiętniała całe powojenne 
podziemie antykomunistyczne. 

27 lutego 2017 roku, Narodo-
wy Bank Polski wprowadza do 
obiegu srebrną monetę o no-
minale 10 zł inaugurującą serię 
„Wyklęci przez komunistów żoł-
nierze niezłomni”. Na awersie 
srebrnej monety przedstawio-
no rozerwane kraty więzienne. 
Na rewersie monety znajdują się 
wizerunki: Żołnierzy Niezłom-
nych, biało-czerwona flaga z 
symbolem Polski Walczącej oraz 
napis „Zachowali się jak trzeba”. 
Dostępna jest w jednym nomi-
nale w wysokości 10 zł. Charak-
teryzuje się kolorem srebrnym i 
została wykonana z próby meta-
lu Ag 925. Przy produkcji wyko-
rzystano stempel lustrzany. Wy-
miary tej monety to 32,00 mm, 
masa 14,14 g. Wyszła ona w na-
kładzie do 17 000 sztuk. Projek-
tantem monety jest Dobrochna 
Surajewska. 

Drugą monetą, która wejdzie 
w obieg 27.02.2017 roku jest ko-
lejna z serii „Wyklęci przez ko-
munistów żołnierze niezłomni„ 
z wizerunkiem Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”. Była to córka 
Wacława Siedzika leśniczego, i 
Eugenii z Tymińskich. W czasie 
wojny straciła oboje rodziców. 
Wychowana w kulcie powsta-

nia styczniowego, w którym bra-
li udział jej przodkowie. Do Ar-
mii Krajowej wstąpiła w grudniu 
1943 r., przyjmując (na pamiąt-
kę szkolnej przyjaźni) pseudo-
nim „Inka”. Podjęła pracę, jako 
kancelistka w nadleśnictwie Na-
rewka. W czerwcu 1945 r. aresz-
towana przez grupę NKWD-UB 
razem ze wszystkimi pracowni-
kami nadleśnictwa pod zarzu-
tem współpracy z „bandami re-
akcyjnego podziemia”. Wyro-
kiem Wojskowego Sądu Rejo-
nowego w Gdańsku z 3 sierpnia 
1946 r. skazana na śmierć. Za-
mordowano ją 28 sierpnia 1946 
r., o godz. 6.15 w gdańskim wię-
zieniu przy ul. Kurkowej. Do 18. 
urodzin brakowało jej sześciu 
dni. 

Moneta z wizerunkiem Danu-
ty Siedzikówny dostępna jest w 
nominale 10 zł, o kolorze srebr-
nym. Została wykonana za po-
mocą stempla lustrzanego z pró-
by metalu Ag 925. Średnica mo-
nety to 32,00 mm, a masa 14,14 
g. Jej nakład wynosi 17 000 
sztuk, a projektantem jest Do-
brochna Surajewska. 

Pragniemy poinformować, że 
Koło numizmatyczne stara się 
pozyskać monety. Jednocześnie 
przypominamy o:

Giełdzie Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz 

Klub Kolekcjonera w Nowogar-
dzie zaprasza na giełdę kolek-
cjonerską, która odbędzie się 26 
lutego 2017 roku (niedziela), o 
godz. 16:00 w Nowogardzkim 
Domu Kultury (Plac Wolności 
7). W programie giełdy: skup, 
wymiana, wycena i sprzedaż na-
stępujących eksponatów: mone-
ty, banknoty, medale, karty tele-
foniczne, znaczki filatelistyczne, 
klasery, katalogi oraz inne eks-
ponaty kolekcjonerskie. Przypo-
minamy, że Klub Kolekcjonera i 
Koło Numizmatyczne w Nowo-
gardzie prowadzi nabór do Sto-
warzyszenia. Zapraszamy na-
szych członków, sympatyków i 
hobbystów. Zapraszamy.

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

Kilka miesięcy temu, dzięki 
Państwa głosom, Nowogardzki 
Dom Kultury znalazł się czołów-
ce najlepszych centrów kultury w 
Polsce w rankingu „Centrum kul-
tury- centrum życia”. Jest szansa 
na kolejne wyróżnienie. Tym ra-
zem dla nowogardzkiej imprezy, 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Ekologicznych EKO-

FILM, który bierze udział w ple-
biscycie „Eko-Inspiracja”.

„Eko-Inspiracja” to prestiżo-
we godło przyznawane przez por-
tal Ekorynek.com. Jest to jedno z 
najbardziej cenionych ekologicz-
nych wyróżnień na polskim ryn-
ku promujące firmy i instytu-
cje zaangażowane w działania na 
rzecz poszanowania środowiska 

naturalnego. Nowogardzki Festi-
wal startuje w kategorii „Partner-
stwo”, w której o nagrodę ubiegają 
się wartościowe projekty związa-
ne z ochroną środowiska realizo-
wane wspólnie przez samorządy, 
firmy, instytucje, fundacje i sto-
warzyszenia.

Swój głos nowogardzki festi-
wal oddacie Państwo wchodząc 
na stronę ekoinspiracja.ekory-
nek.com. Ekofilm znaleźć moż-
na wśród nominowanych w ka-
tegorii „Partnerstwo” gdzie wy-
stępuje jako „Festiwal Filmów 
Ekologicznych”              Inf. własna
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Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 
Szanowni Państwo,

zapraszamy  
do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS  

z siedzibą w Nowogardzie  
poprzez przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty 
na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 

3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

Michał, 26 lat Młody człowiek 
w świecie otwierającym przed 
nim prawie nieograniczone moż-
liwości. Wulkan energii i pomy-
słów. Ukończył Szkołę Zawodo-
wą i stwierdził, że to za mało, Li-
ceum, później Policealne Stu-
dium Zawodowe, kolejne Stu-
dium Zawodowe i plany, plany, 
plany… i Grudzień 2013 … wiel-
kie, okrutnie bezwzględne STOP! 
Po 3 latach bezowocnego lecze-
nia w różnych klinikach Polski, w 
lutym 2016 roku, w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i 
Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA 
(Akrosklerodermia).

Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bar-
dzo późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nie-
odwracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofinan-
sowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Paryżu lub 
Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do szpitali 
specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego 
oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy 
Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania 
do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy 
wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szcze-
gółowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz 
zaznaczyć opcję „Wyrażam zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwo-
tę z Państwa 1% podatku. 
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Nadchodzi dobry moment na powrót do tematu zmiany nazwy powiatu!!!      

Czas pokazał, że nie tędy droga
W tym roku mija cztery lata od pamiętnej największej w Nowogardzie akcji społecznej, jaką była inicjatywa zmiany nazwy powiatu z goleniowskiego na 
goleniowsko-nowogardzki. Akcja zmobilizowała wówczas wielu mieszkańców do wspierania i zbiórki podpisów pod tym szczytnym celem, jakim było 
przywrócenie, co prawda połowiczne, Nowogardu na mapę powiatów polskich. Była to inicjatywa czysto społeczna, bo chodziło o to, by zaangażować 
wszystkich bez względu na przynależność polityczną do aktywności w tej ważnej dla przyszłości miasta sprawie. 

Efekt był znaczny, każdego 
dnia przynoszono po kilkaset 
podpisów, które następnie złożo-
no w biurze rady. Podczas głoso-
wania na sesji, projekt zyskał nie-
mal 100 % wsparcie rady miej-
skiej, rozpisano także konsulta-
cje na terenie gminy, w których 
uczestniczyła największa po II 
wojnie światowej liczba miesz-
kańców, blisko 5000, z czego po-
nad 90 % opowiedziało się za 
zmianą nazwy powiatu. Konsul-
tacje w tej sprawie rozpisała też 
gmina Osina i one również za-
kończyły się sukcesem. 

Wydawałoby się, że powinien 
być to ogromny impuls do dzia-
łania dla sprawujących wówczas 
władzę w Nowogardzie jak i po-
wiecie (zwłaszcza tych wybra-

nych z okręgu nowogardzkiego). 
Jednak inicjatywa nie uzyskała 
wówczas spodziewanego zarów-
no przez inicjatorów jak i miesz-
kańców wsparcia ze strony rad-
nych powiatowych, jak i władz 
starostwa. 

Kosztem przyszłości wspól-
noty powiatowej i harmonijne-
go jej rozwoju pracownicy staro-
stwa głosili absurdalne tezy. Nie 
było woli z ich strony do dialogu 
i prowadzenia rzetelnych konsul-
tacji ani szacunku dla kilku tysię-
cy mieszkańców, którzy podpisa-
li listę. Dochodziły do nas wów-
czas komunikaty, że pracowni-
cy starostwa boją się utraty swo-
jego stanowiska pracy. Mimo, iż 
nikomu nie groziły zwolnienia w 
wyniku realizacji projektu zmia-
ny nazwy. Tak oto zakończyła się 
pierwsza próba walki o powiat 
dla Nowogardu.

efekt braku zmiany  
nazwy powiatu?

Dziś efektem takiego niechęt-
nego podejścia do inicjatywy wy-
równania szans jest ciągle pogłę-
biająca się dysproporcja pomię-
dzy Goleniowem (siedzibą po-

wiatu), a pozostałymi gminami, 
w tym przede wszystkim Nowo-
gardem. Widać to dobitnie w wy-
sokości budżetów gmin. Budżet 
inwestycyjny naszej gminy to led-
wo niecałe 6 mln zł, czyli taki jak 
wiele gmin wiejskich a nie dwu-
nastego pod względem wielko-
ści miasta w województwie.  Zaś 
Goleniów ma środki inwestycyj-
ne na poziomie 70 mln zł.  Czte-
ry lata temu, gdy zaczęliśmy mó-
wić o tych dysproporcjach miał o 
połowę mniejszy budżet na inwe-
stycje. 

 Wciąż nierozwiązana jest spra-
wa dofinansowania przez powiat 
nowogardzkiego szpitala, którego 
finansowanie, oprócz kwot z kon-
traktów, w całości wzięła na siebie 
gmina Nowogard, wypełniając w 
ten sposób „gratis” znaczną część 
przynależnych powiatowi zadań 
w tym zakresie. Jak wiemy całość 
środków na służbę zdrowia na te-
renie wszystkich gmin starostwa, 
powiat goleniowski przekazuje 
wyłącznie na rzecz szpitala w Go-
leniowie. I to, pomimo, iż miesz-
kańcy gmin Nowogard, Osina i 
część Maszewa nie korzystają w 
ogóle z jego usług.  

Mamy niekorzystne parame-
try demograficzne, z roku na rok 
ubywa mieszkańców Nowogardu 
ludzie wyjeżdżają, ponieważ jest 
tu bardzo ograniczona możliwość 
realizacji zawodowych planów. 
Sporym problemem jest wciąż 
brak utożsamiania się znacznej 
części mieszkańców z powiatem 
goleniowskim. 

Aktualny status formalny No-
wogardu wyraźnie wpływa nega-
tywnie na jego czynniki rozwojo-
we zaś długoletnia polityka władz 
starostwa przełożyła się na ol-
brzymie dysproporcje finansowe 
i rozwojowe gmin wchodzących 
w skład powiatu.  W obliczu tych 
przesłanek wyraźnie widać, iż po-
wiat goleniowski z takimi priory-
tetami jak dzisiaj, nie buduje pod-
staw rozwojowych gmin wcho-
dzących w jego skład.

Jakie są szanse na zmianę 
nazwy powiatu?

Dziś do powrotu do tego tema-
tu powinny nas zachęcić przede 
wszystkim zmiany polityczne, ja-
kie zaszły w ostatnim czasie. Rząd 
Beaty Szydło dość często przed-
stawia propozycje korekt w po-

dziale administracyjnym kra-
ju. Zmienił się także nieco układ 
personalny w samej radzie powia-
tu, gdzie są także samorządowcy, 
którzy podchwycili pomysł i mó-
wili o nim głośno w czasie kam-
panii wyborczej w 2014 roku. Nie 
mówiąc już o solidnej bazie w po-
staci poparcia inicjatywy z 2013 
roku i wciąż aktualne przesłan-
ki dające nam podstawę do po-
wrotu do tego projektu. Powinni-
śmy się wzorować na przykładzie 
Stargardu, walczącego o zmianę 
nazwy ze Stargard Szczeciński na 
Stargard, 12 lat w kilku próbach i 
wnioskach do ministerstwa. Wy-
raźnie widać, iż w tego typu spra-
wach nie wolno się poddawać.  
Niech ten artykuł będzie ponow-
nym otwarciem dyskusji w tym 
temacie, do czego wszystkich ser-
decznie zapraszam.  W ciągu naj-
bliższych tygodni opublikuję ko-
lejne artykuły w temacie pozycji 
naszego miasta w powiecie i re-
gionie a także przedstawię sposób, 
w jaki należy wznowić procedurę 
zmiany nazwy powiatu.

Paweł Słomski 
Partnerstwo i Rozwój

To już nie brak skuteczności - to kompletna zapaść

Pozyskali 3, 26 zł przez 8 lat!
Ilość pozyskanych przez nowogardzką gminę, w ciągu 8 lat, środków z Funduszy Europejskich na zadania inwestycyjne stanowi kwotę, która ośmiesza 
gminę nie tylko w powiecie, województwie, ale także w kraju.

Fundusze Europejskie stały się 
od momentu akcesji Polski do 
Unii podstawowym źródłem fi-
nansowania różnych przedsię-
wzięć, zwłaszcza sektora pu-
blicznego. W ciągu pierwsze-
go okresu finansowania w tzw. 
perspektywie 2007-2014, wie-
le Gmin w kraju dokonało z po-
mocą środków unijnych kom-
pleksowych modernizacji miej-
skiej czy gminnej infrastruktu-
ry, a także przeprowadziło inne 
inwestycje wzbogacające ofer-
tę publicznych usług dla miesz-
kańców (np. baseny czy sale wi-
dowiskowe) bądź pozwalające 
na rewitalizację nie tylko obiek-
tów, ale całych zaniedbanych ob-
szarów.  Jakie kwoty, w przelicze-
niu na jednego mieszkańca, po-
szczególne Gminy pozyskały w 
okresie 2007-2015, przedstawia 
zestawienie przygotowane przez 
ogólnopolski periodyk samorzą-
dowy Wspólnota.  Autorem ze-

stawienia jest zespół pod kie-
rownictwem prof. UW Pawła 
Swianiewicza. Lektura tego ze-
stawienia sprawiła, że w redakcji 
o mało „ nie spadliśmy z krze-
seł”. Przez 8 lat nowogardzki 
magistrat postarał się o zdoby-
cie aż 3,26 zł na głowę miesz-
kańca środków z Funduszy Eu-
ropejskich, co uplasowało nas w 
ścisłej końcówce z ponad 2 tys. 
Gmin w kraju!  Jak wyglądamy 
chociażby w stosunku do miej-
skich gmin ościennych pokazu-
je załączony wykres. Nie ujęli-
śmy na tym wykresie gminy Osi-
na, ponieważ to gmina wiejska, 
tam zaś, w związku z bezwzględ-
ną ilością mieszkańców, propor-
cje rozkładają się nieco inaczej. 
Gmina Osina ze swoim wyni-
kiem ponad 700 zł per capita po-
zyskanych środków nie zmieści-
łaby się na wykresie. 

sm      

Nasz komentarz
Komentarza nie będzie- zanie-
mówiliśmy!  Ale jedno trzeba 
mimo to zauważyć.  Ponad poło-
wa gmin w kraju uzyskała w la-
tach 2007- 2015 dofinasowania 
w kwocie per capita kilkuset zło-

tych.  Ci nieliczni, jak Nowogard, 
co pozyskali jedynie kilka zło-
tych już nie naprawią błędów i 
zaniedbań -pieniądze już poszły i 
drugi raz ich nie będzie. Sądząc 
po „skuteczności” nowogardz-
kiego burmistrza w nowej, także 

już bardzo zaawansowanej, per-
spektywie finansowej 2014-2020, 
to Nowogard może zupełnie wy-
paść, jako beneficjent historycz-
nego procesu dokapitalizowania 
Polski z Funduszy Europejskich.   
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Punkty, gdzie można przynieść
niepotrzebne rzeczy:

- Salon Francuski Szyk 
-Sklep Zoo 700-lecia 

-Kiosk Oleńka Poniatowskiego

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Zbiórka kocy, kołder i poduszek 
                  - BEZ PIÓR 
              na rzecz psów ze  
      Schroniska w Sosnowicach  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Darmowe porady prawne
To już 16 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od poniedziałku 
20.02 do niedzieli 26.02 każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, będzie mógł uzyskać 
bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych na te-
renie całego kraju. 

W organizację obchodów aktyw-
nie włączyli się asystenci sędziów, re-
ferendarze, adwokaci, radcowie praw-
ni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy 
sądowi, policjanci oraz inni specjali-
ści ztej dziedziny. Idea obchodów Ty-
godnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 
zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, i ma na celu zwró-
cenie szczególnej uwagi na potrzeby i 
prawa osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem. Jest ona związana z obchodzo-
nym w dniu 22 lutego Międzynarodo-
wym Dniem Ofiar Przestępstw, który z 
kolei ma służyć przypominaniu o trud-

nej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. 
Informacji zainteresowanym udzie-

lać będą nie tylko prokuratorzy, adwoka-
ci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci 
adwokaccy, radcowscy i notarialni, funk-
cjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i ko-
mornicy, ale także psycholodzy, lekarze i 
pracownicy pomocy społecznej. 

W tym roku szczególna uwaga poświę-
cona będzie zagadnieniom związanym z 
uprawnieniami wynikającymi z ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom nie-
których czynów zabronionych. 

DŚ

W prywatnym folwarku my tu Panie żyjem 

I kłamią i prawo łamią 
Wydawany za pieniądze podatników gminny biuletyn Wiadomości Samorządowe od dawna łamie nie tylko wszelkie zasady etyczne obowiązujące w świe-
cie mediów, poprzez notoryczne posługiwanie się kłamstwem, ale także łamie obowiązujące prawo. 

To, że urzędowy biuletyn (tak-
że oficjalna strona nowogardz-
kiego urzędu) nie ma nic wspól-
nego z zadaniami, jakie ustawa 
nakłada na Gminy to my wiemy 
od dawna i każdy widzi aż nad-
to. Te nowogardzkie przekaźni-
ki zajmują się bowiem głównie, 
żenującą co do formy, promocją 
osoby burmistrza realizowaną 
za pieniądze podatników, a co 
do treści szerzeniem kłamstw 
szczególnie na temat osób zwal-
czanych z politycznych moty-
wów, a to jest już z zasady niedo-
puszczalne zachowanie urzęd-
ników publicznych w normal-
nych, nie komuszych, społecz-
nościach. Ale nie tylko my wie-
my.  Tak samo sądzą zarówno in-
stytucje zajmujące się przestrze-
ganiem prawa przez samorzą-
dy, jak i znawcy tematyki pra-
wa medialnego. Dlatego poniżej 
prezentujemy dwa stanowiska w 
przedmiocie wydawania tzw. ga-
zet burmistrzów obowiązujące w 
świecie ludzi cywilizowanych.  

regionalna Izba 
Obrachunkowa

W orzeczeniu z 2014 r Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w związku ze skar-
gą HFPC czytamy: wolność pra-
sy gminnej (urzędowej) może ist-
nieć tylko w granicach tej treści, 
która zaspokaja zbiorowe potrze-
by mieszkańców. Tego warunku 

nie spełniają publikacje o charak-
terze politycznym, tym bardziej 
jednostronne. Wspólnota samo-
rządowa z natury swej jest róż-
norodna. Mieszkańcy różnią się 
między sobą poglądami. Ukazy-
wanie opozycji w negatywnym 
świetle zaspokaja potrzeby wy-
łącznie ich przeciwników poli-
tycznych. Co więcej, dokonywa-
ne jest za pieniądze, które – jako 
publiczne – są pieniędzmi tak-
że tej opozycji. Takie publikacje 
powodują, że wydawanie gazety 
przestaje się mieścić w zadaniach 
własnych gminy.

W czasopiśmie  
branżowym Samorząd 

Terytorialny 
W artykule zamieszczonym 

w specjalistycznym branżowym 
czasopiśmie Samorząd Teryto-
rialny czytamy: 

 Wyłącznie niezależna prasa, 
dbająca o przestrzeganie zasad 
przejrzystości działania władz 
publicznych oraz prawo dostępu 
obywateli do informacji, jest fila-
rem kształtowania się społeczeń-
stwa obywatelskiego, w szczegól-
ności w skali lokalnej. Prasa wy-
dawana przez samorządy nie jest 
w stanie pełnić tej funkcji. Gaze-
ty samorządowe, z uwagi na wy-
soki stopień upolitycznienia, nie 
umożliwiają nieskrępowanej wy-
miany poglądów i opinii oraz nie 

pozwalają wyrażać krytyki nega-
tywnych zjawisk. Jest to tym bar-
dziej niepokojące, że media te 
są utrzymywane ze środków pu-
blicznych, a zatem powinny od-
zwierciedlać różnorodne poglą-
dy przynależne różnym grupom 

społecznym, a nie tylko punkt wi-
dzenia rządzącej siły politycznej. 
Dlatego też działalność samorzą-
dów polegająca na wydawaniu 
czasopism narusza konstytucyj-
ne gwarancje wolności słowa, po-
zbawiając mieszkańców rzetel-

nej, niezależnej informacji oraz 
możliwości sprawowania kontroli 
społecznej nad władzą lokalną za 
pośrednictwem niezależnej prasy 
wypełniającej funkcję publiczne-
go stróża. Narusza ona ponadto 
konstytucyjną zasadę pomocni-
czości oraz zaburza uczciwą kon-
kurencję na lokalnym rynku pra-
sy, utrudniając funkcjonowanie 
prywatnych mediów. Z prezen-
towanym poglądem zgadza się 
większość przedstawicieli doktry-
ny prawa oraz organizacje repre-
zentujące środowiska dziennika-
rzy i wydawców. 

Podsumowanie
To tyle opinii i orzeczeń. Wy-

nika z nich, że w przypadku ga-
zetki gminnej pisanej przez 
urzędnika, czyli takiej jak no-
wogardzkie Wiadomości Sa-
morządowe przeinaczanie rze-
czywistości i zwykła propagan-
da są tą złą normą.  Nic dziw-
nego, przecież takiemu piszą-
cemu te urzędowe wieści udają-
ce prasę, burmistrz płaci nie za 
prawdę tylko za „swoją praw-
dę”.   A jak jeszcze piszący oso-
biście ma cechy osobowościowe 
mendy to już mamy zaprawiony 
kłamstwem pasztet, który kupić 
i zjeść mogą tylko naiwni bądź 
pozbawieni smaku.  
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Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych:  
 

Miejsce: Nowogard, Plac Szarych Szeregów

Czas startu biegu: 26.02.2017 godz. 12:00

Dystans: 1963 m   Kontakt: 697 779 948
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Maja córka Karoliny Wawrzyckiej ur. 
20-02-2017 z Nowogardu

Antoś syn Justyny Barczak ur. 
20.02.2017 z Mieszewa

Wiktoria córka Patrycji Królikowskiej 
ur. 19-02-2017 z Czernicy

Pomorzanin przegrywa w końcówce meczu

Były dobre momenty
We wtorek (21 lutego), o godzinie 18:00, na stadionie w Płotach, Pomorzanin Nowogard 
rozgrywał mecz sparingowy z czwartoligowym Piastem Chociwel. Trener Zbigniew Gu-
mienny mógł skorzystać niemal ze wszystkich swoich podstawowych piłkarzy, co przeło-
żyło się, na jakość gry nowogardzian. Pomorzanin przegrał po dwóch golach straconych w 
ostatnich 10 minutach, ale zaprezentował się całkiem nieźle na tle silniejszego rywala. 

Piast Chociwel - Pomorzanin Nowogard 2:0 (0:0)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Natan Wnu-

czyński, Paweł Królik - Maciej Dobrowolski, Konrad Adamek, Gracjan 
Wnuczyński, Marek Kowalski, Kacper Litwin - Rafał Listkiewicz; zmiany: 
Mateusz Toruński, Michał Jutkiewicz.

Po wysokiej porażce z Iną Go-
leniów, kibice Pomorzanina mo-
gli być pełni obaw, co do wyni-
ku sparingu z lepiej spisującą się 
jesienią od Iny, drużyną Piasta 
Chociwel. Trener Zbigniew Gu-
mienny mógł skorzystać z nie-
mal wszystkich swoich podsta-
wowych piłkarzy. Zabrakło je-
dynie m.in. Dominika Waw-
rzyniaka, Fernando Maia Bati-
sty, Rafała Mendyka (sprawy za-
wodowe) oraz Kamila Lewan-
dowskiego, który nabawił się 
kontuzji. Uraz Lewandowskie-
go na pewno nie napawa opty-
mizmem, ale wierzymy, że na-
pastnik Pomorzanina wykuruje 
się do pierwszego ligowego me-
czu. Z Piastem Pomorzanin grał 
skutecznie w obronie, wyczeku-
jąc okazji do kontrataków. Jedna 
z takich szans w końcu się nada-
rzyła. Wówczas trójkową ak-
cję przeprowadzili Maciej Do-
browolski, Kacper Litwin i Ra-
fał Listkiewicz. Ten ostatni zna-
lazł się w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem rywali, minął gol-
kipera i skierował piłkę do pu-
stej bramki. Niestety futbolów-
kę zmierzającą do siatki Pia-
sta zatrzymał obrońca z Cho-
ciwla, ratując swój zespół. List-
kiewicz jeszcze raz mógł zdo-
być bramkę, po tym, jak ponow-
nie po składnej akcji i szybko 
wyprowadzonej kontrze znalazł 

się w dogodnej sytuacji. W tym 
przypadku napastnikowi Pomo-
rzanina, również zabrakło sku-
teczności. Mecz był wyrównany, 
swoje okazje mieli także rywa-
le, jednak bramki padły dopie-
ro w końcówce meczu. Najpierw 
w 80. minucie po oskrzydlają-
cej akcji napastnik Piasta celnie 
strzela, ale strzał ten broni Kor-
nel Pękala, który był bez szans 
wobec dobitki. W 88. minucie 
podobna sytuacja, dośrodkowa-
nie w pole karne i niepilnowa-
ny zawodnik rywali podwyższa 
na 2:0. Pomimo niekorzystne-
go wyniku trener Zbigniew Gu-
mienny momentami mógł być 
zadowolony z gry swoich pod-
opiecznych. Gdyby nie zabrakło 
skuteczności to nowogardzianie 
mogli wygrać w tym meczu. 

KR

Kamil Lewandowski tuż przed startem rozgrywek nabawił się kontuzji. Wierzymy, że 
napastnik Pomorzanina szybko wróci do gry

Rafał Listkiewicz tym razem pomimo 
dwóch dogodnych sytuacji nie pokonał 
bramkarza rywali.jpg

Mistrzostwa Powiatu  
w piłce siatkowej dziewcząt

ZSP Nowogard  
na 2. miejscu
W poniedziałek (6 lutego), w hali sportowej ZS nr 1 w Go-
leniowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego 
w piłce siatkowej dziewcząt, w ramach licealiady. Najlepiej 
spośród nowogardzkich szkół wypadło ZSP, które zajęło 2. 
miejsce. 

W turnieju wzięły 
udział cztery najlep-
sze zespoły dziewczę-
ce w powiecie gole-
niowskim w przedzia-
le szkół średnich. Pod-
czas licealiady o prawo 
gry w Mistrzostwach 
Regionu B rywalizo-
wały gospodynie z ZS 
nr 1 w Goleniowie, a 
także reprezentant-
ki trzech nowogardzkich szkół: 
ZSO I LO Nowogard, ZSO II LO 
Nowogard oraz ZSP Nowogard. 
W pierwszym meczu siatkar-
ki z ZSP w Nowogardzie uległy 
w dwóch setach zawodniczkom 
z Goleniowa. W pojedynku no-
wogardzkich liceów, lepiej spisa-
ły się zawodniczki ZSO II LO w 
Nowogardzie, które wygrały 2:0. 
W kolejnym meczu zawodnicz-
ki z Goleniowa bez problemów 
w dwóch setach pokonały siat-
karki z II LO w Nowogardzie, na-
tomiast bardzo zacięty mecz ro-
zegrały zawodniczki z I LO oraz 
z ZSP w Nowogardzie. W tym 
pojedynku lepsze były licealist-
ki, które wygrały 2:1. Utrata jed-
nak jednego seta okazała się póź-
niej niezwykle istotna... W ostat-
niej serii spotkań ZS nr 1 w Go-

leniowie przypieczęto-
wało swoją dominację, 
ogrywając w dwóch 
setach uczennice I LO 
w Nowogardzie. W 
ostatnim meczu tur-
nieju zawodniczki 
ZSP w Nowogardzie 
pokonały 2:0 siatkar-
ki z nowogardzkiego 
II LO. Tym samym 
Mistrzyniami Powia-

tu oraz zespołem, który będzie 
reprezentował powiat goleniow-
ski w Mistrzostwach Regionu B 
zostały siatkarki z ZS nr 1 Gole-
niów. Na pozostałych pozycjach 
było niezwykle ciasno. Drugie 
miejsce zajęły zawodniczki ZSP 
Nowogard, które wygrały tylko 
jeden mecz, ale oprócz tego ugra-
ły jednego seta w starciu z LO nr 
1, co pozwoliło im zająć drugi 
stopień podium. Trzecie miejsce 
przypadło licealistkom z „dwój-
ki”, które na swoim koncie mia-
ły jedno zwycięstwo odniesione 
nad LO nr 1. Zawodniczki z I LO 
zakończyły rywalizację na 4. po-
zycji, gdyż zdołały wygrać tylko 
w jednym meczu 2:1. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz klasyfikację końcową. 

KR

Licealiada w siatkówce dziewcząt
wyniki:
ZS nr 1 Goleniów - ZSP Nowogard   2:0
ZSO II LO Nowogard - ZSO I LO Nowogard  2:0
ZS nr I Goleniów - ZSO II LO Nowogard  2:0
ZSP Nowogard - ZSO I LO Nowogard   1:2
ZS nr I Goleniów - ZSO I LO Nowogard   2:0
ZSP Nowogard - ZSO II LO Nowogard   2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. ZS nr 1 Goleniów
2. ZSP Nowogard
3. ZSO II LO Nowogard
4. ZSO I LO Nowogard 
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Dar Serca 
dla Michała

Organizatorzy:   Caritas Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska 
                       Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
                       LKK "Chrabąszcze" Nowogard
                       Restauracja Kamena

Bal Charytatywny

25.02.2017
Restauracja Kamena

Kontakt: tel 502 327 880

Dar Serca 
dla Michała

Zapraszamy

Na Balu Aukcja oraz Gość specjalny

Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki

godz. 19:00
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Ćwierćfinały w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej zostaną rozegrane w niedzielę 5 marca

W sobotę kolejny sparing

Sprawdzą się  
z Dębem Dębice

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard nie mają czasu na odpoczy-
nek i mocno trenują do rundy 
wiosennej. Po rozegranym we 
wtorek meczu z Piastem Choci-
wel, w najbliższą sobotę (25 lute-

go), na stadionie w Płotach o godzinie 14: 00, podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego zagrają z Dębem Dębice. 

Dąb Dębice występuje obec-
nie w drugiej grupie szczeciń-
skiej A Klasy i spisuje się tam 
bardzo dobrze. Piłkarze tej dru-
żyny zajmują 2. miejsce w ligo-
wej tabeli, a liderom z Łobza zaj-
mującym jedyne miejsce pre-
miowane awansem do regio-
nalnej okręgówki ustępują jedy-
nie o 3 punkty. Piłkarze Dębu w 
rundzie jesiennej przegrali tylko 
jeden mecz, natomiast w ośmiu 
spotkaniach wygrali, a także za-
notowali trzy remisy. Dąb strze-
lił przy tym 36 goli w 12 spotka-
niach, to całkiem niezły wynik, 
ale stracił także dużo, bo 20 bra-
mek, pod tym względem cztery 
drużyny są od nich lepsze. 

Pomorzanin, co roku rozgry-
wa mecze sparingowe z Dębem, 
bez znaczenia czy w zimowej, 
czy też letniej przerwie w roz-
grywkach. Zazwyczaj zawodni-
cy z Nowogardu ogrywają niżej 
notowanych rywali. 

Obecnie jednak jak pokazu-
je pozycja w tabeli A Klasy, Dąb 
rozgrywa jeden ze swoich lep-

szych sezonów i na pewno piłka-
rze tej drużyny nie będą chłop-
cem do bicia dla podopiecznych 
Zbigniewa Gumiennego. 

O wyniku tego meczu sparin-
gowego poinformujemy na bie-
żąco. 

KR

Trener Zbigniew Gumienny nie ma już 
zbyt wiele czasu, aby dobrze przygo-
tować swój zespół przed rundą rewan-
żową

Druga edycja „NowogardCITY”

Pobiegnij  
na „smoczaku”
Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza Endorfina, w sobotę (25 lutego), organizuje na 
torze motocrossowym w Nowogardzie drugi bieg w ramach „NowogardCITY”, czyli wspól-
nej zabawy nowogardzkich biegaczy. Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do wzię-
cia udziału w zabawie. 

„NowogardCITY” z założenia 
ma być cykliczną imprezą orga-
nizowaną dla miłośników biega-
nia na nowogardzkim torze mo-
tocrossowym. Pierwszy wspólny 
bieg na „smoczaku” miał miej-
sce pod koniec stycznia. Miło-
śników biegania nie odstraszyła 
wówczas zaśnieżona trasa oraz 
niska temperatura. Zebrała się 

kilkudziesięcioosobowa grupa 
nowogardzkich biegaczy, którzy 
wspólnie pokonali wymagającą 
trasę, a na koniec aktywnej zaba-
wy, odbyło się ognisko i wspólne 
pieczenie kiełbasek. Wobec tego, 
zachęcamy wszystkich miłośni-
ków biegania oraz Nordic Wal-
king na wspólne truchtanie/bie-
ganie w drugiej edycji, „Nowo-

gardCITY”, która odbędzie się 
w sobotę (25 lutego), o godzinie 
11:00. Miejscem wspólnego tre-
ningu ponownie będzie nowo-
gardzki tor motocrossowy. Tak 
samo jak w przypadku pierwszej 
edycji, nie zabraknie wspólnego 
ogniska po zakończeniu zma-
gań. 

KR

W najbliższą sobotę odbędzie się druga edycja NowogardCITY

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Ćwierćfinały na 
początku marca
Znamy już dokładny termin rozegrania gier ćwierćfinało-
wych w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej. Zawodnicy, któ-
rzy pozostali w tych rozgrywkach mają jeszcze trochę odpo-
czynku, gdyż do walki na parkiecie ZSP w Osinie powrócą 
dopiero w niedzielę (5 marca). 

W niedzielę, 5 marca, zosta-
ną rozegrane ćwierćfinały Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej, od-
bywającej się w hali sportowej 
ZSP w Osinie. Taką informację 
przekazał organizator rozgry-
wek. Przypomnijmy, że z tego-
roczną edycją pożegnały się ze-
społy Bruklinu Osina oraz Woj-
cieszyna II. Na placu boju pozo-
stały następujące drużyny: Woj-
cieszyn I, Krzywice, Węgorza, 

Czermnica, Dabrowa, Żabowo, 
Kikorze i Gwiazda Osina. Zwy-
cięzcy poszczególnych par spo-
tkają się ze sobą w półfinałach. 
O dokładnych godzinach, w 
których rywalizować będą po-
szczególne drużyny, poinformu-
ją w zapowiedzi gier ćwierćfina-
łowych. Zapowiadają się spore 
emocje, na które już dziś gorąco 
zapraszamy. 

KR
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklamareklama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

AGRO-BUSINESS
Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Maszewo, zachodniopomorskie
Opis stanowiska:
• Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z 
ustawą o rachunkowości,
• Nadzorowanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i meryto-
rycznym,
• Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS,
• Umiejętność sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych sprawozdań fi-
nansowych oraz deklaracji podatkowych,
• Przygotowywanie raportów i analiz, nadzór nad dokumentacją
• Nadzór i koordynowanie pracy podległych pracowników.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – kierunek rachunkowość, ekonomia,
• Min. 5–letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
• Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce zagadnień 
ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących przepisów podatkowych,
• Znajomość transakcji zagranicznych,
• Doświadczenie w zarządzaniu podległymi pracownikami, umiejętność delego-
wania zadań,
• Dokładność, samodzielność, odpowiedzialność,
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

CV proszę przesyłać na adres : rekrutacja@agro-business.pl

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

KOMIS-OSINA
zaprasza 

od czwartku do niedzieli 
w godz. 9.00 – 16.00 

w ofercie: 
meble, narzędzia, odzież, 

art. gospodarstwa 
domowego i inne. 
Nowe i używane. 

Co tydzień nowa dostawa. 

Zapraszamy do Osiny.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

„Chorzy na cukrzycę 
 wiedzący najwięcej  
żyją najdłużej” (prof. Joslin)
Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiet - problem nie tylko kobiet, jest te-
matem wykładu, który odbędzie się dnia 24 lutego 2017 roku (piątek), o godz. 16:00 w Świe-
tlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej się na terenie 
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). 

Wykłady w Szkole Cukrzycy są 
adresowane do wszystkich osób 
zainteresowanych problemem 
cukrzycy pragnących pogłębić 
lub utrwalić swoją wiedzę o cu-
krzycy i zagrożeniach, jakie nie-
sie ze sobą cukrzyca oraz grożą-
cych konsekwencjach, jeżeli zba-
gatelizujemy to zagrożenie lub 
będziemy w niewłaściwy sposób 
postępowali po zachorowaniu. 
Udział w wykładach dla wszyst-
kich uczestników jest bezpłatny. 

Lekarzem prowadzącym Szko-
łę Cukrzycy w Nowogardzie jest 
Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zaję-
ciach w Szkole Cukrzycy moż-
na uzyskać w dowolnej porze 
telefonicznie pod nr:   500 553 
190;  795 477 793; również za po-
średnictwem poczty interneto-
wej e-mail  cukrzycanowogard@
wp.pl. Aktualne informacje o za-
jęciach w szkole cukrzycy są pu-
blikowane na stronie interneto-

wej PSD Koło Nowogard  http://
www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od sa-
mego chorego, a nie tylko od le-
karza i od zastosowanego lecze-
nia. To przede wszystkim cho-
ry musi zarządzać swoją chorobą 
przy pomocy lekarza.

Eugeniusz Tworek 
Prezes PSD 

Zarządu 
Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wyjaśnienie
W wydaniu DN z dnia 17.02., 

w rubryce „w skrócie” informo-
waliśmy o trwającym remon-
cie kościoła w Bodzęcinie. Jak 
się okazało remont będzie kosz-
tował ponad 100 tys. zł, a poza 
gminą, która wyłożyła na ten cel 
30 tys. zł, pieniądze w kwocie 70 
tys. zł zebrali także sami para-
fianie. Pozostałą część kosztów 
pokryć ma parafia. 

Red. 

Uwaga! Znaleziono klucze
W piątek 17.02, 

na ulicy Warszaw-
skiej, przy przej-
ściu dla pieszych, 
znaleziono wi-
doczne na zdjęciu 
klucze. Właściciela 
prosimy o odbiór 
kluczy w redakcji 
DN, przy ul. Bo-
haterów Warsza-
wy 7a.
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• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 
ul. Gen. Bema w Nowogardzie. 
700 m2. Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można zakupić w 
programie MDM.tel. Kontaktowy: 
530 450 720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprze-
dam (74m2) w Nowogardzie,3 po-
koje, kuchnia i łazienka do remon-
tu. 691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam mieszkanie w Szczeci-
nie, 2 poziomowe, ok. 100 mkw., 
4 pokoje, ul. Krasińskiego. Tel. 781 
048 729

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę/kupię garaż w okolicy 
5-go Marca w Nowogardzie. Kon-
takt pod numerem: 506150399 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 666 730 305 

• Kawalerka do wynajęcia 38m Go-
leniów, opłaty 1400zł + prąd. 782 
826 141 

• Sprzedam pilnie całe piętro ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300 m2 w Dobrej 
Nowogardzkiej. Idealna na ho-
tel, przedszkole, działalność go-
spodarczą. Cena do uzgodnie-
nia. 9139 20 057

• Działki budowlane uzbrojone Ko-
ściuszki. 0048 691 180 848 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w centrum Nowogardu. 512 070 
551

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe bezczynszowe. Tel.. 667 353 
565 

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. Może być dla cudzo-
ziemców. Tel. 601 500 090 

• Sprzedam bezczynszowe 4po-
kojowe mieszkanie. 508 309 
980 

•  Sprzedam mieszkanie komplet-
nie umeblowane i wyposażone 
w sprzęt AGD, 45m2 na parterze 

wraz z działką ogrodową. 601 408 
599. 663 366 727 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 791 998 085 
po 17stej

• Do wynajęcia kawalerka, umeblo-
wana na ul. Leśnej. 508 070 311 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam garaż blaszany – ocie-
plony przy ul. Zamkowej. 530 118 
199 

• Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

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

• Sprzedam Opla Astrę rok produk-
cji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 
782 

• Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 
rok 2013 pierwszy właściciel ser-
wisowany w Aso przebieg 48 tys., 
stan bardzo dobry. Tel. 513 444 
970 

• Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

• Kupię auto każde. 579 052 471

• Kupię mercedesa każdego. 737 
539 555

• Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową dwuosiową bez papie-
rów. 668 509 770 

• Sprzedam Mercedesa W-210 CDI. 
Tanio. Stan bardzo dobry. 788 620 
368 

• Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

rOlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vi-

neta, denar. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Tuczniki sprzedam, 606 576 417

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

• Przyjmę ziemię. 605 468 190 

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 
605 468 190 

• Sprzedam jałówki rasy Limuzyne. 
782 429 405 

• Sprzedam dwie zwolnice i docisk 
sprzęgła do ciągnika C-4011. Tel. 
669 823 464 

• Sprzedam silos paszowy 11 ton, 3 
sztuki. 511 731 352

• Sprzedam presę kostkującą i pług 
ażurowy obracany. Tel. 502 853 
573 

• Kupię łubin. 502 853 573 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetel-
nie. Tel. 726 601 608 

• kapitał początkowy, deklara-
cje VAT i rozliczenia PIT. 726 601 
608 

• Usługi remontowo-budowlane. 
665 073 092 

• Usługi ogrodnicze- przycinanie 
drzew i krzewów. 500 789 687 

• Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Matematyka. 668 17 12 12 

PraCa

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

• Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 
678 674 

• Pokojowy/pokojowa, Meklembur-
gia (Niemcy), poszukujemy pań i 
panów do pracy w hotelarstwie 
na terenie Niemiec. Zapewniamy 
zakwaterowanie i transport, staw-
ki niemieckie. Tel. 91 820 17 30 
Przyjmę do pracy w lesie. 665 544 
518

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewiatan. 
ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 
39 21 373 , 502 239 619

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 606 
627 718

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

• Sprzedam telewizor Sony 42 cale, 
stan bardzo dobry+ DVD Sony. 
513 444 970

• Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

• Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym sto-
jace 130 litr.z niemiec malo uzy-
wane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772

• Sprzedam : Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

• Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 

• Sprzedam łóżko sypialniane z ma-
teracem, Wymiary 160x200cm 
używane, stan dobry cena 300 zł. 
668509 795 

• Kupię wózek dziecięcy, głęboki, 
może być używany. Pilne. 530 
774 466 

• Butlę na gaz propan butan kupię. 
600 182 682

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PIlNIe POSZUkUJemY 
Dla NaSZYCH klIeNTÓW 

MIESZKAŃ 3 POKOJE W 
NOWOGarDZIe

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

Pobierowo - 
zatrudnię 

- kucharkę, pomoc kuchenną, 
zmywak,

 od maja do końca września. 

Tel. 605 062 093

DOm Na SPrZeDaŻ 
Nowogard, okolica CENA: 399 000 ZŁ
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Izabela M. Krasińska
POD SkrZYDŁamI mIŁOŚCI

Marty świat legł w gruzach. 
Gdy uświadomiła sobie, że 
związek, w którym tkwi od lat, 
nie ma szansy na przyszłość, 
omal nie zginęła. Jej samochód 
uderzył w drzewo. Ale choć 
otarła się o śmierć, tak napraw-
dę zyskała nowe życie…

Między dziewczyną a stra-
żakiem, który wyciągnął ją z 
wraku auta, zaczyna rodzić się 
uczucie. Niestety miłość czasa-
mi nie wystarcza…

Co robić, gdy los rzuca kłody 
pod nogi, a z pozoru najlepsze 
rozwiązania nie są spełnieniem 
marzeń? Czy Marta znajdzie w 
sobie siły, by zaufać w pełni?

Pod skrzydłami miłości to 
niezwykła opowieść o poszuki-
waniu szczęścia i własnej drogi 
oraz o tym, że niespodziewanie 
na ratunek może nam zostać 
zesłany prawdziwy anioł…

PIONOWO:
1. świętuje 31.05.
2. "... San Francisco", serial tv z 
Karlem Maldenem w roli głów-
nej
3. miasto w Alpach (Włochy)
4. środek odurzający
5. cicho siany
6. Sari, śpiewaczka światowej sła-
wy
7. pióro ozdabiające fryzurę 
damską
8. ... Sumac, piosenkarka
9. nadmierne zażywanie medy-
kamentów
10. estradowe imię Trojanow-
skiej
11. dawniej - sługa, niewolnik
12. miasto nad Eufratem
13. wąż R. Kiplinga
14. nie legato
15. dziewczęca zabawka

16. cios w boksie
17. skok z kozłem w powietrzu
18. rzeka z utworu Miłosza
19. sąsiad Indii
20. sługa królowej
21. przepływa przez Drezno
22. serce zegarka
23. Henry, amerykański polityk 
(1777-1852)
24. kartka z ceną
25. wyczerpanie
26. wyspa w Aleutach
27. prowadzi samochód
28. kolor kawy z mlekiem
29. słyszalność
30. ... de Janeiro
31. okręg węglowy w Polsce
32. pokaz w kinie
33. sowa lub jastrząb
34. osobowy lub dzierżawczy
35. Abul, polityk indyjski
36. chorwacka wyspa

37. duński grosz
38. przewiew
39. pas do kimona
40. przyjaciel Adama Mickiewi-
cza
41. Yoko ..., żona Lennona
42. badanie serca
43. rumuński samochód tereno-
wy

POZIOMO:
44. ojciec chrzestny
45. imię Rodowicz
46. terroryści z Irlandii
47. Romanow, car Rosji
48. francuska pani
49. "... na sukces", program W. 
Manna
50. autorytet, poważanie
51. składak do pływania
52. jeśli w rogu, to gamoń
53. miasto w Peru

54. żądlący owad
55. twórca ZSRR
56. potocznie besztanie
57. gorszej jakości tytoń
58. bryłka masła
59. tańczony na wiedeńskich 
parkietach
60. ciecz zbierana przez pszczoły
61. miejsce grzebania zmarłych
62. świątynia w Mekce
63. pierwszy przeleciał nad ka-
nałem La Manche
64. imię męskie
65. trichloroetylen
66. zdobywczyni nagrody
67. drąg strażaka, bosak
68. o człowieku głupim - dawniej
69. do obierania ziemniaków
70. międzynarodowa waluta
71. tętnica wiodąca krew z serca 

dla całego organizmu
72. stolica Ghany
73. Akademicki Związek Sporto-
wy
74. oczko wodne na pustyni
75. brutto minus tara
76. zapłonowa w aucie
77. w galarecie nie plecie
78. Magda z "Koła fortuny"
79. naczynie z uchem
80. dopływ Warty
81. jaja ryb
82. klamot
83. córka Kadmosa i Harmonii
84. azjatyckie państwo

PODPOWIEDŹ: ATKA, ECU, INO, 
LSD, OPEER, STACCATO.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Prawdziwy wybraniec nie 
ma wyboru

Władysława Huget, Halina Stefań-
ska, Andrzej Kuczyński, Maria So-
wińska, Malwina Bryndza, Teresa 
Jasińska, Halina Galus, Pelagia Fe-
liksiak, Aneta Tamborska, Krystyna 
Kawa, Grażyna Siedlecka, Danuta 
Skowron, Małgorzata Krawczyk, Sła-
womir Jakubik, Andrzej Leszczyński, 
Marek Kozioł, Alicja Wypych, Szy-
mon Rybarczyk, Lucyna Andrzej-
czak, Justyna Grenda, Barbara Pę-
dziszczak, Helena Iwan

Nagroda książkowa: Barbara Pę-
dziszczak 

Zwycięzcy prenumerata: Lucy-
na Andrzejczak, Krystyna Kawa

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Jagoda Zaraczyńska, Nadia Gren-

da, Maciek Pędziszczak, Kamila Ja-
nasiak, Miłosz Wielgus, Aleksandra 
Gizińska, Zosia Knapik, Magdalena 
Skowrońska, Klaudia Paluszkiewicz, 
Zosia Zwalińska

Zwycięzca: Klaudia Paluszkiewicz



Nr 15 (2544)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

OGŁOSZeNIe
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POLSKI WYDAWCA

rekLama

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

W 1949 roku ukrywał się na  terenie Nowogardu pracując pod zmienionym nazwiskiem 
jako Jerzy Wolski w Spółdzielni Jajczarsko - Mleczarskiej (vis a vis cmentarza). 
Po nakryciu przez UB, uciekł aresztującym go w mleczarni funkcjonariuszom,
 w iście filmowym stylu.Mimo ran postrzałowych odniesionych podczas ucieczki 
  przy pomocy rodziny Bomba z Ostrzycy,udało mu się wrócić na swoje tereny 
   rodzinne w centralnej Polsce.
    Tam po kilku miesiącach aresztowany.
     Spędził w PRL-owskich więzieniach za działalność konspiracyjną 15 lat. 
      Zmarł w 2013 roku we Wrocławiu.

Zdzisław Balcerzak 
ps „Wiktor” 
żołnierz ooddziału 

legendarnego kpt.„Murata”

Nowogardzki 
„Wyklęty” 

s. 4 s.  7, 10, 11

s. 3

radni poparli 
wniosek wójta 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

s. 3

Co się stało ptakom

s. 6   

Czytaj s. 4
OgłOszenia

s. 2   

Czytaj s. 3

Rozmawiali pokątnie z 
Krystkiem, ale winni są 
komisja i radni

Przetarg na 
sprzątanie 
unieważniony

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

Lokale
 do wynajęcia 
100 m2  i 40m2 
handel/usługi, 
duży parking. 

Tel. 514 650 024

kwota minimalna zamówienia 
10 zł na terenie miasta

Możesz nas 
też znaleźć na

Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 4

tel. 697 899 777 lub 729 323 374

Zamów telefonicznie 
twoje ulubione danie, a my je 
dostarczymy, tam gdzie jesteś

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz.  info. telelefoniczna

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Dzikie wysypisko 
nad jeziorem

Miało już nie wylewać 

Jaka ta ciecz 
wredna

Czytaj s. 5

Posterunek Policji w Osinie znikęły łabędzie

W środę sesja 

Czy będzie 
mniej za 
śmieci? 

1 marca 
- Środa 
Popielcowa 

Bal „Caritas” na 
rzecz michała 
Urtnowskiego
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nasza sonda    Kronika policyjna

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Ryszard Kowalik: lat 65, zmarł 24.02.2017 r., pogrzeb odbył się 27.02.2017r., na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Stanisław Modrzejewski: lat 84, zmarł 24.02.2017 r., pogrzeb odbędzie się 28.02.2017r., o godz. 13:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Genowefa Ziółkowska: lat 90, zmarła 25.02.2017 r., pogrzeb odbędzie się 01.03.2017r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Wiesława Jędrzejczyk: lat 73, zmarła 25.02.2017 r., pogrzeb odbędzie się 28.02.2017r.,  o godz. 11:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Od 1 stycznia 2017 roku, weszła w życie nowa ustawa doty-
cząca wycinki drzew i krzewów na prywatnych posesjach. 
Zakłada ona wycinkę drzew bez zezwolenia, które mają 
średnicę nie większą niż 100 i 50 cm (w zależności od rodza-
ju drzewa) na wysokości 135 cm. Zapytaliśmy, więc miesz-
kańców Nowogardu, co sądzą o nowej ustawie Ministerstwa 
Środowiska?

Pani Janina: To wszystko się 
po prostu nie mieści w głowie. 
Kto wymyślił taką uchwałę i kto 
ją podjął? Teraz wszyscy się bar-
dzo spieszą, ponieważ prawdopo-
dobnie ustawa ta będzie cofnięta 
lub zmieniona i już nie będą mo-
gli bezkarnie wycinać drzew. Jed-
nak szkody, jakie przez to powsta-
ną, będą już nie do odwrócenia. 

Pani Anita z córką Ni-
colą: Jeżeli chodzi o wycin-
kę drzew na prywatnych 
posesjach, to czemu nie? 
W końcu to tak, jakbyśmy 
niszczyli coś swojego, nie 
publicznego. Natomiast nie 
wycinajmy drzew w miej-
scach publicznych.

Pan Stefan: Mi się ta uchwa-
ła podoba. Jestem za tym, aby na 
prywatnych posesjach samemu 
decydować, co można zlikwido-
wać, a co nie. Jak to się mówi: sam 
posadziłem, to sam wycinam.

Pani Wanda: Jeżeli chodzi o 
prywatne posesje, to można wy-
cinać, ale tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Na przykład, jeże-
li rosną drzewa za blisko domu 
i zagrażają bezpieczeństwu. Jed-
nak uważam, że w tym miejscu, 
tj. koło domu, powinno się za-
sadzić jakieś mniejsze drzewka, 
bądź krzewy ozdobne. Ale taka samowola, jak teraz, powinna być za-
broniona.

Pan Henryk: Nie bardzo mi się 
to podoba. Uważam, że powin-
ny zostać drzewa. Chyba, że prze-
szkadzają lub zagrażają bezpie-
czeństwu, jak na przykład przy 
placach zabaw czy blisko dróg. 
Tak poza tym, w innej sytuacji, 
to powinny zostać drzewa. Jeże-
li chodzi o mnie, to ja bardzo lu-
bię drzewa. Nawet specjalnie jeż-
dżę do lasu, żeby sobie tam pospa-

cerować. Człowiek wtedy się dobrze dotleni i lepiej się czuje. A jak po-
wycinają drzewa, to sam popiół będzie leciał z nieba.

DŚ

21.02.2017 r.
Godz. 13.15
Powiadomienie o oszustwie 

przy zawarciu umowy kredyto-
wej, gdzie sprawca posłużył się za-
gubionym dowodem tożsamości. 

Godz. 14.30 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Długołęka, pomiędzy pojazda-
mi Seat oraz Fiat. 

Godz. 17.20
Uszkodzenie samochodu mar-

ki BMW Z4 na parkingu przy ul. 
Wiejskiej. 

Godz. 18.50 
W miejscowości Wojcieszyn, 

kierujący samochodem marki 
Mazda 626, Aleksander D. znaj-
dował się w stanie po użyciu al-
koholu. 

22.02.2017 r. 

Godz. 13.50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Zamkowej, pomiędzy pojazda-
mi VW oraz VW Passat. 

Godz. 15.50 
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu marki Nokia Lu-
mia. Zdarzenie miało miejsce na 
ul. Bohaterów Warszawy. 

Godz. 16.30 
W celi Zakładu Karnego w No-

wogardzie, u osadzonego Artu-
ra G. ujawniono środki psycho-
aktywne. 

Godz. 18.50 
W sklepie Netto, Elżbieta P. do-

konała kradzieży alkoholu. 
24.02.2017 r. 
Godz. 14.50 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki VW Sharan 

przez kierującego pojazdem mar-
ki Ford Mondeo na ul. 5 Marca. 

25.02.2017 r. 
Godz. 16.00
Powiadomienie o kradzieży 

obuwia w sklepie przy ul. 3 Maja. 
26.02.2017 r. 
Godz. 01.20 
Na ul. Generała Bema, Marian 

W. kierował samochodem mar-
ki Daewoo Lanos znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,24 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 13.00
W sklepie Lidl zatrzymano nie-

letniego sprawcę kradzieży skle-
powej, którym okazał się Alek-
sander S. 
    

st. isnp. Klaudia Gieryń  
 

1 marca - Środa Popielcowa 

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”
Środa popielcowa, tym dniem rozpoczynamy okres czterdziestodniowego czasu pokuty, 
postu. W ten dzień wszyscy wierni udają się do kościoła na Mszę św., podczas której ka-
płan posypuje nasze głowy popiołem (ze spalonych gałązek palmowych na znak nawróce-
nia i pokuty) mówiąc „nawracajcie się i wierzcie w ewangelię...” lub „z prochu powstałeś i 
w proch się obrócisz...”

Ta specyficzna środa zmusza 
do refleksji o tym, jak szybko pły-
nie czas. Człowiek rodzi się, żyje, 
umiera. Taki jest schemat naszej 
egzystencji od początku świata, aż 
do jego końca.

Posypanie popiołem na progu 
Wielkiego Postu oznacza, że chrze-
ścijanin gotów jest podjąć pokutę 
za swoje grzechy i pełnić ją w ciągu 
nadchodzących czterdziestu dni.

Jest to zewnętrzny znak rozpo-
częcia publicznej pokuty, która jest 
odpowiednikiem greckiego słowa 
metanoia - wewnętrzna przemiana 
człowieka. We wszystkich naszych 
kościołach w najbliższą środę od-
będą się Msze święte z pokutnym 
obrzędem posypania głów popio-
łem. 

Zapraszamy.
sm  

 
„Caritas” informuje 
Zespół „Caritas” przy pa-

rafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie infor-
muje, że w dniach 1.03 (wto-
rek) oraz 2.03 (środa), w go-
dzinach 13:30 – 16:00 odbę-
dzie się kolejna dystrybucja 
żywności z programu pomo-
cowego UE (nowa dostawa). 
We wtorek, zapraszamy oso-
by o numerze porządkowym 
od 1 do 80. Natomiast w śro-
dę, osoby posiadające nume-
rek od 81 do ostatniego na li-
ście. Dary wydawane będą w 
Domu Parafialnym przy ul. 
Kościelnej 2.

„Caritas” przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP 



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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zniknęły łabędzie 

Co się stało ptakom?
Od kilku dni odbieramy sygna-

ły naszych Czytelników, zaniepo-
kojonych nieobecnością na jezio-
rze łabędzi. Zwykle duże grupy 
tych pięknych ptaków znajdowały 
się w okolicy fontanny. Od pew-
nego czasu żerują tu jednak tylko 
małe kaczki wodne. Co więc się 
stało łabędziom?  W poniedzia-
łek nie udało się nam skontakto-
wać z kimś, kto miałby jakąś wia-

rygodną teorię na ten temat.  Być 
może ptaki wiedzione instynktem 
uciekły z tego miejsca przed pta-
sią grypą, która jak informowa-
liśmy, zebrała w ostatnich tygo-
dniach poważne żniwo wśród no-
wogardzkiego ptactwa wodnego? 
Ale to tylko nasze spekulacje… 
faktem jest, że bez łabędzi zrobi-
ło się tu... dziko.

sm

rozmawiali z krystkiem, ale winni są… komisja i radni 

Przetarg na sprzątanie unieważniony 
Gmina ostatecznie unieważniła przetarg na sprzątanie miasta. O postępowaniu zrobiło się głośno, kiedy wyszło na jaw, że specyfikacje przetargowe zmie-
niono „na życzenie” szczecińskiego radnego, i szefa tamtejszego SLD, Dawida Krystka, który osobiście odwiedził w tej sprawie burmistrza Nowogardu. 
Ostatecznie winą za całe zamieszanie obarczono komisję przetargową, a nawet radnych, którzy z przetargami mają tyle wspólnego, co przysłowiowy „pier-
nik z wiatrakiem”. 

Okoliczności wizyty D. Kryst-
ka w ratuszu, na cztery dni przed 
terminem składania ofert, opisał 
DN. Jak wynikało z naszych in-
formacji, które później potwier-
dził zarówno wspominany polityk 
SLD, jak i Urząd Miejski publiku-
jąc stosowne oświadczenie, Kry-
stek odwiedził nowogardzki ra-
tusz, i spotkał się z burmistrzem 
Robertem Czaplą (również człon-
kiem SLD). Później okazało się, 
że w spotkaniu brał udział rów-
nież Tadeusz Fiejdasz, kierow-
nik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska. Na drugi dzień 
po spotkaniu, we wtorek 14 lu-
tego, przed godz. 10:00 dokona-
no zmian w specyfikacji przetar-

gu, wykreślając szereg wymogów, 
jakie musi spełnić firma chcąca 
brać udział w przetargu. Chodziło 
m.in. o zapisy dotyczące pozwole-
nia na odbiór, transport i składo-
wanie odpadów. To otwierało dro-
gę do ubiegania się o lukratywny 
kontrakt na utrzymanie czystości 
i porządku na terenie naszej gmi-
ny (wartość zamówienia ok. 300 
tys. zł), firmom, które mają małe, 
albo żadne doświadczenie w reali-
zacji takich usług. Taką firmą jest 
m.in. KZU Pomorze ze Szczecina, 
gdzie jak się okazało pracuje D. 
Krystek. Spółka powstała dopie-
ro w październiku ubiegłego roku, 
i stawia pierwsze kroki w branży 
komunalnej. Ostatecznie, to wła-
śnie spółka KZU Pomorze złożyła 
najkorzystniejszą ofertę na utrzy-
manie czystości na terenie miasta 
i gminy Nowogard. Poza nią ofer-
ty złożyły trzy inne firmy, w tym 
dwie z Nowogardu. 

Po nagłośnieniu przez nas oko-
liczności, w jakich doszło do zła-
godzenia specyfikacji przetargo-
wych, UM opublikował obszer-
ne oświadczenie przyznając, że 
zmian tych dokonano po tym, jak 
„Dawid Krystek zwrócił burmi-
strzowi uwagę, iż zacytowany po-
wyżej zapis zamieszczony w spe-
cyfikacji jest nieuprawniony”. To 
właśnie po tej pouczającej uwa-

dze szczecińskiego radnego skie-
rowanej do R. Czapli, na zlecenie 
włodarza miasta komisja przetar-
gowa zmieniła kryteria przetar-
gu. Zmieniono je oczywiście na 
niekorzyść tych firm, które stra-
ciły czas i pieniądze na komple-
towanie szeregu, niezbędnych do 
tej pory, dokumentów upoważ-
niających do wzięcia udziału w 
przetargu. Tak się składa, że były 
to obydwie firmy lokalne - nowo-
gardzkie. 

W wydanym po medialnym 
szumie (również media regio-
nalne podjęły temat) oświadcze-
niu czytamy, że ostatecznie gmina 
zdecydowała się na unieważnienie 
przetargu na utrzymanie czysto-
ści na ulicach i chodnikach, bo-
wiem to.(sic) „komisja konkurso-
wa, przedkładając burmistrzowi 
do akceptacji zmiany warunków 
przetargu powinna była wydłużyć 
czas na składanie ofert” - podkre-
śla cytowany w stanowisku gminy 
wiceburmistrz Krzysztof Kolib-
ski. Kilka zdań wcześniej zastęp-
ca burmistrza za sytuację z podej-
rzanym przetargiem próbował ob-
winić też ….. Radę Miejską - choć 
ta, jako organ uchwałodawczy, 
nie ma żadnego wpływu na or-
ganizowane przez gminę przetar-
gi publiczne-(...)„Niezwykle trud-
no jest opracować dokumenta-

cję przetargową tak, aby wszystkie 
jej zapisy mieściły się w normach 
prawnych- twierdzi Kolibski-, dla-
tego też wraca problem, który już 
w ubiegłym roku próbował bur-
mistrz rozwiązać. Chodzi o stwo-
rzenie w gminie stanowiska koor-
dynatora do spraw przetargów(...). 
Niestety, wówczas Rada Miejska 
nie wyraziła zgody na przedsta-
wione przez burmistrza rozwią-
zanie organizacyjne (zatrudnie-
nie dodatkowego urzędnika- dop. 
red.)”- stwierdza K. Kolibski, no-
tabene prawnik z wykształcenia. 
A jeszcze gdzie indziej wicebur-

mistrz mówi, że: „cała procedura 
przetargowa była przygotowana i 
prowadzona zgodnie z przepisami 
prawa”. Całość tłumaczeń, więc w 
argumentacji i dość zawiła i wza-
jemnie się wykluczająca, bo np. 
skoro wszystko było w porządku, 
a ogłaszający przetarg, czyli bur-
mistrz nie ma sobie nic do zarzu-
cenia (jak twierdzi w jego imie-
niu K. Kolibski), to pytanie brzmi: 
po co więc jednak unieważniono 
całe postępowanie skoro wszystko 
było w porządku? 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz.
Tym razem wyraźnie się nie udało wydać grosza publicznego w po-

dejrzany prawnie sposób, a i merytorycznie też mało zasadny. Nie uda-
ło się dzięki nagłośnieniu sprawy przez DN i podjęciu jej przez me-
dia regionalne.  Po raz kolejny okazało się, że autentyczna prasa to nie-
oceniony element właściwych relacji w zdrowych samorządach - Wy-
łącznie niezależna prasa, (DN- dop. red.) dbająca o przestrzeganie za-
sad przejrzystości działania władz publicznych oraz prawo dostępu oby-
wateli do informacji, jest filarem kształtowania się społeczeństwa obywa-
telskiego, w szczególności w skali lokalnej. Prasa wydawana przez samo-
rządy (Wiadomości Samorządowe -dop. red.) nie jest w stanie pełnić tej 
funkcji.- pisze ekspert medialny w jednym z krajowych czasopism bran-
żowych poświęconych tematyce samorządowej. Odsłaniając fakty, od-
słaniamy też często motywy działań i nawet pokrętna argumentacja nie 
zmieni oczywistości widocznych gołym okiem „błędów i wypaczeń”.  
Specjalizowanie się zaś w zwalaniu odpowiedzialności za własne błędy 
i niezbyt przejrzyste zamiary na innych, to specjalizowanie się w mało 
przyszłościowej umiejętności- zapotrzebowanie trwałe jest bowiem tyl-
ko na odpowiedzialność, rzetelność i prawdę.    

W środę sesja 

Czy będzie mniej za śmieci? 
W najbliższą środę, 1 marca, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydują między in-
nymi, czy i o ile obniżyć stawki za śmieci. 

Projekt uchwały zakładają-
cy obniżkę cen śmieci to od-
powiedź na wniosek miesz-
kańców, jaki wpłyną do gminy 
w listopadzie zeszłego roku, 
poparty przez niespełna 500 
osób. Żeby podjąć konkret-
ne kroki, trzeba było pocze-
kać, aż ZBK podliczy wszyst-
kie wpływy z tytułu opłat po-
bieranych od mieszkańców za 
odbiór odpadów komunal-
nych. Takie podliczenie zo-
stało przedstawione podczas 
wspólnego posiedzenia ko-
misji przy radzie miejskiej, ja-
kie odbyło się w miniony pią-
tek. Na tej podstawie pełniąca 
obowiązki kierownika ZBK, 
Grażyna Grosika, zapropo-
nowała radnym, aby obniżyć 
tylko opłatę za śmieci segre-

gowane (zbiórka selektywna). 
Opłaty za odpady zmieszane, 
nieposegregowane miałyby 
pozostać na tym samym po-
ziomie. 

Według tej propozycji ceny 
za odbiór odpadów miałyby 
zostać obniżone od 1,5 zł do 2 
zł, w zależności od ilości osób 
w gospodarstwie domowym. 
Konkretne stawki i wyliczenia 
podamy, kiedy Rada Miejska 
przyjmie uchwałę w tej spra-
wie. 

Szczegółowy program se-
sji prezentujemy obok tekstu. 
Przypominamy, że obradom 
Rady Miejskiej może przysłu-
chiwać się każdy obywatel. 

MS
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radni poparli wniosek o powstanie posterunku w Osinie

Teraz wszystko zależy od Ministra
27 lutego (poniedziałek), w Osinie, w świetlicy wiejskiej, odbyło się połączone posiedzenie komisji rady gminy w sprawie utworzenia w Osinie posterun-
ku policji. Na Komisję przybył także Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie, Krzysztof Targoński, oraz dzielnicowi Osiny: Piotr Denisiewicz i Ar-
tur Kierzkowski.

Swego czasu w Osinie działał 
tzw. Rewir Dzielnicowych, w któ-
rym pracowali etatowi policjanci. 
Po odejściu na emeryturę ostat-
niego kierownika, jednostka zo-
stała „zdegradowana”. Dziś dwa 
razy w tygodniu, zaledwie przez 
kilka godzin, w rewirze odbywa-
ją się jedynie dyżury policjan-
tów, a w razie pilnej potrzeby na 
drzwiach podano numer kontak-
towy do dzielnicowego, plus nu-
mery alarmowe. 

Wójt Gminy Osina, K. Szwe-
do, a także mieszkańcy uważają, 
że jest to zdecydowanie za mało. 
Twierdzą, że sam fakt, iż poste-
runek istniałby, miałby wpływ na 
większe poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców. Sprawy, któ-
re zgłaszają, również byłyby szyb-
ciej rozwiązywane, a starsze oso-
by miałyby ułatwiony kontakt z 

funkcjonariuszami. Dlatego pod-
czas zebrania Komisji łączonej, 
dyskutowano o możliwości utwo-
rzenia posterunku, bądź reakty-
wacji Rewiru Dzielnicowych. Jak 
się okazuje, znaczenie tych pojęć 
zdecydowanie się od siebie różni. 

- W Rewirze pracuje minimum 
trzech policjantów: kierownik i 
dwóch dzielnicowych. Natomiast 
na posterunku tych policjantów 
jest, co najmniej pięciu. Są tą kie-
rownik, dwóch dzielnicowych, oraz 
po jednym policjancie z drogówki i 
wydziału kryminalnego - informu-
je Komendant, K. Targoński. - To 
samo także tyczy się wymogów bu-
dynku, w którym policjanci praco-
waliby. Jeżeli miałby to być poste-
runek, wymogi te są zdecydowanie 
bardziej rygorystyczne i wiążą się z 
całkowitą przebudową aktualnego 
budynku. - dodaje.

Budynek, w którym dzisiaj 
przyjmują dzielnicowi, należy 
do samorządu, nie do policji. W 
związku z tym Komendant nie ma 
możliwości pozyskania zewnętrz-
nych funduszy na przebudowę, a 
i na dzień dzisiejszy nie posiada 
wymaganej kwoty w swoim bu-
dżecie. 

Jeżeli chodzi o sprawy finanso-
we, tym zajmiemy się, kiedy dosta-
niemy odpowiedź od Ministerstwa. 
- mówi Wójt Gminy, K. Szwedo – 
Myślę, że w tej sprawie będziemy 
mogli się porozumieć a Rada nam 
w tym pomoże. Teraz najważniej-
sze jest, aby wniosek został złożony 
do Ministerstwa. Po ankiecie prze-
prowadzonej na stronie interneto-
wej Urzędu wynika, że mieszkańcy 
chcą, aby w Osinie działał posteru-
nek. Dlatego wspólnymi siłami po-
starajmy się o niego – dodaje wójt.

Ustalenie, czy ma powstać nowy 
posterunek, czy też, aby przywró-
cić Rewir Dzielnicowych, było 
trudne. Komendant stwierdził, że 
nie ma celowości żadnego z tych 
działań. Na terenie gminy Osina 
jest mało zdarzeń, co potwierdza-
ją obecni na Komisji Kierownik 
Pionu Prewencji Sebastian Źró-
bek i zastępca Komendanta Ko-
misariatu w Nowogardzie Piotr 
Pietrzak. Natomiast dzielnicowi, 
którzy tam pracują wywiązują się 
ze swoich obowiązków. Mimo to, 
jeżeli wniosek zostanie złożony, 
Komendant zadeklarował, że bę-
dzie wspierał działania Wójta. Za-
proponował także, aby przed zło-

żeniem wniosku przeprowadzić 
wśród mieszkańców debatę, czego 
i jakich działań oczekują od poli-
cjantów. Wówczas też będzie ła-
twiej ustalić przyszłe zadania dla 
funkcjonariuszy. Tym samym, nie 
od Komendanta Goleniowa zale-
żeć będzie, czy jedna z tych pro-
pozycji zostanie przyjęta. Napisa-
ny wniosek trafi najpierw do Mi-
nisterstwa, który może go prze-
kazać Komendantowi Wojewódz-
kiemu. 

Rada większością głosów za, z 
dwoma wstrzymującymi się, przy-
jęła, więc wniosek o udzieleniu 
Wójtowi pełnomocnictwa w spra-
wie złożenia wniosku do MSWiA 
o reaktywację rewiru bądź po-
wstanie posterunku policji. Wójt 
zaś wyraził nadzieję, że przedsta-
wiciele Rady w poszczególnych 

miejscowościach przeprowadzą z 
mieszkańcami spotkania w celu 
ustalenia, czego oczekują od po-
licji. 

W niedługim czasie planowa-
ne jest następne tego typu spotka-
nie, na którym zostaną przedsta-
wione kolejne wnioski i propozy-
cje na temat posterunku policji w 
Osinie. Wszystko wskazuje na to, 
że gmina Osina będzie kolejną, w 
której powstanie posterunek po-
licji. Przypomnijmy, że w samym 
województwie zachodniopomor-
skim przywrócono już dwa poste-
runki: w Dygowie oraz Świnouj-
ściu – Warszewie, a już niedługo 
w Dziwnowie. Władze Golczewa, 
a także inne gminy z naszego wo-
jewództwa, także starają się o po-
wstanie posterunku w ich mieście. 

DŚ

Wójt K. Szwedo wraz z radnymi dyskutują nad złożeniem wniosku o posterunek policji

Komendant K. Targoński wraz z funkcjonariuszami podczas posiedzenia Komisji łączonej

sygnał czytelnika- To skandal!

Dzikie wysypisko nad jeziorem
W piątek po południu dostaliśmy informację od zbulwersowanego mieszkańca Nowogardu, że nad jeziorem, obok ścieżki biegnącej z tyłu za ogrodami 
działkowymi  nawieziono zwały  gruzu. Wczoraj pojechaliśmy i sprawdziliśmy, jak ta sytuacja wygląda.  Na miejscu zauważyliśmy nie tylko duże ilości gru-
zu, ale także wszelakiego rodzaju śmieci. Ewidentnie ktoś w tym miejscu postanowił zrobić dzikie wysypisko. Będziemy sprawdzać, kto jest za to odpowie-
dzialny i dlaczego nikt z gminy tą sprawą jeszcze się nie zajął.                                                                                                                                                                          DŚ

Gruz i śmieci zasłaniają widok na jezioro nowogardzkieSterty gruzu wyrzucone pod liniami wysokiego napięcia
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miało już  nie wylewać…

Jaka ta ciecz wredna
W ubiegłym roku, nasz magistrat odtrąbił rzekomy sukces w sprawie, wylewającej się na ze-
wnątrz w pasie nadjeziornej promenady, zawartości studzienek sanitarnych. Sukces ten, jak 
większość sukcesów obecnego burmistrza, okazuje się jednak tylko propagandowym pu-
stosłowiem.

Od lat upominamy się na ła-
mach DN o rzetelne rozwiązanie 
problemu wylewających się fekalii 
ze studzienek sanitarnych położo-
nych nad jeziorem wzdłuż depta-
ku aż do ulicy Zielonej.  Wskazu-
jemy też na nieskuteczność, reali-
zowanego także od kilku lat przez 
magistrat za duże pieniądze, tzw. 
programu rozdziału kanalizacji- 
sanitarnej od ogólnospławnej.  
Podnosiliśmy również wielokrot-
nie konieczność dopracowania i 
wdrożenia innej, proponowanej 
przez fachowców, koncepcji de-
finitywnie załatwiającej problem.  
Jedyną dotąd reakcją magistratu 
było jednak  trwanie przy swoim 
i wmawianie społeczności, wbrew 
oczywistym faktom, że sprawy 
idą w dobrym kierunku i wkrótce 
problemu nie będzie. Tym szczę-
śliwym finałem miało być zakoń-
czenie ostatniego 7-go etapu re-
alizacji, wspomnianego na wstę-

pie, gminnego projektu rozdziału 
kanalizacji: Jestem przekonany, że 
śmierdzący temat zostanie wresz-
cie rozwiązany, ale wymaga jesz-
cze przebudowania kilku kanałów, 
w których mieszają się ścieki z wo-
dami opadowymi z dość dużego te-
renu, tj. od ul. Zielonej do ul. Ki-
lińskiego.- pisał na początku grud-
nia jeden z urzędników magistra-
tu w odpowiedzi na kolejny tekst 
interwencyjny, który wcześniej 
ukazał się w DN. Jak wszyscy wi-
dzą, prace na Kilińskiego zostały 
już zakończone. Na ocenę efektu 
poczekamy cierpliwie  do pierw-
szej wiosennej ulewy. Niestety ro-
kowania nie są najlepsze także z 
powodu tego, co obserwujemy na 
innych ponoć już „zrobionych” 
terenach nadjeziornych.

Tutaj też miało już być do-
brze…

Czekając na to, co okaże się 
wiosną przy fontannie, zrobili-

śmy rekonesans w niedzielę po 
drugiej stronie przy Szarych Sze-
regów. Tam według innych słów, z 
grudnia, urzędnika Urzędu Miej-
skiego miałoby być tak: Dotych-
czas wykonaliśmy 6 etapów roz-
działu sieci ogólnospławnej na sieć 
sanitarną i deszczową…. Dzięki 
tym działaniom udało się zlikwi-
dować wybijanie ścieków na kąpie-
lisku miejskim, placu Szarych Sze-
regów i wzdłuż murów obronnych. 
To efekt prac wykonanych w obsza-
rze ul. Promenady (wzdłuż plaży), 
ul. Blacharskiej, Kard. Stefana Wy-
szyńskiego i na terenie samego pla-
cu Szarych Szeregów.- tyle urzęd-
nicza propaganda, a jaka jest rze-
czywistość? 

Załączone w tym tekście zdję-
cia z ostatniej niedzieli  pokazu-
ją, jak wygląda ta  rzeczywistość 
po kilkudniowych niezbyt rzę-
sistych zresztą opadach. Zdjęcia 
nie przekazują niestety  zapachów, 
ale wszyscy, którzy się w niedzie-
lę kręcili w tej okolicy, mogli je 
odczuć - nie pozostawia wątpli-
wości, że były to zapachy typowe  
kanalizy – sanitarnej kanalizy.  A 
miało nie wylewać… więcej we-
dług urzędowej wersji rzeczywi-
stości,  prezentowanej w Wiado-
mościach Samorządowych,  od 
dawna nie wylewa -skąd więc to 
to? Pewnie jakiś sabotaż DN co 
Czapli nie lubi, a może to jednak  
Czapla blotko lubi- co zważywszy 
na  ten gatunek nie byłoby niczym 
dziwnym.                                    sm  

sygnały czytelników 

Awaria pompy  
i ścieki w rzece 
Jeden z naszych czytelników zaniepokojony wyciekiem ście-
ków do rzeki Dobrzyca, zaalarmował o tym redakcję DN. 

„Od trzech dni na  ul.Kościusz-
ki  (na wysokości starej winiarni) 
ścieki z uszkodzonej przepompowni 
usytuowanej kilkanaście metrów od 
rzeki Dobrzycy (rzeczka ta wypływa 
z jeziora nowogardzkiego) zasilają 
ją szerokim strumieniem. Na prze-
pompowni jest alarm oznajmiający 
usterkę (lampa błyskowa) oczywi-
ście wyłączony, albo nigdy niedzia-
łający. Kto zatwierdził taką lokali-
zację, gdzie ukształtowanie terenu 
kieruje ścieki wprost do rzeki, nota-
bene pośrednio przez prywatną po-

sesję. Od trzech dni wokoło smród 
i narzekający okoliczni mieszkań-
cy. Jeżeli kilka miesięcy po odbiorze 
kanalizacji na ul. Kościuszki tak się 
sprawy mają, to przyszłość mieni się 
w śmierdzących kolorach” – pisze 
nasz czytelnik. Wraz z listem otrzy-
maliśmy także zdjęcia miejsca, w 
którym doszło do przedostania się 
ścieków do rzeki. 

Wspomniana w liście czytelnika 
przepompownia to element odda-
nej kilka miesięcy temu do użytku 
nowej sieci kanalizacyjnej, jaka zo-

stała doprowadzona do Warnkowa 
od ul. Kościuszki. Inwestycję wyko-
nało Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych w Nowogardzie 
i to ta firma jest odpowiedzialna za 
ewentualne awarie występujące na 
sieci. 

-Wyłączyła się jedna z pomp na 
przepompowni i musieliśmy ją po-
nownie uruchomić. Efekt był natych-
miastowy i w tej chwili wszystko już 
działa jak należy – wyjaśnia krótko 
okoliczności wycieku fekaliów przy 
ul. Kościuszki, Damian Simiński, 

wiceprezes PUWiS. 
Pozostaje wierzyć, że podobne 

awarie więcej zdarzać się już nie 
będą, tym bardziej, co podkreśla 
nasz czytelnik, miejsce to ma szcze-
gólne walory środowiskowe. 

MS
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Bal „Caritas” na rzecz michała Urtnowskiego

Cel jest już bardzo blisko…
Kwotę 8 tysięcy złotych zebrano podczas Balu Charytatywnego „Caritas”, jaki odbył się w minioną sobotę (25.02), w Restauracji „Kamena” w Nowogar-
dzie. Zgromadzone środki mają zostać przeznaczone na zakup roweru ręcznego dla Michała Urtnowskiego, byłego kolarza górskiego, który obecnie po-
rusza się na wózku inwalidzkim. Zbiórka pieniędzy na ten cel nadal trwa.

Na konto Michała trafią nie 
tylko pieniądze ze sprzedaży bi-
letów na bal, ale też środki pozy-
skane w drodze licytacji cennych 
przedmiotów, jakie sprzeda-
no podczas imprezy. Najwyższą 
kwotę uzyskała koszulka z pod-
pisami piłkarzy Pogoni Szcze-
cin – 1100 zł, przekazana na au-
kcję przez Łukasza Zwolińskie-
go - napastnika klubu (obecnie 
wypożyczonego do Śląska Wro-
cław). Za 100 zł mniej zlicytowa-
no brązowy medal, jaki w 2011 
roku Adamowi Małyszowi przy-
znał Polski Związek Narciarski 
– za jego zasługi sportowe. Licy-
towano też cenne puchary m.in. 
Rajmunda Zielińskiego, legen-
darnego nowogardzkiego kola-
rza, olimpijczyka z Tokio i Mek-
syku, czy Żanety Zacharewicz, 
zawodniczki Klubu Motorowe-
go „Cisy”, zdobywczyni I miejsca 
w zeszłorocznych Mistrzostwach 

Strefy Zachodniej Polski.
Dochód z imprezy wyniósł 

łącznie 8 tys. zł. Dodatkowe 2 tys. 
złotych „Caritas” zebrał na dru-
gi dzień, w niedzielę, kwestując 
na rzecz Michała Urtnowskiego 
pod kościołem pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie. To daje 
łącznie 10 tys. zł. Do zakupu wy-
marzonego przez M. Urtnow-
skiego roweru ręcznego brakuje 
zatem jeszcze co najmniej 5 ty-
sięcy. Jest szansa, że uda się do-
zbierać brakującą kwotę. Niektó-
re z wylicytowanych na balu rze-
czy (m.in. wspomniane wyżej 
medale i puchary), decyzją ich 
nowych właścicieli, zostały prze-
kazane na rzecz „Caritas” do po-
nownej licytacji – aukcja odby-
wa się tym razem za pośrednic-
twem znanego portalu Allegro. 
Dodatkowo do „Caritas” zgłosił 
się na razie anonimowy darczyń-
ca, który zadeklarował, że dołoży 

do zakupu roweru.
Michał Urtnowski przez wie-

le lat trenował kolarstwo przeła-
jowe. Osiągał w tej dyscyplinie 
wiele sukcesów. Niestety jego ży-
cie uległo zmianie w dniu 1 lip-
ca 2015, kiedy podczas treningu 
w Szczecinie uległ poważnemu 
wypadkowi. Złamał wtedy krę-
gosłup na odcinku piersiowym, 
a dodatkowo uszkodził sobie 
rdzeń kręgowy. Od tamtej pory 
aktywny zawodowo i sportowo 
młody mężczyzna, porusza się 
na wózku inwalidzkim. Pasja do 
sportu jednak zwyciężyła i teraz 
Michał marzy o własnym rowe-
rze ręcznym, na którym mógłby 
w przyszłości wystartować nawet 
na paraolimpiadzie.  Niestety sy-
tuacja finansowa Michała nie po-
zwala mu zakupić profesjonalne-
go sprzętu do treningu. Obecnie 
ćwiczy na pożyczonym sprzęcie.  
Z pomocą przyszedł mu zespół 
„Caritas” przy parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP i zorganizo-
wał bal, z którego dochód zosta-
nie właśnie przeznaczony na za-
kup specjalnego roweru ręczne-
go. Cel jest już blisko, dzięki lu-
dziom dobrej woli.

Sobotni bal był już drugim, jaki 
zorganizował „Caritas”. Ostat-
ni odbył się przed dwoma laty, 
także w lutym, w Wilii Zbyszko. 
Wówczas zbierano pieniądze na 
wyposażenie świetlicy środowi-
skowej im. Jana Pawła II w No-
wogardzie.

Marcin Simiński

Wspólne zdjęcie organizatorów sobotniego balu oraz najważniejszego gościa wieczoru Michała Urtnowskiego w towarzystwie 
ukochanej partnerki Anny Kłos, druga po prawej- obok Ewa Durska, gość honrowy balu

Jak na prawdziwy bal przystało, nie mogło zabraknąć tańców

Wśród gości balu można było dostrzec przedstawicieli lokalnego samorządu, za-
równo szczebla gminy, jak i powiatu pierwszy od prawej Andrzej Siwy- członek 
zarządu powiatu, Starosta Tomasz Kulinicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Słomski. Dalej widać Państwa Dariusza i Barbarę Olejnik 

Bal wsparło też Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. 
Tu na zdjęciu przedstawiciele firmy od lewej Damian Simiński, wiceprezes oraz 
Krzysztof Juszkiewicz, dyrektor finansowy

Nowogardzcy przedsiębiorcy  na pierwszym planie Ryszard Kądziela wraz z małżonką 

Wśród gości i organizatorów, jak widać na zdjęciu,  panowała wesoła atmosfera
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nie przeszkodził deszcz i wiatr 

Pobiegli ku czci Żołnierzy Wyklętych 
W strugach deszczu i towarzystwie chłodnego wiatru odbyła się w minioną niedzielę (26.02), Nowogardzka edycja ogólnopolskiego biegu Tropem Wil-
czym, upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. 

Mało zachęcająca do biegania 
pogoda, nie odstraszyła uczestni-
ków. Na starcie stawiło się 83 bie-
gaczy, w różnym wieku. Najmłod-
szy miał 8 lat, a najstarszy 75 lat. 
Biegały też całe rodziny z dzieć-
mi. Wszyscy, którzy tego dnia zde-
cydowali się przebiec symbolicz-
ne 1963 metrów (to odwołanie do 
roku, w którym zginął ostatni Żoł-
nierz Wyklęty – Józef Franczak ps. 
„Lalek”) otrzymali też okazjonal-
ne koszuli z nazwą imprezy i wi-
zerunkami wyklętych, którzy byli 
patronem tegorocznej edycji biegu 

Wilczym Tropem.
 Trasa biegu wiodła od bramy na 

plaży miejskiej koło budynku I LO, 
przez Plac Szarych Szeregów, da-
lej alejkami wzdłuż murów obron-
nych, koło restauracji Okrąglak, i z 

powrotem alejkami nad jeziorem 
w kierunku mety, która znajdowa-
ła się przy sali gimnastycznej I LO. 
Całą trasę zabezpieczali uczniowie 

klasy policyjnej z I Liceum Ogól-
nokształcącego. Na jej ostatnich 
metrach, przy boisku „na dolnym”, 
rozwieszono na ogrodzeniach pol-
skie flagi, a także banery, na któ-
rych można było między innymi 
przeczytać kilka informacji na te-
mat „nowogardzkiego Żołnierza 
Wyklętego, Zdzisława Balcerzaka 
ps. „Wiktor”, którego historię przy-
pominamy w numerze z okazji Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który będzie obcho-
dzony już w środę, 1 marca. 

Pierwszy na metę przybiegł Pa-

weł Jackowiak, który otrzymał pu-
char ufundowany przez Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświa-
ty.  II miejsce zajął Bartłomiej Stu-
ligłowa, a III Michał Dawidowski. 
Wśród kobiet najszybsza była Ka-

rolina Posadzka, która przybiegła 
na metę IV. 

Wszyscy dobiegając na metę de-
korowani byli medalami przez mi-

strzynię paraolimpijską Ewę Dur-
ską, oraz Darka Wacławka – głów-
nego organizatora imprezy, nowo-
gardzkiego biegacza mającego na 
swoim koncie starty w marato-
nach. Przyznano też nagrody spe-
cjalne. Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Piotra Słomskiego, 
trafił w ręce najszybszej rodziny 
startującej w biegu - rodziny Kuli-
niczów. Najmłodsza uczestniczka 
biegu, 8-letnia Alicja Parol, otrzy-
mała puchar ufundowany przez 
radnego Marcina Nieradkę. Była 
też nagroda dla najstarszego spo-
śród wszystkich startujących ufun-
dowana przez Mirosława Berezow-
skiego - nowogardzkiego popula-
ryzatora historii Żołnierzy Wyklę-
tych. Nagroda ta, w postaci boga-
to ilustrowanej książki o bohate-
rach podziemia AK, trafiła w ręce 
Tadeusza Filipczaka - emerytowa-
nego nauczyciela wychowania fi-
zycznego. 

Po biegu na uczestników czekała 
gorąca grochówka, słodkości i go-
rąca herbata z cytryną. 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, to impreza 
organizowana w całej Polsce przez 
Fundację Wolność i Demokracja. 
W tym roku biegi pod logiem „wil-
czej łapy” odbyły się w 240 mia-
stach w Polsce i nie tylko. Wzięło 
w nich udział według organizato-

rów ok. 60 tys. biegaczy. Nowogard 
po raz pierwszy dołączył do gro-
na miast, w którym odbywa się ta 
impreza. W tym roku była to piąta 
edycja tej imprezy. 

Podczas biegu zorganizowane-

go w Nowogardzie odbyła się tak-
że zbiórka pieniędzy na lecze-
nie mieszkanki Goleniowa, znaj-
dującej się w śpiączce pn. „Razem 
Obudźmy Justynę”. 

Marcin Simiński

Paweł Jackowiak odbiera puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za 
zwycięstwo w biegu poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kilka sekund przed sygnałem do startu. Na mecie stawiło się 83 biegaczy

Ostatni, ale szczęśliwi na metę wbiegają pani Dorota Sokolińska-Wąsik oraz pan Tadeusz Filipczak- najstarszy uczestnik biegu
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Juniorzy Pomorzanina rozgromili Polonię Płoty

Kacper Kozioł razy cztery
Juniorzy Pomorzanina Nowogard, w czwartek (23 lutego), o godzinie 18:00, na stadionie w Płotach rozgrywali mecz spa-
ringowy z tamtejszą Polonią. Piłkarze z Nowogardu rozgromili swoich rówieśników 8:2, a cztery gole w tym meczu strze-
lił Kacper Kozioł. 

Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 2:8 (0:3)
Gole: Kacper Kozioł (4’, 34’, 67’, 74’), Marek Kowalski (45’), Bartłomiej Kozieł (47’), Mateusz Lasocki (57’), Kacper Litwin (60’)
Skład: Kornel Pękala - Mateusz Toruński, Mateusz Lasocki, Bartłomiej Kozieł, Maciej Podbiegło - Marek Kowalski, Przemysław Bartlewski, Kon-

rad Kolibski, Michał Fedak - Kacper Kozioł, Kacper Litwin; zmiany: Patryk Białasiewicz (B), Adrian Zając, Mateusz Wojtyniak, Radosław Masal-
ski, Michał Teodorczyk.

Zespół Juniorów Pomorzanina nie dał szans piłkarzom Polonii Płoty

Coraz lepsze efekty przynosi 
praca nowego trenera Juniorów 
Starszych Pomorzanina, którym 
w przerwie zimowej został Pa-
weł Błaszczyk. Jego podopieczni 
w miniony czwartek rozgromi-
li na boisku rywali Polonię Płoty. 
Strzelanie rozpoczął już w 4. mi-
nucie niezwykle bramkostrzelny 
w ostatnich sparingach Kacper 
Kozioł, który urwał się obroń-
cą i w sytuacji sam na sam otwo-
rzył wynik tego spotkania. Kolej-
na bramka padła w 34. minucie 
i ponownie była autorstwa Kac-
pra Kozioła. Gola do szatni na 
3:0 gospodarzom strzelił Marek 
Kowalski. Pomocnik Pomorza-
nina popisał się ładnym bezpo-
średnim strzałem z rzutu wolne-
go. Po zmianie stron Pomorza-
nin nie zwalniał tempa i szukał 
kolejnych bramek. Na efekty nie 

trzeba było długo czekać, bo już 
w 47. minucie gola na 4:0 zdobył 
obrońca - Bartłomiej Kozieł. Wy-
nik w 57. minucie podwyższył 
Mateusz Lasocki, który popisał 
się pięknym golem z rzutu wol-
nego, zdobytym z ponad 30 me-

trów. To jednak nie koniec strze-
lania w wykonaniu podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Ponow-
nie o sobie przypomniał Kacper 
Kozioł, który w 67. minucie pod-
wyższył na 7:0. Ten sam piłkarz 
postawił kropkę nad „i” strzela-

jąc ósmego gola dla Pomorza-
nina w 74. minucie. Gospoda-
rze zdołali odpowiedzieć tylko 
dwoma golami i ostatecznie no-
wogardzianie rozgromili Polonię 
Płoty aż 8:2. 

KR 
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siedem goli w sparingu z Dębem Dębice

Wciąż niska frekwencja...
W sobotę (25 lutego), o godzinie 14:00, na stadionie w Płotach Pomorzanin Nowogard 
rozgrywał sparing z występującym w A Klasie Dębem Dębice. Po niezwykle emocjonują-
cej końcówce spotkania, nowogardzianie wygrali w tym meczu 4:3. Trudno jednak cieszyć 
się z tego wyniku, tym bardziej, że trener Zbigniew Gumienny mógł skorzystać tylko z 11 
swoich piłkarzy...

Dąb Dębice - Pomorzanin Nowogard 3:4 (2:1)
Gole: Marek Kowalski (5’), Natan Wnuczyński (66’), Kamil Lewandowski (86’), 

Maciej Dobrowolski (89’)
Skład: Kornel Pękala - Adam Mańka, Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Natan 

Wnuczyński - Maciej Dobrowolski, Marek Kowalski, Michał Jutkiewicz, Dominik 
Wawrzyniak - Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski. 

nowogardzianka startowała w 
Barcelonie

Bieganie sprawia mi 
radość
Niedawno mieszkanka Nowogardu wystartowała w Barcelonie, 
podczas organizowanego tam półmaratonu. Nasza reprezen-
tantka, jak sama przyznaje, bieganie traktuje, jako zabawę i nie 
pojechała do Hiszpanii, aby bić rekordy, tylko przeżyć wspania-
łą przygodę. Udało nam się porozmawiać z Karoliną Kubicką na 
temat jej wyprawy i startu w Barcelonie. 

Karolina Kubicka jest biegacz-
ką amatorką, która tym sportem na 
dobre zajmuje się od kilku lat. Cały 
2016 rok był w jej wykonaniu bardzo 
intensywny, a kolejne starty pozwala-
ły jej na podnoszenie sobie poprzecz-
ki. - Miniony rok przebiegałam prak-
tycznie cały od imprezy, do imprezy, 
na dystansach 10-12 km. W tamtym 
roku udało mi się zaliczyć swój pierw-
szy półmarton, tu na miejscu - w 
Szczecinie, bo wiadomo, że u siebie w 
„domu” to zawsze jest łatwiej, bo bli-
żej i więcej znajomych twarzy zarów-
no pośród biegaczy, jak i tych kibicu-
jących. Nawet moja mamuśka jecha-
ła wtedy wzdłuż trasy rowerem cią-
gle mnie dopingując - opowiada Ka-
rolina Kubicka. Po zakończeniu se-
zonu 2016, nowogardzianka wraz ze 
swoim kolegą, już planowała najbliż-
sze starty. Wówczas narodził się po-
mysł, aby w 2017 roku zaliczyć „Ko-
ronę Półmaratonów”, czyli 5 biegów 
w różnych częściach Polski. Jak opo-
wiada Karolina Kubicka, aby zaliczyć 
taki cykl należy się dobrze przygo-
tować, dlatego gdy obecnie w Polsce 
jest niesprzyjająca aura, narodził się 
pomysł wyjazdu do słonecznej Hisz-
panii. - Biegam z kolegą Mateuszem 
i wspólnie wpadliśmy na pomysł, aby 
zaliczyć „Koronę Półmaratonów”. Aby 
jednak temu podołać trzeba się dobrze 
przygotować, zrobić odpowiedni tre-
ning. Wpadliśmy na najlepszy pomysł 
na świecie, że możemy sprawdzić for-
mę właśnie w Barcelonie - „szybkie” 
21 km w ciepłym klimacie, podczas 
zimowych dni w Polsce. Nigdy wiele 
nie wyjeżdżałam poza nasze granice, 
więc - nie pozostało mi na nic czekać 
i postanowiłam łapać, co daje los. Za-
łatwiliśmy wszystko, co potrzeba, czy-
li samolot, hotele i co najważniejsze 
- pakiet startowy - opowiada Karo-
lina Kubicka.  Jak wspomina nowo-
gardzianka, Barcelona uważana jest 
za jedną z najszybszych tras do bicia 
rekordów półmaratonów i jeszcze do 
niedawna rekord należał do Kenij-
ki Florence Kiplagat, wynoszący 1: 
05: 09, który został 2 tygodnie przed 
wyjazdem naszej reprezentantki po-
bity w innym zakątku świata. Wo-
bec tego Kenijka w tym roku chcia-
ła wrócić na szczyt rekordzistek. W 
samym półmaratonie biegło 17 tys. 
osób i dla zawodniczki z Nowogar-
du było to niesamowite przeżycie. 
- Co 1,5 km stały szkoły bębniarskie 
dopingujące ludzi biegnących - gdy o 
tym pomyślę to od razu mam ciarki! 

Między stacjami z bębnami także wy-
stępowało wiele kapel, więc chyba nikt 
nie myślał o tym, że to aż 21 km stałe-
go biegu, tylko był to idealny moment, 
by zwiedzać miasto i cieszyć się całym 
biegiem i tym cudownym miastem - 
relacjonuje Karolina Kubicka. Na-
sza reprezentantka podczas pierw-
szego pomiaru czasu na dystansie 5 
km uzyskała wynik 29 minut i 29 se-
kund. Na 10 km jej czas wynosił 58 
minut i 20 sekund. Po 15 km Karoli-
na Kubicka mogła pochwalić się cza-
sem 01:27.34, natomiast po 20 km 
01:55.42. Swój półmaraton w Bar-
celonie Karolina Kubicka zakończy-
ła z czasem 02:01.39. Jak przyznaje 
nowogardzianka, to nie czasy się dla 
niej liczą, a raczej możliwość wystar-
towania w tak wspaniałym wyścigu, 
bo jak przyznaje, bieganie sprawia jej 
radość. - Czasy nie są jakieś imponu-
jące, bo nie jechałam tam, aby bić ja-
kieś „rekordy”. Bieganie w moim ży-
ciu jest czymś, co sprawia mi radość, 
nie mam parcia na wynik. Mam par-
cie na szczęście i spełnianie marzeń, a 
to dość niespodziewane stało się jed-
nym z nich - kończy Karolina Kubic-
ka. Nowogardzkiej biegaczce życzy-
my, aby tych swoich marzeń spełnia-
ła jak najwięcej oraz aby według swo-
ich planów zaliczyła „Koronę Półma-
ratonów”. 
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Już niewiele czasu pozosta-
ło do inauguracji rundy jesien-
nej, a trener Zbigniew Gumienny 
wciąż musi „łatać” meczową ka-
drę piłkarzami z drużyny junio-
rów. Tym razem, dzięki młodym 
zawodnikom do Płot mogła po-
jechać przynajmniej meczowa je-
denastka... W składzie pojawił się 
m.in. Kamil Lewandowski, któ-
ry ostatnio nie grał ze względu na 
uraz, po tym, co jednak pokazał w 
tym meczu napastnik Pomorzani-
na, można wnioskować, że po tej 
drobnej kontuzji nie ma już śladu. 
Jak informowaliśmy przed me-
czem Dąb Dębice zajmuje 2. miej-
sce w A Klasie i walczy o awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej - tam 
gdzie obecnie występuje Pomo-
rzanin. Dobra dyspozycja piłka-
rzy z Dębic nie oznacza jednak, że 
Pomorzanin powinien mieć pro-
blemy z niżej notowanym rywa-
lem. W Płotach było jednak ina-
czej... Rywale bardzo szybko ob-
jęli prowadzenie, bo już w 2. mi-
nucie. Wówczas długie dośrod-
kowanie skutecznym strzałem 
głową, napastnik Dębu zamie-
nił na bramkę. Pomorzanin od-
powiedział bardzo szybko, bo już 
po trzech minutach od stracone-
go gola. Po dośrodkowaniu z pra-

wej strony boiska piłkę w polu 
karnym otrzymał Marek Kowal-
ski, który nie miał większych pro-
blemów z pokonaniem golkipera 
rywali. Niestety już w 10. minu-
cie Dąb strzelił swojego drugiego 
gola. Ta bramka to kopie pierw-
szego trafienia. Piłkarze z A Kla-
sy skupili się przede wszystkim na 
długich podaniach pod pole kar-
ne Pomorzanina, taka gra przy-
nosiła pozytywne efekty wobec 
źle dysponowanych nowogardz-
kich obrońców. Do przerwy wy-
nik nie uległ zmianie, a w drugiej 
części Pomorzanin dążył do odro-
bienia strat. Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego dopięli swego w 

66. minucie. Wówczas na bram-
kę Dębu strzelał Rafał Listkie-
wicz, bramkarz rywali wybił piłkę 
przed siebie, a na taki rozwój sy-
tuacji czekał już Natan Wnuczyń-
ski, który z bliskiej odległości do-
bił strzał kolegi doprowadzając do 
wyrównania. Gdy wydawało się, 
że mecz zakończy się remisem 
2:2, w ostatnich pięciu minutach 
spotkania padły aż trzy gole. Naj-
pierw w 85. minucie na prowa-
dzenie po raz trzeci wyszli rywa-
le z Dębic. Błyskawicznie, bo już 
minutę później gola na 3:3 zdobył 
Kamil Lewandowski, który pro-
wadząc piłkę prawą stroną boiska, 
„ściął” na środek pola karnego i 
lewą nogą precyzyjnie uderzył z 
około 11 metrów. W 89. minucie 
kolejną ładną akcję przeprowadził 
Kamil Lewandowski, który wyło-
żył futbolówkę, jak na tacy, na 16 
metr do Macieja Dobrowolskiego, 
który precyzyjnie uderzył dając 
Pomorzaninowi zwycięstwo. Je-
dynym pozytywem z tego meczu 
jest fakt, że nowogardzianie trzy 
razy podnosili się i odpowiada-
li na gole rywali, a następnie sami 
zadali ten decydujący cios, wygry-
wając w tym meczu. 
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Maciej Dobrowolski ładnym golem z 
89. minuty dał Pomorzaninowi zwycię-
stwo w sparingu z Dębem

Karolina Kubicka wystartowała w 
Barcelonie podczas półmaratonu

Bezpłatne szkolenia dla sędziów klubowych

Pomorzanin wyśle dwie osoby
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w marcu organizowane będą 
bezpłatne szkolenia dla sędziów klubowych. Jak udało nam sie ustalić, Pomorzanin zgło-
sił dwie osoby, które odbędą szkolenia, jak przyznaje prezes Marcin Skórniewski, to bardzo 
dobra inicjatywa Związku. 

Zachodniopomorski Związek Piłki Noż-
nej informuje, że szkolenie na sędziów klu-
bowych odbędzie się w Szczecinie w dniu 
11.03.17, w godz.9.30 – 15.30, w Sali kon-
ferencyjnej ZZPN przy ulicy Pocztowej 
30/12. Sędzia Klubowy upoważniony bę-

dzie do sędziowania spotkań swojego klu-
bu w następujących kat wiekowych: Junior 
II Kl., Trampkarz teren, Młodzik teren, Or-
lik, Żak. Kluby do 3 marca muszą oddele-
gować maksymalnie dwie osoby ze swo-
jego klubu, jeśli są zainteresowane szkole-
niami. Należy do tego terminu potwierdzić 
obecność oraz przesłać dane oddelegowa-
nych osób.  Jak poinformował redakcję DN 
prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, 
Klub maksymalnie wykorzysta możliwość 
darmowego szkolenia i do Szczecina wy-
śle dwie osoby. Będą to najprawdopodob-
niej trenerzy. Jakie korzyści niesie ze sobą 

takie szkolenie? - To bardzo fajna inicjaty-
wa Związku. Nie od dziś wiadomo, że roz-
grywki najmłodszych piłkarzy często pozba-
wione są sędziów. Dzięki takim szkoleniom, 
klub będzie posiadał wykwalifikowane osoby, 
które będą mogły sędziować spotkania mło-
dzików itd. Wiąże się to z dużą oszczędno-
ścią, gdyż nie będzie trzeba opłacać sędziów, 
których ewentualnie chcielibyśmy ściągnąć 
do nas na taki mecz młodszych grup. Ponad-
to sędziowie klubowi mogą prowadzić prze-
różne turnieje oraz gry kontrolne - wyjaśnia 
prezes Marcin Skórniewski.  

KR
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skazany na śmierć

Zdzisław Balcerzak – nowogardzki „wyklęty”
Od 2011 roku, 1 Marca, to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Święto Narodowe (bez statusu dnia wolnego od pracy), ustanowione uchwałą 
Sejmu RP, w lutym 2011 roku. Obchody tego święta stają się od dnia jego ustanowienia okazją, aby spłacać dług wdzięczności tym, którzy swoim poświe-
ceniem, często na wagę życia, sprawili, że mimo dziesięcioleci panowania internacjonalizmu komunistycznego, przeżyła jednak idea Polski Niepodległej 
i w związku z tym kolejne już pokolenia Polaków mogą się cieszyć narodową i państwową wolnością. W ramach tej wdzięcznej pamięci, przypominamy 
fragmenty opracowania IPN (autor Ksawery Jasik) poświęconego życiu Zdzisława Balcerzaka ps. „Wiktor”, którego zmagania ze stalinowską komuną ro-
zegrały się też na ziemi nowogardzkiej. 

Rodzina i wychowanie 
Przedstawione w niniejszym 

opracowaniu wydarzenia historycz-
ne dotyczą losu Zdzisława Balcerza-
ka – żołnierza antykomunistyczne-
go ruchu oporu, pochodzącego ze 
Smardzewa w pow. sieradzkim, któ-
ry jest przykładem pokolenia, oka-
leczonego przez system stalinow-
ski. Dla tego pokolenia szczególnie 
cenne było dobro wspólne – bonum 
commune, a w nim państwo i ojczy-
zna. Ta idea została wpojona przez 
patriotyczne wychowanie, które Oj-
czyznę czyni wartością najwyższą.

Rodzina, z której pochodził uro-
dzony w 1929 r Zdzisław Balce-
rzak   była niezłomna w swoich po-
stawach patriotycznych. Jego rodzi-
ce byli członkami AK, wuj – Anto-
ni Bartolik ps. „Szary” dowódcą od-
działu partyzanckiego AK, szefem 
KEDYW-u w Obwodzie Sieradz, od 
1943 r. więźniem obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu, a po 1945 r. 
żołnierzem Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego (KWP), aresztowa-
ny i skazany w 1946 r. przez wła-
dze komunistyczne na karę śmierci. 
Natomiast stryj Leon Balcerzak był 
członkiem Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, później Polskiej 
Organizacji Wojskowej, żołnierzem 
Legionów, a  w  1920  r.  uczestni-
kiem  wojny  polsko-bolszewickiej  
m.in.  brał  udział w obronie War-
szawy. Jak rozpoczęła się historia 
walki młodego Zdzisława z komu-
nistycznym reżimem narzuconym 
Polsce po wojnie?.   W chwili zakoń-
czenia wojny miałem 16 lat.- wspo-
mina  Z Balcerzak -  Był to dla 
mnie niebezpieczny wiek. Zaczyna-
łem odczuwać potrzeby, na które nie 
umiałem jeszcze zapanować. Ojciec 
chciał, bym się uczył, naciskał na 
mnie, zapędzał do książki. Odczu-
wałem wtedy te jego wysiłki jako nie-
znośne ograniczanie mojej swobo-
dy. Zaciążył na tej mojej krnąbrno-
ści okres nieuporządkowanego życia 
w czasie okupacji i odzwyczajenie się 
od systematycznej nauki. Od wio-
sny 1946 r. interesowałem się losami 
krewnych Czesława, Tadeusza oraz 
Antoniego Bartolików, którzy nagle 
zaczęli się ukrywać przed milicją za 
to, że byli w partyzantce 4. Dowie-
działem się wtedy, że do końca woj-
ny wuj Antoni był w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu. Pomaga-
łem im w ukryciu się przed władzą. 
Jesienią 1946 r. zostałem poinformo-
wany, że zostali aresztowani. Antoni 
został skazany na karę śmierci. Nie 
mogłem się z tym pogodzić, że ta-
kich patriotów, walczących z Niem-
cami zamykano i mordowano. Wie-

działem już, że ta władza jest wro-
ga Polakom, że służy Ruskim dlate-
go się zbuntowałem

Ucieczka do „leśnych”   
Wiosną 1947 r. kiedy był w 2 

klasie, został przez rodziców po-
wiadomiony o wezwaniu go do 
Rejonowej Komendy Uzupełnień 
w Pabianicach. Nie zgłosił się na 
komendę, ponieważ w między 
czasie, za pośrednictwem Kazi-
mierza Staniewskiego z Wągłcze-
wa, związał się organizacyjnie z 
KWP.  Na początku maja 1947 r. 
w lesie k. Kliczkowa Małego zo-
stał przyjęty do oddziału KWP 
ppor. Antoniego Chowańskiego 
ps. „Kuba” – b. podkomendnego 
„Szarego” z sieradzkiego Obwo-
du AK i KWP krypt. „Młockar-
nia”. Złożył przed „Kubą” przy-
sięgę i otrzymał, po aresztowa-
nym komendancie sieradzkie-
go ruchu oporu W. Bobrowskim, 
pseudonim „Wiktor”. Dodatko-
wym argumentem przemawiają-
cym za przyjęciem go do oddzia-
łu były koligacje rodzinne z Bar-
tolikami. Został przeszkolony i 
wyposażony w broń palną kara-
bin kb Mauser wz. 98a. Chrzest 
bojowy przeszedł w tejże miejsco-
wości, ubezpieczając miejsce akcji 
podczas rozbicia Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Po niej wraz z jednostką ukrywał 
się na placówce w Kolonii Grójec 
u Kulika. 7 V 1947 r. około godz. 
22.30 w Stanisławowie na roz-

kaz „Kuby” uczestniczył w dzia-
łaniach prewencyjnych, w wyniku 
których m.in. ujęto funkcjonariu-
sza KP MO w Końskich – Włady-
sława Smoka oraz Czesława Do-
magałę z SL, którym po rozbro-
jeniu wymierzono karę chłosty 
oraz nałożono kontrybucję w wy-
sokości 30 tys. zł. Po jednodnio-
wym pobycie w Lipiczach par-
tyzanci dotarli w dn. 15 maja do 
Dobrosławia w pow. wieluńskim, 
celem nawiązania kontaktu z ko-
mendantem Dowództwa Oddzia-
łów Leśnych KWP Teren 731 – Ja-
nem Małolepszym ps. „Murat” (b. 
AK-owcem, który jak większość 
dowódców polowych podziemia 
antykomunistycznego nie ujaw-
nił się podczas amnestii w mar-
cu 1947 r.) 5. Na odprawie „Kuba” 
podporządkował się rozkazom 
Małolepszego, odebrano przysię-
gę od żołnierzy „Kuby”. Następ-
nie „Murat” przekazał instrukcję 
KWP. Z. Balcerzak zeznał potem 
w śledztwie, iż W czasie tego spo-
tkania złożyłem przysięgę przed 
„Muratem” i otrzymałem pseudo-
nim „Wiktor”. Również „Kuba” z 
„Muratem” przeprowadził rozmo-
wę na temat dalszej działalności 
naszej bojówki. Po dwóch dniach 
cała nasza bojówka opuściła meli-
nę „Murata” pozostawiając z nimi 
„LisaKulę” i „Cygana”, udając się 
ponownie w teren pow. sieradzkie-
go w celu nawiązania kontaktu z 
„Zaporą”, którego nie znałem.

 Rozbicie oddziału „Zapory” i 
koniec partyzantki

Potem już jako członek  oddzia-
łu „Zapory” do końca 1947 roku 
uczestniczył w wielu akcjach mają-
cych na celu ochronę ludności przed 
działaniami reżimowych funkcjona-
riuszy. W tej walce dochodziło także 
do potyczek zbrojnych. Niestety  27 
stycznia 1948 roku oddział Z Balce-
rzaka rozbity został przez UB. Wie-
czorem tego samego dnia połą-
czone grupy pościgowe bezpieki 
ponownie natknęły się na party-
zantów „Murata”, tym razem był 
to ostateczny bój. W czasie wal-
ki w pobliżu gajówki Koryta za-
bity został przez milicjanta z Ko-
nina dowódca oddziału zbrojne-
go KWP „Bałtyk” por. „Zapora”; 
jego ochrona kpr. „Czesiek”. Resz-
ta rannych partyzantów zbiegła. 
Ze strony UB Kalisz poległ – Jó-
zef Skórzewski. Zwłoki „Zapory”, 
„Cześka” i „Czarnego” z Popów-
ka milicjanci z Kalisza przewieź-
li do miejskiej kostnicy, gdzie 28 
I 1948 r. poddano oględzinom i 
identyfikacji rodzinom zabitych. 
Partyzantów potajemnie pocho-
wano w lesie 30 stycznia 1948 r. 
w okolicach wsi Zduny (pow. Ka-
lisz) na b. terenie, gdzie hitlerow-
cy mordowali Polaków. Oto frag-
ment wspomnienia Z. Balcerza-
ka z przebiegu tej zasadzki: …sły-
szałem strzelaninę, uświadomiłem 
sobie, że dopadli „Czarnego”. Wi-
działem przez szpary tej szopy jak 

go ciągnęli za ręce i wrzucali do sa-
mochodu. Kilkakrotnie zagląda-
li do szopy, a ja leżałem metr nad 
nimi bez ruchu, prawie nie oddy-
chałem, aby mnie nie znaleźli. Po 
ustaniu hałasu w gospodarstwie 
około godz. 21 wyszedłem z szo-
py przyczajony. Natknąłem się na 
gospodarza, który zdębiał na mój 
widok, opowiedział mi o zajściu, 
a następnie udzielił mi pomocy. 
Przebrałem się, a potem odwiózł 
mnie do krewnego. Ten z kolei pod-
wodą na stację kolejową Kucharki. 
Wsiadałem do pociągu uzbrojony 
w dwa granaty i pistolet. Wysia-
dłem przed Błaszkami i dotarłem 
do ciotki Marii w Wojkowie. I tak 
skończyła się partyzantka.

Dalsza działalność i ucieczka 
na ziemie zachodnie   

Rozbicie oddziału „Bałtyk” 
zakończyło działalność zbroj-
ną „Wiktora” w organizacji anty-
komunistycznej kierowanej przez 
kpt. „Murata”. Do wiosny 1948 
r. ukrywał się na kilku kwate-
rach m.in. w Wągłczewie u księ-
dza Czesława Oponowicza, An-
toniego Augustyniaka, Stefana 
Owczarka i Kazimiery Jarczew-
skiej. 6 IV 1948 r. w wyniku pro-
wadzonych przez UB poszuki-
wań żołnierzy z b. oddziału KWP 
„Bałtyk” w czasie obławy zatrzy-
mano partyzanta strz. Maria-
na Adamczewskiego „Kostka”. W 
czasie przesłuchań żołnierz ten 
załamał się i za cenę życia pod-

W 1949 roku ukrywał się na  terenie Nowogardu pracując pod zmienionym nazwiskiem 
jako Jerzy Wolski w Spółdzielni Jajczarsko - Mleczarskiej (vis a vis cmentarza). 
Po nakryciu przez UB, uciekł aresztującym go w mleczarni funkcjonariuszom,
 w iście filmowym stylu.Mimo ran postrzałowych odniesionych podczas ucieczki 
  przy pomocy rodziny Bomba z Ostrzycy,udało mu się wrócić na swoje tereny 
   rodzinne w centralnej Polsce.
    Tam po kilku miesiącach aresztowany.
     Spędził w PRL-owskich więzieniach za działalność konspiracyjną 15 lat. 
      Zmarł w 2013 roku we Wrocławiu.

Zdzisław Balcerzak 
ps „Wiktor” 
żołnierz ooddziału 

legendarnego kpt.„Murata”

Nowogardzki 
„Wyklęty” 
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jął współpracę z UB. Skutki ujaw-
nienia przez „Kostka” informacji 
o organizacji okazały się katastro-
falne. Już 7 IV 1948 r. urządzo-
no pacyfikację, w wyniku której 
aresztowano 115 osób, w większo-
ści współpracowników poległe-
go por. „Zapory” z woj. poznań-
skiego. W obawie przed areszto-
waniem „Wiktor” wraz z innymi 
członkami KWP.  Ukrywali się na 
terenie Wilczkowa i Dębiny pow. 
Środa Śląska pod zmienionymi 
nazwiskami. Z. Balcerzak  figu-
rował  jako  Jerzy  Wolski,  pra-
cował  wraz z Edwardem Pasiem 
vel Aleksandrem Trzmielem i Ja-
nem Chowańskim vel Józefem 
Płucienniczakiem m.in. przy wy-
rębie lasu w Wilczkowie u leśni-
czego Kazimierza Kuzaka. Z J. 
Płucienniczakiem mieszkała jego 
siostra Maria vel Chowczyńska. 
Zamieszkali czasowo u Kazimie-
ry Bilińskiej i Michała Dziadowi-
cza w Prószkowie. U tego ostat-
niego mieszkała również Krysty-
na Balcerzak vel Teresa Pietrzak – 
siostra Zdzisława, która przygo-
towywała im posiłki. Ukrywał się 
tam czasowo m.in. A. Chowański 
vel Zygmunt Sobczak oraz Wła-
dysław Bochniak i kuzyn A. Cho-
wańskiego Jan Tomaszewski ps. 
„Radek”. Mimo przerwanej łącz-
ności z kpt. „Muratem”, na sku-
tek jego aresztowania w dn. 9 XI 
1948 r., partyzanci nadal prowa-
dzili działania antykomunistycz-
ne o charakterze propagando-
wym oraz aprowizacyjnym uży-
wając pieczęci i kwitów organiza-
cyjnych KWP „Teren 731”. Pod-
czas pobytu na terenie pow. Środa 
Śląska i Legnicy przy użyciu broni 
palnej przeprowadzono sześć ak-
cji ekspropriacyjnych na gmin-
ne spółdzielnie „Samopomoc 
Chłopska” m.in. listopadzie 1948 
r. w Malczycach, w Szczepanowie 
i Przedmościu, w grudniu w Le-
gnicy, w styczniu 1949 r. w Mięki-
ni, oraz w kwietniu 1949 r. w Bu-
kówku, gdzie „Wiktor” wraz z Wła-
dysławem Bochniakiem dokona-
li zaboru mienia w postaci maszy-
ny do pisania. „Wiktor” sporządził 
ok. 100 ulotek antypaństwowych, 
które rozkolportowano na terenie 
powiatu. Ze względów bezpieczeń-
stwa w lutym 1949 r. „Kuba” i „Ra-
dek” ewakuowali się na teren pow. 
sieradzkiego, zaś Z. Balcerzak i E. 
Paś w zamiarze przekroczenia gra-
nicy polsko-niemieckiej udali się 
w strefę przygraniczną. 23 III 1949 
r. na stacji kolejowej w Lubaniu 
Śląskim podczas kontroli doku-
mentów zatrzymano E. Pasia, po-
nieważ znaleziono u niego pistolet. 
Natomiast Z. Balcerzakowi udało 
się zbiec. Wyrokiem WSR we Wro-
cławiu z dn. 31 V 1949 r. E. Paś za 
nielegalne posiadanie broni zo-
stał skazany na 8 lat więzienia, nie 
rozszyfrowano wówczas kim był. 
W maju 1949 r. w wyniku ujęcia 
przez UB „Zbyszka”, „Wiktor” wraz 
z Janem Chowańskim i jego siostrą 

wyjechali w Szczecińskie, ukrywa-
li się w Maciejewie k. Nowogardu 
u krewnych.

Okres nowogardzki – zasadzka 
rana i brawurowa ucieczka 

Po przypadkowym aresztowa-
niu Władysława Bochniaka na-
mierzono Teresę Pietrzak. Zosta-
ła ona ujęta w dn. 29 VI 1949 r. w 
Malczycach przez PUBP w Środzie 
Śląskiej. Podczas przesłuchania ze-
znała, iż nazywa się Krystyna Bal-
cerzak, jest siostrą Zdzisława Bal-
cerzaka i wraz z nim oraz z inny-
mi członkami KWP „Murata” pod 
zmienionymi nazwiskami ukry-
wała się na terenie pow. Środa Ślą-
ska. Ujawniła prawdziwe perso-
nalia osób poszukiwanych i miej-
sca ich przebywania. Na podstawie 
wymuszonych zeznań, aresztowani 
zostali: 12 VII 1949 r. Maria Ubych 
vel Chowczyńska, J. Chowański vel 
Płucienniczak, Kazimiera Bilińska, 
Kazimierz Kuzak. „Tadek” został 
zamordowany po procesie 19 V 
1950 r. w Łodzi. Jego brat por. An-
toni Chowański „Kuba” kontynu-
ował walkę z komunistami do 15 
III 1950 r., okrążony na Kurku, zo-
stał zabity przez łódzki pułk KBW.

Represje UB dotknęły również 
rodzinę Balcerzaków w Wągłcze-
wie. Codzienne rewizje, maltreto-
wania cielesne, czasowe osadzenia 
w areszcie. Oddział KBW zniszczył 
nam zabudowania i wyposażenie 
co doprowadziło ojca do ostatecz-
nej ruiny materialnej i psychicz-
nej, aż w końcu aresztowano moją 
matkę co miało zmusić do mojego 
ujawnienia – wspominał Z. Balce-
rzak. Dopiero po znalezieniu przez 
UB listu u aresztowanej Krysty-
ny Balcerzak ustalono, iż Zdzisław 
vel Jerzy Wolski zatrudniony był w 
Centrali Spółdzielczej Spółdzielni 
Mleczarsko-Jajczarskiej w Nowo-
gardzie w charakterze pracownika 
biurowego. Na podstawie wywiadu 
potwierdzono dane i zaplanowa-
no zasadzkę. „Wiktor” wspominał, 
iż 10 lipca 1949 r., gdy pracowałem 
w biurze spółdzielni przyszło mnie 
aresztować czterech funkcjonariu-
szy UB, którzy rozkazali podnieść 
ręce do góry. Gdy rąk nie podno-
siłem do góry jeden z funkcjonariu-
szy wystrzelił i pocisk przeszedł mi 
koło ucha, następnie gdy w dalszym 
ciągu nie podnosiłem rąk do góry 
ponownie oddano do mnie strzał i 
zostałem lekko draśnięty pociskiem 
w prawe ramię. W tym momencie 
skoczyłem na jednego z funkcjona-
riuszy UB i nim się zasłoniłem, wy-
cofałem się za drzwi, a następnie 
zostawiłem go i zbiegłem na dół po 
schodach. Gdy biegłem ponownie 
otrzymałem postrzał w lewą łopatkę 
i pocisk zatrzymał się wewnątrz cia-
ła. Po wybiegnięciu z budynku sko-
czyłem na rampę i gdy zeskoczyłem 
z niej znowu dostałem postrzał na 
wylot w prawą nogę wyżej kolana. 
Wybiegłem na ulicę prowadzącą za 
miasto i w tym momencie dostałem 
jeszcze jeden postrzał w prawą ło-
patkę. Wlokłem się jakieś 100 me-

trów, aż natknąłem się na jadące-
go chłopa z końmi, widząc mnie za-
krwawionego z bronią „TT” pomógł 
mi. Wsadził mnie na konia i kon-
no odjechałem do lasu. Na skraju 
lasu puściłem konia i ukryłem się w 
zaroślach nad strumykiem. W lesie 
koszulką obandażowałem się. Wie-
czorem wyszedłem z lasu i od na-
potkanej dziewczynki w polu o na-
zwisku Bąba otrzymałem pomoc. 
Dała mi opatrunki i jedzenie, za-
brałem również przyniesione ubra-
nie i przebrałem się. Poszedłem na 
stację kolejową, byłem wycieńczo-
ny, a że w pobliżu były magazyny 
wojskowe ukryłem się w hangarze 
przeznaczonym dla artylerii. Prze-
bywałem tam dwa dni mając wy-
żywienie, które dała mi dziewczyn-
ka. Potem przedostałem się w okoli-
cy pierwszego przystanku od Nowo-
gardu w kierunku Goleniowa. 

Powrót do stron rodzinnych, 
aresztowanie. .

Próba skontaktowania się z J. 
Chowańskim i Marią zakończyła 
się fiaskiem. Prowadzone zasadz-
ki przez UB spowodowały, że przez 
dwa tygodnie ukrywał się w oko-
licznych lasach. Leczył się w wiel-
kiej tajemnicy u Tadeusza Żelika w 
Prószkowie oraz na Kolonii Wilcz-
kowskiej. W pierwszym okresie le-
czenia pomagał mu także Stefan 
Rutkowski (b. wojskowy, ppor. re-
zerwy, kierownik Fabryki Kafli w 
Środzie Śląskiej), którego poznał 
na weselu w maju 1949 r. Stefan 
Rutkowski pomagał Z. Balcerza-
kowi w legalizacji na terenie Środy 
Śląskiej. Utrzymywał z nim kon-
takty nieprzerwanie aż do czasu 
aresztowania.

Po miesiącu rekonwalescencji 
Z. Balcerzak na fałszywych doku-
mentach jako Mieczysław Winiar-
czyk wyjechał do Katowic, gdzie 
przebywał do stycznia 1951 r., Za-
mieszkał w hotelu Szkoły Górni-
czej przy kopalni „Wujek”, praco-
wał jako murarz. Do maja 1951 r. 
pracował w Nowej Hucie podając 
się za Stanisława Steca, zatrudnio-
ny przy budowie osiedla. Od maja 
1951 r. do marca 1952 r. jako Mie-
czysław Winiarski pracował w 
Kołkowie (pow. Pińczów) u gospo-
darza Kazimierza i Anieli Smogu-
rów. Uciekł z miejsca tymczasowe-

go zamieszkania w wyniku kon-
frontacji z milicjantami. 4 IV 1952 
r. przybył do Złotoryi, podjął pra-
cę w Zjednoczenia Budownic-
twa Miejskiego Oddział w Legni-
cy, pracował jako murarz w Wil-
kowie. Mieszkał w hotelu robotni-
czym przy ul. Drzymały nr 9. Tu 
również zmienił nazwisko tym ra-
zem na Piotr Widera, aby uniknąć 
rozszyfrowania kim jest. 

Mimo aresztowania członków 
i współpracowników KWP nadal 
przeciwko niemu prowadzone było 
rozpracowanie operacyjne krypt. 
„RSW” pod kontrolą Wydziału III 
WUBP we Wrocławiu.

Na początku lipca 1952 r. w wy-
niku tajnej kombinacji operacyj-
nej prowadzonej przez WUBP 
we Wrocławiu z udziałem agen-
tury, sekcja PUBP w Środzie Ślą-
skiej aresztowała S. Rutkowskiego, 
który w zeznaniach ujawnił Pio-
tra Widerę vel Balcerzaka. Za po-
średnictwem dyrektora technicz-
nego ZBM w Szczawnie Zdroju 
(uprzednio zwerbowanego przez 
UB do współpracy), Z. Balcerzak 
uzyskał fikcyjną delegację z pra-
wem wyjazdu do Warszawy na 
okres dwóch tygodni. W wyniku 
tajnej operacji w dn. 15 VII 1952 r. 
został zdjęty w Złotoryi. Znalezio-
no przy nim pistolet „TT” nr 2497 
z 1944 r. odbezpieczony do strzału, 
oraz zapasowy magazynek 28 naboi 
kaliber 7.62. Ponadto zakwestiono-
wano: zaświadczenie i legitymację 
ZMP na nazwisko Julian Więcław-
ski, kartę meldunkową, przepustki 
służbowe, delegację nr 1576/52, le-
gitymację Służba Polsce na nazwi-
sko Piotr Widera, (In blanco) do-
wodu zatrudnienia, 10 zdjęć, w 
tym jedno „Kuby” oraz grzebień 
fryzjerski. Aresztowania dokonał 
st. ref. Julian Binkiewicz przy po-
mocy funkcjonariuszy z Wydziału 
IV WUBP we Wrocławiu..

Śledztwo w sprawie Piotra Wi-
dery vel Zdzisława Balcerzaka 
wszczęto 17 VII 1952 r. Po rozszy-
frowaniu kim naprawdę jest został 
przekazany do dyspozycji Wydzia-
łu III WUBP w Łodzi. Oskarżo-
ny za tzw. przynależność do kontr-
rewolucyjnej organizacji KWP, 
uczestniczenie w zamachach na 
organa bezpieczeństwa, nielegalne 

posiadanie broni i próbę obalenia 
„władzy ludowej”.

Proces i kara śmierci
 Śledztwo w WUBP w Łodzi za-

kończono 26 II 1953 r. i przekazano 
pod jurysdykcję sądu wojskowego.

W dniu 15 IV 1953 r. Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Łodzi skazał Z. 
Balcerzaka na karę śmierci z utratą 
praw na zawsze i przepadkiem ca-
łego mienia. Najwyższy Sąd Woj-
skowy w Warszawie w dn. 18 VIII 
1953 r. złagodził orzeczoną karę 
śmierci zamieniając ją na dożywo-
cie. 14 VI 1956 r. w wyniku amne-
stii wyrok zamieniono na 15 lat.  
Z. Balcerzak odbył pełną karę 15 
lat pozbawienia wolności. Więzio-
ny był we Wrocławiu, w Łodzi przy 
ul. Anstadta, a po procesie przy ul. 
Sterlinga oraz w areszcie śledczym 
przy ul. Kopernika 29, następnie 
w Sieradzu, Rawiczu, Wronkach, 
Strzelcach Opolskich, Bydgoszczy. 
W 1964 r. przebywając w Aresz-
cie Śledczym w Strzelcach Opol-
skich ukończył gimnazjum tech-
niczne, co zagwarantowało mu w 
przyszłości pracę w zawodzie elek-
tronika. 15 VII 1967 r. mając 38 
lat. wyszedł na wolność. W 1968 r. 
ożenił się z Janiną z d. Śleziak. Pra-
cował w Spółdzielni „Elektron” we 
Wrocławiu, a w latach później-
szych prowadził firmę naprawy ra-
dia i telewizorów. Był również tak-
sówkarzem w Zrzeszeniu Trans-
portu Prywatnego we Wrocławiu. 
2 III 1992 r. Sąd Wojewódzki w 
Łodzi IV Wydział Karny w posta-
nowieniu unieważnił wyrok Woj-
skowego Sądu Rejonowego z 15 
IV 1953 r., uznając działalność Z. 
Balcerzaka ps. „Wiktor” w KWP za 
działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego. W 1992 r. 
mając 63 lata przeszedł na emery-
turę. Jako  kombatant awansowany 
do  stopnia porucznika, inwalidów 
wojennych we Wrocławiu. Zmarł 
w 2013 roku w Wrocławiu.

   Opracował Marek Słomski
1 

Akta operacyjne, Dot. poszukiwanego 
przez PUBP Nowogard, na zlecenie MBP, 
członka bandy »Mu- rata« Z. Balcerzaka, 
ukrywającego się pod nazwiskiem Wolski 
Jerzy. Materiały o sygn. 8555/III zniszczo-
no w 1981 r. – wpis na podstawie zapisów 
kartoteczno-ewidencyjnych

Rampa odbiorcza przy nowogardzkiej mleczarni. Z tego budynku Zdzisław Balcerzak ps. Wiktor uciekał przed 4 funkcjonariu-
szami Urzędu Bezpieczeństwa 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Podwójny sukces naszych siatkarzy! 
Zespół siatkarzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica udowodnił, 
że jest w doskonałej formie – świadczy o tym zwycięstwo w Finale Powiatu oraz w Turnieju 
o Puchar Starosty Goleniowskiego. 

Finał Powiatu odbył się 
07.02.2017 r., nasz zespół zajął 

pierwsze miejsce pokonujac dru-
żyny z I LO Nowogard, ZSO No-

wogard oraz ZS nr 1 Goleniów. W 
skład drużyny siatkarzy wchodzą: 
Eryk Machoń, Patryk Krystkie-
wicz, Filip Jarota, Adrian Bana-
siewicz, Konrad Pasik, Sebastian 
Dobruchowski, Paweł Paszkie-
wicz oraz Alek Pakulski. Zwycię-
stwo w Finale Powiatu zapewni-
ło awans do Regionu B, który od-
będzie się w Świnoujściu. Zespół 
chłopców może się pochwalić 
również zwycięstwem  w Turnie-
ju Noworocznym Piłki Siatkowej 
Chłopców w ZS nr 1 w Golenio-
wie o Puchar Starosty Goleniow-
skiego, który odbył się 27.01.2017 
r. Opiekunem zespołu jest Pan 
Marcin Wolny. 

GRATULUJEMY!!! Życzymy 
dalszych sukcesów!

Drużyna chłopców z opiekunem Panem Marcinem Wolnym 

II miejsce siatkarek 
Sukcesem mogą pochwalić się 

również siatkarki, które w Fina-
le Powiatu (06 lutego 2017 r.) za-
jęły II miejsce. 

Skład drużyny: Eliza Guz, Mar-
tyna Fedak, Nikola Jasek, Patrycja 
Florczak, Patrycja Pietrzyk, Ga-
briela Lesner, Wiktoria Dąbrow-
ska i Nikola Walkowiak. 

Opiekunem zespołu jest Pani 
Aneta Wodnicka. Gratulujemy i 
życzymy kolejnych sportowych 
sukcesów. 

„Poznajemy dokumenty papieży-
Franciszek, LAUDATO SI”
Dnia  31 stycznia 2017 r. w ZSP odbył się etap szkolny IX Archidiecezjalnego Konkursu Pa-
pieskiego pt.: „Poznajemy dokumenty papieży-Franciszek, LAUDATO SI”.   

W konkursie wzięło udział  6 osób:
Konrad Małek-kl. lV THE
Kinga Makowska- kl.III TH
Aleksandra Tracz-kl III TH
Wiktoria Żbikowska-kl.I TL
Patrycja Langa- kl. II K
Gabriela Szczypek-kl.  II K
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowa-

ło się 5 osób. Etap diecezjalny odbędzie 
się 3 marca  w Auli Uniwersytetu Szcze-
cińskiego.

Dziękuję uczniom za wzięcie udziału w 
konkursie i zachęcam do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach religijnych.

  ks. Robert Dąbrowski

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

aTerima meD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze nia drob ne

rekLama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

KOMIS-OSINA 
zaprasza 

od czwartku do niedzieli
 w godz. 9.00 – 16.00 

w ofercie: meble, 
narzędzia, odzież, 
art. gospodarstwa
 domowego i inne. 
Nowe i używane. 

Co tydzień 
nowa dostawa. 

Zapraszamy do Osiny.

nierUCHOmOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę 

budowlaną w kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

• Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

• Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w Nowogardzie 
na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można za-
kupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

• Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w No-
wogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 
691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam mieszkanie w 
Szczecinie, 2 poziomowe, 
ok. 100 mkw., 4 pokoje, ul. 
Krasińskiego. Tel. 781 048 
729

• Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

• Sprzedam działki budow-
lane w Karsku. 666 730 
305 

• Kawalerka do wynaję-
cia 38m Goleniów, opłaty 
1400zł + prąd. 782 826 141 

• Sprzedam pilnie całe pię-
tro kamienicy z mieszka-
niem i pomieszczeniem 
po byłej przychodni le-
karsko-stomatologicznej 
o pow. ok. 300 m2 w Do-
brej Nowogardzkiej. Ide-
alna na hotel, przedszko-
le, działalność gospodar-
czą. Cena do uzgodnie-
nia. 9139 20 057

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe bezczynszo-
we. Tel.. 667 353 565 

• Do wynajęcia dwupokojo-
we mieszkanie. Może być 
dla cudzoziemców. Tel. 
601 500 090 

•  Sprzedam mieszkanie 
kompletnie umeblowa-
ne i wyposażone w sprzęt 
AGD, 45m2 na parterze 
wraz z działką ogrodową. 
601 408 599. 663 366 727 

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
kojowe w Nowogardzie. 
Tel. 791 998 085 po 17stej

• Do wynajęcia kawalerka, 
umeblowana na ul. Leśnej. 
508 070 311 

• Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

• Sprzedam garaż blaszany – 
ocieplony przy ul. Zamko-
wej. 530 118 199 

• Sprzedam lub wydzier-
żawię w Błotnym Młynie 
10ha ziemi rolnej tel. 668-
676-788.

• Sprzedam działki budow-
lane w Karsku przy dro-
dze. 691 664 658

• Do wynajęcia mieszkania 
dla pracowników w Nowo-
gardzie. 603 70 56 70 

mOTOrYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, 
motocykle, motorowery. 
Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer 
L3H2 rok 2013 pierwszy 
właściciel serwisowany w 
Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 
970 

•	 Sprzedam lublina na czę-
ści silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 
471

•	 Kupię mercedesa każde-
go. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 
799 666

• Sprzedam przyczepkę 
samochodową dwuosio-
wą bez papierów. 668 509 
770 

• Sprzedam Mercedesa 
W-210 CDI. Tanio. Stan 
bardzo dobry. 788 620 368 

•  Sprzedam tanio! Renault 
Laguna 2001 r. z przebie-
giem 173 677 km, benzyna 
1.6 16 V. Tel. 512 013 258 

•	 ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki ja-

dalne vineta, denar. 782 
036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	 sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą 
w dobrym stanie. 697 021 
976 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 
190 

•	 Sprzedam siewnik Pozna-
niak. Tel. 605 468 190 

•	 Sprzedam jałówki rasy Li-
muzyne. 782 429 405 

•	 Sprzedam silos paszowy 
11 ton, 3 sztuki. 511 731 
352

•	 Sprzedam presę kostkują-
cą i pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 
•	 Sprzedam byczki, cielaki 

HF odpojone. Transport. 
Tel. 603 242 525 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 
576 417 

•	 Sprzedam ciągnik C-328, 
silnik przód 330, kopaczka 
dwurzędowa w dobrym 
stanie tanio. Pług dwuski-
bowy, radełka, brony za-
wiesznane trójki. 91 39 
104 90 

 UsłUgi
• P R A N I E - M A G I E -

L,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ 
S A M O C H O D O W E J / 
SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ/SPRZĄTA -
NIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

• PRANIE DYWANÓW I 
TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 
516

•	 mOnTaŻ meBLi, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 Firma UsłUgOWa „zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

• Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i 
rzetelnie. Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, de-
klaracje VAT i rozlicze-
nia PIT. 726 601 608 

• Usługi ogrodnicze- przy-
cinanie drzew i krzewów. 
500 789 687 

• Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 
937

• Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

• Matematyka. 668 17 12 12 
• TRANSPORT-PRZE -

PROWADZKI. 665 720 
037 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

• Zatrudnię kierowce C+E. 
Tel. 783 678 674 

• Pokojowy/pokojowa, Me-
klemburgia (Niemcy), po-
szukujemy pań i panów 
do pracy w hotelarstwie 
na terenie Niemiec. Za-
pewniamy zakwaterowa-
nie i transport, stawki nie-
mieckie. Tel. 91 820 17 30 
Przyjmę do pracy w lesie. 
665 544 518

• Zatrudnię ekspedientkę 
do sklepu spożywczego 
Lewiatan. ul. Boh. War-

szawy 102. Tel. 91 39 21 
373 , 502 239 619

inne
•	 Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. 
Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosme-
tologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 
718

•	 Organizowanie kuligów. 
607 73 98 66

•	 Kupię antyki i różne staro-
cie. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 
42 cale, stan bardzo do-
bry+ DVD Sony. 513 444 
970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant 
z niemiec dwufunkcyjne 
wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszka-
nia,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vail-
lant z wlasnym palnikiem 
gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrzeWóz OsóB - rO man BiŃCzYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłaD JazDY BU sóW
inFOrmaTOr LOkaLnY - nOWOgarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Piece gazowe c.o tylko 
ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-
-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do dom-
ku,domu wielorodzinne-
go,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trak-
torek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2199 
zł. TV Thomson Aqua 14” - 
99 zł. Szafa narożna - 299 
zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dacho-
wą kupię. 600 182 682 

•	 Drzewo opałowe. 506 232 
860 

•	 Sprzedam łóżko sypial-
niane z materacem, Wy-
miary 160x200cm używa-
ne, stan dobry cena 300 
zł. 668509 795 

•	 sprzedam tanio szafka 
rTV wisząca i ława ko-
lor wenge+wanilia. 512 
012 823 

•	 Owczarek niemiecki z ro-
dowodem 4 miesiące, 
piesek. Tel. 91 39 21 828
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...



D n i a  K o b i e t

Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

BONY PODARUNKOWE 
      z promocją z okazji
• zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577
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 Cena 2,00 zł (w tym 5% VAT)

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

SP 2 - Pomogą Michałowi   •   Interpelacje radnych  • 3 tys. łabędzi na popasie

reklama reklama reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 540 zł netto/tonę
z dowozem

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

Lokale
do wynajęcia

100 m2 i 40m2

handel/usługi, duży parking.

Tel. 514 650 024

Czytaj s. 5

Wygaszanie gimnazjów i… nikt nic nie wie    

Nauczyciele zaniepokojeni, 
magistrat milczy

Bez mącenia to tu ani rusz 

Woda dla 
Ptaszkowa  
i kocioł  
dla SP 4

Kryty  
basen w 

Nowogardzie? 
Czytaj s. 9

Czytaj s. 3

Nowogard  
248 zł  
- Osina  
1068 zł

Czytaj s. 5
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W skrócie

Rozpoczęły się wiosenne porządki na terenie miasta. Osoby przydzie-
lone do prac społecznych sprzątają ulice i chodniki Nowogardu. Wszel-
kie błoto powstałe podczas roztopów zgarniają w jednym miejscu, skąd 
później będzie zbierane i wywożone. Dzięki temu można odnieść wra-
żenie, że Nowogard jest dość czystym miastem. DŚ

Nad ul. Bohaterów Warszawy, na przeciwko Pizzerii „Fantazja”, roz-
kładają się szeroko gałęzie, rosnącego przy poboczu, drzewa. Jeden z 
mieszkańców zgłasza do redakcji DN swoje obawy odnośnie tej sytuacji. 
Podejrzewa on, że mogą one być zagrożeniem dla kierujących, a także 
przechodniów, na przykład podczas gwałtownego wiatru. -  Przejeżdża-
jąca tędy jakaś ciężarówka np. zahaczy wystające tu gałęzie, spadną one 
zapewne na auta jadące za nią, albo na ludzi idących po chodniku i o trage-
dii już można tu mówić na pewno. A wystarczyłoby tylko je odrobinę pod-
ciąć i po sprawie. - mówi p. Marian.  DŚ

Napisała do nas czytelniczka, która chce zwrócić uwagę na osoby 
handlujące poza targowiskiem. Jak twierdzi, już jakiś czas zauważa, że 
pod „tunelem” przy markecie ul. Warszawskiej rozstawiają się handlarze. 
Przyjeżdżają tam dość regularnie, w równych, jednak znacznych odstę-
pach czasu i oferują kosmetyki i słodycze po niskich cenach. - Czy mają 
oni pozwolenie na handel w tym miejscu? - pyta czytelniczka. Odpowiedź 
na to pytanie zostawiamy osobom za to odpowiedzialnym.  DŚ

Koło Wolontariatu z SP2 

Pomogą Michałowi  
w reakcji na tekst w DN 
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, w grudniu 2016 roku, 
powstał Szkolny Klub Wolontariatu. Jego członkami są nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Idea powstania Koła wyszła od uczniów szkoły, którzy kierując się wrażliwością i troską o 
drugiego człowieka, chcą nieść bezinteresowną pomoc innym, ale i sobie samym.

Członkowie Koła posiadają 
opracowany harmonogram za-
dań i celów związany z wolonta-
riatem. Jednak, jak pokazuje ży-
cie, zdarzają się sytuacje nagłe, w 
których potrzebna jest natych-
miastowa pomoc. Dlatego wo-
lontariusze zainicjowali ostatnio 
zbiórkę na rzecz Michała, który 
jest chory na twardzinę układo-
wą (pisaliśmy o tym w poprzed-
nim, piątkowym wydaniu DN). 
- Nie ukrywamy, że artykuł za-
mieszczony w Dzienniku Nowo-
gardzkim przyczynił się do tej 
zbiórki  - mówi p. Grażyna Mięt-
ka – Piotrowicz, jedna z człon-
kiń Koła – Jest to młody człowiek, 
który powinien żyć i cieszyć się ży-
ciem. My od siebie chcemy doło-
żyć tę tzw. cegiełkę, aby ułatwić 
mu powrót do zdrowia - dodaje. 

Nauczyciele działający w Kole 
przeprowadzili najpierw rozmo-
wy wśród uczniów i rodziców, 
co sądzą na ten temat. - Zarów-
no rodzice dzieci, jak i uczniowie 
wszystkich klas są bardzo chętni, 
aby pomóc Michałowi, każdy oczy-
wiście na miarę swoich możliwo-
ści - mówi p. Marzena Florczak, 
członkini Koła. Wszyscy w szkole 
zdają sobie sprawę, jak trudne jest 
zdobycie środków finansowych 
na odpowiednie dla Michała le-
czenie. Jak pisaliśmy w DN jest to, 
bowiem duża kwota.  Dlatego zde-
cydowali się przeprowadzić zbiór-
kę pieniężną w szkole. W trakcie 
tej zbiórki każdy może dobrowol-
nie przekazać jakąś kwotę. Dodat-
kowo postanowiono w poniedzia-
łek (06.03) zorganizować w szko-
le kiermasz w formie kawiaren-

ki. Wówczas rodzice odprowa-
dzający dzieci na lekcje do szko-
ły, będą mieli możliwość kupie-
nia ciasta, czy napoju. Będą mo-
gli też usiąść, wypić kawę czy her-
batę i porozmawiać. - Zgłosiło się 
wiele osób, które zaopatrzą kawia-
renkę w ciasto i napoje. Cały czas 
ktoś przynosi napoje, a chętni wpi-
sują się na listę osób, które przygo-
tują ciasto. Podejrzewamy, że ka-
wiarenka nie będzie otwarta tylko 
jeden dzień, ale więcej. A cały do-
chód ze sprzedaży przekażemy Mi-
chałowi.  - informują nas Człon-
kowie Koła.  Młodzi wolontariu-
sze zapraszają do szkoły nie tylko 
rodziców dzieci uczęszczających 
do SP2, ale także każdego, kto jest 
zainteresowany i chętny nieść po-
moc Michałowi.

DŚ, sm

Część członków Koła Wolontariatu z SP2, wraz ze swoimi opiekunami

-Przyjmę podpórkę kołową (wózek 
na zakupy i do siedzenia), tel: 514 322 
170

-Biurko do oddania pod adresem 
Gen. Bema 37/3, parter, Kłaczyński

-Oddam komplet mebli w tym m.in. 
fotele, stół, kanapa. Oddam także 
sprzęty RTV i AGD – tel. 695 403 158

- Potrzebuję kuchnię gazową, szaf-
ki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz 
pralkę automatyczną – Tel. 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 
733794989

- Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment kuchen-
ny, pokojowy, dywan, wersalkę - Tel. 
723970460

- Przyjmę: meble do przedpokoju - 
tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 
667 353 578

- Przyjmę: tapczan dwuosobowy 
lub narożnik, stół tel. 735 448 007

- Przyjmę: telewizor Tel. 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel 

dziecięcy, Junkers – Tel. 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fote-

le i kanapę do siedzenia i spania – Tel. 
517 636932

- Potrzebne nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, chemii gospodarczej 
dla chorego Miłosza, który bardzo po-
trzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakręt-
ki można przynosić do redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego. 

Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 
sztuki), oddam kafle – Tel. 509-528-
688

Sołectwo Korytowo przyjmie zie-
mię nieodpłatnie do wyrównania te-
renu przy świetlicy wiejskiej w Koryto-
wie. Tel. 607 690 741

Oddam biurko szkolne i wersalkę 
rozkładaną. Tel. 608 356 697

Przyjmę pralkę Frania Tel. 731 792 
825

Oddam półroczną kotkę, wysteryli-
zowaną w dobre ręce Tel. 728 815 148

Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 
3 osobową. Tel. 604 953 182

Oddam kotka rasowego w dobre 
ręce. Kotek jest zadbany, szczepiony, 
odrobaczony i wychowywany z psem, 
rasa Beagle. Tel. 601 172 993 

Przyjmę koncentrator tlenu przeno-
śny. Tel. 607 137 136

Znaleziono rower kilka miesięcy 
temu, oddam go. Tel. 601 89 35 14 

Oddam szafkę wiszącą i szafkę sto-
jącą z szufladami, kolor biały. Tel. 501 
549 818

Półkotapczan rozkładany oddam. 
Tel. 694 958 247

Oddam dwa fotele w stanie do-
brym. Tel. 601 324 551 

Potrzebuje łóżeczka i ubranek dla 
niemowlaka. 723 970 460

Nowe oferty lub dokonanie zmia-
ny w ofercie można również prze-
syłać na adres mailowy: poligraf@
post.pl 

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama

reklama

reklama

Serdeczne 
podziękowania 

dla Pana Doktora 
Krzysztofa  

Kosińskiego 
i dla Pana Doktora 
Lucasa Nitsche 
za udaną operację 

Zbigniew Ingielewicz 

PodzIęKoWaNIa

Bez mącenia to tu ani rusz 

Woda dla Ptaszkowa i kocioł dla SP 4
Jednym z tematów środowej sesji Rady Miejskiej była sprawa wniosku dotyczącego budowy wodociągu Dąbrowa Nowogardzka – Kolonia Dąbrowa Nowo-
gardzka – Bochlin - Ptaszkowo – Grabin oraz wymiany kotła CO w SP nr 4.

Pisaliśmy wcześniej w DN o 
tym, że burmistrz już po zatwier-
dzeniu budżetu na rok 2017 zło-
żył nagle, kilkanaście dni temu, 
mieszkańcom wymienionych na 
wstępie miejscowości, obietnice 
budowy wodociągu. Obietnica 
padła na spotkaniu, którego ce-
lem miało być załatwienie pil-
nej sprawy braku wody pitnej w 
Ptaszkowie.  Warto przy tym do-
dać, że w projekcie budżetu na 
2017 r wniesionym przez burmi-
strza do Rady, ani pozycji doty-
czącej studni dla Ptaszkowa, ani 
tym bardziej wodociągu też dla 
kilku innych wsi, nie było. Nie 
było również zaplanowane żad-
ne inne działanie, celem rozwią-
zania palącego problemu braku 
wody dla mieszkańców Ptaszko-
wa (o tej ostatniej sprawie pisa-
liśmy wielokrotnie w DN). Skąd 
więc taka nagła ochota, gdy wy-
datki budżetu zatwierdzone? - 
Czyżby burmistrz pozyskał ja-
kieś dodatkowe pieniądze dla 
Gminy? A może ściągnął jakie-
goś inwestora, który swoimi po-
datkami wkrótce zwiększy istot-
nie dochody Gminy? Nic po-
dobnego, burmistrz nic nie po-
zyskał, ani nikogo nie ściągnął a 
pieniądze na wodociąg i  na ko-
cioł chciał „pozyskać”, „ściągając 
je” z zatwierdzonych już w bu-
dżecie na 2017 rok innych inwe-
stycji. Zaproponował więc pro-
jekt uchwały, aby pieniądze na 
wodociąg i kocioł znalazły się 
poprzez zabranie ich z dwóch 
inwestycji, czyli budowy ścież-
ki rowerowej do Wierzbięcina w 
kwocie 65 000 zł, oraz przebu-
dowy drogi nr 44 w Czermnicy 
(wkład gminy w ramach FOGR) 
w kwocie 200 000 zł.  Obie te in-
westycje mają szanse na zreali-
zowanie, ponieważ opierają się 
również o zaangażowanie środ-

ków zewnętrznych. Oczywiście 
przez głowę burmistrzowi nie 
przeszło także, aby projekt swo-
jej uchwały przeprowadzić wła-
ściwą drogą legislacyjną, czyli 
poprzez prezentacje wraz z uza-
sadnieniem na komisjach. 

 Chciałbym się zapytać pana 
Burmistrza, gdzie pan był w cza-
sie podejmowania swojego bu-
dżetu?- pytał radny Michał Kra-
ta w związku z wnioskiem bur-
mistrza dotyczącym wodocią-
gu - Czy w swoim budżecie p. 
Burmistrz zabezpieczył jakiekol-
wiek pieniądze na budowę, doku-
mentację wodociągu? Na wnio-
sek Rady zostały zabezpieczone 
pieniądze na to, czy byłaby moż-
liwość wybudowania studni w 
Ptaszkowie. Nie na wniosek Bur-
mistrza, któremu decyzja ta się 
nie podobała. Na dzień dzisiej-
szy postaram się osobiście, aby na 
koszt gminy wybudować tę stud-
nię, aby Pani – tu radny zwrócił 
się do obecnej na sesji mieszkan-
ki Ptaszkowa - miała już teraz 
dostęp do wody, a w międzyczasie 
należy szukać środków zewnętrz-
nych na budowę wodociągu. 

Jeszcze bardziej pokrętny oka-
zał się wniosek burmistrza do-

tyczący przeznaczenia dodatko-
wych ponad 150 tys. złotych na 
wymianę kotła w SP nr 4. Przy-
pomnijmy, że w tegorocznym 
budżecie radni zabezpieczyli już 
połowę kwoty na tę niezbędną 
inwestycję, reszta miała być po-
zyskana przez Urząd i dyrekcję 
ze środków zewnętrznych, tym 
bardziej, że na taki cel nie bra-
kuje odpowiednich programów 
pomocowych: - sprawa kotła w 
SP4 nie jest tematem świeżym - 
mówił radny Michał Wiatr- jak 
sama pani dyrektor mówi, (dy-
rektor SP 4 była obecna na sesji) 

w tej sprawie już 3 lata zwraca się 
z prośbą do Burmistrza o wymia-
nę. Ten problem oczywiście teraz 
należy jak najszybciej załatwić i 
jest możliwość pozyskania środ-
ków na wymianę pieca. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska może udzielić pożyczki na 
ten cel, w tym 30 % nam umorzą. 
Także radny Michał Krata zabie-
rając głos po raz kolejny zauwa-
żył: - Rada pozostawiła w bu-
dżecie zabezpieczoną kwotę na 
ten piec. Również poprosiliśmy 
p. Burmistrza o to, aby pozyskał 
środki zewnętrzne. W jakim celu? 
Aby za tą samą kwotę zrealizo-

wać dwie inwestycje, zamiast jed-
nej. Kiedy mieliśmy spotkanie z p. 
Marszałkiem o środkach pomo-
cowych, nikogo z Urzędu na nim 
nie było, a jest tak wielu pracow-
ników. Nam się wciska, że rzeko-
mo nie chcemy dać pieniążków, 
a nikt z Urzędników nie jest za-
interesowany spotkaniem o po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. My z kolei upewniliśmy się 
w trakcie spotkania z Marszal-
kiem, że są w Urzędzie Marszał-
kowskim pieniądze, które mogli-
byśmy pozyskać i przeznaczyć na 
piec w szkole. Również są środki, 

aby pozyskać pieniądze na wo-
dociąg i na ścieżki rowerowe (w 
budżecie zaplanowano wydat-
ki na dokumentację ścieżek do 
Długołęki i Wierzbięcina). Wąt-
pliwe motywy i refleks społecz-
ny burmistrza podsumował rad-
ny Marcin Nieradka - jak do tej 
pory Burmistrz zapominał o po-
trzebach mieszkańców, zajmo-
wał się Placem Wolności, ścieżką 
dookoła jeziora. Przypomina so-
bie nagle o budowie kotła w SP4, 
o którym było wiadomo 3 lata 
temu, czy wodociągu potrzebnym 
już od 10 lat.

Radni odrzucili projekt 
uchwały zabierającej środki z 
inwestycji w Wierzbięcinie i 
Czermnicy, jednocześnie zale-
cając burmistrzowi przygotowa-
nie propozycji dotyczącej stud-
ni w Ptaszkowie oraz pozyska-
nia środków pomocowych za-
równo na kocioł w SP 4, jak na 
wodociąg. 

Opr. DŚ, sm

 

Przedstawiciele Ptaszkowa i Bochlina podczas Sesji RM

Dyrektor SP4 podczas Sesji RM w Nowogardzie
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Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

Osina 1068 zł - Nowogard 248 zł
Dziada i baby tu brak - określa przysłowie marne i zaniedbane gospodarstwo. Twarde 
wskaźniki pokazują, że gmina Nowogard, to pod rządami obecnego gospodarza, bardzo 
mocno zaniedbane gospodarstwo.

Wskazywaliśmy już na drama-
tycznie niski budżet inwestycyj-
ny gminy Nowogard- przypo-
mnijmy dziesięciokrotnie niższy 
od Goleniowa. Także publiko-
waliśmy zestawienia pokazują-
ce, że zajmujemy jedno z ostat-
nich miejsc w kraju w zakresie 
pozyskiwania środków z Fundu-
szy Europejskich na inwestycje 
gminne (3, 26 zł na mieszkań-

ca w latach 2007-2015! - co daje 
ścisłą końcówkę krajową).  Dzi-
siaj przedstawiamy kolejny, dra-
matycznie nisko się prezentują-
cy w przypadku naszej Gminy, 
wskaźnik - kwotę wydatków na 
infrastrukturę techniczną w la-
tach 2013 - 2015 w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca (per capi-
ta).  Poziom inwestycji w infra-
strukturę techniczną to podsta-

wowe kryterium świadczący o 
odpowiedzialnym gospodarze-
niu gminą. Gminna infrastruk-
tura techniczna realizowana jest 
głównie w obszarach: transport, 
gospodarka mieszkaniowa, go-
spodarka komunalna.  Tworzą 
ją miedzy innymi wszelkie sieci 
w tym: wod.- kan. oczyszczalnie, 
drogi, budynki komunalne.  Za-
czerpnięte z oficjalnych źródeł 0
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Krótka sesja Rady Gminy

Osina się rozwija 
We wtorek, 28 lutego 2017 roku, o godzinie 14:00, w Świetlicy Wiejskiej w Osinie odbyła się Sesja Rady Gminy.  Podczas niej jednogłośnie przyjęto 9 
uchwał.

Podczas sesji Radni przy-
jęli m.in. uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Osi-
na na 2017 rok. Uchwalono tak-
że zmianę wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na lata 2017 - 
2024. Określono  kryteria rekru-
tacji do oddziałów przedszkol-
nych i szkół podstawowych. 
Przyjęto uchwały w sprawie Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Osina. Celem tego 
Planu jest redukcja emisji ga-
zów cieplarnianych i zwiększe-
nie udziału energii pochodzącej 
z zasobów odnawialnych. Kolej-
ną przyjęta uchwałą był Projekt 
Założeń do Planu Zaopatrzenia 
w Ciepło, Energię Elektryczną i 
Paliwa Gazowe dla Gminy Osina 
na lata 2017-2031. Gmina Osina 
podpisała także porozumienie 
z firmą Budimex o użytkowa-
niu dróg gminnych w Redosto-
wie i Kościuszkach, w celach do-

jazdowych do budowy drogi S6. 
Firma zobowiązała się, że odda 
drogę w stanie niepogorszonym. 
W sprawie innych dróg porozu-
mienia takowego jeszcze nie ma. 

Na Sesji byli obecni także za-
łożyciele Stowarzyszenia „Siedli-
sko Natury”, którzy chcą chronić 
środowisko gminne i wspierać 

lokalną agroturystykę. Podczas 
Sesji przedstawili oni swoje po-
stulaty i zamierzenia. 

Do świetlicy przybył także p. 
Janusz Góral, mieszkaniec Ko-

ściuszek. Dopytywał się, czy na 
kolonii Kościuszki również pla-
nowana jest budowa oczyszczal-
ni ścieków. Odpowiedź Wójta 

była że tak, ale jednak jeszcze nie 
w tym roku. J. Góral złożył tak-
że oficjalny wniosek formalny o 
nagrywanie Sesji Rady Gminy 
i udostępnianie materiałów na 

oficjalnej stronie Urzędu Gminy, 
tak, aby każdy mieszkaniec, któ-
ry nie może uczestniczyć w Sesji, 
miał do niej dostęp.

Wójt K. Szwedo zapewnił tak-
że, że wszystkie inwestycje zapi-
sane w budżecie zamierza zreali-
zować oraz pozyskać dodatko-
we fundusze zewnętrzne. - Na-
sza Gmina, niestety, nie posiada 
odpowiednio wysokiego budżetu, 
abyśmy mogli wszystkie inwesty-
cje zrealizować z własnych pie-
niędzy. Dlatego staramy się, aby 
pozyskiwać środki z dofinanso-
wań. Wysyłamy wiele wniosków 
i startujemy w różnych konkur-
sach, aby Gmina mogła się roz-
wijać. - mówił Wójt, K. Szwedo. 
Jak zaznaczył, na chwilę obecną 
Gmina nie ma możliwości, żeby 
wyremontować drogę w Kiko-
rzach. Marszałek zmienił kryte-
ria konkursu i Gmina nie otrzy-
ma dofinansowania z FOGR. 
Nie mniej jednak będzie się sta-
rał, aby coś w tej sprawie zrobić. 

DŚ

Radni Gminy Osina podczas przyjmowania uchwał

dane dotyczące poziomu kwo-
towego tych inwestycji w gmi-
nie Nowogard i Osina w latach 
2013 - 2015 są bardzo znamien-
ne. Gmina Nowogard w latach 
2013 - 2015 zainwestowała w in-
frastrukturę techniczną w prze-
liczeniu na jednego mieszkań-
ca kwotę 248 zł, co dało jej 518 
miejsce w kraju na 582 gmin 
miejskich ogółem. Gmina Osi-
na w tym czasie zainwestowała 
kwotę w przeliczeniu na miesz-
kańca w wysokości 1067 zł, 
(czyli prawie 5 razy wyższą ani-
żeli Nowogard). Dało to gminie 
Osina bardzo wysokie 141 miej-
sce w kraju na 1563 gminy wiej-
skie ogółem. Nowogardzkie za-
późnienie, w stosunku tylko do 

ościennych gmin, pokazuje tak-
że załączony wykres.  Przypomi-
namy jednocześnie, że w mia-
stach wymienionych na wykre-
sie wykonuje się także ławeczki i 
inne elementy rekreacyjne (wy-
starczy pojechać do Goleniowa). 
Ale oprócz nich wykonuje się to, 
co zasadniczo istotne dla kom-
fortu i poziomu życia obywate-
li - twardą infrastrukturę tech-
niczną!  Kto w tej sytuacji chce 
ten niech nadal wierzy w głoszo-
ne przez lokalnych komuchów 
bajki o „burmistrzu, co tyle 
robi”, ale smrodu z pordzewiałej 
kanalizy nie da się określić, jako 
liliowy zapach - no chyba, że się 
zmysły postradało?  

sm

Ożywienie ma swoje przyczyny
Droga redakcjo w odpowie-

dzi na artykuł „W oczekiwa-
niu na zielone”, chciałem poin-
formować Was, że ożywienie na 
trasie Goleniów-Płoty trwa już 
od około 2 miesięcy. W ciągu 
doby przez Nowogard przejeż-
dża około 5-8 pociągów towaro-
wych, które dostarczają kruszy-
wo pod budowę drogi S6. Kru-
szywo dostarczane jest z kopal-
ni Wieśnica woj. Dolnośląskie 
wraz z hałdowaniem; Takie do-

stawy dostarczane są na bocz-
nicę lotniska Goleniów, oraz do 
miejscowości Sowno koło Płot, 
tam musieli nawet przygotować 
nieczynną linię kolejową Płoty-
-Wysoka Kamieńska, aby moż-
na było obsłużyć dostawy. Z in-
formacji jakie posiadam, to pod 
koniec marca zostanie urucho-
mione połączenie autobusowe 
do Płot, ze względu na budowę 
wiaduktów w ciągu drogi S6. 

Od redakcji
Dziękujemy za ciekawe infor-

macje wyjaśniające zaobserwo-
wane przez nas ożywienie ru-
chu towarowego na linii klejo-
wej przebiegającej przez Nowo-
gard.  Osobliwością tego oży-
wienia jest fakt, że uczestniczą w 
nim niezbyt często spotkani tu-
taj przewoźnicy, czyli niemiec-
ki Freightliner-oraz polski POL-
-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.  

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Wygaszanie gimnazjów i… nikt nic nie wie    

Nauczyciele zaniepokojeni, magistrat milczy
Odpowiedzialny za wdrożenie reformy oświatowej w naszej Gminie, czyli burmistrz, od tygodni milczy w sprawie działań przygotowawczych, które organ 
prowadzący zobowiązany jest ustawowo w związku z tą reformą realizować.  Nauczyciele, zwłaszcza pracujący w gimnazjach, są zaniepokojeni, ponieważ 
nikt z nimi nie rozmawia o tym, co będzie działo się z ich stanowiskami pracy po 1 września 2017 roku.

Wygaszanie gimnazjów, któ-
re rozpocznie się od 1 września 
2017 roku, wymaga wielu dzia-
łań przygotowawczych ze strony 
gmin. Chodzi zarówno o przy-
gotowania formalne, organiza-
cyjne i techniczne, w tym ustale-
nia siatki szkół, jak i o uzgodnie-
nia dotyczące sytuacji nauczycieli 
uczących w likwidowanych gim-
nazjach.  Do 31 marca 2017 r., sa-
morządy muszą przyjąć uchwa-
łami radnych nową sieć szkół, – 
czyli m.in. określić, które z do-
tychczasowych gimnazjów sta-
ną się w przyszłości podstawów-
kami, ogólniakami i szkołami za-
wodowymi, a które z budynków 

przestaną służyć uczniom. W 
związku z tym nowogardzcy rad-
ni już od grudnia domagali się od 
burmistrza opracowania i przed-
łożenia odpowiednich propozy-
cji w tym zakresie. Jeszcze na se-
sji styczniowej, po pytaniach rad-
nego Bogdana Dziury (PiR-PiS) 
z ust sekretarz Gminy padły za-
pewnienia, że w urzędzie trwają 
przygotowania i wkrótce urzędni-
cy zaprezentują efekty swojej pra-
cy. Mimo tych deklaracji w ko-
lejnych tygodniach nic się w tej 
sprawie nie działo. Z powodu bra-
ku jakichkolwiek informacji także 
o planach organu prowadzącego 
(Gmina) w zakresie zatrudnienia 

w okresie wygaszania szkół, nara-
stał także niepokój wśród nauczy-
cieli o przyszłość swoich stano-
wisk pracy. - Nikt z nami nie roz-
mawia ani o reformie, ani o kon-
cepcji dotyczącej zatrudniania na-
uczycieli z wygaszanych gimna-
zjów – mówi DN przewodniczą-
ca związku zawodowego Solidar-
ność Pracowników Oświaty p. 
Anna Krzywania - na moje nieofi-
cjalne zapytania otrzymywałam 
jakieś mgliste obietnice dotyczą-
ce planowanych w tej sprawie spo-
tkań, ale to wszytko było kilka ty-
godni temu i nadal cisza.

Ponieważ czas nagli a i klimat 
niepokoju wśród nauczycieli na-

rasta, to w środę Rada Miejska 
na wniosek radnej Jowity Pawlak 
podjęła stanowisko zobowiązu-
jące burmistrza do podjęcia, na-
kazanych zresztą ogólnym pra-
wem, działań. Oto treść tego sta-
nowiska: Zobowiązuje się Bur-
mistrza Nowogardu do przygo-
towania uchwały na temat sieci 
szkół i przestawienie jej Radzie 
Miejskiej zgodnie z art. 206 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo oświatowe (Dz. U z 
2017 r. z poz. 60) w brzmieniu: 
„Rada gminy podejmuje uchwa-
łę w sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego usta-
wą – Prawo oświatowe”.

W imieniu zaniepokojonych 
nauczycieli pytamy burmistrza: 
kiedy Pan zapozna kadrę peda-
gogiczną i pracowników perso-
nelu placówek, dla których jest 
Pan organem prowadzącym z 
planami Gminy dotyczącymi ich 
zatrudnienia po 1 września 2017 
roku? Pytamy na prośbę tych, 
którzy się do nas zwrócili, ponie-
waż dyrektorzy placówek sami o 
to burmistrza nie spytają, bo się 
ponoć „boją”. Ładnych to czasów 
doczekaliśmy w naszym siole.     

sm 

z Sesji Rady Miejskiej 

Niektóre interpelacje, wnioski i pytania radnych
Publikujemy niżej zarejestrowane niektóre interpelacje, wnioski i zapytania radnych przedstawione przez nich na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. Są to zapiski oryginalne z dyktafonu, dla zachowania autentyczności pozostawiliśmy bez zmian język używany przez radnych, który jest w tej sy-
tuacji językiem mówionym.  

Michał Wiatr: Jaka jest ilość 
środków ze sprzedaży alkoholu 
w 2016 roku? Rodzice ze szkoły 
SP2 mają obawy, że kiedy nastą-
pi reforma szkolnictwa i będzie 
8 klas, młodzież, która będzie 
tam uczęszczać do ostatniej, bę-
dzie kupowała alkohol w pobli-
skim sklepie. W mieście jest wiele 
nielegalnych wysypisk, więc pro-
szę, aby Burmistrz zaapelował 
do policji o np. częstsze patrole w 
miejscach wysypisk. Proszę też o 
skierowanie osadzonych na teren 
stawu przy ul. Radosława, aby 
oczyścić ten teren.

Andrzej Kania: Na jakim eta-
pie są już inwestycje, które zosta-
ły zawarte w budżecie na 2017 
rok? Chciałbym uzyskać wszyst-
kie informacje odnośnie każdej 
inwestycji, nawet tej, która się 
jeszcze nie rozpoczęła. 

Jowita Pawlak:. Złożę wnio-
sek na ręce Burmistrza z tabe-
lą inwestycji na rok 2017, i pro-
szę o uzupełnienie ich o daty re-
alizacji, w której poszczególne 
przedsięwzięcia będą realizowa-
ne. Również, jeżeli chodzi o lu-
stro na drodze, dyr. ZZDW wy-
raża zgodę, jednak koszty jego 
postanowienia i utrzymania leżą 
po stronie Gminy. Proszę o wska-
zanie, ile kosztowała delegacja p. 
Burmistrza  i p. Soborskiego do 
Warszawy celem złożenia wnio-
sku do Ministerstwa. Czy będzie-

my, jako Gmina składać wniosek 
na boiska lekkoatletyczne, gdzie 
można dostać 50 % dofinanso-
wania? Proszę o udostępnienie 
na stronie nowogard.pl lokalne-
go planu rewitalizacji. 

Dariusz Kielan: Złożyłem 
uchwałę, która zobowiązywała 
Burmistrza do podjęcia działań 
mających na celu uzyskanie od-
szkodowania od Kancelarii Rad-
ców Prawnych Wspólnicy, któ-
rzy błędnie przygotowali proce-
durę przetargową na obsługę sie-
ci kanalizacyjnej. Czy w tej spra-
wie zostały podjęte już jakieś za-
dania? 

Mirosława Cwajda. Przedsta-
wiam wniosek od mieszkańców 
Osowa, w którym zwracają się 
z prośbą o przyznanie pieniędzy 
na świetlicę wiejską.

Michał Bociarski: Wnoszę, 
aby spróbować wykopać stud-
nię w Ptaszkowie, ponieważ za-

bezpieczenie pieniędzy na ten cel 
(wodociąg dla kilku wsi- dop. 
red.) i budowa jego może po-
trwać nawet do 3 lat, a Pani da-
lej będzie bez wody. Trzeba pod-
jąć konkretną decyzję. Następ-
nie proszę Burmistrza, aby upo-
rządkował teren przy byłej lecz-
nicy przy ul. Kościuszki, ponie-
waż w tym miejscu żywopłot po-
woli wrasta w ulicę.

Michał Krata: Chciałbym za-
pytać, czy jest możliwość na-
prawienia zjazdu na ulicę Gen. 
Bema, oraz czy będą tam zrobio-
ne lampy solarne, czy jest już coś 
wiadomo na ten temat? Chciał-
bym zapytać też o ścieżkę do 
Wierzbięcina, czy w tym temacie 
już coś robimy, czy będzie zro-
biony przede wszystkim projekt 
ścieżki, o którą już trzy lata się 
staram? Pytam się także, czy w 
kwestii przystanku w Wierzbięci-
nie były już prowadzone rozmo-

wy z zarządcą drogi? Skąd idą 
środki na Wiadomości Samorzą-
dowe?

Marcin Nieradka: Dotyczy 
inwestycji zabudowania terenu 
przy Warszawskiej i Kowalskiej: 
w jakim stopniu realizacji jest ta 
inwestycja zapisana w budżecie, 
czy Urząd podejmuje jakieś dzia-
łania w tym celu. Drugie pyta-
nie dotyczy budynku RCP, gdzie 
Fundacja Talent, Promocja Po-
stęp już we wrześniu otrzymała 
dofinansowanie na otwarcie pry-
watnego przedszkola, a do dnia 
dzisiejszego nie słychać, aby zo-
stało ono już otwarte. Nie do-
stajemy także żadnych infor-
macji na ten temat. I jeszcze w 
związku z tym, że być może bę-
dzie działać tam przedszkole, 
czy nie ma obaw o ewentualnym 
„przepływie” dzieci z przedszko-
la, które znajduje się obok. Ko-
lejne moje pytanie dotyczy pro-
gramu Rodzina 500 plus, ile ro-
dzin korzysta z tego programu i 
jaka jest kwota wypłaconych za-
siłków, i czy jest mniej wniosków 
o zasiłki celowe dzięki temu. Py-
tanie także o program rządowy 
Mieszkanie plus, w którym gmi-
na może pozyskać środki na bu-
dowę tanich mieszkań na wyna-
jem, czy Urząd składa w tej spra-
wie odpowiednie wnioski? Jaka 
jest na dzień dzisiejszy sytuacja 
w związku z budową fermy no-

rek w Wierzbięcinie, na jakim 
etapie są wnioski inwestora? Bu-
dżet w Nowogardzie mamy już 
uchwalony, a on nie jest z gumy. 
Pojawiają się próby zdestabilizo-
wania go przez Burmistrza.

Dostaję także dużo zgłoszeń od 
mieszkańców Nowogardu, któ-
rzy skarżą się na to, że budynki 
Urzędu i Ratusza nie są przysto-
sowane dla osób niepełnospraw-
nych i mających problemy z po-
ruszaniem się. Proszą, aby coś w 
tej sprawie zrobić.

Dlaczego jeszcze nie ustalono 
nowej siatki szkół w naszej Gmi-
nie?

Lidia Bogus: Na nowogardz-
kich ulicach oznakowania, któ-
re mają po 20 lat są trwalsze od 
tych, które zostały postawione 
w ostatnim czasie. Znaki piono-
we są nieczytelne, np. na ul. Ko-
ściuszki, niewidoczne są także 
tablice z nazwami ulic w szcze-
gólności nazwy ulic.

Renata Piwowarczyk: Pro-
siłabym, aby utwardzić pod-
łoże na placu Zabaw na osie-
dlu Bema. Mieszkańcy pytają 
się także, czy prawdą jest, że te-
ren, na którym stoją bloki Nad-
leśnictwa, będzie sprzedany w 
ręce prywatne, ponieważ oba-
wiają się, że zostanie im odebra-
na możliwość korzystania z drogi 
przy garażach?

Opr. DŚ

Sesja Rady Miejskiej była cały czas nagrywana
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Renata Brejdak: lat 78, zmarła 1.03.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 3.03.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Fedak: lat 66, zmarł 1.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

4.03.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

reJONOWa

SZKOŁA BIBLIJNA
PROGRAM ZAJĘĆ
04.03.2017 sobota
Warsztaty ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
11.03.2017 sobota
Środowisko biblijne ks. mgr Michał Mikołajczak
18.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. dr Tomasz Zaklukiewicz
25.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Starego Testamentu dr Piotr Goniszewski

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 10:00 ZAKOŃCZENIE 14:30
4 wykłady x 45 min.

Miejsce: PARAFIA p. w. WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGAR-
DZIE, ul. Kościelna 2a,  SALKA PARAFIALNA

Informacji udziela: ks. Cezary Korzec, 
e-mail: dzielobiblijne@kuria.pl lub 
duszpasterze parafii Przemienienia Pańskiego

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systematycznej 
wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. Uczestnicy otrzy-
mają podstawową i aktualną wiedzę na temat Biblii i badań biblijnych; zo-
staną wprowadzeni w praktykę spotkań biblijnych. Do uczestnictwa zapra-
szamy katolików świeckich zainteresowanych Biblią.

ORGANIZATORZY:
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła 11

http:/ /szczecin. kuria. pllwspolnoty/dzielo-bibl ijne/
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
http:/ /www .wt.usz.edu.pl/

Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię, aby był kuszony przez 
diabła. A gdy przepościł czter-
dzieści dni i czterdzieści nocy, 
odczuł w końcu głód. Wte-
dy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie sta-
ły się chlebem . Lecz on mu od-
parł: Napisane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych. Wtedy wziął Go 
diabeł do Miasta Świętego, po-
stawił na narożniku świątyni i 
rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, rzuć się w dół, jest prze-
cież napisane: Aniołom swo-
im rozkaże o tobie, a na rękach 
nosić cię będą byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień. 
Odrzekł mu Jezus: Ale jest na-
pisane także: Nie będziesz wy-
stawiał na próbę Pana, Boga 
swego. Jeszcze raz wziął Go dia-
beł na bardzo wysoką górę, po-
kazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł 
do Niego: Dam Ci to wszystko, 
jeśli upadniesz i oddasz mi po-
kłon. Na to odrzekł mu Jezus: 
Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz. Wtedy 
opuścił Go diabeł, a oto anioło-
wie przystąpili i usługiwali Mu. 
(Mt 4,1-11).

Duch Święty wyprowadził Je-
zusa na pustynię. Po co Jezus 
udał się akurat na pustynię? By 
odciąć się od świata, by być z 
Ojcem i Go słuchać. Czas Wiel-
kiego Postu jest zaproszeniem 
dla nas od Boga do wychodze-
nia na miejsce odosobnienia, by 
być sam na sam z Nim. Tak, jak 
uczynił to Jezus. Pustynia jest 
czasem zmagania. Miejscem 
naszego kuszenia będzie pusty-
nia świata. Co mi na tej pusty-
ni przeszkadza w życiu blisko 
Boga? Co mogę zrobić, aby te 
przeszkody usunąć? Widzimy 
na pustyni Jezusa, który dozna-
je pokus ze strony Złego. Jezus 
każdą z szatańskich pokus od-
piera w ten sam sposób. Pokusy 
tyczyły się z różnych sfer życia. 
Pierwsza nawiązuje do podsta-
wowych potrzeb takich jak je-
dzenie. Druga pokusa uderzała 
w sferę boskości, w ducha Jezu-
sa. Trzecia pokusa odnosiła się 
typowo do rzeczy ziemskich, do 
bogactwa. Jezus w obliczu róż-
nych pokus używa tego samego 
lekarstwa: mocy Bożego Słowa. 
Stosuje odpowiednie fragmenty 
Pisma Świętego w obliczu do-
znawanej pokusy. Jezus nie do-
biera byle jakich fragmentów. 
Im bardziej zły duch chciał Je-
zusa ściągnąć do myślenia tylko 
o doczesności, tym bardziej Je-
zus mocą dobrego Ducha, Du-
cha Świętego wzrasta w ducho-
wą siłę. Chrystus w tych cyta-
tach pokazuje nam, że zawsze, 
w każdej sytuacji Bóg musi być 
na pierwszym miejscu, że to 
Jemu należy się wszelka cześć 
i chwała. Pokazuje nam, że nie 
tyle chleb, co Słowo Boże daje 
życie. Podczas każdej Euchary-
stii pierwszą jej częścią jest li-
turgia Słowa. Wsłuchujemy się 

wspólnotowo we fragmenty Pi-
sma Świętego: w księgi Starego 
i Nowego Testamentu, słucha-
my słów psalmu. Naszą szcze-
gólną uwagę koncentrujemy na 
słowa Ewangelii, która pokazuje 
nam Jezusa. Przychodzimy, aby 
słuchać tych słów, które dają ży-
cie. Jednak czymś niewystarcza-
jącym jest pozostawianie tyl-
ko na etapie lektury wspólnoto-
wej. O ileż ważniejsza jest lektu-
ra prywatna Słowa Bożego, któ-
re daje życie, które ma moc od-
pierać pokusy, które ma moc 
chronić nas przed grzechem i 
złem. W godzinie pokusy, jak 
Jezus, mam chwytać za broń, 
jaką jest Pismo Święte. Niech 
nie leży gdzieś tam między in-
nymi książkami i niech nie cze-
ka na kolędę, by położyć ją na 
stół. Biblia jest Księgą Życia, 
księgą, która ma niewyobrażal-
nie wielką moc. Czytając Sło-
wo Boże sam Boży Duch przy-
chodzi, aby nas bronić od zła 
wszelkiego. Święty Epifaniusz, 
biskup Cypru powiedział: Bóg 
grzesznikom pokutującym da-
rowuje cały dług, jak było z jaw-
nogrzesznicą, z łotrem i z cel-
nikiem; ale od sprawiedliwych 
domaga się nawet procentu. 
Dlatego to powiedziano apo-
stołom: Jeżeli sprawiedliwość 
wasza nie przewyższy sprawie-
dliwości uczonych w Piśmie i 
faryzeuszy, nie wejdziecie do 
Królestwa Niebieskiego. Żyje-
my w czasach, gdzie oddawa-
nie 1 procentu jest w modzie i 
dobrze. Święty z pustyni, Epi-
faniusz też nas dziś do tego za-
prasza, aby oddać Bogu jeden 
procent mojego dnia. Niech to 
będzie nasze zadanie w Wiel-
kim Poście: każdego dnia udać 
się na miejsce pustynne, na od-
osobnienie i poświęcić 1 pro-
cent całości dnia, w zaokrągle-
niu kwadrans na lekturę Bożego 
Słowa. Chrystus wyszedł na pu-
stynię, by być z Ojcem i Go słu-
chać. Czyńmy i my podobnie. 

Ks. Krystian Dylewski 

Gwiazdy polskiej sceny i ekra-
nu: Maciej Damięcki, Adrian-
na Biedrzyńska, Piotr Pręgow-
ski i Jacek Kawalec zagrają w 
spektaklu “Mężczyzna idealny”, 
który zaprezentowany zostanie 
na scenie NDK 30 marca 2017 
r. o godz. 19:00. Bilety w cenie 
75 zł do nabycia w kasie NDK, 
tel.: 91 39 26 262. Czy profesor 
zatrzyma szalony eksperyment? 

Czy mężczyzna idealny rzeczy-
wiście istnieje? Czy można prze-
szczepiać osobowość? Oto pyta-
nia, na które odpowiedzą znani 
aktorzy, w najzabawniejszej ko-
medii o mężczyznach idealnych, 
o szalonej pani naukowiec i klini-
ce psychiatrycznej, która, zaczyna 
coraz bardziej przypominać nasz 
świat… 

Inf. własne

Kilka miesięcy temu, dzięki 
Państwa głosom, Nowogardzki 
Dom Kultury znalazł się czołów-
ce najlepszych centrów kultury w 
Polsce w rankingu „Centrum kul-
tury- centrum życia”. Jest szansa 
na kolejne wyróżnienie. Tym ra-
zem dla nowogardzkiej imprezy, 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Ekologicznych EKO-
FILM, który bierze udział w ple-
biscycie „Eko-Inspiracja”.

„Eko-Inspiracja” to prestiżo-
we godło przyznawane przez por-
tal Ekorynek.com. Jest to jedno z 
najbardziej cenionych ekologicz-
nych wyróżnień na polskim ryn-
ku promujące firmy i instytu-
cje zaangażowane w działania na 

rzecz poszanowania środowiska 
naturalnego. Nowogardzki Festi-
wal startuje w kategorii „Partner-
stwo”, w której o nagrodę ubiegają 
się wartościowe projekty związa-
ne z ochroną środowiska realizo-
wane wspólnie przez samorządy, 
firmy, instytucje, fundacje i sto-
warzyszenia.

Swój głos nowogardzki festi-
wal oddacie Państwo wchodząc 
na stronę ekoinspiracja.ekory-
nek.com. Ekofilm znaleźć moż-
na wśród nominowanych w kate-
gorii „Partnerstwo” gdzie wystę-
puje jako „Festiwal Filmów Eko-
logicznych”

Inf. własna
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Wojcieszyn

Budują swój kościół
Od kilku lat mieszkańcy Wojcieszyna, leżącego na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, czynią starania aby w ich miejscowości powstała świątynia. Symboliczną 
datą początkową budowy jest 2 kwietnia 2009 r., kiedy to śp. ks. Piotr Gronostaj, po zakoń-
czeniu nabożeństwa o beatyfikację Jana Pawła II w Wojcieszynie, wyraził nadzieję, iż być 
może pewnego dnia w tej właśnie wsi powstanie kościół pod wezwaniem polskiego papieża. 

- Naszym dotychczasowym 
miejscem kultu jest kaplica urzą-
dzona w wiejskiej świetlicy. Tam 
od 20 lat spotykamy się na conie-
dzielnej Mszy św. - mówi pani 
Halina Zając, mieszkanka Woj-
cieszyna - Gdyby tej kaplicy nie 
było, to co byłaby warta nasza 
wieś? To miejsce w jakimś sensie 
jednoczy naszą społeczność. Jed-
nakże kaplica nigdy nie zastąpi 
prawdziwego kościoła. Więc stąd 
właśnie wzięła się idea budowy 
świątyni - stwierdza pani Halina.

Patrząc na zaangażowanie 
mieszkańców Wojcieszyna, a 
także ich konsekwencję w dzia-
łaniu na rzecz budowy świątyni, 
widać, że pragnienie, o którym 
mówi pani Halina jest u nich 
źródłem siły do sprostania wy-
zwaniu, jakie sobie postawili. 

W drugiej połowie sierpnia 
2010 r., mieszkańcy zorganizo-
wali pierwszy festyn połączony 
ze zbiórką na budowę świątyni. 
Zaś w grudniu następnego roku, 
powołany został komitet budo-
wy kościoła. 30 maja 2013 r. na-
stąpił wybór miejsca pod budo-
wę. Miejsce to znajduje się nie-
opodal obecnej kaplicy, na pla-
cu otoczonym drzewami. Przed 
trzema laty ks. proboszcz Grze-
gorz Legutko, zlecił firmie Mo-
tiw z Kamienia przygotowanie 
koncepcji kościoła. Ostatecznie 
przyjęto do realizacji projekt ar-
chitektów Jana i Sławomira Kier-
snowskich. 

Projekt kościoła, nawiązujący 
swą symboliką do ewangelicz-
nego uniwersalizmu, tak opisuje 
pani Halina Zając - Nasza świą-
tynia zbudowana będzie na pla-
nie dwóch łodzi, które są ze sobą 
zespolone, skrzyżowane na czte-
ry strony świata. Bo właśnie ta-
kim człowiekiem był Jan Paweł 
II, tzn. niosącym światło Ewan-
gelii całemu światu - podkreśla 
pani Halina - Kiedy papież od-
chodził do Domu Ojca, modlili-
śmy się za niego w naszej kaplicy, 
a w kolejnych latach, każdego 2 
kwietnia, spotykaliśmy się na na-
bożeństwie w intencji Jego beaty-
fikacji. Na taką modlitwę zapra-
szaliśmy osobę duchowną. To był 
czas kiedy modliliśmy się o świę-
tość Jana Pawła II - przypomina 
mieszkanka Wojcieszyna. 

- Obecnie większość mieszkań-
ców naszej wsi jest czynnie za-

angażowana w budowę kościo-
ła - dodaje Zdzisław Zając - Kie-
dy biskup zobaczył nasze przed-
sięwzięcie to słusznie stwierdził, 
że przecież kościoła nie buduje się 
na dziesięć lat. Tak więc będzie 
on służył kolejnym pokoleniom. 

- Budowa tego kościoła jest z 
pewnością przeżyciem ducho-
wym - mówi Antoni Tomala z 
Wojcieszyna, członek komitetu 
budowy świątyni - Wznoszenie 
świątyni i jej zaistnienie będzie 
z pewnością także elementem in-
tegrującym naszą społeczność - 
wyznaje A. Tomala. 

dają wiele od siebie
Zbieranie datków na rzecz 

budowy kościoła nie polega ze 
strony mieszkańców Wojcieszy-
na na zwykłym staniu z puszką 
pod kościołem. Wręcz przeciw-
nie, co pewien czas organizują 
oni różne kwesty i festyny na te-
renie parafii, oferując w zamian 
za ofiarę na rzecz budowy ko-
ścioła własne wyroby, czy to ku-
linarne czy zdobnicze.

Mieszkańcy wraz z proboszczem ks. Grzegorzem Legutko wznoszą krzyż na placu 
budowy

- Nie chcemy iść z gołą ręką i 
prosić o wsparcie na budowę ko-
ścioła. Chcemy coś dać w zamian 
za okazaną pomoc - stwierdza 
Tadeusz Banachomski - Zresz-
tą nikt z nas nie chciał zgodzić 
się nawet na to, żeby stać pod ko-
ściołem w Nowogardzie i prosić 
o datki a w zamian nic od siebie 
nie dać. Dlatego właśnie przy-
gotowujemy np. pierogi, piecze-
my ciasta, w listopadzie przygo-
towujemy stroiki. Na ile starczy 
nam środków i czasu, na tyle się 
udzielamy, i możemy spokojnie 
dzięki temu kwestować na rzecz 
budowy kościoła - zaznacza Ta-
deusz Banachomski. 

- Kiedy przyszedłem na tę pa-
rafię, to muszę przyznać, że od 
razu spotkałem się z pragnie-
niem ze strony mieszkańców 
Wojcieszyna do budowy własnej 
świątyni - stwierdza ks. Grze-
gorz Legutko, proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie,  w obręb której 
wchodzi Wojcieszyn - Dwa lata 
temu złożyliśmy dokumentację. 
Wystąpiłem o przygotowanie 
projektu i decyzję. Jednocześnie 
podjęliśmy starania o wykup zie-
mi. 11 maja 2016 r. nastąpił za-

kup działki. Natomiast 27 lip-
ca 2016 r., podczas Światowych 
Dni Młodzieży na Jasnej Górze, 
papież Franciszek poświęcił ka-
mień węgielny pod budowę ko-
ścioła pod wezwaniem swego 
wielkiego poprzednika - podkre-
śla ks. Grzegorz Legutko. 

Miejsce spotkania  
- z Bogiem i człowiekiem
16 sierpnia 2016 r. na pla-

cu budowy świątyni w Wojcie-
szynie miała miejsce uroczy-
sta Msza św. sprawowana przez 
biskupa Henryka Wejmana, w 
trakcie której nastąpiło poświę-
cenie Krzyża i placu budowy 
kościoła. W czasie homilii ks. 
biskup Henryk Wejman przy-
pomniał licznie zgromadzo-
nym wiernym istotę miejsca, 
jakim jest świątynia - To wyda-
rzenie stanowi dla nas doskona-
łą okazję do poczynienia cho-
ciażby krótkiej refleksji nad rolą 
świątyni w naszym religijnym, 
duchowym życiu. Każda świąty-
nia jest miejscem spotkania z ży-
wym Bogiem. Każda świątynia 
jest też domem modlitwy, w któ-
rym dochodzi do podłączenia 
ludzkiego serca do źródła Bożej 
energii, płynącej z sakramentów 
świętych. Niech więc rozbrzmie-
wa Jego chwała i żebyście mogli 
się uświęcać tutaj, gdzie powsta-
nie nowy kościół poświęcony na-
szemu wielkiemu rodakowi i 
orędownikowi Bożego Miłosier-
dzia - zaznaczył biskup Henryk 
Wejman. 

- Antoine de Saint-Exupery 
powiedział kiedyś, że jeśli chcesz 
zbudować statek, nie zbieraj lu-
dzi i nie wydawaj im poleceń, 
tylko wzbudź w nich tęsknotę za 
morzem. Więc my mamy w so-
bie tę tęsknotę, która wiedzie nas 
w stronę wzniesienia świątyni - 
pointuje Halina Zając.

Każdy, kto chciałby wesprzeć 
wspólnotę wiernych z Woj-
cieszyna w budowie świąty-
ni, może przesyłać środki na: 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. od-
dział Nowogard, numer konta: 
25 2030 0045 1110 0000 0426 
7170, w tytule: Ofiara na budo-
wę kościoła pw. św. Jana Pawła 
II w Wojcieszynie.

Piotr Słomski

W trakcie spotkania komitetu budowy kościoła

Tak mieszkańcy Wojcieszyna kwestują na rzecz budowy kościoła - oferując własnej 
roboty wyroby kulinarne i zdobnicze

W sierpniu ubiegłego roku ks. bp Henryk Wejman poświęcił krzyż i plac budowy w 
Wojcieszynie

PRzedRuK aRTyKułu z TyGodNIKa "NIedzIeLa"
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Niezwykli goście w Wierzchach 

3 tys. łabędzi na popasie 
Około 3 tys. łabędzi i kilka tysięcy innych ptaków w tym dzikich gęsi i żurawi, można od kilku dni zobaczyć na polach wokół miejscowości Wierzchy. Po 
telefonicznej informacji o tym wyjątkowym zjawisku otrzymanym od Czytelnika jedziemy na miejsce. 

Już po minięciu krzyżówki 
na Glicko i Orzechowo na po-
lach po lewej stronie widzimy 
pierwsze duże stado łabędzi jest 
ich tutaj kilkaset sztuk. Im bliżej 
Wierzchów tym liczba ptaków 
rośnie. Przebywają na polach za-
równo z prawej jak i z lewej stro-
ny szosy. Ptaki, co nie jest typo-
we dla łabędzi są bardzo „krzy-
kliwe” i ich donośny głos rozno-
si się po całej okolicy. Z mniej-
szej odległości zauważamy, że 

pomiędzy białymi łabędziami 
są też inne ptaki, szare i ciem-
ne, więc niewidoczne tak z dale-
ka na tle równie szarych o tej po-
rze roku pól. Gdy zrywają się do 
lotu rozpoznajemy wśród nich 
duże ilości dzikich gęsi. Są tak-
że pojedyncze sztuki żurawi. Na 
przyloty tych ostatnich jeszcze 
trzeba chyba poczekać. Na zna-
nych od lat żerowiskach żurawi 
wokół Lestkowa na razie nie wi-
dać tych ptaków. Takie ogromne 

ilości łabędzi, jakie obserwuje-
my w tych dniach na polach wo-
kół Wierzchów to zjawisko tu-
taj nieznane. Nigdy jeszcze czegoś 
takiego nie widziałem – mówi 
nam, przejeżdżający na rowerze 
jeden z mieszkańców wsi - wczo-
raj łabędzi było jeszcze więcej. 
Kolega, który pasjonuje się orni-
tologią rozpoznał tutaj trzy ga-
tunki łabędzi i 6 rodzajów innych 
ptaków – kończy nasz rozmówca 

Nigdy nie widziano tu tyle ptaków

Ptactwo zrywa się do lotuI są też żurawie... 

Stado na tle lasku, a   za laskiem Glicko i Sikorki

Ptaki żerują na polach po kukurydzy 

Jedno ze stad po lewej stronie szosy jadąc z Nowogardu
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Nowogard największym miastem bez pływalni w województwie!

Macie jezioro, więc basen wam niepotrzebny?
Tydzień temu pisałem o konieczności wznowienia działań zmierzających do zatrzymania niekorzystnych procesów degradacji pozycji i znaczenia nasze-
go miasta i gminy w powiecie. Dziś poruszymy temat ważny z punktu widzenia rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w naszym mieście. Czyli ele-
ment, na który żadna (a w zasadzie od lat ta sama) władza nie znalazła rozwiązania. Sprawa dotyczy budowy w Nowogardzie krytego basenu miejskiego.

Chcieli budować 
 już w 90 roku

Idea budowy nowogardzkiego 
basenu powstała na początku 
lat 90- tych w pierwszej kaden-
cji samorządu. Planowano wów-
czas jego umiejscowienie przy 
nowopowstałej SP3. Jednak w 
tym czasie, gdy w ówczesnym 
województwie szczecińskim 
były tylko dwa tego typu obiek-
ty (w Szczecinie i Stargardzie), 
pomysł wydawał się mało real-
ny.  Być może, dlatego skończy-
ło się wówczas tylko na sformu-
łowaniu pomysłu.   

Kwestia jednak wróciła na 
początku lat dwutysięcznych, 
gdy w wielu miastach w regio-
nie rozpoczęły się budowy no-
woczesnych pływalni. Jednym z 
tych miejsc był Goleniów, które-
go budżet miejski nie był wów-
czas wiele większy od Nowo-
gardu, jednak miasto to posia-
dało coś, czego Nowogard nie 
miał mianowicie było siedzibą 
powiatu. Środowisko politycz-
ne Goleniowa wykorzystując ten 
fakt sfinansowało budowę swo-
jej pływalni z pieniędzy powia-
tu goleniowskiego, czyli wszyst-
kich gmin wchodzących w jego 
skład, w tym i Nowogardu. Za-
ciągając na ten cel nieobciążają-
cą gminy Goleniów wielomilio-
nową pożyczkę.

Powiat zresztą do dziś jest wła-
ścicielem pływalni Fala i pono-
si wszelkie koszty z tym związa-
ne. Z usług jego bezpłatnie ko-
rzystają też uczniowie przyległej 
do pływalni goleniowskiej szko-
ły. Warto tutaj dodać, że z pra-
wa bezpłatnego korzystania z 
basenu nie posiadają uczniowie 
z pozostałych szkół, których or-
ganem prowadzącym jest staro-
stwo. Tak oto dba się również o 
równy dostęp uczniów do base-
nu w powiecie goleniowskim, 
ale to materiał na inny artykuł. 
Goleniów za darmo, reszta pła-
ci…

W czasie pamiętnej dysku-
sji w 2000 roku na temat budo-
wy goleniowskiego basenu pro-
wadzoną przez między inny-
mi radnych powiatowych poja-
wiały się wówczas i takie głosy, 
czy pływalnia sfinansowana tak-
że przez nowogardzian musi ko-
niecznie powstać w Goleniowie, 
a nie np. w Nowogardzie?  Skoro 
ten nie posiadał stolicy powiatu 
powinien, choć w zamian dostać 
taką inwestycję.  Jednak w kulu-
arach padło stwierdzenie, któ-
re zdominowało głosowanie nad 
budową tego obiektu w Golenio-
wie, czyli … macie jezioro, więc 
basen wam niepotrzebny… I to 
twierdzenie pozostaje, nawet w 
szerszym znaczeniu, aktualne do 
dnia dzisiejszego, bo nikt tematu 
basenu w Nowogardzie od tam-
tego momentu już nie poruszał. 

Nowogard największym 
miastem bez pływalni  

w województwie!
Jednak takie minimalistyczne 

założenia sprawiły, że staliśmy 
się w międzyczasie zdecydo-
wanym liderem kolejnego nie-
chlubnego rankingu. Oprócz bo-
wiem tego, że jesteśmy najwięk-
szym miastem w województwie, 
które nie jest siedzibą powiatu, 
to także jesteśmy największym 
miastem w województwie bez 
krytej pływalni! Pływalnia kry-
ta nie jest obecnie wielkim luk-
susem, a standardem. W wielu 
dużo mniejszych od Nowogar-
du miejscowościach takich jak 
Choszczno, Świdwin, Myślibórz 
czy Darłowo, dzisiaj już jest taki 
obiekt. 

Budowa konieczna
Budowa basenu w Nowogar-

dzie jest potrzebna nie tylko dla-

tego, że ma go już tyle miast. Ale 
dlatego, iż spełni wiele ważnych 
zadań. Między innymi umożliwi 
rehabilitację osób z problemami 
kręgosłupa oraz pozwoli nowo-
gardzkiej młodzieży uprawiać 
pływanie przez cały rok. Popra-
wi konkurencyjność naszej bazy 

hotelowej względem innych 
miejscowości. Basen przycią-
gnie do nas także mieszkańców 
okolicznych gmin Osiny, Masze-
wa, Dobrej czy Radowa Małego. 
Jest to również inwestycja z pkt. 
widzenia rozwoju turystyki bar-
dziej potrzebna niż ścieżki do-
okoła jeziora. A najważniejsze – 
jest to jeden z ważniejszych ele-
mentów atrakcyjności miejsco-
wości decydujący o chęci za-
mieszkania, zwłaszcza dla mło-
dych posiadających dzieci, ro-
dzin. Taki obiekt jak pływalnia 
mógłby, więc istotnie zapobie-
gać wieloletniemu już stałemu 
procesowi ucieczki migracyjnej 
i spadku liczby ludności naszej 
Gminy(średnio 200 osób rocz-
nie)

Czy Nowogard stać na pły-
walnię?

Oczywiście patrząc realnie na 
budżet inwestycyjny gminy No-

wogard, to ledwo 6 mln zł, więc 
w sposób oczywisty naszego 
miasta samodzielnie nie stać na 
inwestycję wartą przynajmniej 
15 mln zł. Wobec czego, bez po-
mocy zewnętrznej nie mamy 
szans. A może jakimś sposobem 
byłoby możliwe powtórzenie 

wariantu sfinansowania tej bu-
dowy z pieniędzy powiatu - po-
dobnie jak to było w przypadku 
basenu w Goleniowie. W tej sy-
tuacji wydawałoby się bardzo lo-
gicznym rozwiązaniem, by sta-
rostwo podjęło próbę dojścia 
do porozumienia z gminą Go-

leniów w sprawie sprzedaży tej 
bogatej gminie znajdującego się 
na jej terenie basenu, zaś środ-
ki uzyskane w wyniku tej sprze-
daży przeznaczyło na budowę 
basenu w Nowogardzie. To by-
łoby, w ramach sprawiedliwo-
ści dziejowej, swego rodzaju od-
danie pożyczki, którą przed laty 
poręczyła także społeczność no-
wogardzka, gdy budowano gole-
niowski basen, z którego dzisiaj 
korzysta głównie ludność Gole-
niowa. 

Przykład basenu jest jednym 
z tych elementów dobitnie po-
kazujący nam aktualne nasze 
miejsce w szeregu. Ukazuje też, 
że walka o powiatowe przywile-
je dla Nowogardu powinna być 
prowadzona do skutku… A ci, 
co twierdzą, iż poradzimy sobie 
bez powiatu i bez adekwatnego 
dla wielkości Nowogardu udzia-
łu w powiatowych przywilejach 
pozostają w dużym błędzie. Dy-
stans rozwojowy będzie wzra-
stał, aż w końcu nie będzie moż-
liwy do przeskoczenia czy usta-
bilizowania na racjonalnym po-
ziomie.  

Paweł Słomski
Partnerstwo i Rozwój

Pływalnia kryta  w znacznie mniejszym od Nowogardu Choszcznie

Pływalnia Fala w Goleniowie sfinansowana z pieniędzy powiatu goleniowskiego  tzn. również  mieszkańców Nowogardu

Pływalnia w Myśliborzu również w mieście mniejszym od Nowogardu
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 Kino na weekend

25 lat temu                                 pisał:
Plan organizacji robót pu-

blicznych
W związku z nasilającym się 

bezrobociem w gminie Nowo-
gard, pragniemy w roku bieżą-
cym stworzyć nowe miejsca pra-
cy, przez organizowanie na tere-
nie gminy Nowogard robót pu-
blicznych oraz prac interwen-
cyjnych. Z uwagi na potrzebę za-
pewnienia środków finansowych 
przez Wojewódzki Urząd Pracy, 
podajemy zakres robót publicz-
nych.

Dwunastorodzinny budynek 
komunalny – przewidziane jest 
zatrudnienie 8 osób z kwalifika-
cjami murarza i malarza. Chod-
niki, drogi krajowe i wojewódz-
kie remonty, wymiana, budowa 
nowych – liczba zatrudnionych 
10 osób. Wodociąg Czermnica – 
Trzechel – Strzelewo – liczba za-
trudnionych 12 osób. Wierzbię-
cin, wykończenie wnętrz i na ze-
wnątrz szkoły podstawowej- licz-
ba zatrudnionych 6 osób. Rozbu-
dowa cmentarza komunalnego w 
Nowogardzie – liczba zatrudnio-
nych 5 osób. Budowa hali fabryki 
elementów budowlanych – prze-
widuje się zatrudnienie 6 osób. 
Gazyfikacja w rejonie ulic Ogro-
dowej i Kwietniowej – przewi-

dziane zatrudnienie dla 5 osób. 
Oprócz robót publicznych planu-
je się w roku bieżącym w 29 so-
łectwach prowadzić prace mające 
na celu podwyższenie walorów 
estetycznych wsi. W tym celu za-
trudnienie znajdzie około 100 
osób na okres 6 miesięcy. 

Sport
Ostatnio w hali sportowej ze-

społu szkół Rolniczych w Nowo-
gardzie odbył się międzygmin-
ny turniej piłki nożnej zespołów 
niezrzeszonych, w których udział 
wzięło 12 zespołów 6 osobowych. 
W sumie w skróconym czasie od-
było się 30 meczów. Zwyciężył 
zespół nauczycieli młodszych z 
Nowogardu, przed zespołem na-
uczycieli starszych (reprezenta-
cja MiG Nowogard) oraz zespo-
łem LZS „oldboje” Nowogard. W 
najbliższym czasie w tej hali od-
będą się Wojewódzkie Mistrzo-
stwa Szkół Rolniczych dziewcząt 
w koszykówce oraz w piłce ręcz-
nej chłopców. Także w pierw-
szych dniach marca ogłoszony 
zostanie międzygminny turniej 
szachowy o puchar Banku Spół-
dzielczego w Nowogardzie.

Wybrała Dorota Śmieciuch

LeGo: BaTMaN FILM
03.03.2017,godz..16.00
04.03.2017,godz. 16.00
05.03.2017,godz. 16.00
animowany, komedia, przygo-

dowy, USA / 2017 / 105 min.
POLSKI DUBBING, od lat: B/O

Batman, Robin i Joker w konty-
nuacji przebojowego animowa-
nego hitu „LEGO: Przygoda”! Tym 
razem złożony z klocków LEGO 
Mroczny Rycerz z Gotham musi 
obronić swoje miasto przed za-
kusami nikczemnego Jokera. Na 
szczęście ma sprzymierzeńców w 
postaci sieroty Robina, córki komi-
sarza Gordona - Barbary oraz wier-
nego kamerdynera Alfreda. 

CIeMNIeJSza STRoNa 
GReya

03.03.2017, godz. 18.30
04.03.2017, godz. 18.30
05.03.2017, godz. 18.30
melodramat, USA / 2017 / 121 

min., Od lat: 15

Kiedy po bolesnym rozstaniu 
Christian próbuje nakłonić Anę do 
powrotu, ona stawia nowe warun-
ki. Próby odbudowania związku, 
zyskania stabilizacji i spokoju tor-
pedują postaci z przeszłości Chri-
stiana, które pojawiają się nagle, w 
najmniej spodziewanych okolicz-
nościach, chcąc rozbić to, co bu-
dują młodzi.

Podsumowanie ferii zimowych 
w Bibliotece
Pod hasłem „poznajemy zawody”

Ferie zimowe, które są  wycze-
kiwane przez wszystkie dzieci 
dobiegły już końca. Jak co roku 
nasza biblioteka zorganizowa-
ła cykl zajęć, które rozpoczę-
ły się 13 lutego. Chętne dzieci w 
wieku od 6 lat, spotykały się co-
dziennie przez dziesięć dni. Był 
to czas mile spędzony w aktywny 
sposób wśród  rówieśników. Ce-
lem ferii w bibliotece było wy-
pełnienie czasu wolnego dzie-
ciom a przede wszystkim popu-
laryzacja książek i czytelnictwa. 

W tym roku odbyło się wiele cie-
kawych spotkań edukacyjnych 
„poznajemy zawody”. Z tej oka-
zji zaprosiliśmy policjantkę, żoł-
nierzy, leśnika, strażaków oraz 
pracownice CZG R-XXI. Formy 
pracy były różnorodne (głośne 
czytanie, pogadanki edukacyjne, 
zajęcia plastyczne z kolorowym 
papierem, zagadki słowne, zaba-
wy przy muzyce z tunelem ani-
macyjnym KLANZA oraz zaba-
wy integracyjne).

Każdy dzień miał swój temat 
przewodni. 14 lutego z okazji 
Walentynek zajęcia przeprowa-
dzone były na podstawie książki 
pt. „Przepis na miłość”. Na spo-
tkaniu z policjantką  sierżant 
Natalią Brzezińską - Dolatowską 
dzieci dowiedziały się, jak za-
chować bezpieczeństwo w cza-
sie zabaw zimowych. Niezwykle 

ciekawy był dzień w którym żoł-
nierze 5 Pułku Inżynieryjnego w 
Szczecinie opowiadali o swojej 
pracy zawodowej i przedstawi-
li uczestnikom sprzęt saperski, 
dzieci mogły przymierzyć kami-
zelkę kuloodporną oraz wsiąść 
do pojazdu Patrol Saperski. W 

drugim tygodniu ferii leśniczy 
Marek Haiser przeprowadził 
ciekawą pogadankę na temat 
sensowności dokarmiania pta-
ków w czasie zimy. W środę 22 
lutego, wspólnie odwiedziliśmy 
budynek Straży Pożarnej w No-
wogardzie. Uczestnicy z wiel-
kim zainteresowaniem ogląda-
li eksponaty z Izby Pamięci oraz 
pokaz wozu i sprzętu strażackie-
go. Natomiast w przedostatnim 
dniu dzieci odwiedziły Regio-
nalny Zakład Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie.

Zajęcia w których przez dwa 
tygodnie wzięło udział 480 
uczestników prowadziła Eweli-
na Kamińska oraz Danuta Ma-
tuszewska z Działu Dla Dzieci i 
Młodzieży. Serdecznie dziękuje-
my zaproszonym gościom za po-
moc w organizacji akcji „FERIE 
ZIMOWE 2017 w MBP” oraz 

Piekarni-Cukierni „Saturn” za 
poczęstunek!

Wartym podkreślenia jest fakt, 
że wszystkie filie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej  (Błotno, Dą-
browa, Strzelewo, Wierzbięcin, 
Żabowo, Os. Bema) organizowa-
ły przez dwa tygodnie ciekawe 
zajęcia czytelniczo-plastyczne, a 
także odbyły się spotkania z za-
proszonymi gośćmi. Dzieci bra-
ły udział w zabawach, grach sto-
likowych, quizach i bajkowych 
kalamburach.

opr. Ewelina Kamińska
Dział dla Dzieci i Młodzieży
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Kolejny silny rywal w okresie przygotowawczym

Zagrają ze Stalą Szczecin
W najbliższą sobotę (4 marca), piłkarze Pomorzanina Nowogard zagrają w Szczecinie z tamtejszą Stalą Szczecin. To kolejny wymagający sparingpartner 
w okresie przygotowawczym. Wierzymy, że tym razem trener Zbigniew Gumienny będzie miał do dyspozycji większą liczbę piłkarzy niż ostatnio...

Do startu rozgrywek ligo-
wych coraz bliżej, a w nowo-
gardzkim klubie wciąż trudno 
o pełną kadrę zawodników, któ-
rzy byliby do dyspozycji trene-
ra Zbigniewa Gumiennego. Być 
może zmieni się to w najbliższą 
sobotę, gdy Pomorzanin rywali-
zować będzie ze Stalą Szczecin, 
czyli z zespołem, który wystę-
puje jedną klasę rozgrywkową 
wyżej. Pomorzanin rywalizował 
ze Stalą w sezonie 2015/2016, 
gdy nowogardzianie spadali z 
wojewódzkiej okręgówki. Wów-
czas Stal walczyła o awans do IV 
Ligi, ale ostatecznie zakończy-
ła tamte rozgrywki na 4. miej-
scu, z pięciopunktową stratą do 
premiowanego awansem miej-
sca. W tamtym sezonie, Pomo-
rzanin przegrał ze Stalą dwu-

krotnie, najpierw przed własną 
publicznością 0: 2, następnie w 
Szczecinie 3:0. W tegorocznych 
rozgrywkach Stal nie ma już tak 
dużych szans na awans. Obecnie 
po rundzie jesiennej zajmuje 5. 
miejsce w ligowej tabeli, z licz-
bą 24 punktów. Liderzy, piłka-
rze Błękitnych II Stargard mają 
tych punktów 36, tak samo jak 
zajmujący drugie miejsce za-
wodnicy Regi Trzebiatów. Stal 
jesienią nie dzieliła się punkta-
mi, szczecinianie wygrali 8 spo-
tkań, a w siedmiu meczach za-
notowali porażkę. Wszystko to 
przy 27 strzelonych i 27 straco-
nych golach. Rywale z wyższej 
klasy rozgrywkowej będą świet-
nym sparingpartnerem dla Po-
morzanina, który już 18 mar-
ca zainauguruje rozgrywki me-

czem z Sarmatą Dobra. Do koń-
ca przerwy zimowej pozosta-
ły nowogardzianom, zatem już 
tylko dwa sparingi, ten ze Stalą 
oraz w następny weekend mecz 
z Polonią Płoty. Jeśli po raz ko-
lejny w sparingu trener Zbi-
gniew Gumienny będzie mógł 
skorzystać z 12-13 piłkarzy, któ-
rych większością są juniorzy, to 
trzeba przyznać, że mało kto ze 
„starych” zawodników traktu-
je rundę wiosenną poważnie... 
Wierzymy, że tak jednak nie jest 
i w Szczecinie ze Stalą powalczy 
silny skład Pomorzanina, który 
pozostawi po sobie przyzwoite 
wrażenie. O wyniku tego meczu 
poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN.

KR 

Pogoń Szczecin Football Schools w gminie Nowogard

Uroczyście przekazali sprzęt
Pogoń Szczecin Football Schools oficjalnie zainaugurowała swoją działalność na terenie gminy Nowogard. W czwartek (16 lutego), w Szkole Podstawowej 
w Wierzbięcinie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu sportowego dla uczestników programu, wdrażanego przez Pogoń Szczecin. 

W chwili obecnej pod auspi-
cjami Pogoni Szczecin trenują 
dzieci i młodzież z miejscowości 
Maszkowo, Osowo i Wierzbię-
cin. Dzieje się tak głównie dla-
tego, że obok największego na 
Pomorzu Zachodnim klubu pił-
karskiego, fundatorem Fundacji 
PSFS są pochodzący z Nowogar-
du przedsiębiorcy, Państwo Be-
ata i Zbigniew Piątak. To oni fi-
nansują obecnie udział czter-
dzieściorga dzieci ze wspomnia-
nych miejscowości w projekcie, 
a także zapewnili im treningo-
we i meczowe stroje sportowe. 
- Zawsze staramy się dawać coś 
od nas dla miejscowości, w któ-
rych prowadzimy działalność - 
mówi Zbigniew Piątak. – Tak to 
robimy od lat w Maszkowie, gdzie 
prowadzimy naszą działalność, 
tak też chcemy to robić w kolej-
nych miejscowościach. Obiecali-
śmy to mieszkańcom na spotka-
niach i obietnice te, jak widać już 
zaczęliśmy realizować. Jest to dla 
nas, dla mnie, dla mojej żony, a 
także dla naszych współpracow-
ników bardzo satysfakcjonujące, 
widzieć te uradowane, szczęśli-
we dzieci. Dla nich warto poświę-
cić czas i środki. To przecież nasza 
przyszłość. A może ta mała cegieł-
ka, którą dziś dołożyliśmy, obok 

dobrej zabawy i prawidłowego 
rozwoju fizycznego, przyczyni się 
również do tego, że w przyszłości 
z dumą będziemy obserwować na 
boiskach ekstraklasy piłkarza, po-
chodzącego z naszej gminy. To by-
łoby wspaniałe, a takie są prze-
cież cele tego projektu, aby z jed-
nej strony rozwijać dzieci poprzez 
sport, a z drugiej wydobyć z ma-
łych miejscowości talenty, któ-
re mają szansę zrobić w przyszło-
ści sportową karierę - mówi Zbi-
gniew Piątak. Dodajmy, że Pań-
stwo Piątak nie po raz pierwszy 
angażują się społecznie na tere-
nie Gminy Nowogard. Należąca 
do nich firma VISONEX wybu-

dowała w ostatnich latach w cen-
trum miejscowości Maszkowo 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

które przekazane zostało sołec-
twu, a także ufundowała dla od-
działu dziecięcego nowogardz-
kiego szpitala nowoczesny plac 
zabaw. Od dwóch lat jest tak-
że oficjalnym sponsorem II li-
gowego Klubu Tenisa Stołowe-
go Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin. Jak informuje największy w 
naszym regionie klub sportowy, 
Pogoń Szczecin Football Scho-
ols prowadzona jest pod nadzo-
rem Pogoni Szczecin S.A., dzię-
ki czemu gwarantuje jakość oraz 
doświadczenie, zaś trenowanie z 
„Dumą Pomorza” daje szansę za-
równo chłopcom, jak i dziewczy-
nom na dołączenie do elitarnej 
grupy zawodników Klubu, roz-
wój swojej pasji oraz spełnienie 

marzeń. Uczestnictwo jest eta-
pem preselekcji pozwalającym 
doskonalić swoje umiejętności i 
dążyć do realizacji celów. W za-
łożeniach Pogoni jest to, aby naj-
zdolniejsi zawodnicy i zawod-
niczki PSFS mieli szansę konty-
nuować swoje treningi w Aka-
demii Pogoni Szczecin. Trenin-
gi skierowane są dla chłopców i 
dziewczynek, chcących rozwijać 
swoje pasje i umiejętności spor-
towe. PSFS zapewnia szkolenie 
dzieci w wieku od 4. do 12. roku 
życia, na terenie całego woj. za-
chodniopomorskiego w otwar-
tych  grupach treningowych: 4-6 
lat „Figielki”, 7-9 lat „Żaki” oraz 
10-12 lat „Młodziki”. 

KR

Adepci PSFS z Maszkowa, Osowa i Wierzbięcina, którzy byli obecni podczas wykonywania pamiątkowego zdjęcia

Państwo Piątak uroczyście przekazują sprzęt sportowy młodym piłkarzom

Na razie trudno powiedzieć jacy piłkarze w rundzie wiosennej będą tworzyć kadrę 
Pomorzanina, a ławka rezerwowych w sparingach bywa pusta
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Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   
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można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

 
Szanowni Państwo,

zapraszamy  
do wsparcia działań  

Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS  

z siedzibą w Nowogardzie  
poprzez przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty 
na konto bankowe: PEKAO S.A. o/Nowogard 03 1240 

3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ
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złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwo-
ści. Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, póź-
niej Policealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 
2013… wielkie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym 
Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba
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PLASMA IQ     Inteligentne rozwiązanie

do bezinwazyjnego liftingu powiek
przed                                         po

Efekt po jednym zabiegu

ul. 15 Lutego 9c • NOWOGARD
(wejście od ul. Magazynowej)

tel. 730 095 666

Z okazji 

80-tych Urodzin 
dla Teresy Topolskiej 

moc najserdeczniejszych życzeń,
 dużo zdrowia, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności 

składają 
mąż, córka Aneta z mężem oraz 
wnukami Dawidem i Maćkiem

Z okazji  
80. Urodzin 
dla Teresy 

Topolskiej 
dużo zdrowia, miłości 

życzą 
siostry  

z mężami 
i brat z żoną

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2017 roku o godz. 13.00 

w sali 222 Starostwa Powiatowego w Goleniowie (II piętro).

poświęcone możliwości pozyskania środków finansowych 

z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych dla sołectw.

Jarosławem Rzepą
Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

serdecznie zaprasza sołtysów z terenu Powiatu Goleniowskiego 

na spotkanie z 

Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz

00Potwierdzenie przybycia do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 15  

w sekretariacie Starostwa - tel. 91 47 10 205.

osińska Liga Piłki Siatkowej

Zaczyna się bój  
o mistrzostwo
Już w najbliższą niedzielę (5 marca), o godzinie 12:00 roz-
pocznie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. Przypominamy, że rozgrywki odbywają się w hali 
sportowej ZSP w Osinie. W niedzielę o prawo gry w półfina-
łach powalczy osiem najlepszych drużyn rundy zasadniczej. 

Rozpoczynamy walkę o mi-
strzostwo Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej w sezonie 2016/2017. 
Na placu boju pozostało 8 ze-
społów. Pierwszy mecz ćwierćfi-
nałowy rozegrany zostanie o go-
dzinie 12:00, a wystąpią w nim 
siatkarze Wojcieszyna i Kiko-
rzy. Drużyny te spotkały się ze 
sobą w ramach 5. kolejki. Fawo-
ryzowani siatkarze z Wojcieszy-
na wygrali w tamtym meczu 1:3, 
ale Kikorze pozostawiły po swo-
im występie przyzwoite wraże-
nie. Oczywiście zdecydowanym 
faworytem tej pary ćwierćfina-
łowej jest Wojcieszyn. Zwycięz-
ca tego meczu, zagra w półfina-
le ze zwycięzcą pary Dąbrowa - 
Węgorza, która swój mecz roze-
gra o godzinie 16:30.  Jest to naj-
bardziej wyrównana para, gdyż 
Węgorza zajęły w grupie 4. miej-
sce z 18 punktami na koncie, na-
tomiast Dąbrowa uplasowała się 
na 5. miejscu z 14 punktami. W 
grupie obydwa zespoły zmierzyły 
się ze sobą w 4. kolejce. Wówczas 
górą były Węgorza, które wy-
grały 3:1. O godzinie 13:30 swój 
mecz ćwierćfinałowy rozegra ze-
spół Czermnicy i gospodarze z 
drużyny Gwiazda Osina. Siat-
karze z Osiny uplasowali się na 
6. miejscu z 14 punktami, nato-
miast Czermnica zajęła w grupie 
3. pozycję z liczbą 21 punktów. 
W lidze te drużyny zagrały ze 
sobą w 6. kolejce. Górą byli siat-

karze z Czermnicy, którzy ogra-
li gospodarzy w trzech setach do 
22., 21., i 21. punktów. Osina nie 
stoi jednak na przegranej pozy-
cji, siatkarze gospodarzy z me-
czu na mecz wciąż się rozkręca-
li, a w końcówce fazy grupowej 
prezentowali już naprawdę wy-
soki poziom. Choć nie będzie to 
wcale łatwy pojedynek, to jednak 
faworytem jest Czermnica. Zwy-
cięzca tej pary, w półfinale zagra 
z Krzywicami albo Żabowem, 
które w niedzielę rywalizować 
będą o godzinie 15:00. Drużyna 
z Krzywic po rundzie zasadniczej 
uplasowała się na 2. miejscu z 8 
zwycięstwami i tylko jedną po-
rażką, co dało 21 punktów, nato-
miast Żabowo zajęło 7. pozycję 
po 4 zwycięstwach i 5 porażkach, 
dających 14 punktów. Krzywice 
i Żabowo rywalizowały ze sobą 
w 5. kolejce. Wówczas Krzywice 
wygrały 3:1. Jedyny zdobyty set 
przez Żabowo, został wygrany 
bardzo wysoko, bo 25:10. W po-
zostałych partiach Krzywice try-
umfowały odpowiednio do 20., 
22., i 22. punktów, zatem tam-
ten pojedynek był dość wyrów-
nany. Zachęcamy wszystkich fa-
nów siatkówki, aby w niedzielę 5 
marca odwiedzili halę sportową 
ZSP w Osinie, gwarantujemy, że 
nie zabraknie emocji. Przy arty-
kule publikujemy plan niedziel-
nych gier ćwierćfinałowych. 

KR

W niedzielę zostaną rozegrane mecze ćwierćfinałowe Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Ćwierćfinały:
Wojcieszyn I - Kikorze   (12:00)
Czermnica - Gwiazda Osina  (13:30)
Żabowo - Krzywice   (15:00)
Dąbrowa - Węgorza   (16:30)
Półfinały:
Wojcieszyn I / Kikorze - Dąbrowa / Węgorza
Czermnica / Gwiazda Osina / Żabowo / Krzywice 



Nr 17 (2546)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl



3-6.03.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTeRIMa Med
opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

reklama

zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń, została podana informacja o przeznaczeniu, do od-
dania w najem pomieszczeń nr 8 i 117, usytuowanych w bu-
dynku przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie. Dodatkowe in-
formacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203) lub tel. (91) 471-
02-39. Wykaz znajduje się na stronie internetowej BIP spow.go-
leniow.ibip.pl

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Lusia to gabarytowo jed-
na z najmniejszych mieszka-
nek sosnowickiego schroni-
ska. Jej wielkość to tylko pozory, 
ma tyle energii co kilka psów ra-
zem wziętych! Wszędzie jej peł-
no: skacze, biegnie, cieszy się, bie-
gnie, merda ogonkiem i znów bie-
gnie.) Ciężko za nią nadążyć wzro-
kiem, a zrobienie zdjęcia grani-
czy z cudem. Potęga radości i wul-
kan energii w jednym. Pies z pew-
nością nieprzeciętny, bardzo za-
bawowy. Lusia pyskuje do swo-

ich psich kolegów, nie daje sobie 
w kaszę dmuchać więc najlepiej 
jakby została jedynaczką. Odra-
dzamy również adopcję do domu 
z małymi dziećmi, bo sunia to za-
zdrośnica - pilnuje zasobów i opie-
kuna. Lusia jest bardzo śmiesznym 
pieskiem, wiecznie zadowolona, 
taka zabawna mała puszysta kru-
szynka, trzeba ją osobiście poznać 
by docenić urok.   Gotowa do no-
wego domu- zaszczepiona i wy-
sterylizowana. 

Kontakt w sprawie adopcji Lusi:
p. Marta 793 844 842

SPRzedaM MIeSzKaNIe 
o pow. 91m2, w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz  
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 

608 330 928

Adoptuj, nie kupuj 

oGłoSzeNIe reklama

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Szukam 
przyjaciółki 

na żonę od lat 60-68.

Tel. 887 10 19 36 

WALBUD.  

zatrudni operatora 
koparki-ładowarki 

mile widziane 5-letnie doświadczenie. 
604 164 710

Punkty, gdzie można przynieść
niepotrzebne rzeczy:

- Salon Francuski Szyk 
-Sklep Zoo 700-lecia 

-Kiosk Oleńka Poniatowskiego

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Zbiórka kocy, kołder i poduszek 
                  - BEZ PIÓR 
              na rzecz psów ze  
      Schroniska w Sosnowicach  

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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oGło Sze NIa drob ne
NIeRuCHoMoŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle Słonecz-
ne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Bankowej, na I piętrze, 
62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszkanie moż-
na zakupić w programie MDM.tel. Kon-
taktowy: 530 450 720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 691 886 623, 
604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

• Sprzedam pilnie całe piętro kamieni-
cy z mieszkaniem i pomieszczeniem 
po byłej przychodni lekarsko-stoma-
tologicznej o pow. ok. 300 m2 w do-
brej Nowogardzkiej. Idealna na ho-
tel, przedszkole, działalność gospo-
darczą. Cena do uzgodnienia. 9139 
20 057

•	 Do wynajęcia dwupokojowe mieszka-
nie. Może być dla cudzoziemców. Tel. 
601 500 090 

•	  Sprzedam mieszkanie kompletnie ume-
blowane i wyposażone w sprzęt AGD, 
45m2 na parterze wraz z działką ogrodo-
wą. 601 408 599. 663 366 727 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 791 998 085 po 17stej

•	 Do wynajęcia kawalerka, umeblowana 
na ul. Leśnej. 508 070 311 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkania dla pracowni-
ków w Nowogardzie. 603 70 56 70 

•	 Zapraszam dwie chętne rodziny, możli-
wość zakupu dwóch osobnych mieszkań 
w domu piętrowym na działce 445 m2, 
blisko jeziora. Tel. 609 541 122 

•	 Dom do wynajęcia przy drodze S-6 Ol-
chowo przy CPN, Goleniów-Nowogard. 
91 39 21 691, 501 814 871 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 668 927 296 

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 
045 404 

•	 Do wynajęcia mieszkania Nowogard bli-
sko centrum, 50m2. 785 337 330

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Monte Casino. 695 400 600

• Sprzedam działkę pod zabudowę. Tel. 
91 39 25 888

• Wynajmę lokal w samym centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 2013 
pierwszy właściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo dobry. Tel. 
513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą dwuosiową bez papierów. 668 509 
770 

•	 Sprzedam Mercedesa W-210 CDI. Tanio. 
Stan bardzo dobry. 788 620 368 

•	  Sprzedam tanio! Renault Laguna 2001 r. 
z przebiegiem 173 677 km, benzyna 1.6 
16 V. Tel. 512 013 258

•	  Sprzedam motocykl YAMAHA 125 dt, 
rok produkcji 1998, stan bardzo dobry. 
721 157 504 

RoLNICTWo
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-

nar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym sta-
nie. 697 021 976 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 605 
468 190 

•	 Sprzedam presę kostkującą i pług ażuro-
wy obracany. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam ciągnik C-328, silnik przód 
330, kopaczka dwurzędowa w dobrym 
stanie tanio. Pług dwuskibowy, radełka, 
brony zawiesznane trójki. 91 39 104 90 

• SPRzedaM Młode NIoSKI – Le-
GHoRN. TeL. 512 482 344 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak w pełni 
sprawny, gotowy do użycia. Tel. 724 049 
451 

• Sprzedaż jęczmień paszowy, cena 65 
zł za kwintal. 531 741 232 

 uSłuGI
• PRaNIe-MaGIeL,PRaNIe dyWaNÓW, 

WyKładzIN, TaPICeRKI MeBLoWeJ 
SaMoCHodoWeJ/ SKÓRzaNeJ Ma-
TeRIałoWeJ / PoŚCIeLI WełNIaNeJ 
/ LaNoLINĄ/SPRzĄTaNIe: CzySzCze-
NIe FuG.TeL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY. 
668 151 516

• MoNTaŻ MeBLI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• FIRMa uSłuGoWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

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

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

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

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• TRaNSPoRT-PRzePRoWadzKI. 665 
720 037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z wieloletnim 
doświadczeniem, poddaszy, adaptacja 
pomieszczeń, glazura, terakota, elewa-
cje. Więcej informacji pod numerem 608 
825 600 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 aMBeRCaRe24 opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego 
w Nowogardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 678 674 

•	 Pokojowy/pokojowa, Meklemburgia 
(Niemcy), poszukujemy pań i panów do 
pracy w hotelarstwie na terenie Niemiec. 
Zapewniamy zakwaterowanie i trans-
port, stawki niemieckie. Tel. 91 820 17 30 
Przyjmę do pracy w lesie. 665 544 518

• zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan. ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373 , 502 239 
619

•	 Zatrudnię kierowcę C+E na trasie S-6, 
Goleniów-Nowogard. 530 774 466 

•	 Przyjmę do pracy opiekunkę do osoby 
starszej. Tel. 667 966 644 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu, wyma-
gana znajomość obsługi komputera. 91 
39 21 220

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

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

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Organizowanie kuligów. 607 73 98 66

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan 
bardzo dobry+ DVD Sony. 513 444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektronicz-
ny wysoka jakosc niemiecka,do domku-

,domu wielorodzinnego,sklepu po prze-
gladzie serwisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

•	 Owczarek niemiecki z rodowodem 4 
miesiące, piesek. Tel. 91 39 21 828

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 
0,50 m- 2m. 607 580 172 

•	 Sprzedam czterodrzwiową szafę + duże 
komody prawie nowe za pół ceny. 665 
541 960

•	 Sprzedam rower 100 zł. 665 541 960

•	 Sprzedam wóżek inwalidzki, 100 zł. 665 
541 960 

•	 Sprzedam łóżko dla inwalidy z elektrycz-
nym podnośnikiem. 665 541 960 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nieużywa-
ną. 668 927 296 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•  Sprzedam meble 3 w 1 wypoczynkowe 
z możliwościa spania. Tel. 531 495 327 

•	 Oddam pięciotygodniowe szczeniaki la-
bradora. 534 310 634 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PILNIe PoSzuKuJeMy 
dLa NaSzyCH KLIeNTÓW 

MIeSzKaŃ 3 PoKoJe W 
NoWoGaRdzIe

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

DOm Na SPrZeDaŻ 
Nowogard, okolica CeNa: 399 000 zł
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFoRMaToR LoKaLNy - NoWoGaRd

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRzyŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Maria Paszyńska
CIeŃ SułTaNa

Gdzie kończy się „Wspaniałe stu-
lecie” zaczyna się powieść Paszyń-
skiej.

Jest rok 1566. Sulejman Prawo-
dawca wyrusza na kolejną wypra-
wę przeciwko Habsburgom. Kam-
pania ma być ukoronowaniem jego 
rządów, ostatecznym zwycięstwem 
Imperium Osmańskiego nad chrze-
ścijańską Europą. Na drodze staje 
mu Nikola Subicz Żriński, dowódca 
niewielkiej twierdzy Szigetvar.

Niespodziewanie jednak sułtan 
Sulejman umiera, a wielki wezyr 
Mehmed Pasza Sokollu postanawia 
zataić ten fakt przed wojskiem, aby 
nie dopuścić do rozpadu Imperium 
Osmańskiego…

Napisana z rozmachem, niezwy-
kle plastyczna, porywająca opo-
wieść. Udane połączenie historii i 
fikcji literackiej, w której na tle wiel-
kiej polityki, intryg, spisków, zdrad, 
zamachów i brutalnej walki o wła-
dzę rozgrywają się ludzkie drama-
ty: miłość przeplata się z lękiem, a z 
uśpienia budzą się demony uczuć z 
przeszłości.

PIoNoWo:
1. zarządza finansami uczelni
2. mała wada, feler
3. przemysł artystyczny
4. smar
5. miasto w RPA
6. miasto w Peru
7. pięknie zbudowany młodzian
8. pismo z łamami
9. osiadła na Araracie
10. rzeka z piosenki
11. powieść E. Zoli
12. skromnisia
13. miasto na wyspie Hawaii 
(USA)
14. Johann Ambrosius, wydawca 
i księgarz niemiecki
15. wąwóz, parów
16. cios w boksie
17. znane biuro turystyczne
18. starofrancuska forma poetyc-
ko-muzyczna

19. popularne rozpuszczalniki
20. wyspa brytyjska w Hebry-
dach
21. spiętrza wodę w rzece
22. przewodnik turystyczny
23. nasz dostarczyciel jedwabi
24. matka Perseusza
25. znany środek owadobójczy
26. miasto w USA (Arizona): hut-
nictwo miedzi
27. wiecznie przesadza
28. puszysta Danuta
29. prawy dopływ środkowej 
Warty
30. nikczemność, okrucieństwo
31. Bona ...
32. miasto w Indiach
33. czako
34. imię żeńskie
35. greckie boginki źródeł
36. na końcu modlitwy
37. dawniejszy tata

38. kamień jubilerski
39. prezydent Syrii
40. do mocowania szyb w ra-
mach
41. udawał ptaka
42. spór o cenę towaru
43. czerwony kwiat
44. w greckim alfabecie

PozIoMo:
45. niemieckie imię
46. może być przełajowy
47. syn Posejdona
48. moc nieograniczona
49. kółko nad paleniskiem
50. do krycia dachów
51. wywiad lekarski
52. miasto w Birmie
53. brat Jafeta
54. Aleksandra - zdrobniale
55. kelner potocznie
56. wywabia plamy

57. jego losowanie w środę, so-
botę
58. z tęczówką
59. orzeszek ziemny
60. pochodna amoniaku
61. dostojnik w Etiopii
62. liczba dwójkowa w informa-
tyce
63. sagan, kocioł
64. dawna broń
65. stan we wschodnich Indiach 
na Wyżynie Dekan
66. ptasi nawóz
67. zbaczanie statku pod wpły-
wem prądu morskiego lub pły-
wowego
68. dźwięk "G" z podwyższony o 
pół tonu
69. gapiostwo, roztrzepanie
70. ziarnisty lód

71. włamanie w ścianie
72. wibracja, falowanie
73. leczy wady zgryzu
74. miasto batiarów
75. miasto nad Maruszą (Rumunia)
76. ... siwo, zimny prąd na Pacy-
fiku
77. brygada, drużyna
78. ... za wet
79. znana twierdza francuska
80. agresor
81. niebo, firmament
82. wyspa w Aleutach
83. jej podobno nie wypada
84. pas na zwojach Tory
85. wąż z "Księgi dżungli"
86. samolot ma zawsze dwa

PODPOWIEDŹ: AMID, BARTH, 
GUANO, ICA, METZ, TATKA. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGuLaRNa LINIa MI KRo Bu So Wa SeRoCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRzeWÓz oSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRzeWÓz oSÓB - Ro MaN BIŃCzyK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

Nd - GoLCzeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

RozKład Jazdy Bu SÓW

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

Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Słodko wspomina się 
dawne niedole

Robert Kierzyk, Alicja Wypych, 
Malwina Bryndza, Stanisław Strzel-
czyk, Pelagia Feliksiak, Maria Ma-
chocka, Helena Iwan, Halina Ste-
fańska, Urszula Kaczmarek, Wła-
dysława Huget, Sławomir Skow-
roński, Cecylia Furmańczyk, Bar-
bara Pędziszczak, Justyna Grenda, 
Lucyna Andrzejczak, Szymon Ry-
barczyk, Christiana Syfert, Andrzej 
Leszczyński, Danuta Skowron, Gra-
żyna Siedlecka, Teresa Jasińska, Pa-
weł Galus, Maria Sowińska, Aneta 
Tamborska. Jolanta Kozioł

Nagroda książkowa: Alicja Wypych 
zwycięzcy prenumerata: Gra-

żyna Siedlecka, Aneta Tamborska
GAZETY dla zwycięzców loso-

wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Marcel Bu-

dzich, Jagódka Zarczyńska, Bartek 
Feliksiak, Madzia Skoworńska, Mi-
łosz Wielgus, Maciek Pędziszczak, 
Igor Grenda, Nadia Grenda, Julia 
Tamborska

zwycięzca: Jagódka Zarczyńska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

oGłoSzeNIe
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s.  10

W Trzechlu mają 
już dość

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 5

m. krata sołtysem 
Wierzbięcina

s. 9

s. 2

OgłOszenia

Czytaj s. 3

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

Lokale
 do wynajęcia 
100 m2  i 40m2 
handel/usługi, 
duży parking. 

Tel. 514 650 024

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz.  10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Kolejny  topielec na Radosławiu 

Utonął tuż  
pod domem

Porwanie 12 -latki 

Od maja zapłacimy 
mniej za śmieci

Czytaj s. 3

Czy powstanie 
SP nr 5 ?

Czytaj s. 4

Balejko jednak 
przegrał

mma

nietrzeźwy 
kierowca 
zatrzymany
dzięki 
świadkom

sP 2

kiermasz na 
rzecz michała

sprzątają tam 
gdzie widać...

s. 6

OgłOszenia

8 Marca 2017

Wszystkim Paniom, 
mieszkankom Gminy Nowogard

 W Dniu Święta Kobiet
Składam 

Najserdeczniejsze Życzenia, 
aby Wasze życie Drogie Panie, 

obfitowało w jak najwięcej 
szczęśliwych chwil i abyście 

zawsze doznawały należnego 
Wam Szacunku a zwłaszcza 

Wiernej Miłości.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Piotr Słomski
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nasza sonda    Kronika policyjna
W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce 
w Golczewie, gdzie wypuszczony z więzienia w celu warun-
kowego odbywania kary mężczyzna, mieszkaniec Trzech-
la, porwał 12-letnią dziewczynkę, zapytaliśmy mieszkań-
ców Nowogardu, jak oceniają prace i decyzje podejmowa-
ne przez nasze sądy? 

 
Pani Aleksandra: Uważam, 

że polskie sądy są niesprawiedli-
we. Często spotykamy się z sytu-
acją, gdzie złodziej dostaje więk-
szą karę, jak morderca. Co zaś się 
tyczy wspomnianego przestępcy 
z Trzechla, to uważam, że powi-
nien on odsiedzieć całą karę. Czę-
sto bywa tak, że tego typu ludzie 
są skłonni do tego, aby powtarzać 
swoje przestępstwa. A jeżeli już go 
wypuścili, to ze względu na prze-
szłość, powinien on być pod stałym 
nadzorem, powinno się go kontro-
lować. 

Pan Marian: Jeżeli chodzi o 
nasze sądy, to według mnie nie 
są sprawiedliwe. Dla przestęp-
ców, takich jak ten z Trzechla, 
kary powinny być bardziej su-
rowe. W dawniejszych czasach 
zupełnie inaczej by się z takimi 
ludźmi rozprawiono. Teraz jed-
nak jest tak, że więzień ma lep-
sze warunki życiowe niż zwykły 
człowiek. A kary są nieadekwat-
ne do popełnionego czynu.

Pani Helena: Wyroki są nie-
sprawiedliwe. Za zabójstwo moż-
na szybciej wyjść z więzienia, jak 
za kradzież. Nie łapie się prawdzi-
wych przestępców, a jeżeli już, to 
zaraz się ich wypuszcza. Przecież, 
co chwilę słychać o morderstwach, 
porwaniach i innych rzeczach. Z 
tego wszystkiego boję się wieczora-
mi wychodzić z domu, bo nigdy nie 
wiadomo, co nas czeka za rogiem. 
Tak właśnie działają polskie sądy, z 
opóźnieniem i niesprawiedliwością.

Pan Krzysztof: Wyroki polskich 
sądów są niesprawiedliwe i niewy-
miarowe do popełnionych czynów. 
Często się zdarza, że są niesłusz-
ne, lub za małe, np. jeżeli chodzi o 
lata do „odsiadki”. Co zaś się tyczy 
mieszkańca Trzechla to uważam, 
że za taki czyn, jak popełnił wcze-
śniej, powinien dostać jak najwięk-
szą karę, nawet i dożywocie, aby 
już więcej nikogo nie skrzywdził.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

W TYCH DniaCH ODeszli DO WieCznOŚCi
Kazimierz Majdański: lat 71, zmarł 4.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 7.03.2017r., o godz. 13:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Adam Wójcik: lat 64, zmarł 4.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 7.03.2017r., o godz. 15:00 na cmentarzu w 

Nowogardzie.
Jan Dudek: lat 64, zmarł 4.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 8.03.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w No-

wogardzie.
Krystyna Urbańska: lat 67, zmarła 5.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 8.03.2017r., o godz. 12:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Stanisław Artuszewski: lat 84, zmarł 6.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 9.03.2017r., o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

27.02.2017 r. 
Godz. 16.20 
Pracownik sklepu Polo market 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

28.02.2017 r. 
Godz. 12.30 
W sklepie przy ul. Kościel-

nej pracownik zatrzymał sprawcę 
kradzieży sklepowej. 

01.03.2017 r. 
Godz. 15.00
Kradzież w sklepie Netto. 
Godz. 16.10
Na ul. Bohaterów Warszawy, 

kierujący samochodem marki 
Mazda uderzył w inny pojazd a 
następnie odjechał z miejsca zda-
rzenia. Kierujący pojazdem Bog-
dan M. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2, 22 pro-

mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

02.03.2017 r. 
Godz. 11.10 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Przypólsko, pomiędzy pojaz-
dami Audi A3 oraz Nissan.

03.03.2017 r. 
Godz. 09.10 
Pracownik gospodarstwa rol-

nego w miejscowości Konarze-
wo powiadomił o kradzieży z po-
mieszczeń gospodarczych pił spa-
linowych, różnego rodzaju elek-
tronarzędzi oraz środków ochro-
ny roślin. 

Godz. 18.40 
Pracownik stacji paliw Orlen, 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki VW Golf IV. 

04.03.2017 r. 
Godz. 10.10
Kolizja drogowa na ul. Armii 

Krajowej pomiędzy pojazdami 
Chevrolet oraz Opel Astra. 

Godz. 14.50 
Powiadomienie o włamaniu do 

placówki szkolno wychowawczej 
w Nowogardzie, skąd skradzio-
no laptopa marki Dell oraz ruter 
marki D-link. 

05.03.2017 r. 
Godz. 03.15 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Zielonej pomiędzy samocho-
dem Audi oraz nn pojazdem. 

Godz. 11.50
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, pomiędzy pojazdami 
Mercedes GLC i VW Passat. 

           st. insp. Klaudia Gieryń   

Jechał przez miasto mając 2 promile we krwi 

Nietrzeźwy kierowca 
zatrzymany dzięki świadkom 
Godną naśladowania postawą wykazali się w Nowogardzie kierowca i pasażerowie Audi, 
którzy jadąc za nietrzeźwym kierowcą nie zlekceważyli zagrożenia i powiadomili policję 
o swoich podejrzeniach. Kierujący Daewoo miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Dyżurny komisariatu w No-
wogardzie odebrał zgłoszenie 
o nietrzeźwym kierowcy. Ze 
zgłoszenia wynikało, że męż-
czyzna prowadzący pojazd 
marki Daewoo Lanos poru-
szał się ulicami Nowogardu 
całą szerokością jezdni, prze-
jeżdżał z lewej strony na pra-
wą, gwałtownie hamował, po 
czym przyspieszał. Taki spo-
sób jazdy wzbudził podejrze-
nia kierowcy Audi, który je-
chał za Daewoo do momen-
tu, aż ten zjechał na parking 
przy ul. Bema i zatrzymał się. 

Tam też został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy policji. 
47-letni mieszkaniec gminy 
Nowogard został dowieziony 
do komisariatu, gdzie bada-
nie wykazało, że miał w orga-
nizmie ponad 2 promile alko-
holu.

Obywatelska postawa zgła-
szających - mieszkańców gmi-
ny Nowogard, uniemożliwiła 
dalszą jazdę nietrzeźwego kie-
rowcy, który swoim zachowa-

niem stwarzał zagrożenie dla 
życia i zdrowia nie tylko swo-
jego, ale także innych uczest-
ników ruchu drogowego.

Za popełnione przestępstwo 
mężczyzna, kierujący Daewoo 
odpowie przed sądem. Gro-
zi mu kara pozbawienia wol-
ności do 2 lat, zakaz prowa-
dzenia pojazdów oraz kara 
grzywny – informuje policja. 

Opr. MS

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

Miejsce pracy Goleniów



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

Sprzedam mieszkanie 
o pow. 91m2, w trzyrodzin-

nym budynku w Nowogar-
dzie wraz z ogrodem, garażem i 
udziałem w budynku gospodar-

czym. 
608 330 928

ludzie zebrali podpisy, radni obniżyli stawki 

Od maja zapłacimy mniej  
za śmieci
Mniej od maja zapłacą za śmieci mieszkańcy, którzy segregują odpady lub się na to zdecy-
dują. Na dotychczasowym poziomie pozostaną stawki za odpady mieszane. Nowe, niższe 
stawki opłat za odbiór odpadów zatwierdziła Rada Miejska podczas sesji w dniu 1 marca. 
To odpowiedź na inicjatywę obywatelską, jeszcze z tamtego roku. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą 
zmianie ulegają opłaty za śmie-
ci segregowane. I tak w przypad-
ku gospodarstwa jednoosobo-
wego stawka ta będzie wynosić 
15 zł a nie 17, jak było dotych-
czas. W gospodarstwach dwu-
osobowych (tzw. małych gospo-
darstwach domowych) za śmie-
ci zapłacimy 24 zł co miesiąc, a 
nie 25,65 zł. W przypadku ro-
dzin 3-5 osobowych podatek 
śmieciowy wynosić będzie 37 zł, 
zamiast 38,95 zł. O równe 1,50 
zł stanieją śmieci gromadzone 
selektywnie w największych go-
spodarstwach domowych 6 osób 
i powyżej- z 47,50 do 46 złotych. 

Mniej zapłacą też firmy 
Obniżone zostały także stawki 

za odbiór odpadów wytwarza-
nych na terenach nieruchomo-
ści niezamieszkałych (firmy). Tu 
opłaty były zależne od wielkości 
pojemników, do których śmieci 
trafiały. Także w tym przypad-
ku chodzi tylko o te podmio-
ty, które segregują odpady. Od 1 
maja za wywóz śmieci z pojem-
nika o wielkości 110/120 l za-
płacić będzie trzeba 13 zł, a nie 
jak dotychczas 14 zł. Z 28zł na 
26 zł spada opłata za pojemnik 

220 litrowy. W przypadku po-
jemników 1100 litrowych nowa 
stawka wynosi 135 zł (było 140 
zł). O 30 zł obniżono też staw-
ki w przypadku najrzadziej wy-
korzystywanych pojemników o 
największej dostępnej kubaturze 
tj. 7 m3 i 8 m3. W przypadku 
tych pierwszych opłata wyno-
sić będzie według nowej uchwa-
ły 670 zł (było 700 zł), a za więk-
szy kontener będzie trzeba pła-
cić 770 zł, a nie 800 zł. 

Na niezmienionym pozio-
mie pozostawiono opłaty za od-
biór odpadów zmieszanych. Ta-
kie założenie, zdaniem Zarządu 
Budynków Komunalnych, ma 
stać się zachętą dla mieszkań-
ców do segregowania śmieci, a 
tym samym płacenia za nie nie-
co mniej. 

Dlaczego tylko tyle? 
Jak widać, obniżka cen nie jest 

zbyt duża. W skali roku prze-
ciętna rodzina zaoszczędzi może 
kilka złotych. Jak wnika z anali-
zy finansowej gminnego syste-
mu gospodarowania odpadami, 
wpływy za zeszły rok wynoszą 4 
mln 340 tys. zł, a koszty 4 mln 
236 tys. zł. To daje nadwyżkę w 
kwocie 104 tys. 129 zł. Same ob-

niżki za śmieci przyniosą spa-
dek dochodów o prawie 75 tys. 
zł w skali roku. Zostaje jeszcze 
ok. 30 tys. zł wolnych środków. 
ZBK uważa jednak, że nie moż-
na całej tej kwoty przeznaczyć 
na obniżenie stawek za śmieci. 

-Większa obniżka mogłaby 
przyczynić się do utraty płyn-
ności finansowej w zakresie go-
spodarowania odpadami, bio-
rąc szczególnie pod uwagę wzro-
sty kosztów w 2017 roku, doty-
czących wzrostu stawki za od-
biór odpadów selektywnie zbie-
ranych przez firmę ZUK, z 49,95 
zł do 89,92 zł za tonę, co daje w 
skali roku ok. 50 tys. zł, druga 
podwyżka dotyczy wzrostu o 3% 
kosztów zagospodarowania od-
padów zmieszanych (niesegrego-
wanych), co daje kwotę 46 tys. zł 
w skali roku, a którą trzeba bę-
dzie wpłacić do RXXI- wyjaśnia-
ła radnym p. o. kierownika ZBK, 
Grażyna Grosika. 

Dlatego właśnie ZBK liczy na 
to, że wzrośnie ilość mieszkań-
ców chcących segregować odpa-
dy, co sprawi, że spadną koszty, 
jakie trzeba ponosić w związku 
z koniecznością wywożenia do 
Słajsina śmieci nieposegregowa-
nych. Wówczas finanse gminne-
go systemu gospodarowania od-
padami mają szansę się zbilan-
sować. 

Warto przypomnieć, że temat 
obniżki cen za śmieci pojawił 
się w listopadzie zeszłego roku, 
kiedy to działacze nowogardz-
kiego PiS najpierw zebrali pod-
pisy, a później złożyli do biura 
rady miejskiej inicjatywę w tej 
sprawie. 

Nowe stawki opłat za śmieci 
zaczną obowiązywać od 1 maja. 
Ci, co dotychczas nie segrego-
wali odpadów, a chcieliby za-
cząć to robić, by móc płacić nie-
co mniej, muszą zgłosić ten fakt 
do ZBK i dokonać korekty w de-
klaracji wysokości opłaty za od-
biór odpadów. 

Marcin Simiński 

Nowe stawki za śmieci (zbierane selektywnie) – 
w gospodarstwach domowych 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
– 15 zł (było 17 zł)
Małe gospodarstwo domowe (2 osoby)
– 24 zł ( było 25,65 zł)
Średnie gospodarstwo domowe (3-5 osób) 
– 37 zł (było 38,95 zł)
Duże gospodarstwo domowe (6 i więcej osób) 
– 46 zł (było 47,50 zł) 

kolejny topielec na radosławiu

Utonął tuż pod 
domem
Stawek na Radosławiu pochłonął kolejną ofiarę. W sobotę 
po południu wyłowiono tu zwłoki Jana D.  mieszkańca po-
bliskich zabudowań.

Jan D. był poszukiwany przez 
żonę od piątkowego wieczora, 
gdy nie wrócił do domu na noc 
po wyjściu na wędkowanie, które 
od dawna uprawiał nad brzegiem 
jeziorka - stawku na Radosławiu. 
Poszukiwania te były bezowocne 
aż do sobotniego popołudnia, kie-
dy to jeden z kolegów Jana D. za-
uważył coś na wodzie stawku obok 
małej wysepki zarośniętej krzaka-
mi. Po bliższym przyjrzeniu się z 
użyciem lornetki okazało się, że w 
wodzie znajduje się ciało człowieka. 
W międzyczasie – mówi DN jedna 

z osób biorących udział w odnale-
zieniu zwłok- zauważyłem nieopo-
dal miejsca, gdzie pływały zwłoki, 
na krzaku nad brzegiem czapkę Jana 
(patrz zdjęcie), od razu wiedziałem 
czyja to czapka, ponieważ dobrze się 
z Janem znaliśmy. Na miejsce zo-

stali wezwani, strażacy, pogotowie 
i policja. Po wydobyciu zwłok zo-
stała potwierdzona, również przez 
przybyłą tu małżonkę Jana D, toż-
samość topielca. Po pewnym cza-
sie na czynności przybył także pro-
kurator.  Jan D. (lat 64) mieszkał w 
bloku vis a vis stawku na Radosła-
wiu. Ten mały naturalnie powsta-
ły kilka lat temu zbiornik stał się z 
czasem miejscem rekreacji dla oko-
licznych mieszkańców. Niestety, jak 
się okazuje dość pechowym. To 
już, bowiem druga ofiara śmier-
telna w tym miejscu.  

sm   

Małżonka zmarłego przeżyła szok w związku z tym ratownicy udzielili jej pomocy 

Po zakończeniu czynności Policja zabezpiecza ciało zmarłego do czasu przybycia 
prokuratora
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O tym mówi(ła) cała Polska – porwanie 12-letniej amelii 

W Trzechlu mają już dość 
Na temat tej sprawy nie milkły przez cały weekend, i jeszcze po, wszystkie krajowe i regionalne media w Polsce. Mowa oczywiście o porwaniu 12-letniej 
Amelii w Golczewie przez Ryszarda D. z Trzechla, i jego dziewczynę Elżbietę B. (prawdopodobnie pochodzącą spod Łobza). 

Dziewczynka została uprowa-
dzona po godz. 20.00, w Golcze-
wie przy ul. Kamieńskiej. Moment 
porwania zarejestrowała jedna z 
kamer monitoringu zamontowana 
przy sklepie w okolicy. Z nagrań 
wynika, że 12-latkę wciągnięto na 
tylnie siedzenie samochodu mar-
ki Daewoo Tico. W akcję poszuki-
wawczą zaangażowano 350 funk-
cjonariuszy z kilku jednostek po-
licji, w tym Komisariaty Policji w 
Nowogardzie i Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie. 

- Ogłoszono alarm i zostali-
śmy postawieni „na nogi”. Brali-
śmy udział w całej akcji – przyzna-
je st. asp. Julita Filipczuk, rzecz-
nik naszej policji. Na szczęście 
dziewczynkę odnaleźli trzy godzi-
ny później, w okolicach Trzechla, 
przypadkowi funkcjonariusze po-
licji, wracający do domu ze szko-
ły w Szczytnie. Policjanci wcze-
śniej próbowali zatrzymać samo-
chód, ale kierowca uciekł w jedną 
z leśnych dróg. Tam porzucił auto 
i zbiegł do lasu.  

12-latka została odwieziona do 
szpitala w Nowogardzie. Okaza-
ło się, że jej stan jest dobry, jednak 

jak informują media, dziecko było 
pod wpływem alkoholu. Leka-
rze zaprzeczyli jednak, aby dziew-
czynka miała jakieś obrażenia cia-
ła, czy też padła ofiarą przestęp-
stwa seksualnego. 

Jeszcze w sobotę rano, policja 
dotarła do potencjalnych spraw-
ców porwania. Od początku in-
formowano, że są to trzy osoby, w 
tym jedna kobieta. Szybko roznio-
sła się wieść, że wśród zatrzyma-
nych jest Ryszard D., ten sam, któ-
ry w 2010 roku, w lutym, dotkli-
wie pobił 10-letnią córkę swoich 
sąsiadów, a następnie zostawił ją 
na mrozie, półnagą, na ławce przy 
sklepie. Mężczyzna podejrzewa-
ny był również, że zgwałcił dziec-
ko, ale ostatecznie takiego zarzu-
tu nie usłyszał. Sąd skazał go na 9 
lat i 3 miesiące pozbawienia wol-
ności. Ryszard D. wyszedł jednak z 
więzienia po 7 latach, dokładnie w 
styczniu tego roku. Sąd Apelacyj-
ny, mimo sprzeciwu prokuratury i 
Sądu Okręgowego, uznał bowiem, 
że resztę kary może odbywać w 
warunkach domowych, jedynie 
pod nadzorem kuratora. Szyb-
ko okazało się, że sąd zbyt moc-

no zaufał skazanemu wypuszcza-
jąc go na warunkowe zwolnienie. 
Wszystko wskazuje na to, że Ry-
szard D., znowu mógł dopuścić się 
podobnego, lub gorszego czynu. 
Tym razem nie był sam. Towarzy-
szyła mu jego konkubina Elżbie-
ta B. Kobieta nie jest znana dobrze 
mieszkańcom Trzechla. Twierdzą 
oni, że pochodzi gdzieś spod Łob-
za. Ponieważ towarzyszyła Ryszar-
dowi D. w czasie porwania 12-lat-
ki, a później razem z nim zbie-
gła z samochodu, po tym jak za-
interesowali się nimi przypadkowi 
funkcjonariusze, również usłysza-
ła zarzuty. Wczoraj zarówno wo-
bec mężczyzny jak i jego konkubi-
ny Sąd Rejonowy w Kamieniu Po-
morskim zgodził się na zastoso-
wanie 3 miesięcznego aresztu, o co 
wnioskowała Prokuratura Okrę-
gowa w Szczecinie prowadząca 
śledztwo. Nie wiadomo, jaką rolę 
w całej sprawie ma Piotr S., który 
również został zatrzymany w so-
botę przez policję w sprawie po-
rwania 12-latki z Golczewa. Męż-
czyzna po przesłuchaniu, jakie od-
było się w niedzielę w prokuratu-
rze w Kamieniu Pomorskim, zo-
stał zwolniony i będzie odpowia-
dał z „wolnej stopy”, jako świadek. 

Obława i strach w Trzechlu 
W rozmowach z DN mieszkań-

cy Trzechla przyznają, że wieś w 
sobotę w nocy została praktycznie 
oblężona przez policję. Następ-
ny najazd na miejscowość zrobi-
li dziennikarze, głównie regional-
ni i krajowi. To sprawiło, że kie-
dy nasza redakcja przyjechała do 
Trzechla w poniedziałek, 6 mar-
ca, mieszkańcy nie kryli zmęcze-
nia całą sprawą i niechętnie chcieli 
na ten temat rozmawiać. 

-Panie wszystko już, co miało zo-

stać powiedziane, zostało powie-
dziane. Nie chcę się wypowiadać, 
bo już tworzą się plotki, a ludzie 
zaczynają się kłócić między sobą – 
mówi nam napotkany mężczyzna. 

Niektórzy, których spotykamy 
przyznają, że wieś jest zmęczona 
nie tylko od tego, co wydarzyło się 
w weekend, ale odkąd Ryszard D. 
jest na wolności. 

-My tu przez niego nie możemy 
żyć normalnie od kilku tygodni. 
Kiedy tylko wyszedł, wszyscy pil-
nowali swoje dzieci, a wieczorem 
żadne nie było wypuszczane na po-
dwórze. Rodzice się bali, że może 
znowu się stać to, co wtedy - mówi 
nam jedna z mieszkanek Trzechla. 

- Jego nie było widać w ogó-
le na wsi, ale wszyscy wiedzieli-
śmy, że jest – mówi nam mężczy-
zna, mieszkaniec wsi, skąd pocho-
dzi Ryszard D. 

Mieszkańcy myślą, co będzie 
dalej. - Znów posiedzi kilka lat i 
wyjdzie, a my znów będziemy żyć 
w strachu. Tym bardziej, że jak wi-
dać po jego zachowaniu, więzie-
nie niczego go nie nauczyło - mówi 
nam kolejna, napotkana miesz-
kanka wsi. 

Trafiło na weekend - błąd za 
błędem 

Ogromne zainteresowanie me-
diów całą sprawą być może ta-
kie ogromne by nie było, gdyby 
do porwania doszło w tygodniu, a 
nie w weekend. Dni wolne od pra-
cy, głównie też wówczas wolne od 
pracy dla polityków, sprawiają, że 
szczególnie krajowe media narze-
kają na nudę. Tym razem nuda 
ta została przerwana informacja-
mi z Golczewa, a później historią 
jednego ze sprawców - pech dla 
Trzechla, że był to Ryszard D., co 
też sprawiło, że wieś ta po raz dru-

gi w ciągu siedmiu lat jest na języ-
kach całej Polski. Trzechel przeżył 
więc, jak sami mieszkańcy dzisiaj 
mówią, prawdziwą obławę me-
dialną. 

Przy okazji tego wydarzenia 
można było obserwować, jak nie-
które media z przejęciem i stosow-
nym dla siebie wdziękiem myliły 
się często popełniając proste błę-
dy rzeczowe. Najpierw informo-
wano, że Daewoo Tico, którym 
porwano dziewczynkę znaleziono 
nie na drodze do Trzechla, a znaj-
dujących się zupełnie gdzie indziej 
Sikorek. Później, że dziewczyn-
kę znaleziono w lesie, a nie w sa-
mochodzie. Ewoluowała też infor-
macja na temat sprawcy porwania. 
Najpierw miał to zrobić pedofil, co 
u niektórych wywołało koniecz-
ność wydawania ostrzeżeń na po-
pularnym portalu Facebook, a 
jeszcze innym razem miało to być 
tzw. porwanie rodzicielskie - co 
znów wywołało też w niektórych 
miejscach całkiem żywe i ciekawe 
reakcje. Mylono też nazwiska - or-
dynatora nowogardzkiej pediatrii 
w jednej ze stacji telewizyjnej za-
miast Buragas nazwano „Ślęzak”, 
co później powielały bez żadnej 
refleksji (sprawdzenia) inne media 
przez dobre parę godzin. 

No cóż mówią jednak, że nie 
myli się tylko ten, co nie pracuje 
- nam jednak takich błędów pań-
stwo by chyba nie wybaczyli... A 
może to i dobrze, bo dzięki temu 
nad wszystko stawiamy sobie rze-
telność i prawdę (nie raz do bólu, 
co wielu wprawia w złość a cza-
sem agresję), a jeśli błędy popeł-
niamy to i do nich potrafimy się 
przyznać. 

Marcin Simiński 

W środę sesja na temat zmian w oświacie 

Czy powstanie kolejna szkoła podstawowa?
W najbliższą środę, 8 marca, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem o zwołanie posiedzenia zawnioskował sam burmistrz Nowogardu, po 
tym, jak radni zobowiązali go do przygotowania uchwały na temat sieci szkół i przestawienia jej Radzie Miejskiej. 

Do 31 marca, każdy samorząd 
ma obowiązek, w drodze uchwał, 
zorganizować nową sieć szkół tj. 
dostosować się do reformy oświa-
ty, która w praktyce zacznie obo-
wiązywać już od 1 września tego 
roku. Jak już informowaliśmy w 
poprzednim, piątkowym wyda-
niu DN odpowiedzialny za wdro-
żenie reformy oświatowej w naszej 
Gminie, czyli burmistrz, od tygo-
dni milczy w tej sprawie, mimo 
iż inne gminy dawno już są goto-

we do przeprowadzenia reformy 
w szkołach. U nas nawet nie tylko 
nie rozmawiano o tym na żadnym 
forum z radnymi, ale też nie zor-
ganizowano żadnej poważnej de-
baty, dyskusji z przedstawicielami 
oświaty, czy też związków zawodo-
wych np. Solidarności Nauczycie-
li.  To wywołuje zrozumiałe zanie-
pokojenie nie tylko pracowników 
oświaty, ale też samych rodziców, 
którzy nie wiedzą czy ich dzieci 
będą nadal chodziły od września 

do tej samej szkoły, co teraz. 
Wobec tego podczas ostatniej 

sesji rady miejskiej, która odby-
ła się w ubiegłą środę (1 marca), 
radni przyjęli specjalne stanowi-
sko, w którym zobowiązali bur-
mistrza Roberta Czaplę do przy-
gotowania uchwał w sprawie no-
wej sieci szkół. Na reakcję wywo-
łanego do tablicy długo nie trze-
ba było czekać. Burmistrz w piątek 
3 marca, złożył wniosek do Prze-
wodniczącego RM Piotra Słom-

skiego o zwołanie w tzw. trybie 
nadzwyczajnym posiedzenia, w 
sprawie nowej sieci szkół w gmi-
nie Nowogard. Szybko też radnym 
dostarczono dwa projekty uchwa-
ły w tej sprawie, (choć można było 
to zrobić w minioną środę, pod-
czas sesji odbywającej się zgod-
nie z zaplanowanym harmono-
gramem). Pierwszy projekt zakła-
da likwidację gimnazjów i prze-
kształcenie wszystkich szkół pod-
stawowych na terenie Gminy No-

wogard, w ośmioklasowe placów-
ki. Drugi projekt to pomysł dużo 
bardziej „odważny”. Zakłada prze-
kształcenie tylko szkół miejskich 
w placówki ośmioklasowe, w szko-
łach wiejskich nauka odbywałaby 
się w sześciu klasach. Na terenie 
Nowogardu miałaby powstać do-
datkowo Szkoła Podstawowa nr 5 
na bazie Gimnazjum nr 3, do któ-
rej uczęszczaliby wszyscy ucznio-
wie ze szkół wiejskich do klas 7-8.

Marcin Simiński

To przy tym sklepie przed 7 laty znaleziono pobitą i rozebraną 10-latkę- ofiarę Ryszarda D
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej 

Kochanej 
Mamy, Babci i Prababci

Śp. Genowefy
 Ziółkowskiej 

najserdeczniejsze podziękowania
 składają

 Córki z Rodziną

Przeciw łamaniu prawa i marnotrawieniu publicznych pieniędzy 

Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie 
biuletynu gminnego
Publikacje biuletynu (Wiadomości Samorządowe) nierzadko są obraźliwe i często wykraczają poza ramy polemiki- twierdzą nowogardzcy radni w oficjal-
nym stanowisku przyjętym na środowej sesji Rady Miejskiej.   

Na środowej sesji Rada Miej-
ska przyjęła stanowisko w 
sprawie nadużyć związanych z 
wydawaniem przez burmistrza 
za pieniądze podatników biu-
letynu gminnego Wiadomości 
Samorządowych. Stanowisko 
zostało skierowanie do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej z 
mocy prawa prowadzącej nad-
zór nad gospodarką finansową 
gmin, w tym w zakresie zgod-
ności wydatków z celami okre-
ślonymi w ustawie o samorzą-
dzie. Oto jego treść.

Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Szczecinie 

Rada Miejska w Nowogar-
dzie wnioskuje o skontrolowa-
nie celowości wydatków zwią-
zanych z wydawaniem „biu-
letynu informacyjnego” Wia-
domości Samorządowe przez 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

Jak stanowi prawo w gaze-
cie gminnej publikować nale-
ży (art. 31, 34 i 35 prawa pra-
sowego):

 1)  rzeczowe i odnoszące się 
do faktów sprostowania wia-
domości nieprawdziwej lub 
nieścisłej,

 2)  rzeczowe odpowiedzi na 
stwierdzenia zagrażające do-
brom osobistym,

  3)    komunikaty urzędowe 
pochodzące od naczelnych i 
centralnych organów państwo-
wych,

 4)  zwięzłe komunikaty wy-
dane na podstawie ustaw, ob-
wieszczeń, uchwał lub zarzą-
dzeń pochodzących od orga-
nów administracji rządowej 
w województwie, nadesłane w 
celu ogłoszenia w dzienniku 
lub odpowiednim czasopiśmie 
na terenie jego działania,

  5)      komunikaty przekazy-
wane przez organy administra-
cji rządowej i samorządu tery-
torialnego dotyczące sytuacji 
kryzysowych, o których mowa 
w ustawie z 26 kwietnia 2007 
r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U nr 89, poz. 590).

          Nowogardzki Urząd 
Miejski na druk gminnej gaze-
ty rocznie wydaje około 50 tys. 
zł. Jej zawartość informacyjna 
i merytoryczna nie jest zgod-
na z przedstawionymi powy-
żej ramami prawnymi. Infor-
macja, komunikaty czy ogło-

szenia są jedynie małym pro-
centem gminnego organu pra-
sowego, który służy głównie do 
pokazywania działań burmi-
strza Nowogardu. Oprócz tego 
wykorzystywany jest przez or-
gan wykonawczy do szkalowa-
nia, piętnowania radnych, któ-
rzy nie zawsze podejmują de-
cyzje zgodnie z oczekiwania-
mi.  Na łamach biuletynu za-
miast informacji ukazują się 
publicystyczne komentarze go-
dzące w dobre imię samorzą-
dowców, ale także krytykujące 
działania prywatnych miesz-
kańców miasta. Publikacje biu-
letynu nierzadko są obraźliwe i 
często wykraczają poza ramy 
polemiki.  

Gazeta wydawana za pienią-
dze podatników prezentuje tyl-
ko jeden punkt widzenia. Nie 
są w niej umieszczane sprosto-
wania, czy polemika osób, do 
których odnoszą się krytyczne 
teksty.

Wydatkowanie publicznych 
środków finansowych do ce-
lów propagandowych za po-
mocą gminnej gazety udającej 
biuletyn informacyjny jest nie-

zgodne z zadaniami własnymi 
gminy, polegającymi na zaspo-
kajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej wy-
nikających z Konstytucji RP.  

Naszym zdaniem wydawa-
nie gazety w wyżej opisanej 
formie przez UM Nowogard i 
jej finansowanie mija się z za-
sadami celowości i oszczęd-
ności, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efek-
tów. Wydatkowanie finansów 
na takie cele łamie podstawo-
wą zasadę w sferze finansów 
publicznych - w zakresie ich 

gromadzenia i wydatkowania - 
że podmioty publicznoprawne 
nie mogą postępować w spo-
sób arbitralny. 

Wnioskujemy, zatem o prze-
prowadzenie kontroli wery-
fikującej celowość wydawa-
nych na tworzenie i druk biu-
letynu „Wiadomości Samorzą-
dowe” publicznych pieniędzy 
oraz wyciągnięcie z tego tytu-
łu od organu wykonawczego 
Gminy Nowogard stosownych, 
przewidzianych prawem kon-
sekwencji. 

Nasz komentarz
Wydawać by się mogło, że wraz z formalnym końcem komu-

ny w Polsce, czyli mniej więcej 25 lat temu skończyły się rów-
nież czasy barbarzyńskich (w kontekście osiągnięć cywilizacji i 
kultury) społecznych projektów realizowanych na masową ska-
lę z użyciem siły władzy.  I tak w większości miejsc w kraju rze-
czywiście jest. Są jednak jeszcze skanseny, gdzie komusze przy-
zwyczajenia, wyrażające się również w sposobie funkcjonowa-
nia władzy, mają się doskonale. A jest tak dlatego, że w demo-
kracji wszystko wolno – wolno także, jak społeczność tego so-
bie życzy, wybrać komucha, który komuchem nie z metryki, ale 
z mentalności i stylu działania, 100- procentowym jest. I tak się 
stało w naszej Gminie!  Dlatego kwitnie tu, między innymi w 
najlepsze, taki komuszy fenomen, jak tzw. organ prasowy, czy-
li udająca prasę oficjalna propagandówka władzy. Organ ten w 
naszym przypadku poszedł jednak znacznie dalej, aniżeli jego 
najlepsze pierwowzory żółknące teraz w archiwach. Operuje 
bowiem nie tylko pustą propagandą, kłamstwem, ale ponadto 
język, który jest tu używany odznacza się wyjątkowym cham-
stwem. Jako jedyne w Nowogardzie medium wolne i niezależ-
ne, w rzetelnym rozumieniu tego terminu, pisaliśmy o tym wie-
lokrotnie. Dobrze, że sprawą zajęli się teraz także nowogardz-
cy radni.  
  sm

kolejny radny gospodarzem wsi 

Michał Krata sołtysem 
Wierzbięcina
Niespodziewanie, to radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Michał Krata został no-
wym sołtysem Wierzbięcina. Wybory sołeckie w tej wsi odbyły się w czwartek, 2 marca. 

Przypomnijmy, że nowe wy-
bory zostały ogłoszone, bo z 
funkcji sołtysa zrezygnowa-
ła Monika Pękala. Odbyły się 
one w miejscowej szkole pod-

stawowej. W wyborach wzięło 
udział 57 mieszkańców. Kan-
dydatów na stanowisko sołty-
sa było dwóch: Adam Nowacki 
oraz Michał Krata- radny i wi-

ceprzewodniczący Rady Miej-
skiej, członek klubu radnych 
PSL, współwłaściciel znanej 
restauracji „Kamena” w Nowo-
gardzie. Na M. Kratę zagłoso-
wało 36 mieszkańców. Jego ry-
wal zdobył 19 głosów. Oprócz 
wyboru sołtysa na zebraniu 
dokonano też uzupełnienia i 
poszerzenia składu rady sołec-
kiej. 

Dodajmy, że M. Krata bę-
dzie już trzecim sołtysem 
wśród radnych obecnej kaden-
cji. Funkcje te sprawują także: 
w Strzelewie radna SLD Jolan-
ta Bednarek oraz w Wyszomie-
rzu radny WN Andrzej Kania 

MS
Michał Krata podczas sesji RM w Nowogardzie

PODziękOWania
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Cwany tylko sobie dobrze zrobi

Sprzątają tam, gdzie dużo ludzi chodzi

Do redakcji zadzwoniła miesz-
kanka bloku 2c, przy ulicy Że-
romskiego. Skarży się ona, że gmi-
na chyba zapomniała o ich uli-
cy. - Wszędzie się czyta i słyszy, że 
trwa porządkowanie naszej gmi-
ny. A przy naszej ulicy nie robi 
się nic. Leżą tu jeszcze jesienne li-
ście, gdzie w innych rejonach mia-
sta już są posprzątane. Tworzy się 
błoto, a chodnik jest w takim sta-
nie, że przejść się po nim nie da. - 
opowiada kobieta. - Nie interesu-
je mnie, czy ta droga jest gminna 
czy powiatowa. To władze nasze-
go miasta są odpowiedzialne za to, 

żeby coś z tym zrobić. Dzieci cho-
dzące do szkoły muszą iść po uli-
cy, bo chodnikiem się nie da, jest 
problem. Sama ulica jest w nie lep-
szym stanie. Wszędzie są dziury, 
tak jak na chodnikach, gdzie do-
datkowo pozapadały się płyty. A 
parking? Tam z płyt wystają dru-
ty i nie ma jak zaparkować auta? 
- dodaje mieszkanka. Jak twierdzi, 
zgłaszała tę sprawę już nie raz do 
Gminy, jednak jak dotąd nikt jesz-
cze nic z tym nie zrobił.

Nasz komentarz.
Powtarzana do znudzenia od 

lat, co kilka dni na stronie miasta, 

ta sama informacja, że odbywa się 
tzw. wielkie porządkowanie Gmi-
ny to w istocie „stały element gry 
propagandowej” naszego Ratusza. 
Wszystko to ma służyć budowa-
niu przekonania, że wykonywanie 
oczywistych obowiązków Urzę-
du, jakim jest utrzymywanie po-
rządku w mieście a także na tere-
nie Gminy, to jakieś ekstra działa-
nie wynikające nie z zadań usta-
wowych, ale z geniuszu obecnego 
burmistrza. Jak wnioskować moż-
na dodatkowo z listu naszej Czy-
telniczki (a także i naszych wcze-
śniejszych obserwacji) ta urzędo-

wa propaganda rzekomego suk-
cesu na „odcinku śmieci”, służyć 
ma także przykryciu zaniedbań w 
wykonywaniu obowiązku podsta-
wowego utrzymania ładu i czysto-
ści na wielu ulicach miasta, które 
nie stanowią głównych traktów 
dla ruchu pieszego. No, ale tak 
mają pacykarze - tam gdzie wi-
dać, pomalować! Warto tutaj już 

tylko dodać, że remont ulicy Że-
romskiego został wpisany do te-
gorocznego budżetu, jako jedna 
z wielu poprawek wniesionych 
przez radnych. Burmistrz takiej 
potrzeby nie widział i w jego pro-
jekcie przedłożonym Radzie tej 
inwestycji nie było. 

DŚ

Policja szuka sprawcy 

Dzikie wysypisko śmieci  
nad jeziorem
Właściciel terenu nad jeziorem, na którym znajduje się, pokazywane przez DN w ubiegłym 
tygodniu, dzikie wysypisko śmieci i gruzu zgłosił na Policję fakt nielegalnego składowania 
zanieczyszczeń na jego działce.

Do redakcji DN zgłosił się właści-
ciel terenu nad nowogardzkim je-
ziorem, na którym nieznany spraw-
ca urządził sobie wysypisko śmieci i 
gruzu. Pisaliśmy o tym w ubiegłym 
tygodniu ilustrując tekst zdjęcia-
mi z tego miejsca. - Od dawna ktoś, 
kogo nie udało się mi dotychczas 

zidentyfikować, wywozi na mają 
działkę gruz pomieszany z różnymi 
innymi materiałami- mówi DN po-
siadacz działki.- Za każdym razem 
na nowo muszę usuwać i wywozić 
stąd te śmieci, ponosząc koszty tych 
czynności. Po ostatnim doniesie-
niu prasowym postanowiłem zlecić 

szukanie sprawcy tych nielegalnych 
działań naszej Policji. Złożyłem w 
związku z tym stosowne doniesie-
nie. Zapewniono mnie, że będą in-
tensywnie poszukiwali osoby, któ-
ra zaśmieca moją działkę tworząc 
tam wysypisko, które jest także 
groźne dla środowiska naturalnego 
oraz dla walorów krajobrazowych 
tego terenu- kończy nasz rozmów-
ca. Właściciel działki dziękuje też 
DN za podjęcie tematu: - dziękuję, 
że napisaliście na ten temat. Dzię-
kuję też osobie, która zgłosiła do re-
dakcji ten fakt. Być może po upu-
blicznieniu sprawy uda się wreszcie 
ukrócić ten proceder- kończy nasz 
rozmówca.

sm 

Gruz i śmieci zasłaniają widok na jezioro nowogardzkie

Punkty, gdzie można przynieść
niepotrzebne rzeczy:

- Salon Francuski Szyk 
-Sklep Zoo 700-lecia 

-Kiosk Oleńka Poniatowskiego

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Zbiórka kocy, kołder i poduszek 
                  - BEZ PIÓR 
              na rzecz psów ze  
      Schroniska w Sosnowicach  
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Składamy podziękowania za wsparcie organizacji I nowo-
gardzkiej edycji Biegu Pamięci Żołnierzom Wyklętym Tropem 
Wilczym, którego udzielili:

Dziennik Nowogardzki - patron medialny, Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie - patron honorowy, Starosta Goleniowski Tomasz 
Kulinicz - patron honorowy, Liceum Ogólnokształcące nr. 1 w No-
wogardzie, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w No-
wogardzie, Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w  Nowogardzie, Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Pie-
karnia Karsk, Biurex, Pizzeria Neptun, Fundacja Inicjatyw Spo-
łeczno - Gospodarczych KOMES, Piotr Słomski - przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, Marcin Nieradka, Michał Wiatr, 
Mirosław Berezowski, Henryk Grygowski, Rafał Wróbel- Radny 
Gminy Osina, Marzena Pustelnik, Sebastian Krupiczowicz i Ewa 
Durska.

Ponadto dziękujemy uczestnikom biegu i  kibicom oraz wszyst-
kim, którzy przyszli, zmarzli, zmokli, ale tworzyli razem z nami tę 
wspaniałą atmosferę. 

Pasjonaci z Nowogardzkiego Klubu Biegacza ENDORFINA

 Co się dzieje, jak Dinozaurom 
zabraknie paszy

1.Dinozaury to ogromne przedhisto-
ryczne zwierzęta żywiące się roślinno-
ścią. Te olbrzymy wyginęły miliony lat 
temu, ale nadal pobudzają naszą wy-
obraźnię, dlatego żyją wciąż w ludzkiej 
kulturze i języku stanowiąc choćby ele-
ment bardzo obrazowych porównań i 
metafor.   Dinozaurami np. określa się ja-
kieś pozostałe jeszcze przy życiu egzem-
plarze, wcześniej dużej grupy społecz-
nej czy klasy ( również politycznej), któ-
ra jako całość odeszła już do przeszłości.  
W naszych realiach typowymi dinozau-
rami są np. pozostałe jeszcze przy życiu 
(i oczywiście żerowaniu) resztki lokalne-
go klanu komuchów.

2. Wracając, jeszcze na moment do 
faktów z realnej przeszłości tego wyjąt-
kowego gatunku biologicznego, jakim 
były dinozaury, przywołam tu czasy, gdy 
zaczęły one znikać z naszej planety. Cie-
kawe są teorie na temat przyczyn tego 
wymierania.  Jedna z nich mówi o tym, 
że dinozaury zniknęły, ponieważ wcze-
śniej za bardzo się rozrosły zarówno, co 
do swojej wielkości, jak i ilości osobni-
ków, w związku z tym zaczęły zjadać już 
tyle pokarmu, że ogołociły z roślinno-
ści całą ziemię – wyginęły więc z głodu!  
Wyobraźmy sobie męczarnie tych wiel-
kich zwierząt pozbawionych obfitych na-
turalnych spiżarni… brrrrr!

3. Trudno więc dziwić się nowogardz-
kim komuchom, podobnym w istocie di-
nozaurom w ich fazie końcowej, że po-
padają w popłoch, gdy pojawia się jakie-
gokolwiek, nawet najmniejsze zagroże-
nia utraty obfitej spiżarni, z której zaspo-
kajają swój wyjątkowo wymagający kon-
sumpcyjnie apetyt.  Dotąd, niezakłóco-
ne od lat, dogadzanie wymogom tego 
apetytu, zapewniają im profity z dys-
ponowania publicznym groszem w wy-
niku dzierżenia (dotychczas w całości i 
bez wyjątków) lokalnej władzy.  Jak już 
wspomniano, każdej władzy od tej naj-
mniejszej na ogródkach działkowych, 
czy w małym klubiku sportowym do 
tej tu najatrakcyjniejszej - prawdziwego 
rogu obfitości- czyli władzy wykonaw-
czej (burmistrzowania) w samorządzie.

4. A czemuż to lokalne dinozaury ko-
musze się niepokoją – wszak żreć nadal 
mogą do woli i starcza nawet dla ich ose-
sków i kumpli osesków?  Otóż niepo-
koją się, ponieważ nastąpił ostatnio pe-
wien wyłom z samodzierżawiu lokalnym 
… klika utraciła, bowiem kontrolę nad 
Radą Miejską, a zwłaszcza po raz pierw-
szy od lat, przewodniczący Rady nie ma 
zamiaru napełniać spiżarni komuszej 
tylko dbać o to, co pisze w ustawie sa-
morządowej czyli o wspólnotę Gminną 
i jej dobro.

5. Ale przecież to niewielki zakres 
władzy przynależny Radzie i przewod-
niczącemu, jeszcze mniejszy kompeten-
cji praktycznych?  Cóż więc złego stać 
się może naszej kaście, jaki uszczerbek 
na zaopatrzeniu swojej spiżarni mieli-
by ponieść? Otóż jak wieść gminna nie-
sie pojawiła się wśród zawsze tu panują-
cych obawa o przyszłość.  Jeśli bowiem 
jest możliwe, że nie komuch lub podle-
gły jest przewodniczącym Rady to może 
się okazać, że będzie też możliwe, że to 
nie komuch lub podległy znajdzie się na 
innych gminnych stanowiskach, a to by 
było przecież czymś i groźnym i skanda-
licznym!

6. Jeśli tamto było możliwe – kwi-
li, znany nam dinozaurek- to może się 
okazać, że ktoś inny spoza grupy zosta-
nie np.: Burmistrzem, a wtedy nie będą 
już nasi bądź nam powolni: - kierowni-
cy czy nawet pracownicy w magistracie 
i kierownicy w różnych instytucjach w 
tym dyrektorzy w szkołach i przedszko-
lach. Nie będą już nam posłuszni sołty-
si czy nawet strażacy, którym skutecznie 
wmówiliśmy, że to burmistrz, a nie usta-
wa im „daje”, więc usłużni są dzisiaj nam 
bezgranicznie. To samo dotyczy większo-
ści organizacji społecznych i związków, i 
ich prezesów, przewodniczących, co dzi-
siaj do naszego burmistrza po kasę cho-
dzą. I dostają ją tylko wtedy, jak podpi-
szą mu poparcie wyborcze. Może się oka-
zać, że ktoś inny zostanie też Dyrektorem 
szpitala (Od redakcji- tutaj pominie-
my przybliżenie związanych z tym miej-
scem danych osobowych beneficjentów, 
ponieważ musielibyśmy poruszyć wąt-
ki zbyt osobiste, a plotkarzami nie je-
steśmy).  Albo, kto inny zostanie Szefem 
R XXI. Jaki los spotka wówczas chma-
rę członków zaprzyjaźnionych rodzin, co 
mają ciepłe stanowiska na rancho w Słaj-
sinie (smrodu nie czują, bo w biurze gdzie 
siedzą „klima” jest jak się patrzy, a okna 
pozamykane). A co z Dyrektorem Domu 
Kultury i tym, co za tym idzie…, a co z 
Dyrektorem Biblioteki i wszystkim(imi) 
co za tym idzie, a co z przedsiębiorcami 
co za zamówienie gminne odpłacają się - 
bo muszą- sowicie poparciem wszelkim …

7. To tylko te najbardziej oczywiste 
straty i zagrożenia- płacze nasz dinozau-
rek łzami iście- nomem omen - bobro-
wymi. -  A co będzie, gdy ludek lokalny, 
ogłupiały dotąd strachem bać się prze-
stanie, bo zobaczy, że pokonani jesteśmy 
choćby tu i tam. Kto wtedy powie wbrew 
faktom, że burmistrz nasz wspaniały jest, 
kto się podliże nieprzyzwoicie, spłaszczy 
do poziomu podłogi, kto doniesie nam na 
kumpla, co nie dość posłuszny, albo na ko-
legę z pracy, że ten mówi, co myśli o pa-
nującej miłościwie głupocie. Co z uzyska-
mi wszelkimi?  Jak strach lud opuści to po 
nas!!! – kończy zrozpaczony.   

8. No cóż, trzeba przyznać, że od-
wieczna klika nowogardzka to powody 
do obaw ma - wszak niezależna od nich 
Rada Miejska (i jej nowy przewodniczą-
cy Piotr Słomski) to, sądząc po podejmo-
wanych decyzjach, Rada wyjątkowo do-
bra i sprawna, a więc komuszego intere-
su realizować nie będzie.  To Rada wyjąt-
kowo dobra, zważywszy na dodatek, że 

ma ona do dyspozycji w roli organu wy-
konawczego bardzo słabego burmistrza.  
Jego niekompetencja, zatrważająca nie-
racjonalność, pełnowymiarowa ignoran-
cja, czyli zupełna odporność na wiedzę 
(wiedza to zupełnie coś innego jak de-
magogia) powodują, że Rada funkcjo-
nuje w warunkach skrajnie niekorzyst-
nych dla kondycji lokalnych spraw pu-
blicznych.  Całe szczęście większość rad-
nych wykazuje się i merytoryką i charak-
terem i to jest duża i jedyna nadzieja na 
przyszłość.

9. Oczywiście to jest nadzieja dla 
Gminy, ale dla lokalnej kliki to jest nie-
dobra perspektywa, więc czują się zagro-
żeni. Nic dziwnego przecież na ogół wy-
kształcenie mają marne, umiejętności 
często jeszcze gorsze, więc gdzie pójdą 
jak ich wyrzucą ze stołków?  Jak każdy, 
kto znalazł się pod tzw. „ścianą” wpadli 
więc aktualnie w popłoch i bronią się sie-
cząc na oślep (intelektualny oślep).   Bro-
nią oczywiście swojego kastowego inte-
resu, bo interes publiczny to oni mieli za-
wsze po drugiej stronie „interesu” biolo-
gicznego, co wiadomo z historii zarówno 
krajowej jak i lokalnej. Mimo ich kłam-
liwego wrzasku, (podnoszonego także 
przez tabuny tutejszych przedwczesnych 
emerytów mundurowych i kilku poży-
tecznych idiotów internetowych) praw-
da brzmi i jaśnieje jednak coraz wyraź-
niej: słaby burmistrz dołuje tę Gminę ra-
towaną przed zupełną zapaścią przez 
całkiem dobrą i mocną w tej sytuacji 
Radę Miejską.

10. Prawda jest oczywista także w za-
kresie szczegółowej i pogłębionej dia-
gnozy sytuacji: Gmina nasza potrzebu-
je pilnie programu naprawczego i zmia-
ny personalnej zarówno na czele magi-
stratu, jak i w najważniejszych instytu-
cjach publicznych. Jeśli tak się nie stanie 
dystans do innych gmin i zapóźnienie 
rozwojowe będzie szybko (takie mamy 
„szybkie” czasy) narastało w każdej dzie-
dzinie z zakresu odpowiedzialności usta-
wowej burmistrza, począwszy od oświa-
ty w tym znanych powszechnie mier-
nych wyników nauczania i braku dostęp-
ności nauczania integracyjnego, poprzez 
służbę zdrowia w tym braku praktycznej 
możliwości rehabilitacji leczniczej także 
zatrważającej kondycji zdrowotnej wy-
rażonej średnim wiekiem umieralno-
ści.  Dalej poprzez rozwój gospodarczy w 
tym sytuację lokalnych przedsiębiorców, 
kiepskim stanem technicznej infrastruk-
tury komunalnej, w tym sieci wod. kan. 
i sieci komunikacyjnej, dostępność tere-
nów budowlanych, aż do zagadnień lo-
kalnej demografii i kultury otwartej in-
stytucjonalnie na wszystkich a nie tyl-
ko na swoich. O tym wszystkim należy 
rozmawiać, jeśli się chce rozmawiać o in-
teresie publicznym, a nie tylko o intere-
sie lokalnej kasty.  W tym drugim przy-
padku zaś zamiast poważnego pochyle-
nia nad realnymi problemami mamy do-
minujące „ ględzenie” na stronach gmin-
nych Wiadomości Samorządowych i to 
ględzenie za pieniądze publiczne, co jest 
kolejnym skandalem!   

Marek Słomski 

PODziękOWania

Ksiądz dziekan 
Kazimierz Łukjaniuk 
obchodził Imieniny
W sobotę, swoje imieniny świętowali Kazimierze. Na niedzielnej 
Mszy Świętej odprawianej o godzinie 12.30, życzenia z tej okazji 
swojemu proboszczowi Kazimierzowi Łukjaniukowi złożyli też 
parafianie parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego.

Składanie życzeń imieninowych 
księdzu kanonikowi dziekanowi Ka-
zimierzowi Łukjaniukowi w związku 
z dniem jego patrona św. Kazimierza 
Królewicza, odbyło się na zakończe-
nie Mszy Świętej rozpoczynającej się 
o godz. 12.30. Najpierw życzenia zło-
żyli księża i siostry pracujące w para-
fii, potem młodzież i delegacja grup 
modlitewnych. Na końcu trzyosobo-
wa delegacja parafian Jerzy Majewski, 
Marian Sudomierski  i Ryszard Pięt-
kiewicz. Ten ostatni odczytał lauda-
cję, której tekst drukujemy niżej:   

Wielebny księże kanoniku, Dzieka-
nie Dziekanatu w Nowogardzie, 

Proboszczu parafii p.w. Świętego Ra-
fała Kalinowskiego,

Czcigodny Solenizancie Kazimierzu 
Łukjaniuk!

Jako, że imię Kazimierz od wielu 
znamienitych pochodzi świętych, 

dlatego nasze najserdeczniejsze ży-
czenia pochodzą od ludzi uśmiechnię-
tych.

A pragniemy je przekazać od całej 
parafii i wszystkich tu zebranych. 

A przede wszystkim od ludzi szcze-
rych i najbardziej Ci oddanych. 

Bo to wszystko, co uczyniłeś w tej pa-
rafii największy podziw budzi,

nie tylko nas parafian, ale wielu sza-
nowanych i znanych ludzi.

Ta parafia dzięki Twojej wielkiej 
pracy i poświęceniu powstała.

Dlatego za to wszystko dziękujemy, 
i wszystkiego, co dobre życzy Ci para-
fia cała.

Tobie zaś życzymy Bożej opieki, 
zdrowia i szczęścia bez miary.

I by nasza parafia piękniała, a na co 
dzień miała więcej wiary,

tak potrzebnej w tych trudnych cza-
sach ateizacji i walki z kościołem.

Dlatego Twoje oddanie się Matce 
Boskiej Częstochowskiej i jej błogosła-
wieństwo, będzie kołem

napędowym do walki z bluźnier-
stwem wiary, zaufania Bogu Najwyż-
szemu,

a Tobie chwały w Boskiej służbie i 
spełnienia tego, co bliskie sercu Twemu.

I abyś zawsze służył wszystkim, któ-
rzy wiary i pomocy potrzebują,

a z Twojego zdrowia i uznania za-
wsze się szczerze radują.

Tego wszystkiego życzą Ci zawsze 
wdzięczni parafianie

parafii p.w. Świętego Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

Szczęść Boże
Redakcja DN dołącza się również 

do życzeń Imieninowych dla księdza 
dziekana - Szczęść Boże. 

red
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reklama

Uczennice ii lO znów wśród 
laureatów 

Piszą najpiękniej
Zakończyła się trzecia edycja konkursu ogłoszonego przez 
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego. Temat brzmiał Mój ję-
zyk ojczysty, czyli najtrudniejsze jest słowo. 

Jury składające się z języko-
znawców, literaturoznawców, 
historyków i teoretyków li-
teratury, nagrodziło kilkana-

ście prac uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. Wśród laureatów – 
miłośników polszczyzny - 
znalazły się, podobnie jak w 
roku ubiegłym, uczennice II 
Liceum Ogólnokształcące-
go: Aleksandra Pietrzykow-
ska (kl. IIa), Antonina Mi-
siewicz (kl. IIa) i Dominika 
Rasińska (kl. IIIb). Wyróż-
nione prace zostały opubli-
kowane w okolicznościowym 
wydawnictwie. Wielkie gra-
tulacje dla uczennic, których 
refleksja nad wartością sło-
wa jest potwierdzeniem tezy, 
że piękno języka, kultura sło-
wa, sztuka wyrażania myśli, 
otwierają na piękno świata i 
drugiego człowieka.  

Inf. Własne 

 antonina misiewicz, Dominika rasiń-
ska i aleksandra Pietrzykowski

lusia to gabarytowo jed-
na z najmniejszych mieszka-
nek sosnowickiego schroni-
ska. Jej wielkość to tylko pozory, 
ma tyle energii co kilka psów ra-
zem wziętych! Wszędzie jej peł-
no: skacze, biegnie, cieszy się, bie-
gnie, merda ogonkiem i znów bie-
gnie.) Ciężko za nią nadążyć wzro-
kiem, a zrobienie zdjęcia grani-
czy z cudem. Potęga radości i wul-
kan energii w jednym. Pies z pew-
nością nieprzeciętny, bardzo za-
bawowy. Lusia pyskuje do swo-

ich psich kolegów, nie daje sobie 
w kaszę dmuchać więc najlepiej 
jakby została jedynaczką. Odra-
dzamy również adopcję do domu 
z małymi dziećmi, bo sunia to za-
zdrośnica - pilnuje zasobów i opie-
kuna. Lusia jest bardzo śmiesznym 
pieskiem, wiecznie zadowolona, 
taka zabawna mała puszysta kru-
szynka, trzeba ją osobiście poznać 
by docenić urok.   Gotowa do no-
wego domu- zaszczepiona i wy-
sterylizowana. 

Kontakt w sprawie adopcji Lusi:
p. Marta 793 844 842

Adoptuj, nie kupuj 
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sprzedali prawie wszystko

Kiermasz na rzecz Michała 
Zgodnie z zapowiedzią, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, w poniedziałek 06.03, odbył się kiermasz w postaci kawiarenki, 
gdzie zbierano pieniądze dla chorego na twardzinę układową Michała z Nowogardu. 

Rodzice uczniów SP 2 stanę-
li na wysokości zadania i za-
opatrzyli kawiarenkę w ciasta 
i napoje. Wolontariusze Koła 
z wielką chęcią sprzedawali 
słodkości, a także kawę i her-
batę wszystkim zainteresowa-
nym. 

W kiermaszu uczestniczy-
ło wiele osób, w tym ucznio-
wie szkoły, ich rodzice i na-

uczyciele. W ciągu dwóch go-
dzin od otwarcia kawiaren-
ki, ze sprzedaży ciasta oraz 
napojów, udało się uzbierać 
dość sporo pieniędzy. Jednak 
nie tylko w ten sposób można 
było wspomóc Michała. Chęt-
ni rodzice uczniów, a także na-
uczyciele wpłacali różne kwo-
ty do opiekunów Szkolnego 
Koła Wolontariatu. - Co chwi-

lę ktoś przynosi pieniądze, któ-
re później przekażemy Micha-
łowi. Wiele osób także zadekla-
rowało, że przekaże swój 1 pro-
cent podatku na rzecz Michała. 
- poinformowała nas członkini 
Koła, p. Grażyna Miętka – Pio-
trowicz. - Dodatkowo mamy 
nadzieję, że dzięki naszej ak-
cji, także inne szkoły, lub osoby 
prywatne pomogą chłopakowi. 

Teraz ważny jest każdy grosz. - 
dodaje.

W SP 2 rozwieszono ulotki 
informujące o numerze kon-
ta, na które można przekazy-
wać darowizny i 1 procent po-
datku na rzecz pomocy Micha-
łowi. Uczniów ani rodziców 
nie trzeba była namawiać do 
wsparcia – Bardzo jesteśmy za-
dowoleni, że nasza akcja przy-
niosła taki wydźwięk. Powiem 
tak:, jeżeli chodzi o uczniów, to 
wiadomo, że zdarzają się mię-
dzy nimi spory i kłótnie. Ale je-
śli chodzi o pomoc innym, to 

potrafią się zjednoczyć i mimo 
sporów stanąć razem i działać. 
Dodatkowo namawiają rodzi-
ców i bliskich, aby również włą-
czyli się do udzielania pomocy. 
Jesteśmy z nich dumni - infor-
muje nas członkini Koła.

Wiele wskazuje na to, że w 
inne dni kawiarenka też będzie 
otwarta. Dzięki temu Wolon-
tariusze będą mieli możliwość 
uzbierania jeszcze większej ilo-
ści pieniędzy, która z pewno-
ścią wspomoże Michała w jego 
walce z chorobą. 

DŚ

Uczniowie i nauczyciele kupujący ciasto w kawiarence

Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwości. 
Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, później Po-
licealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 2013… wiel-
kie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym Insty-
tucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 

Plakaty narysowane przez uczniów, które miały na celu namówić innych do pomocy
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stałe fragmenty dają wygraną stali szczecin

Pomorzanin traci napastnika
W niedzielę (5 marca), o godzinie 14:00, na stadionie w Szczecinie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali mecz sparingowy z występującą w woje-
wódzkiej okręgówce Stalą Szczecin. Nowogardzianie prowadzili do przerwy 0: 2, by ostatecznie przegrać 3: 2 po bramkach straconych w przeciągu 7 mi-
nut... Jakby mało było problemów kadrowych, kontuzji nabawił się Kamil Lewandowski, który w tym meczu strzelił dwa gole.

Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard 3:2 (0:2)
Gole: Kamil Lewandowski (10’, 17’)
Skład: Kornel Pękala - Adam Mańka, Marcin Skórniewski, Natan Wnuczyński, Konrad Adamek - Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Karol Osakiewicz, 

Rafał Listkiewicz - Kamil Lewandowski, Kacper Litwin; zmiany: Dominik Wawrzyniak, Szymon Rybicki, Konrad Kolibski. 

Do Szczecina trener Zbigniew 
Gumienny zabrał 14 piłkarzy. No-
minalny napastnik Rafał Listkiewicz 
został cofnięty do pomocy, a w ataku 
zagrali Kamil Lewandowski i Kacper 
Litwin. Dzięki temu siła ofensyw-
na Pomorzanina była zdecydowa-
nie większa, co przyniosło pożądane 
efekty. Już w 10. minucie nowogar-
dzianie objęli prowadzenie. Po ak-
cji z lewej strony boiska, futbolówka 
została dograna do Kamila Lewan-
dowskiego, który uderzył z około 20 
metrów i strzelił ładną bramkę dla 
swojej drużyny. W 17. minucie Po-
morzanin rozegrał podobną akcję. 
Ponownie z lewej strony boiska po-

danie otrzymał Kamil Lewandow-
ski, który strzałem z okolic szesnast-
ki podwyższył na 0:2. Pomorzanin 
prezentował się bardzo dobrze na tle 
rywali występujących w wyższej kla-
sie rozgrywkowej. Dla Kamila Le-
wandowskiego było to kolejne spo-
tkanie, w którym pokonywał golki-
pera rywali. Niestety, napastnik Po-
morzanina swój dobry występ przy-
płacił kontuzją. Pod koniec pierw-
szej połowy nieatakowany przez ni-
kogo Lewandowski upadł na boisko. 
Spowodowane to było kontuzją mię-
śnia, która wykluczy napastnika Po-
morzanina z gry najprawdopodob-
niej na miesiąc. To bardzo złe wia-

domości dla trenera Zbigniewa Gu-
miennego, tym bardziej, że już za 
niecałe dwa tygodnie rusza runda 
wiosenna. Po zmianie stron Pomo-
rzanin wciąż prezentował się z do-
brej strony, jednak gospodarze wo-
bec niemocy strzeleckiej podczas 
konstruowania ataków pozycyjnych, 
zaskoczyli gości stałymi fragmenta-
mi gry. Najpierw w 55. minucie po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego fut-
bolówkę odbił Kornel Pękala, a za-
wodnik Stali dobił strzał, zdobywa-
jąc gola kontaktowego. W 58. minu-
cie było już 2:2, po podobnej sytu-
acji. Dośrodkowanie z rzutu wolne-
go, zamieszanie w polu karnym i pił-

karz gospodarzy, który jest najspryt-
niejszy w tej sytuacji kieruje futbo-
lówkę do bramki nowogardzian. Po-
morzanin nie zdołał się otrząsnąć po 
szybko straconych golach, a już było 
3:2. W 62. minucie Stal wykonywa-
ła rzut rożny z lewej strony boiska. 
Celne dośrodkowanie na gola za-
mienił zawodnik miejscowych i w 
takich okolicznościach w przecią-
gu 7 minut, Pomorzanin stracił trzy 
gole. Do końca meczu wynik nie 
uległ zmianie i choć nowogardzia-
nie prezentowali momentami dobrą 
grę, to ostatecznie nie zdołali choćby 
zremisować. 

KR

Osińska liga Piłki siatkowej

Faworyci grają dalej
W minioną niedzielę (5 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, zostały rozegrane mecze ćwierćfinałowe Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Obyło się bez nie-
spodzianek i do półfinałów awansowały faworyzowane zespoły, czyli Wojcieszyn I, Czermnica, Krzywice oraz Węgorza. 

Pierwsze spotkanie ćwierćfina-
łowe zostało rozegrane o godzi-
nie 12:00. Na przeciw siebie stanęli 
siatkarze z Wojcieszyna oraz Kiko-
rzy. W pierwszym secie faworyzo-
wany zespół z Wojcieszyna wygrał 
bardzo pewnie, głównie za sprawą 
dobrej zagrywki. Tym samym ele-
mentem gry nie potrafili odpowie-
dzieć rywale, którzy zepsuli w su-
mie 8 zagrywek. Drugi set miał 
podobny przebieg, obyło się bez 
większych emocji, a Wojcieszyn 
wygrał do 15. W trzeciej partii Ki-
korze walczyły o to, aby odwrócić 
losy tego spotkania. Był to zacięty 
i wyrównany set, w którym przez 
niemal cały czas gra toczyła się na 
przewagi. Skuteczniejsi byli jednak 
siatkarze z Wojcieszyna, którzy 

po zwycięstwie do 23., ostatecznie 
gładko przebrnęli przez ćwierćfinał 
wygrywając 3:0. Warto dodać, że 
tradycyjnie sala w ZSP Osina była 
wypełniona kibicami z Wojcieszy-
na. W drugim spotkaniu walczyli 
siatkarze z Czermnicy oraz Gwiaz-
dy Osina. Gospodarze przystąpili 
do tego spotkania poważnie osła-
bieni, na skutek kontuzji nie mogli 
zagrać czołowi zawodnicy z Osi-
ny - Adrian Antczak oraz Filip Ja-
rota. Osina miała problemy z przy-
jęciem zagrywki, przez co pierw-
szy set padł łupem rywali z Czerm-
nicy. W drugiej partii Czermnica 
nie zwalniała tempa i jeszcze bar-
dziej zdominowała swoich rywali, 
pozwalając w tej partii zdobyć Osi-
nie jedynie 10 punktów. Gospoda-

rze nie spuścili jednak głów i wal-
czyli o zwycięstwo w trzecim secie. 
Gwiazda od początku prowadzi-
ła, jednak Czermnica zdołała na-
wiązać kontakt z rywalami. Pomi-
mo tego gospodarze dopięli swego 
i po asie serwisowym Adriana Ba-
nasiewicza wygrali 25:22. Czerm-
nica szybko otrząsnęła się po po-
rażce w trzeciej partii i ponownie 
kontrolowała wydarzenia na bo-
isku. Czermnica pewnie wygrała 
do 11. punktów i awansowała do 
półfinału, natomiast siatkarze go-
spodarzy pożegnali się z walką o 
mistrzostwo. Siatkarze z Czerm-
nicy swoje zwycięstwo wywalczyli 
skutecznym blokiem. Na uwagę za-
sługuje jeszcze gra fair-play zawod-
ników obydwu zespołów. Siatkarze 
sami przyznawali się do drobnych 
błędów, za co otrzymywali wiel-
kie brawa od kibiców. W kolejnym 
meczu Żabowo i Krzywice roze-
grały bardzo ładne i emocjonują-
ce spotkanie.  Zespół Żabowa do-
pingowany był przez zaprzyjaźnio-
nych kibiców z Wojcieszyna. Nie-
stety doping nie pomógł. Wygra-
na do 20., 21. i 21., w wykonaniu 
Krzywic, zapewniła tej drużynie 
miejsce w półfinale. Pomimo prze-
granej, Żabowo z uniesioną głową 
żegna się z VIII edycją Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Na koniec do 
walki przystąpili siatkarze z Dąbro-
wy oraz Węgorzy. Na ten mecz cze-

kało wielu kibiców, gdyż oba ze-
społy przed meczem zapowiada-
ły zacięty pojedynek. Tak też było. 
Pierwszy set to walka punkt za 
punkt. Dąbrowa prowadziła 14: 11, 
za chwilę zrobiło się 14:14 i zespół 
Dąbrowy wziął czas.  Z kolei przy 
stanie 24: 24, czas wzięli zawodnicy 
z Węgorzy. Był to bardzo ładny set, 
w którym decydowała gra na prze-
wagi. Gdy na tablicy wyniku było 
26:27 dla Węgorzy, rywale wyko-
rzystali drugi czas. Nie pomogło 
im to jednak w odwróceniu losów 
tego seta, w którym ostatecznie 28: 

30 wygrywają Węgorza. Pozostałe 
sety również były zacięte i wyrów-
nane, jednak po przegranej drugiej 
partii, Dąbrowa traci nadzieję na 
zmianę wyniku i godzi się z poraż-
ką. Trochę szkoda, bo jeszcze nie 
wszystko mogło być stracone. Tym 
samym Węgorza dołączają do pół-
finału, gdzie zmierzą się z Wojcie-
szynem. Drugą parę półfinałową 
tworzyć będą drużyny z Czerm-
nicy oraz Krzywic. Przy artykule 
publikujemy wyniki niedzielnych 
gier ćwierćfinałowych. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Ćwierćfinały:
Wojcieszyn I - Kikorze 3:0 (25:16, 25:15, 25:23)
Czermnica - Gwiazda Osina 3:1 (25:17, 25:10, 22:25, 25:11)
Żabowo - Krzywice  0:3 (20:25, 21:25, 21:25)
Dąbrowa - Węgorza  0:3 (28:30, 22:25, 19:25)

Kamil Lewandowski przynajmniej przez mie-
siąc nie będzie mógł grać z powodu kontuzji

Gospodarze z Osiny przegrali z Czermnicą, przez co pożegnali się już z walką o mi-
strzostwo

Krzywice w trzech setach uporały się z Żabowem i dołączyły do grona półfinalistów
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Wojciech Balejko przegrał podczas gali w łomiankach

Nowogardzianin wyzwał do walki olimpijczyka!
W sobotę (4 marca), w Łomiankach odbyła się 72. Gala PLMMA. Podczas tego wydarzenia na ringu można było obejrzeć w akcji mieszkańca Nowogardu 
- Wojciecha Balejko. Zawodnik klubu Wataha Krav-Maga Szczecin przegrał jednogłośną decyzją sędziów w walce z Wojciechem Orłowskim. 

To była historyczna Gala dla 
profesjonalnej Ligi MMA, gdyż od 
72. edycji, PLMMA jest związana 
umową, z komercyjną stacją TV 
Puls. Dzięki temu, całkowicie dar-
mowo, w sobotę kibice z Nowo-
gardu mogli obejrzeć walkę Woj-
ciecha Balejko, z Wojciechem Or-
łowskim. Rywal nowogardzianina 
był od niego 10 lat starszy i co za 
tym idzie, bardziej doświadczo-
ny ze względu na większą liczbę 
odbytych walk w formule MMA. 
Pierwsza runda tego starcia poka-
zała, że obaj panowie mają szacu-
nek do umiejętności rywala i nie 
zdecydowali się na spektakular-
ne akcje. Runda toczyła się w stój-
ce, gdzie dobrze czuł się Wojciech 
Balejko. Mieszkaniec Nowogar-
du zdołał kilka razy trafić swoje-
go rywala, jednak zadawane cio-
sy nie wyrządziły większej krzyw-
dy Orłowskiemu. Z kolei przeciw-
nik Balejki, skupił się na okopy-
waniu lewej nogi nowogardzia-
nina. W drugiej rundzie bardziej 
doświadczony rywal zaryzyko-

wał, jako pierwszy i opłaciło mu 
się to, gdyż obalił Wojciecha Ba-
lejko i przez całą rundę zadawał 
ciosy z góry. Balejko jednak umie-
jętnie się bronił, dlatego Orłow-
ski nie był w stanie wykorzystać 
tej sytuacji i wygrać przed cza-
sem. W trzecim starciu mieszka-
niec Nowogardu starał się odważ-
niej atakować, zdołał nawet obalić 
rywala, jednak szybko oddał swo-
ją pozycję i ponownie skończył 
na plecach. Orłowski umiejęt-
nie kradł czas znajdując się na gó-
rze i tym samym zapewniając so-
bie zwycięstwo na punkty. Osta-
tecznie po przewalczeniu pełne-
go dystansu, sędziowie jednogło-
śnym werdyktem zdecydowali, że 
zwycięzcą tego pojedynku został 
Wojciech Orłowski. Mieszkaniec 
Nowogardu w wywiadzie po wal-
ce nieoczekiwanie wyzwał na po-
jedynek Szymona Kołeckiego, by-
łego polskiego sztangistę, który 
ma na swoim koncie srebrny me-
dal olimpijski z Sydney oraz złoty 
z Pekinu. Dla Kołeckiego 72. Gala 

Profesjonalnej Ligi MMA była de-
biutem w tej formule. Dodajmy, 
że Kołecki zmiażdżył swojego ry-
wala, jednak należy pamiętać, że 
ten rywal był „starannie” dobrany 
tak, aby olimpijczyk, który swo-
im nazwiskiem przyciągnął kibi-
ców, mógł spokojnie wygrać. Być 
może z bardziej doświadczonym 
mieszkańcem Nowogardu Kołec-
ki miałby większe problemy? Kto 
wie, być może przekonamy się o 
tym wkrótce...

KR

Mieszkaniec Nowogardu podczas 72. Gali PLMMA przegrał walkę z Wojciechem Orłowskim

W parterze rozstrzygnęły się losy walki Wojciecha Balejki

Niebawem przekonamy się czy Balejko będzie walczył z Szymonem Kołeckim
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Niemiecki staż - 
szanse na pracę masz”
Dnia 22.02.2017 r. druga grupa stażystów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych wraz z koordynatorem projektu Panią 
Jowitą Pawlak spotkała się ze Starostą Powiatu Goleniow-
skiego Panem Tomaszem Kuliniczem.  

Wizyta ta miała charakter robo-
czy przed wyjazdem na miesięcz-
ny staż w Berlinie w ramach pro-
jektu finansowanego z programu 
PO WER. Podczas tego spotka-
nia, Starosta życzył uczniom bez-
piecznego pobytu, wielu nowych 
doświadczeń zarówno zawodo-
wych, jak i kulturalnych, a przede 
wszystkim wzrostu umiejętności 

językowych i praktycznych. Jed-
nocześnie uczniowie otrzyma-
li należne kieszonkowe zgodnie z 
podpisanymi umowami. 

Druga grupa stażystów wyru-
sza do Berlina w dniu 05.03.2017 
roku. Życzymy powodzenia.

Pamiętamy o „Żołnierzach 
Wyklętych” 
Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica uczcili  
1 marca (środa), pamięć Żołnierzy Wyklętych. 

Żołnierze Wyklęci byli żołnie-
rzami polskiego powojennego 
podziemia niepodległościowego  
i antykomunistycznego, którzy 
stawiali opór sowietyzacji Pols-
ki i podporządkowaniu jej ZSRR.  
Parlament ustanowił w 2011 roku, 
że 1 marca będziemy obchodzi-
li  Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Najważniejszy-
mi postaciami, które „szczególnie 
wpisały się w karty naszej historii” 
byli: Danuta „Inka” Siedzikówna, 

Józef „Lalek” Franczak, Łukasz 
„Pług” Ciepliński, Zygmunt „Łu-
paszka” Szendzielarz, Witold „Wi-
told” Pilecki, Józef „Ogień” Kuraś, 
Hieronim „Zapora” Dekutowski, 
Jan „Krysia” Borysewicz, Ana-
tol „Olech” Radziwonik, Marian 
„Orlik” Bernaciak, Jan „Bruzda” 
Tabortowski, Kazimierz „Huzar” 
Kamieński, Andrzej „Dąb” Kisz-
ka oraz wielu innych bohaterów, 
o których przez dziesięciolecia 
nie można było mówić. W na-

szej szkole (ZSP) tak ważne świę-
to upamiętniliśmy wystawą na 
cześć Żołnierzy Wyklętych. Każ-
dy uczeń ZSP przebywający w 
holu mógł ją obejrzeć – przeczy-
tać informacje na temat Żołnierzy 
Wyklętych, a także obejrzeć ilu-
stracje. Chwała bohaterom!

 Klaudia Druciarek, kl. II TE

Wyjście młodzieży do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie 
Klasa I TŻ brała udział w wyjściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, które obfitowało w liczne kulturowe atrakcje.

Po przybyciu na miejsce mło-
dzież z klasy I TŻ wraz z opieku-
nami Panią Katarzyną Kijaną 

i Panią Moniką Sobolewską 
wysłuchała prelekcji Pana Arka-
diusz Piecyka pt.: „Nowogard w 
czasie wojen napoleońskich”. Na-
stępnym punktem w scenariuszu 
wyjścia było obejrzenie wystawy 
„Lalki – dawniej i dziś” autorstwa 
Aliny Wierzbickiej oraz wystawy 
poświęconej Żołnierzom Wyklę-

tym. Młodzież z zaciekawieniem 
obejrzała także polsko – mace-
dońską wystawę fotograficzną pt.: 
„Portrety”. 

Polsko-macedońska wystawa 
fotograficzna „Portrety”

Z okazji Dnia Patrona partner-
skiej szkoły SSOU Kole Nedelko-
vski w Veles odbył się konkurs fo-
tograficzny pt.: „Portrety”. Kon-
kurs odbył się w grudniu 2016 r. 
Wzięli w nim udział uczniowie 

obu szkół oraz uczniowie gminy 
Veles. Nadesłanych zostało 200 
zdjęć, z których wybrano 60 naj-
ciekawszych. 9 prac zostało na-
grodzonych. W ZSP Nowogard 
wyróżnione zostały: 

I miejsce- Magdalena Bielska 
II miejsce- Aleksandra Wróbel 

III THE
III miejsce-Karolina Majka II 

TE
Wyróżnienie otrzymała także 

Pani Mirosława Szymaniak (na-
uczycielka języka angielskiego), 
która nadzorowała konkurs po 
stronie polskiej. Pierwsza prezen-
tacja zdjęć miała miejsce w Veles. 
Obecnie przez okres ferii zimo-
wych-dzięki uprzejmości dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie, Pani Anety Wy-
soszyńskiej-zdjęcia można było 
podziwiać w tamtejszej sali wy-

stawowej. Po feriach zostaną za-
prezentowane w ZSP Nowogard 
skąd w marcu zostaną wysłane 
do szkoły partnerskiej SSOU Kole 
Nedelkovsky, która znajduje się 
we Francji.

Dziękujemy za tak miło spędzo-
ne popołudnie w bibliotece miej-
skiej – jak zwykle wszystko było 
na najwyższym poziomie!

Monika Rasowska, kl. II TE 

Łukasz Chodor podczas oglądania prac uczniowskich na temat Żołnierzy Wyklętych

W holu znajdowała się wystawa na te-
mat Bohaterów 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

aTerima meD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OgłO sze nia drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

nierUCHOmOŚCi

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 m2. 
Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 tyś. 
Mieszkanie można zakupić w progra-
mie MDM.tel. Kontaktowy: 530 450 
720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, 
kuchnia i łazienka do remontu. 691 
886 623, 604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku. 666 730 305 

• Sprzedam pilnie całe piętro ka-
mienicy z mieszkaniem i pomiesz-
czeniem po byłej przychodni le-
karsko-stomatologicznej o pow. 
ok. 300 m2 w Dobrej Nowogardz-
kiej. Idealna na hotel, przedszkole, 
działalność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia. 9139 20 057

• Do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie. Może być dla cudzoziemców. 
Tel. 601 500 090 

•  Sprzedam mieszkanie kompletnie 
umeblowane i wyposażone w sprzęt 
AGD, 45m2 na parterze wraz z dział-
ką ogrodową. 601 408 599. 663 366 
727 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 791 998 085 po 
17stej

• Do wynajęcia kawalerka, umeblowa-
na na ul. Leśnej. 508 070 311 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nym Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 
668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia mieszkania dla pra-
cowników w Nowogardzie. 603 70 
56 70 

• Zapraszam dwie chętne rodziny, 
możliwość zakupu dwóch osobnych 
mieszkań w domu piętrowym na 
działce 445 m2, blisko jeziora. Tel. 
609 541 122 

• Dom do wynajęcia przy drodze S-6 
Olchowo przy CPN, Goleniów-No-
wogard. 91 39 21 691, 501 814 871 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 668 927 296 

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 
045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie Nowogard 
blisko centrum, 50m2. 785 337 330

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Monte Casino. 695 400 600

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 
Tel. 91 39 25 888

• Wynajmę lokal w samym centrum 
Nowogardu 46m2. Tel. 605 548 164

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowo-
gardzie w pobliżu centrum. Tel. 730-
096-281

• Działki budowlane uzbrojone Ko-
ściuszki. 691 180 848 

• Sprzedam bezczynszowe czteropo-
kojowe mieszkanie. 508 309 980

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 691 
10 02 49 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe. Tel. 667 353 565 

mOTOrYzaCJa

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

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 
2013 pierwszy właściciel serwiso-
wany w Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 
555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą dwuosiową bez papierów. 668 
509 770 

• Sprzedam Mercedesa W-210 CDI. 
Tanio. Stan bardzo dobry. 788 620 
368 

•  Sprzedam tanio! Renault Laguna 
2001 r. z przebiegiem 173 677 km, 
benzyna 1.6 16 V. Tel. 512 013 258

•  Sprzedam motocykl YAMAHA 125 
dt, rok produkcji 1998, stan bardzo 
dobry. 721 157 504 

•	 ROLNICTWO

•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 
denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Kupię przyczepę rolniczą w dobrym 
stanie. 697 021 976 

• Przyjmę ziemię. 605 468 190 
• Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 

605 468 190 
• Sprzedam presę kostkującą i pług 

ażurowy obracany. Tel. 502 853 573 
• Kupię łubin. 502 853 573 
• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 
• Sprzedam ciągnik C-328, silnik 

przód 330, kopaczka dwurzędowa w 
dobrym stanie tanio. Pług dwuskibo-
wy, radełka, brony zawiesznane trój-
ki. 91 39 104 90 

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI – 
LEGHORN. TEL. 512 482 344 

• Sprzedam facelię. 793 006 469 
• Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opo-

ny 1200 x18. 500 841 914 
• Sprzedam grykę. 500 841 914 
• Sprzedam siewnik Poznaniak w pełni 

sprawny, gotowy do użycia. Tel. 724 
049 451 

• Sprzedaż jęczmień paszowy, cena 
65 zł za kwintal. 531 741 232 

• Sprzedam kombajn zbożowy Case 
431 heder 3,20 m, lejek do nawozu, 
redła do ziemniaków brony zawie-
szane. Tel. 661 751 296 

 UsłUgi

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

•	 mOnTaŻ meBli, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Firma UsłUgOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. 
Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje 
VAT i rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• Matematyka. 668 17 12 12 
• TRANSPORT-PRZEPROWADZ-

KI. 665 720 037 
• Usługi ogólnobudowlane z wielolet-

nim doświadczeniem, poddaszy, ada-
ptacja pomieszczeń, glazura, terako-
ta, elewacje. Więcej informacji pod 
numerem 608 825 600 

PraCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 
678 674 

• Pokojowy/pokojowa, Meklembur-
gia (Niemcy), poszukujemy pań i pa-
nów do pracy w hotelarstwie na te-
renie Niemiec. Zapewniamy za-
kwaterowanie i transport, staw-
ki niemieckie. Tel. 91 820 17 30 
Przyjmę do pracy w lesie. 665 544 
518

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Lewiatan. ul. Boh. 
Warszawy 102. Tel. 91 39 21 373 , 
502 239 619

• Zatrudnię kierowcę C+E na trasie 
S-6, Goleniów-Nowogard. 530 774 
466 

• Przyjmę do pracy opiekunkę do oso-
by starszej. Tel. 667 966 644 

• Zatrudnię pracownika do sklepu, wy-
magana znajomość obsługi kompute-
ra. 91 39 21 220

• Zatrudnię pracowników do nalewa-
nia paliwa. 693 521 211 

inne

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 
718

•	 Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, 
stan bardzo dobry+ DVD Sony. 513 
444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 
130 litr.z niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskrowy-
-elektroniczny wysoka jakosc nie-
miecka,do domku,domu wieloro-
dzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 
772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2199 zł. TV Thomson Aqua 14” - 99 
zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-
005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

•	 Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z ma-
teracem, Wymiary 160x200cm 
używane, stan dobry cena 300 zł. 
668509 795 

•	 sprzedam tanio szafka rTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

•	 Owczarek niemiecki z rodowodem 
4 miesiące, piesek. Tel. 91 39 21 828

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje 
od 0,50 m- 2m. 607 580 172 

•	 Sprzedam czterodrzwiową szafę + 
duże komody prawie nowe za pół 
ceny. 665 541 960

•	 Sprzedam rower 100 zł. 665 541 960

•	 Sprzedam wóżek inwalidzki, 100 zł. 
665 541 960 

•	 Sprzedam łóżko dla inwalidy z elek-
trycznym podnośnikiem. 665 541 
960 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nie-
używaną. 668 927 296 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	  Sprzedam meble 3 w 1 wypoczyn-
kowe z możliwościa spania. Tel. 531 
495 327 

•	 Oddam pięciotygodniowe szcze-
niaki labradora. 534 310 634 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrzeWóz OsóB - rO man BiŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOlCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłaD JazDY BU sóW
inFOrmaTOr lOkalnY - nOWOgarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiejZatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com



Nr 18 (2547)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Było groźnie...   •   Usłyszeli skowyt psa   •   Złoto Nikoli Wielowijskiej

reklama reklama reklama

reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego
20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 540 zł netto/tonę
z dowozem

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

 

  

 
 

w Nowogardzie 

ZATRUDNI 

- kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe   

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz atrakcyjna 
wynagrodzenie 

 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

Tel. 608 329 980 

 

 

Lokale
do wynajęcia

100 m2 i 40m2

handel/usługi, duży parking.

Tel. 514 650 024

Czytaj s. 5

Viva Moda
ul. Poniatowskiego 2/2 

Duży wybór odzieży damskiej i akcesoriów 
Czynny: pon.-pt godz. 10-18, sb. godz. 10-14

NOWO OTWARTY SKLEP 

Viva Moda

Viva Moda

ZAPRASZAMY

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

TYLKO W DN - nowe i zaskakujące informacje  
w sprawie porywaczy 

Co łączy Ryszarda D. i Elżbietę B.? 

Sesja w sprawie sieci szkół zawieszona do piątku

Zrobił sobie żarty  
z przyszłości  
oświaty...

Czytaj s. 3
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W skrócie

Uwaga 
znaleziono 
okulary 

Widoczne na  zdjęciu okula-
ry znaleziono przy ul. Warszaw-
skiej. Właściciela  prosimy o od-
biór zguby w biurze redakcji 
DN przy ul. Boh. Warszawy 7 a. 

red. 

Wszystkie 6 odcinków drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem, 
a Koszalinem jest już w budowie. Wojewoda Zachodniopomorski wy-
dał decyzje Zezwalające na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla 2 
ostatnich odcinków: Nowogard – Płoty (dł. 20,3 km) i Ustronie Morskie 
– Koszalin (dł. 24,2 km). Pozostałe 4 odcinki otrzymywały decyzje ZRID 
sukcesywnie od grudnia ubiegłego roku. Na nich są już prowadzone ro-
boty przygotowawcze. Budowa S6 będzie najdłuższym placem budo-
wy w historii naszego regionu - S6 od Goleniowa do Koszalina liczy nie-
mal 120 km długości, doliczając budowaną od wiosny ubiegłego roku 
obwodnicę Koszalina i Sianowa, daje to już prawie 140 km. Łączna war-
tość kontraktów na realizację odcinków Goleniów - Koszalin to około 
2,22 miliarda złotych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest 
w 2019 roku. Na zdjęciu pas wyciętych drzew w okolicach naszego lot-
niska. MS

Do Nowogardu zawitał niewielki Cyrk Juremix, ze swoim przedsta-
wieniem. Tym samym rozpoczął się sezon cyrkowy. Przedstawienie, pod 
ogrzewanym namiotem ustawionym przy ul. Boh. Warszawy, odbyło 
się w środę 8 marca, o godz. 16: 00. Cyrk Juremix powstał w 2005 roku. 
Prowadzi go małżeństwo polsko-rosyjskie Renata Turek-Dmitriev i Ju-
rij Dmitriev. W cyrku nie występują zwierzęta, poza tresowanym psem. 
Wśród artystów występujących w programie są uczestnicy znanego 
programu telewizyjnego Mam Talent. MS

Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkanki Trzechla, która poinformo-
wała nas, że na cmentarzu w tej miejscowości, ryją dziki. - Co chwilę zie-
mia na cmentarzu jest ryta. Dziki podchodzą bardzo blisko grobów w po-
szukiwaniu jedzenia, przez co mogą zostać zniszczone nagrobki - informu-
je nas kobieta. Cmentarz jest ogrodzony, jednak siatka biegnąca wokół 
niego jest już stara, a zwierzęta nie mają problemu, aby się przez nią 
przedostać i zryć ziemię na cmentarzu. Cmentarz jest komunalny, a soł-
tys wsi ponoć zgłaszał już ten problem do gminy. Jednak, jak do tej pory 
nic z tym nie zrobiono. DŚ

Pożar sadzy w kominie przy ul. 3 Maja 

Było groźnie...
Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy kamienicy przy ul. 3 Maja 7 oraz pracujący w sąsiednim 
budynku urzędnicy. W jednym z kominów zapaliła się sadza. 

O pożarze zawiadomił jeden z 
lokatorów. Jak mówią świadko-
wie, nagle z komina zaczęły wy-
dobywać się czarne kłęby dymu. 
Na miejsce wezwano natych-
miast straż pożarną. Przyjecha-
ło kilka zastępów z jednostki JRG 
w Nowogardzie oraz okolicznych 
OSP. Sprowadzono też z Gole-
niowa wóz wyposażony w drabi-
nę, z której strażacy mogli rozpo-
cząć akcję gaśniczą. Sytuacja, jak 
się okazało, nie była taka łatwa do 
opanowania. Strażacy znajdują-
cy się na dachu przez kilkadzie-
siąt minut czyścili zapchany sa-
dzą komin. Część mieszkańców, 
którzy znajdowali się w tym cza-
sie w budynku, opuściła swoje 
mieszkania, w obawie przed za-
czadzeniem. Niektórzy z nich ob-
serwowali pracę strażaków, nie 
kryjąc obawy przed ewentual-
nym pogorszeniem się sytuacji, 
co mogłoby spowodować poważ-
ne straty. Obawy mieli też pracu-
jący w sąsiadującym z budynkiem 
urzędnicy OPS oraz wydzia-
łów UM zajmujących się obsługą 
oświaty. Gdyby na strychu kamie-
nicy obok wybuchł pożar trzeba 
by było ratować ważne dokumen-
ty urzędowe, których utrata nara-
ziłaby urząd na spore koszty. 

Na szczęście do takiej sytuacji 
nie doszło. Strażacy po udrożnie-
niu komina i wygaszeniu palącej 
się w nim sadzy, zakończyli akcję. 
Jedyną poszkodowaną może czuć 
się właścicielka mieszkania, do 
którego prowadził komin, w któ-
rym wybuchł pożar. Starsza ko-
bieta będzie musiała najprawdo-
podobniej dokonać teraz remon-
tu przewodu kominowego, a więc 
ponieść związane z tym koszty. 
Dopiero wtedy uzyska zgodę na 
ponowne palenie w piecu. Szczę-
ście, że teraz na zewnątrz panują 
już plusowe temperatury. 

Przebieg akcji poza strażą po-
żarną zabezpieczała także poli-

cja. Na miejscu był również ko-
miniarz, a także przedstawiciel 
UM w Nowogardzie, zajmujący 
się zarządzaniem sytuacjami kry-
zysowymi. 

Pozostaje tylko pytanie, dlacze-
go mimo przeglądów kominiar-
skich, jakie zdaniem mieszkań-
ców budynku były dokonywane 
w odpowiednim czasie, komin, w 
którym pojawił się pożar, był nie-
drożny. To z pewnością będą mu-
sieli sobie wyjaśnić członkowie 
wspólnoty mieszkaniowej bu-
dynku, w którym doszło do nie-
bezpiecznego zdarzenia. 

MS

W akcji wzięła udział oprócz jednostek z Nowogardu także jednostka z Goleniowa wyposażona w drabinę z koszem

Udrożnienie komina trwało kilkadziesiąt minut, tyle w środku było sadzy
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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2 lata w zawiasach, koszty do pokrycia, przeprosiny dla policjantów 

Zdemolował radiowóz - usłyszał wyrok
Krystian K., mieszkaniec jednej spod nowogardzkich wsi, usłyszał wyrok za to, że zamiast zatrzymać się do kontroli drogowej zdemolował radiowóz i 
zbiegł.

 Do zdarzenia doszło dokład-
nie 7 czerwca zeszłego roku. 
Wtedy to, jadącego przez Redo-
stowo ciągnikiem Krystiana K., 
próbowali zatrzymać do kon-
troli drogowej policjanci. Akcja 
przebiegała typowo- do czasu. 
Policjanci dojechali do trakto-
rzysty, włączyli sygnały świetl-
ne i dźwiękowe, a jeden z funk-
cjonariuszy wyciągnął przez 
szybę rękę, dając kierującemu 
znak do zatrzymania się.  Męż-
czyzna zamiast jednak kontroli 

się poddać dodał gazu, uderzył 
w lewy bok radiowozu, przy 
okazji raniąc funkcjonariusza, 
który przez szybę machał ręką, 
a następnie uciekł. Przez jakiś 
czas mężczyzna miał się ukry-
wać w lesie, ale oczywiście to 
go na dłuższą metę nie uchro-
niło przed poniesieniem kon-
sekwencji za swoje zachowanie. 

Sprawa trafiła do prokura-
tury. W październiku zakoń-
czyło się śledztwo i przeciw-
ko Krystianowi K. skierowa-

no akt oskarżenia do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie. W 
styczniu tego roku zapadł wy-
rok. Kierowcę ciągnika uznano 
rzecz jasna winnego zarzuca-
nego czynu tj. napaści na funk-

cjonariusza publicznego, i wy-
mierzono mu karę 1 roku po-
zbawienia wolności w zawie-
szeniu na 2 lata. Dodatkowo 
sąd nakazał Krystianowi K. po-
kryć koszty naprawy uszkodzo-
nego radiowozu w kwocie 5 tys. 
178 zł oraz przeprosić za swo-
je zachowanie policjantów, któ-
rzy próbowali go zatrzymać do 
kontroli. Owe przeprosiny sąd 
nakazał przesłać skazanemu w 
formie pisemnej na adres Ko-
misariatu Policji w Nowogar-

dzie. Mężczyzna został także 
obciążony kosztami proceso-
wymi. 

Jak widać atakowanie poli-
cjantów ani nie popłaca, ani się 
nie opłaca. 

MS

Nowe i zaskakujące informacje w sprawie porywaczy 

Co łączy Ryszarda D. i Elżbietę B.? 
Redakcja DN dotarła, jako pierwsza, do nowych informacji w sprawie porywaczy 12-letniej dziewczynki z Golczewa. Mieli oni przez jakiś czas mieszkać 
w Dobrej k. Nowogardu, a później w samochodzie, jaki Ryszard D. dostał od ojca. Z naszych informacji wynika także, że para mogła mieć straszne zamia-
ry wobec porwanego dziecka. 

Jak ustaliliśmy, Elżbieta B. 
pochodzi z Grzęzienka, nie-
wielkiej wsi położonej kilka ki-
lometrów od Dobrej (pow. Ło-
beski). Ryszard D. jak wiadomo 
jest z Trzechla. Według naszych 
informacji para ma wspólne 
dziecko, w wieku kilku lat, któ-
re mogło być poczęte, kiedy Ry-
szard D. przebywał już w wię-
zieniu za to, że w 2010 roku, w 
lutym, dotkliwie pobił 10-let-
nią córkę swoich sąsiadów, a 
następnie zostawił półnagą na 
ławce przy wiejskim sklepie. 
Wiemy też, że Ryszard D. od-
siadywał za to wyrok w Zakła-
dzie Karnym w Nowogardzie. 
To właśnie tam miała odwie-
dzać go Elżbieta B. 

-Musiała bardzo go kochać, 
bo potrafiła nawet rowerem 
przyjeżdżać do Nowogardu na 
widzenia – mówi nam nasz in-
formator, który zastrzegł sobie 
anonimowość. 

Kiedy Sąd Apelacyjny w 
Szczecinie, m.in. na podsta-
wie pozytywnych opinii wyda-
nych przez ZK w Nowogardzie, 
zgodził się, aby Ryszard D. zo-
stał wypuszczony warunko-
wo na wolność, para miała za-
mieszkać wspólnie w Dobrej - 
dokładnie przy ul. Piłsudskie-
go, w mieszkaniu należącym do 
bliskiej rodziny kobiety. Nie za-
grzali tam jednak długo miej-
sca. Według naszych informa-

cji w mieszkaniu interwenio-
wała policja, bo sąsiedzi skar-
żyli się na zakłócanie porząd-
ku. W końcu Elżbieta B. i Ry-
szard D. się wyprowadzili. Nie 
mieli jednak gdzie się podziać. 
Ryszard D. nie chciał mieszkać 
w Trzechlu. Pojawiał się tam 
rzadko, a jak już to pod osłoną 
nocy, być może w obawie przed 
zemstą za to, co zrobił przed 7 
laty. Przez jakiś czas para mia-
ła nawet mieszkać w samocho-

dzie, który Ryszard D. otrzymał 
od swojego ojca. Chodzi o nie-
bieskie Daewoo Tico, to samo 
auto, którym porwali 12-latnią 
Amelię. Przypomnijmy, że do 
uprowadzenia dziewczynki do-
szło w piątek, tydzień temu, ok. 
godz. 20: 00, przy ul. Niepodle-
głości w Golczewie. Na szczę-
ście po ok. 3 godzinach poli-
cja odnalazła samochód koło 
Czermnicy (na drodze w kie-
runku Trzechla), a w nim prze-
rażoną 12-latkę. Nad ranem też 
zatrzymano w sprawie porwa-
nia Ryszarda D. i jego konkubi-
nę. Oboje usłyszeli zarzuty, i na 
wniosek prokuratury trafili na 3 
miesiące do aresztu. 

Mieli ją przebierać  
i robić zdjęcia 

Szokujące informacje dotar-
ły do nas także na temat tego, 
co mogło się dziać w czasie po-
rwania z 12-latką, do momentu 

jej odnalezienia. Otóż jak do-
noszą nam nasze wiarygodne 
źródła, Ryszard D. wspólnie ze 
swoją partnerką, mieli poić al-
koholem dziewczynkę, kazać 
zakładać jej różne wyzywają-
ce ubrania i pozować do zdjęć 
wykonywanych za pomocą te-
lefonów komórkowych. Nie 
jest wykluczone zatem, że do-
celowo planowano wykorzy-
stać 12-latkę seksualnie. Z in-
formacji, jakie podaje jednak 
prokuratura, do tego na szczę-
ście nie doszło. Również ordy-
nator oddziału pediatryczne-
go nowogardzkiego szpitala, w 
którym po odnalezieniu prze-
bywała dziewczynka, nie po-
twierdzał, aby dziecko doznało 
jakichś obrażeń ciała czy było 
zgwałcone. 

Do sprawy będziemy wracać, 
jak tylko pojawią się nowe in-
formacje. 

Marcin Simiński

Ryszard D. odbywał karę pozbawienia wolności w ZK w Nowogardzie
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Kultura obrazka  
z zacięciem „młotkowego”

Kultura nigdy nie była ulubio-
nym zajęciem gawiedzi. Ale też 
nigdy gawiedź w takim stopniu 
jak dzisiaj nie kształtowała gu-
stów, zachowań, języka, relacji 
międzyludzkich, czyli obszarów 
i rzeczywistości będących przez 
wieki domeną wpływu elit kul-
turowych społeczeństw. Dzieje 
się to dzisiaj tak głównie poprzez 
współczesną łatwość dotarcia 
(tzw. media społecznościowe) z 
jakimkolwiek przekazem (nawet 
zupełnie kiepskim) do bardzo 
wielu i to z przekazem, które-
go nikt po drodze w żaden spo-

sób nie ocenia i nie weryfiku-
je. I nie chodzi tu bynajmniej o 
brak weryfikacji w postaci cen-
zury, chodzi o brak choćby mi-
nimalnej prewencji wobec roz-
przestrzeniana się wieloposta-
ciowego zła. A zło jest groźne 
zawsze niezależnie od tego w ja-
kich to nowoczesnych i otwar-
tych czasach żyjemy i jak wyso-
ko, jako gatunek, głowę nosimy. 
Niestety, także mimo oczywisto-
ści biologicznego losu człowie-
ka, kultura zła wyrażająca się w 

parszywym języku, uprawomoc-
nieniu plotki i kłamstwa, uświę-
ceniu subiektywizmu, czy zu-
pełnym zaniedbaniu duchowe-
go ponadczasowego wymiaru 
egzystencji, taka „kultura” jak-
by wkroczyła dzisiaj w pełni „na 
salony”. Więcej, nawet nie wkro-
czyła ...ona te salony zupełnie 
zalała swoją cuchnącą cielesno-
ścią pozbawianą przy tym zu-
pełnie antycznej doskonałości 
kształtów (choćby spektakl Klą-
twa). Wracając do generaliów- 
jedną z pierwszych ofiar tej in-
tensywnej emancypacji cham-
stwa stał się poziom dyskursu 
społecznego. Dyskurs ten inten-
sywnie przekwalifikuje się z in-
telektualizmu pełnego bogatego 
języka literackiego, modelujące-
go zarazem wyobraźnię i zdol-
nego do opisu nie tylko feno-
menów przestrzeni zmysłowej, 
ale wszelkiego abstraktu za po-
mocą kombinacji około 30-tu li-

ter, do poziomu pisma obrazko-
wego i instynktowości będących 
charakterystycznymi dla wcze-
snej fazy rozwoju rodzaju ludz-
kiego. Ale najgorsze jest, że ję-
zyk stał się nie sposobem wyra-
żania nawet prostych myśli, ale 
narzędziem walki, młotem co 
ma powalić przeciwnika, czyli 
bliźniego z którym nam nie po 
drodze, czy to ideowej, czy po-
litycznej, czy nawet tylko towa-
rzyskiej. Ten proces „młotowie-
nia” języka (i nie tylko języka)) 
przybiera coraz bardziej przera-
żające kształty. Na zdjęciach po-
kazuje dwa znamienne przykła-
dy tego zjawiska, zanotowane w 
ostatnich dniach.

Zgodnie z logiką kultury ob-
razka, pozostawiam Państwa z 
powyższymi obrazkami bez dal-
szego komentarza z użyciem 
słów. 

Marek Słomski 
Bilbord wiszący przy ul. 3 Maja w No-
wogardzie, w ramach ogólnopolskiej 
akcji "Gazety Polskiej"

8 marca 2017 r. - główne przesłanie edukacyjne z tzw. czarnego protestu Święto plonów 2017 

W tym roku w Wojcieszynie 
Gospodarzem tegorocznego święta plonów będzie Wojcieszyn- tak zdecydował konwent 
sołtysów. Dylematu nie było- Wojcieszyn, jako jedyne sołectwo zgłosiło chęć organizacji 
dożynek. 

Poza miejscem, w którym od-
będzie się najważniejsze dla rol-
ników święto, ustalono też ter-
min dożynek. Datę tę wyznaczo-
no na 2 września (sobota). UM 
informuje, że omówiono wstęp-
nie plan organizacji dożynek i 
rozdzielono zadania, nie poda-
jąc jednak szczegółów. Zapowie-
dziano jedynie, że kolejny kon-
went sołtysów odbędzie się na 
terenie, na którym gminne świę-
to dziękczynienia za plony zo-
stanie zorganizowane. 

W zeszłym roku gospodarzem 
dożynek była Dąbrowa Nowoga
rdzka.                                       MS

Liścików burmistrza - ciąg dalszy 

Kolejny show za pieniądze 
podatnika
W tych dniach mieszkańcy Nowogardu otrzymują kopertę z liścikiem burmistrza dotyczą-
cym pl. Wolności. 

To już trzecia tak kosztowna 
akcja promująca niedopraco-
wany pomysł modernizacji tego 
placu, który to pomysł jest tak-
że zupełnie chybiony koncep-
cyjnie (pisaliśmy już o tym w 
DN), sprzeczny z hierarchią ra-
cjonalnych potrzeb i zarazem 
możliwości Gminy i oczywi-
ście nieprzygotowany w zakre-
sie montażu finansowego. Czy-
tamy w kolportowanym za pie-
niądze gminne liściku burmi-
strza: „ zabezpieczyłem w bu-
dżecie 2017 pieniądze na ten 
cel”. Takie twierdzenie jest w 
istocie równoznaczne ze stwier-
dzeniem: „wziąłem Wasze pie-
niądze na ten cel”.  Pytamy, 
więc- a gdzie starania o dostęp-
ne fundusze na rewitalizację, 
które przynajmniej w połowie 
powinny zabezpieczyć wydat-
ki na takie (w istocie konsump-
cyjnej) inwestycje?  „Zabezpie-
czyłem pieniądze w budżecie” 
to potrafi przysłowiowy „każ-
dy głupi”. Racjonalny gospodarz 
przy takich projektach to komu-
nikuje społeczności – pozyska-
łem środki zewnętrzne i potrze-
ba tylko, aby radni nieco dołoży-
li. Oskarżanie w tej sytuacji rad-
nych, że nie godzą się przezna-
czać, bardzo skromnych, inwe-
stycyjnych środków gminnych 

na fanaberie, (bo tak można tyl-
ko nazwać nieprzygotowany w 
żadnym aspekcie pomysł), jest 
kolejnym żałosnym zabiegiem 
mającym pokryć nieudolność i 
brak podstawowych kompeten-
cji. Tupet w głoszeniu głupot nie 
zmienia faktu, że głupoty pozo-
stają głupotami chodź może nie-
co zwiększyć grono tych, co dają 
się nabrać na bałamuctwo. Za-
pewne na to liczy autor pomy-
słu z modernizacją placu Wol-
ności w proponowanym dotych-
czas kształcie. Czytamy na za-
kończenie liściku Zasługują na 
nią, (czyli modernizację placu 
-dop. red.) Nowogard i wszyscy 
Mieszkańcy Gminy. Tak zasłu-

gują, ale w wykonaniu przynaj-
mniej rzetelnego fachowca a nie 
ignoranta i pacykarza.

PS 

Wielu uważa, że pospiesz-
nie forsowany pomysł z placem 
Wolności jest próbą uratowa-
nia przed niechybnym wyburze-
niem stojącego tu pomnika pol-
sko -sowieckiej przyjaźni. Gdy-
by się, bowiem dokonało prze-
budowy, w której ów pomnik 
stanowi centralny element kom-
pozycyjny, to znacznie trudniej 
byłoby go wyburzyć bez naraże-
nia się na zarzut marnotrawstwa 
środków publicznych. 

sm

To już TRZECIA ulotka o tym samym

Nasz felieton

W zeszłym roku gospodarzem dożynek gminnych była Dąbrowa Nowogardzka
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Sesja w sprawie sieci szkół zawieszona do piątku

Zrobił sobie żarty z przyszłości oświaty...
Do 10 marca (piątek), zawieszono obrady sesji, która rozpoczęła się w minioną środę, 8 marca. Powód? Burmistrz zamiast przygotować jeden projekt 
uchwały w sprawie nowej sieci szkół, do czego zobowiązuje go prawo, przyniósł na sesję aż siedem wariantów do wyboru. „To nie teleturniej”- tak skwito-
wał ilość przedłożonych przez burmistrza w ostatniej chwili jeden z radnych. 

Przypomnijmy, że sesja została 
zwołana na wniosek burmistrza, 
po tym jak przed tygodniem rad-
ni przyjęli specjalne stanowisko 
wzywające Roberta Czaplę do 
przygotowania odpowiedniego 
projektu uchwały w sprawie no-
wej sieci szkół. Zrobili to gdyż, 
mimo że ustawa wprowadzająca 
reformę oświaty weszła w życie 
już w styczniu, a z końcem marca 
mija czas, kiedy Kurator Oświaty 
może zaopiniować taki projekt, 
nasz magistrat milczał w tema-
cie jak przysłowiowy grób. Dzia-
ło się tak, chociaż radni na każdej 
sesji dopytywali, na jakim etapie 
jest gmina z przygotowaniem do 
reformy. Odpowiedzi nie pada-
ły, albo uspakajano, że wszyst-
ko jest pod kontrolą. W tym cza-
sie w innych gminach już dawno 
nie tylko odpowiednie uchwały 
zostały przygotowane, przegło-
sowane i skierowane do opinii 
Kuratora Oświaty, ale też wcze-
śniej skonsultowano je ze środo-
wiskami nauczycieli, ale i rodzi-
ców uczniów. Tak było chociażby 
w Goleniowie, gdzie już od jesie-
ni zeszłego roku burmistrz orga-
nizował konsultacje społeczne w 
sprawie reformy oświaty. 

U nas nie dość, że gmina jak się 
okazało w sprawie reformy nie 
rozmawiała nawet z dyrektorami 
szkół, to jeszcze dopiero po po-
nagleniu przez radę wzięto się do 
pracy i przygotowano odpowied-
nie dokumenty. Tyle, że zamiast 
jednej spójnej uchwały radni do-
stali pakiet uchwał, a w nich sie-
dem wariantów do wyboru. Wa-
riantów na to, jak mogłaby wy-
glądać siatka szkół po 1 września 
2017 roku, a więc daty, kiedy re-
forma oświaty zostanie wprowa-
dzona w praktyce. 

Wobec takiego zachowania or-
ganu wykonawczego, czyli bur-
mistrza, zaprotestowało więk-
szość radnych. 

- To nie teleturniej, tu ważą 
się losy nauczycieli. Pan dzisiaj 
oczekuje, że my od tak, podnie-
siemy ręce i sobie wybierzemy je-
den z wariantów, które dopiero 
przed chwilą zostały przedstawio-
ne?- pytał oburzony radny Mar-
cin Nieradka. Wtórował mu rad-
ny Andrzej Kania: - nie ośmielę 
się głosować w tej sprawie, bo nie 
chcę mieć na sumieniu nauczycie-
li, skoro wcześniej nawet nie skon-
sultowano z nimi tych projektów 

i nie poddano ich żadnej pracy 
choćby na komisjach. 

W podobnym tonie wypowia-
dali się również radni Bogusław 
Dziura, Michał Wiatr, Lidia Bo-
gus i Dariusz Kielan- ten ostatni 
radny pytał też, dlaczego projek-
ty uchwał nie zostały skonsulto-
wane z radami rodziców? Ostry 
sprzeciw wobec trybu przygoto-
wania projektów uchwał i świa-
domego stawiania rady w trudnej 
sytuacji wyraził również prze-
wodniczący RM, Piotr Słomski.  

- Sposób, w jaki państwo przy-
gotowaliście te projekty z punktu 
widzenia prawa jest niedopusz-
czalny, bo wyłączone zostały ja-
kiekolwiek konsultacje w tej spra-
wie. Konsultacje te powinny odbyć 
się w ciągu ostatnich miesięcy. To 
się nie dokonało. Dzisiaj na pręd-
ce każe nam się podejmować od-
powiedzialną decyzję. A rzetelne 
przygotowanie projektu tej, jak i 
każdej zresztą uchwały, to usta-
wowe zadanie i obowiązek burmi-
strza, Rada nie posiada w tym za-
kresie ustawowej legitymacji. Re-
asumując, taki sposób przygoto-
wania uchwał nie jest normalną 
sytuacją. To jest skandal i trudno 
już szukać innych określeń. Dlate-
go podważam sposób, w jaki pan 
to zrobił – mówił Przewodniczą-
cy RM. 

P. Słomski domagał się również 
od organu wykonawczego wska-
zania, który z projektów jest wła-
ściwy zdaniem burmistrza i nad 
którym Rada ma procedować. 
Jednak zamiast odpowiedzi na 
to pytanie R. Czapla twierdził, że 
to rzekomo Rada ma w tym te-
macie wykazać się inicjatywą i 
podjąć decyzję. - Pan panie bur-
mistrzu myli pojęcie inicjatywy 
uchwałodawczej z zadaniami, ja-
kie spoczywają na organie wyko-
nawczym, a te w kontekście nowe-
lizacji ustawy o oświacie są jasno 
określone i zobowiązują właśnie 

organ wykonawczy do przygoto-
wania odpowiedniego projektu 
uchwały - mówił Przewodniczą-
cy RM, ucinając ostatecznie pró-
by zrzucenia przez burmistrza na 
Radę ustawowej odpowiedzial-
ności za przygotowanie spójnego 
projektu w sprawie zmian w sie-
ci szkół. 

Dyskusji tej przysłuchiwało się 
kilkudziesięciu nauczycieli, któ-
rzy przybyli na obrady. To na 
ich wniosek środowa sesja, któ-
ra rozpoczęła się o godz. 9:00, zo-
stała przerwana do godz. 16:00, 
tak by nauczyciele po pracy mo-
gli w niej wziąć udział. 

Ostatecznie nie doszło do gło-
sowania nad żadnym z projektów 
uchwał w sprawie dostosowania 
szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. Na 
wniosek radnego M. Wiatra ob-
rady sesji zostały zawieszone do 
dzisiaj (piątek, 10 marca), do 
godz. 16:00. W ten sposób radni 
dali burmistrzowi jeszcze jeden 
czas, aby wybrał zdaniem gmi-
ny najlepszy wariant nowej sie-
ci szkół, i skonsultował go przed 
sesją piątkową z pracownikami 
oświaty oraz związkami zawodo-
wymi nauczycieli. Apelowała o 
to Anna Kowalczyk-Krzywania, 
przewodnicząca „Solidarności” 
Nauczycielskiej. Głos w debacie 
zabierała też Stanisława Jakub-
czak, prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, ale ze względu na 
alogiczność jej wypowiedzi nie 
jesteśmy w stanie tak jej zacyto-
wać, aby była zrozumiała. 

Marcin Simiński 

Komentarze 
Styl, w jakim organ prowa-

dzący na czele z burmistrzem 
R. Czaplą realizuje strategicz-
ne dla oświaty i jej pracowni-
ków zmiany związane z refor-
mą i wprowadzaniem nowej 
sieci szkół, wywołał konster-

nację także wśród wielu osób 
przysłuchujących się środowej 
sesji. Oto kilka wybranych ko-
mentarzy, które padły jeszcze 
w trakcie obrad, bądź bezpo-
średnio po zakończeniu posie-
dzenia. 

ANNA KOWALCZYK-KRZY-
WANIA, przewodnicząca nowo-
gardzkiej sekcji NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania: Jestem nauczycie-
lem tak długo, że pamiętam ostat-
nią reformę, która z kolei z klas 8 
robiła 6. Doskonale też pamiętam, 
że wtedy również nauczyciele byli 
w trudnej sytuacji. Wtedy jednak 
władze miasta spotykały się z na-
uczycielami. W każdej szkole orga-
nizowano spotkania, na które przy-
chodził burmistrz, czy wicebur-
mistrz. Ja się dzisiaj pytam, dlacze-
go skoro prezydent podpisał ustawę 
w styczniu tego roku, musiały mi-
nąć aż 3 miesiące, aby bez konsul-
tacji z nauczycielami musiała od-
bywać się ta sesja? To dla nas jest 
sprawa życia i śmierci. Nas nikt nie 
pytał o zdanie, a dzisiaj jesteśmy w 
takiej sytuacji, że my nic nie wiemy 
na temat tych projektów i warian-
tów przedłożonych przed chwilą 
Radzie. Może wśród nich jest jeden 
dobry, a może będzie trzeba na ich 
bazie stworzyć nowy. Dlatego mu-
simy je dokładnie przeanalizować i 
prosimy, aby na tej sesji nie podej-
mować żadnej decyzji bez konsul-
tacji z nami. 

ALINA PRZERWA – kierow-
nik Oddziału Wydziału Nad-
zoru Pedagogicznego Kurato-
rium Oświaty w Nowogardzie: 
W styczniu miało miejsce otwar-
cie oddziału KO w Nowogar-
dzie. Wówczas zwracaliśmy się do 
przedstawicieli organów prowa-
dzących (obecny na tym otwar-

ciu był burmistrz R. Czapla), aby 
przygotowano projekty uchwał w 
sprawie dostosowania szkół do re-
formy oświaty odpowiednio wcze-
śniej. Tak, by państwo radni mo-
gli wcześniej otrzymać dokument, 
zawierający szczegółowe informa-
cje i kalkulacje dotyczące przyję-
tego rozwiązania. Nie mówiąc już 
o tym, w jaki sposób pani sekretarz 
przedstawia dzisiaj pewne liczby. 
One powinny być omówione kilka 
tygodni temu i wyświetlone na ta-
blicy, a nie odczytywane z kartki. 
30 km stąd (mowa o Goleniowie- 
dop. red.) organ prowadzący już 
w listopadzie zeszłego roku przy-
gotował analizę, zawierającą kon-
kretne dane dotyczące ilości etatów 
w szkołach, jakie pozostaną po re-
formie. W międzyczasie odbyły się 
konsultacje społeczne. Bo przecież 
najważniejszy jest czynnik ludz-
ki. Jesteście państwo jedyną gmi-
ną, która dotychczas tego nie zro-
biła i nie przygotowała precyzyjne-
go projektu uchwały. 

TOMASZ KULINICZ, sta-
rosta Powiatu Goleniowskie-
go: Dla mnie osobiście tematyka 
oświaty, jest bardzo bliska i uwa-
żam, że oprócz inwestycji jest naj-
ważniejszym elementem w gminie, 
bo choć jest to element najbardziej 
obciążający budżet to powinna być 
szczególnie traktowana. W Nowo-
gardzie niestety zabrakło konsulta-
cji, mimo iż było na to dwa mie-
siące. A teraz na ostatnią chwi-
lę oczekuje się od radnych, że po-
dejmą właściwą decyzję. Uważam, 
że brak rozmów przed sesją burmi-
strza z dyrektorami, nauczyciela-
mi, rodzicami oraz związkami za-
wodowymi to bardzo zły kierunek. 
Oświata to żywy i niezwykle deli-
katny organizm. Wszelkie zmiany 
dokonywane w jej obszarze winny 
być bardzo poważnie i dogłębnie 
analizowane, a na to potrzeba cza-
su, którego Nowogard już nie ma. 
Pozostaje tylko wierzyć, że w pią-
tek zostanie przyjęta uchwała od-
powiadająca oczekiwaniom na-
uczycieli i najlepsza dla uczniów. 

Spisał MS

Ścisłe kierownictwo gminy Nowogard w pełnym składzie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Ciechanowski: lat 94, zmarł 8.03.2017 r., pogrzeb odbę-

dzie się 10.03.2017r., o godz. 13:00 Msza Święta w Orzechowie, po-
chówek na cmentarzu w Nowogardzie.

Halina Pyrzyńska: lat 88, zmarła 8.03.2017 r., pogrzeb odbę-
dzie się10.03.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Sylwester Romaniec: lat 43, zmarł 3.03.2017 r., pogrzeb odbę-
dzie się 11.03.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

REJONOWA

SZKOŁA BIBLIJNA
PROGRAM ZAJĘĆ
11.03.2017 sobota
Środowisko biblijne ks. mgr Michał Mikołajczak
18.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. dr Tomasz Zaklukiewicz
25.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Starego Testamentu dr Piotr Goniszewski

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 10:00 ZAKOŃCZENIE 14:30
4 wykłady x 45 min.

Miejsce: PARAFIA p. w. WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGAR-
DZIE, ul. Kościelna 2a,  SALKA PARAFIALNA

Informacji udziela: ks. Cezary Korzec, 
e-mail: dzielobiblijne@kuria.pl lub 
duszpasterze parafii Przemienienia Pańskiego

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systematycznej 
wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. Uczestnicy otrzy-
mają podstawową i aktualną wiedzę na temat Biblii i badań biblijnych; zo-
staną wprowadzeni w praktykę spotkań biblijnych. Do uczestnictwa zapra-
szamy katolików świeckich zainteresowanych Biblią.

ORGANIZATORZY:
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła 11

http:/ /szczecin. kuria. pllwspolnoty/dzielo-bibl ijne/
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
http:/ /www .wt.usz.edu.pl/

Jezus wziął z sobą Piotra, Jaku-
ba i brata jego Jana i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzie-
nie zaś stało się białe jak świa-
tło. A oto im się ukazali Mojżesz 
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Pa-
nie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się 
głos: To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo się zlękli. 
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął 
ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie 
się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego Jezusa. A 

gdy schodzili z góry, Jezus przyka-
zał im mówiąc: Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie. 
(Mt 17,1-9)

Coś niespotykanego. Jezus za-
biera swoich uczniów na swoją 
modlitwę. Dlaczego niespotyka-
nego? W innych miejscach kart 
Ewangelii widzimy Jezusa, który 
na modlitwę udawał się sam. Szedł 
by być sam na sam z Ojcem i Go 
słuchać. Dziś Jezus zmienia swój 
zwyczaj. Zabiera ze sobą Piotra, 
Jakuba i Jana. W czasie Wielkie-
go Postu Jezus też pragnie zmie-
niać swój zwyczaj. Jezus chce byś 
i Ty znalazł się w tym wyróżnio-
nym gronie uczniów. W świętym 
poście Jezus daje się nam lepiej 
poznać. Co dokonuje się na wyso-
kiej górze? Dochodzi do cudow-
nej przemiany Jezusa: twarz Jego 
zajaśniała, odzienie stało się lśnią-
co białe. To jest owoc modlitwy! 
Gdy ona staje się spotkaniem z ży-
wym Bogiem to ma moc przemie-
niać. Ma moc czynić nas świad-
kami Światłości. Jezus przemie-
nia się na modlitwie i tym samym 
pokazuje nam, że wszyscy po-
trzebujemy przemiany! Tym ma 
być czas Wielkiego Postu! Cza-
sem przemiany, ale nie własny-
mi siłami. Mocą z wysoka. Mocą 

od Boga. Do tej przemiany za-
chęca nas również papież Franci-
szek: potrzebujemy pójść na miej-
sce odosobnione, wejść na górę, w 
przestrzeń milczenia, aby odna-
leźć siebie samych i lepiej usłyszeć 
głos Pana. Nie tylko papież nas do 
tego zachęca, ale i sam Bóg Ojciec, 
który przemawia w dzisiejszym 
Słowie. Mówi do obecnych na gó-
rze: To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie! Nie mówi do uczniów: 
słuchajcie proroków Mojżesza 
i Eliasza, ale słuchajcie Proroka 
proroków. Słuchajcie Pana. Słu-
chajcie Jezusa Chrystusa. On jest 
Synem Bożym. Tym miejscem 
odosobnionym, przestrzenią mil-
czenia będzie nie tylko czas mo-
jej modlitwy, ale w sposób szcze-
gólny czas adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Jakże przykro jest 
nam, kapłanom, że coraz mniej 
osób wierzących korzysta z tego 
rodzaju uwielbiania Boga. Jakże 
wielu katolików ani razu nie było 
na indywidualnej adoracji, aby 
trwać sam na sam z Chrystusem. 
On czeka. Pragnie swoją obecno-
ścią przemieniać nas. Pragnie mó-
wić do nas, jak mówi do uczniów: 
wstańcie, nie lękajcie się! Chry-
stus ma moc zabierać nasze lęki. 
Dlaczego nasze życie jest wciąż 
takie same? Dlaczego nasze życie 
się nie zmienia? My nie trwamy 
przy Jezusie. Nie przychodzimy 
do Niego. Czas Wielkiego Postu 
ma być naszym wychodzeniem na 
górę, gdzie Jezus chce się wobec 
nas przemienić. Na tej górze do-
stąpimy również naszej przemia-
ny. Otrząśnij się! Zrób coś ze swo-
im życiem! On nieustannie czeka 
na twój krok. 

Ks. Krystian Dylewski 

Zaproszenie
W dniu 16 marca 2017 roku 

odbędzie się uroczyste nadanie 
imienia Rondo Sybiraków  

na zbiegu ulic Bohaterów Warszawy  
i Księcia J. Poniatowskiego. 

O godz. 10.00 Mszę Św. w Sanktuarium Św. Rafała 
Kalinowskiego odprawi Ksiądz Arcybiskup Andrzej 

Dzięga metropolita szczecińsko-kamieński po Mszy Św. 
przemarsz do ronda, ok. godz. 11.30 część oficjalna przy 

rondzie i odsłonięcie tablic z nazwą. 
Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy 

mieszkańców ziemi nowogardzkiej. 
SYBIRACY

„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych...”
Z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Józefa Ciechanowskiego 
wieloletniego 

Sołtysa Sołectwa Orzechowo 

Wyrazy najserdeczniejszego współczucia 
Żonie i Rodzinie 

składają Sołtys, Rada Sołecka oraz 
Mieszkańcy Orzechowa

KONDOLENcJE

Każdy szuka „rasowca”, czy 
on nie jest piękniejszy?

Na przywitanie Pimpek wita 
zawsze wszystkich. Jest jednym 
z psów, który dosłownie sta-
je na wysokości, żeby zobaczyć, 
kto to jedzie. Pimpek w schroni-
sku przebywa od czerwca 2016 
roku. Liczy sobie ok 4 latek, 
bardzo lubi spacery i bieganie. 

Mimo jego dużych rozmiarów 
jest psem delikatnym, świetnie 
chodzi na smyczy. Lubi się przy-
tulać na swój sposób, z rozbie-
gu wskakuje na ręce, liże buzię i 
robi salta w powietrzu. Jest psia-
kiem bardzo skocznym, mało 
która przeszkoda go zatrzy-
ma.  Każdy szuka „rasowca”, czy 
on nie jest piękniejszy? Bynaj-

Adoptuj, nie kupuj 

mniej nie ma problemu z tylny-
mi łapkami, jak dla mnie typo-
wy czarny owczarek przed mu-
tacją człowieka.

Kontakt w sprawie adopcji: 
p. Marta 793 844 842
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Podziękowanie
Serdecznie  
dziękujemy 

Panu Zbigniewowi 
Wróblewskiemu 

za wzorowe 
utrzymywanie 

porządku wokół 
Pomnika Pamięci
 Sybiraków Zarząd

Gitarzyści z Nowogardu na 
wznoszącej fali

Tym razem sukces  
w Koszalinie 
Gitarzyści ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie odnieśli ko-
lejne znaczące sukcesy konkursowe, tym razem w Koszali-
nie podczas piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gita-
rowego „ HITY NA GITARZE”, który odbył się dniach 3 – 
4 marca br. 

 W imprezie udział wzięło 120 
gitarzystów z całej Polski. No-
wogard na konkursie reprezen-
towali: Jakub Dwornik, Emi-
lia Tomasikiewicz, Maja Toma-
sikiewicz, Hadi Yahfouf, Mau-
rycy Zając. Uczniowie, na co 
dzień uczą się gry na instrumen-
cie w klasie gitary pana Cezare-
go Strokosza, przy Szkole Mu-
zycznej w Nowogardzie. Emi-
lia i Maurycy byli najmłodszy-
mi uczestnikami konkursu i ich 
udział w ogólnopolskiej rywali-
zacji był ich absolutnym debiu-
tem bardzo dobrze ocenionym 
przez międzynarodowe jury. Dla 
pozostałych gitarzystów kon-
kurs zakończył się bardzo du-
żymi sukcesami. Maja Tomasi-
kiewicz i Hadi Yahfouf zdoby-
li wyróżnienia w kategorii soli-

stów. Ci sami wykonawcy zdo-
byli trzecie miejsce w katego-
rii zespołów, jako duet MAJ-
-DI. Maja i Hadi wraz z Jaku-
bem Dwornikiem i Marią Ziół-
kowską ( z PSM I st. im. Wojcie-
cha Kilara w Gryficach) tworzą 
zespół Four Guitars – Trzęsacki 
Kwartet Gitarowy. Dla tego ze-
społu rywalizacja konkursowa 
także zakończyła się zdobyciem 
trzeciego miejsca.

Młodzi gitarzyści są już lau-
reatami wielu konkursów rangi 
ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej. Przed nimi bardzo ambitne 
plany i bardzo duże wyzwania 
artystyczne. Już w kwietniu Four 
Guitars – Trzęsacki Kwartet Gi-
tarowy zagra koncert, jako gość, 
na prestiżowym Międzynarodo-
wym Festiwalu Gitarowym im. 
Alirio Diaza w Rust (Austria). 
Bardzo ważnym wydarzeniem 
będzie udział kwartetu w kon-
cercie pt. „Mania Mangi”, któ-
ry odbędzie się 7 maja w Filhar-
monii w Szczecinie. Młodzi wir-
tuozi gitary wystąpią tam, jako 
kwartet wraz z orkiestrą symfo-
niczną.

Klasie gitary gratulujemy tak 
dużych sukcesów i życzymy na-
stępnych satysfakcjonujących 
działań artystycznych.

C.S.

PODZięKOWANiA

Spory sąsiedzkie czyli co wol-
no sąsiadowi. Cz. 2. Granice 
nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 152 ko-
deksu cywilnego, właściciele 
gruntów sąsiadujących obowią-
zani są do współdziałania przy 
rozgraniczeniu gruntów oraz 
przy utrzymywaniu stałych zna-
ków granicznych. Koszty rozgra-
niczenia oraz koszty urządzenia 
i utrzymywania stałych znaków 
granicznych ponoszą po poło-
wie. Domniemywa się także, że 
mury, płoty, miedze, rowy i inne 
urządzenia podobne, znajdują-
ce się na granicy gruntów sąsia-
dujących, służą do wspólnego 
użytku sąsiadów. To samo doty-
czy drzew i krzewów na granicy. 
Powyższe oznacza, że właścicie-
le sąsiadujących nieruchomości 
mają obowiązek partycypowania 
w kosztach utrzymania wszyst-
kich urządzeń znajdujących się 
na granicy ich działek, mogą tak-
że wspólnie korzystać z obiektów 
znajdujących się na granicy nie-
ruchomości, a więc np. wspólnie 
czerpać pożytki z drzew rosną-
cych na granicy. W przypadku 
konieczności ponoszenia wydat-
ków na naprawę np. płotu dzielą-
cego dwie posiadłości i znajdują-
cego się na granicy, obaj sąsiedzi 
powinni ponieść je po połowie. 
W przypadku odmowy udzia-
łu w kosztach naprawy ten z są-
siadów który poniósł wydatki, 
uprawniony jest do wystąpienia 
z roszczeniem na drogę postępo-
wania sądowego o zapłatę. 

Co w sytuacji gdy nie sposób 
jest ustalić przebiegu granic po-

między nieruchomościami? Jak 
wynika z brzmienia art. 153 ko-
deksu cywilnego, jeżeli granice 
gruntów stały się sporne, a sta-
nu prawnego nie można stwier-
dzić, ustala się granice według 
ostatniego spokojnego stanu po-
siadania. gdyby również takie-
go stanu nie można było stwier-
dzić, a postępowanie rozgrani-
czeniowe nie doprowadziło do 
ugody między zainteresowany-
mi, sąd ustali granice z uwzględ-
nieniem wszystkich okoliczno-
ści, może przy tym przyznać jed-
nemu z właścicieli odpowiednią 
dopłatę pieniężną. Zasady roz-
graniczenia nieruchomości regu-
luje przy tym kodeks cywilny jak 
również ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne. Celem rozgranicze-
nia jest ustalenie granicy, a więc 
prawa własności właścicieli nie-
ruchomości sąsiadujących. Fak-
tycznego wytyczenia granic do-
konuje geodeta, biorąc pod uwa-
gę znaki i ślady graniczne, mapy 
oraz wszelkie inne dokumenty 
umożliwiające ustalenie granicy, 
a także punkty osnowy geode-
zyjnej. W sytuacji gdy brak jest 
tych danych lub są one niewy-
starczające albo sprzeczne, prze-
bieg granic jest ustalany na pod-
stawie zgodnego oświadczenia 
stron. Postępowanie w sprawie 
o ustalenie granic może być po-
łączone z roszczeniem o wyda-
nie bezprawnie zajętej części nie-
ruchomości. Należy także zazna-
czyć, iż długotrwały (trwający w 
dobrej wierze 20 lat, w złej wie-
rze 30 lat) stan posiadania grun-
tów przygranicznych niezgodny 
ze stanem prawym może dopro-
wadzić do ich zasiedzenia przez 
właściciela działki sąsiadującej, 
który tymi gruntami nieprze-
rwanie włada.

Jeżeli przy wznoszeniu budyn-
ku lub innego urządzenia prze-
kroczono bez winy umyślnej gra-
nice sąsiedniego gruntu, właści-
ciel tego gruntu nie może żądać 

przywrócenia stanu poprzednie-
go, chyba że bez nieuzasadnionej 
zwłoki sprzeciwił się przekro-
czeniu granicy albo, że grozi mu 
niewspółmiernie wielka szkoda. 
Może on żądać albo stosowne-
go wynagrodzenia w zamian za 
ustanowienie odpowiedniej słu-
żebności gruntowej, albo wyku-
pienia zajętej części gruntu, jak 
również tej części, która na sku-
tek budowy utraciła dla niego 
znaczenie gospodarcze. Wska-
zany stan uregulowany został 
w treści art. 153 kodeksu cywil-
nego. Doktryna przyjmuje przy 
tym, że przekroczenie grani-
cy gruntu sąsiedniego ma miej-
sce wówczas, gdy część wznoszo-
nej budowli znalazła się ma po-
wierzchni, ale także pod lub nad 
powierzchnią gruntu sąsiednie-
go tj. graniczącego z nierucho-
mością na której wznoszono bu-
dynek lub inne urządzenie. Może 
to być zatem chociażby taras lub 
balkon wystający za granicę nie-
ruchomości na której posado-
wiony jest budynek. wymienio-
ny powyżej przepis znajduje za-
stosowanie tylko w przypadku, 
gdy przekroczenie granic nastą-
piło z winy nieumyślnej (chyba 
że sprzeciwiono się przekrocze-
niu granicy albo sąsiadowi gro-
zi znaczna szkoda). W przeciw-
nym wypadku właścicielowi nie-
ruchomości sąsiadującej przy-
sługuje uprawnienie do żądania 
przywrócenia  stanu poprzednie-
go, co może oznaczać koniecz-
ność rozbiórki takiego budynku 
lub urządzenia w części narusza-
jącej granice nieruchomości. bez 
względu na ww. roszczenia wła-
ścicielowi gruntu, którego gra-
nice zostały przekroczone przy 
wznoszeniu budynku na nieru-
chomości sąsiedniej przysługują 
roszczenia uzupełniające przewi-
dziane w art. 224 i 225 kodeksu 
cywilnego, a więc wynagrodze-
nie za korzystanie z zajętej części 
nieruchomości. 

Agnieszka Warian

„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Z okazji zbliżających się  
Imienin

Pani  Krystynie Zięciak
Życzenia Pomyślności, Radości,  

na co Dzień oraz Wszelkiego Dobra 
Składają Przyjaciele 

ŻYcZENiA

Hadi Yahfouf, Maja Tomasikiewicz, Maria Ziółkowska, Jakub Dwornik
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PiASEK, PiASEK 
PRZESiEWANY, 

ŻWiR, cZARNOZiEM, 
POSPÓŁka 

 ŻWiROWNiA 
DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLiENTA

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

 
Szanowni Państwo,  

zapraszamy do wsparcia działań  
Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Społecznych 

KLEMATIS z siedzibą w Nowogardzie poprzez
przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty na konto bankowe: PEKAO 
S.A. o/Nowogard 03 1240 3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pilnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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Żeby uwolnić psa strażacy musieli podnieść jedną z desek tworzących pomost nad 
jeziorem

Uwolnione zwierzę zostało przekaza-
ne firmie zajmującej się opieką bez-
pańskich psów. 

Młodzież uspakajała i czuwała nad uwięzionym psem do czasu przyjazdu służb ra-
tunkowych

lić właściciela zwierzęcia. Jedy-
nym wyjściem było więc prze-
transportowanie sympatyczne-
go czworonoga do schroniska 
w Sosnowicach. Tym zajęła się 
firma, która na zlecenie gmi-
ny zajmuje się odławianiem i 
transportem bezpańskich lub 
zagubionych zwierząt – poin-
formowała nas rzecznik policji, 
st. asp. Julita Filipczuk. Miej-
my nadzieję, że ktoś rozpozna 
swojego pupila na zdjęciach z 
akcji ratowniczej i zabierze go 
z powrotem do domu. 

MS

Dramatyczna akcja ze szczęśliwym finałem 

Usłyszeli skowyt psa 
W niezłych tarapatach znalazł się pies biegający nad jeziorem. Zwierzę zaklinowało się pod 
drewnianym pomostem przebiegającym wzdłuż linii brzegowej i wyło z przerażenia. Psia-
ka uwolnili strażacy, a policja przewiozła zwierzę do schroniska. Na pochwałę zasługuje też 
zachowanie młodzieży. 

Cała sytuacja miała miejsce 
w minioną środę 8 marca, ok. 
godz. 16:00, niedaleko miej-
sca, gdzie kończy się drewnia-
ny pomost, patrząc w kierunku 
restauracji Okrąglak. Jak nam 
relacjonuje jeden ze świadków 
zdarzenia, nagle nad jeziorem 
rozległ się przenikliwy skowyt 
psa. 

-Usłyszałem taki straszny sko-
wyt psa. Podszedłem bliżej i zo-
baczyłem, że grupka młodzieży 
próbuje pomóc psu, który utknął 
pod drewnianym pomostem. Nie-
stety było to niemożliwe. Zwierzę 
utknęło na dobre – mówi nam 
pan Jarek, który przypadkiem 
znalazł się w centrum drama-
tycznych wydarzeń. 

Mężczyzna postanowił we-
zwać pomoc. Zatelefonował 
na policję. Patrol szybko przy-
jechał na miejsce. Wezwano 
też strażaków. Ci musieli ode-
rwać jedną z belek tworzących 
konstrukcję pomostu, by móc 
uwolnić zaklinowanego czwo-
ronoga. 

-Wybawiony z opałów pies 
biegał wśród ludzi machając 
ogonem, jakby dziękując za po-
moc – mówi nam pan Jarek i 
dodaje: na uwagę zasługuje za-
chowanie młodzieży, która do 
czasu przyjazdu służb ratunko-
wych czuwała przy przerażo-
nym zwierzęciu, głaskała go i 
uspokajała. 

Pies, który utknął pod pomo-
stem już od kilku dni wałęsał 
się po ulicach Nowogardu. Nie-
stety policji nie udało się usta-

Kolejne miliony dla Goleniowa

Zakład Pracy dla osób z niepełnosprawnością
Gmina Goleniów wybuduje Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie on w Goleniowskim Parku Przemysłowym i zatrudni około 150 osób. Inwe-
stycja wsparta zostanie środkami RPO WZ 2014-2020. Podpisanie umowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, burmistrza 
Roberta Krupowicza oraz przyszłymi pracownikami ZAZ-u odbyło się w czwartek, 9 marca 2017 roku w Łozienicy koło Goleniowa.

Budowa obiektu to forma 
wsparcia procesów usamodziel-
niania się osób niepełnospraw-
nych oraz ważny element gmin-
nego systemu aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej. Ponad-
to ZAZ pomagać ma w rehabi-
litacji i przygotowaniu osób do 
podjęcia zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy. Powstanie no-
wej społecznej infrastruktu-
ry  pozwoli na utworzenie około 
150 miejsc pracy, w tym 120 dla 
osób niepełnosprawnych. Pod-
opieczni goleniowskiego ZAZ-u 
świadczyć będą usługi kuchen-
ne, pralnicze, ogrodnicze, po-
ligraficzne i w zakresie gospo-
darstw domowych.

- Rozpoczynamy fizycznie in-
westycję, o której rozmawiali-
śmy od pewnego czasu. Od po-
czątku w dyskusję włączyliśmy 
władze gminy i powiatu oraz 
rodziców. Zdajemy sobie wszy-
scy doskonale sprawę, że prze-
strzeń, jaką jest Zakład Aktyw-
ności Zawodowej to dla osób 
niepełnosprawnych szansa na 
nabycie nowych kompetencji, 
jak i rozwój ich wewnętrznego 

potencjału. - powiedział mar-
szałek województwa Olgierd 
Geblewicz. 

Koszt inwestycji oszacowano 
na ponad 18 mln zł. Dofinan-
sowanie ze środków unijnych to 
9 mln zł. Prace budowlane ru-
szą w drugiej połowie 2017 roku. 
Ich zakończenie przewidziano 
na wrzesień 2018 roku. Pierw-
si podopieczni trafią do tej spe-
cyficznej placówki będącej zara-
zem zakładem pracy w styczniu 
2019 roku.

- To wymierny efekt budowa-
nia konkretnej pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, a szczegól-
nie niepełnosprawnej młodzie-
ży w Goleniowie. Myślę, że to 
jeden z najważniejszych podpi-
sów, jaki składam na dokumen-
tach jako burmistrz  -stwierdził 
Robert Krupowicz burmistrz 
Goleniowa. – bardzo liczę że w 
wymiarze gospodarczym spraw-
dzi się szczególnie pralnia odzie-
ży roboczej, która powstanie w 
ramach ZAZ- kończy burmistrz. 
Projekt będzie realizowany w ra-
mach Osi 9 RPO WZ 2014-2020 
„Infrastruktura publiczna”, dzia-
łanie 9.2 „Infrastruktura spo-

łeczna”.  W parafowaniu doku-
mentów dających zielone światło 
inwestycji udział wzięli członko-
wie goleniowskiego stowarzy-
szenia „Niepokonani”, którzy za 
kilkanaście miesięcy będą jego 
pracownikami. Jak nas poinfor-
mowano w UM w Goleniowie 

do pracy w ZAZ będą mogli być 
również przyjęte osoby z niepeł-
nosprawnością spoza gminy Go-
leniów – oczywiście wtedy gdy-
by się okazało, że brakuje pra-
cowników na miejscu.

sm

Od lewej: Marszałek Olgierd Geblewicz, burmistrz Robert Krupowicz i przestawi-
cielki stowarzyszenia Niepokonani

Nasz komentarz
To już kolejne duże pieniądze pozyskiwane przez burmistrza Go-

leniowa. Tym razem, oprócz wzmocnienia gospodarczego Gminy, 
istotnie wpłyną one na poprawę sytuacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych.  Przypomnijmy, raptem miesiąc temu pisaliśmy o 
prawie 7 mln dotacji, jakie Gmina Goleniów otrzymała na budo-
wę 2 ścieżek rowerowych. Objawem realnej skuteczności burmi-
strza Goleniowa, w stosunku do tej, tylko malowanej propagan-
dą, skuteczności burmistrza Nowogardu jest wielkość budżetu in-
westycyjnego gminy: w Goleniowie wydają na inwestycje około 50 
mln rocznie, w Nowogardzie dokładnie 10 razy mniej! Ale czemu 
się dziwić skoro w Goleniowie od lat pozyskują skutecznie środki 
zewnętrzne, które mądrze inwestowane skutkują ostatecznie w ko-
lejnych latach zwiększeniem wpływów podatkowych gminy. W la-
tach 2008 -2015 w Goleniowie pozyskano środków zewnętrznych 
w przeliczeniu na głowę mieszkańca (per capita) w kwocie  194 zł. 
W tym samym czasie nasi włodarze (obecny od roku 2010) pozy-
skali 3,26 zł na głowę mieszkańca!. Można powiedzieć, że w pozy-
skanych środkach w przeliczeniu na głowę mieszkańca Goleniów, 
bije nas nie tylko o głowę, ale dodatkowo o cały tułów. No tak, ale 
to my mamy, według lokalnych komuchów, wybitnego fachowca, 
co się po to urodził, by być burmistrzem.     
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PZW Tęczak 

Pod lodowe ostatki
Pod koniec lutego Zarząd Koła PZW Tęczak zorganizował zawody pod lodowe na jeziorze 
w Nowogardzie. 

Był to rzeczywiście ostat-
ni dzwonek na rozegranie tego 
typu imprezy. Początek lute-
go był dość mroźny, ale nieste-
ty, nie są to już te zimy, co kie-

dyś. Pogoda jest kapryśna, parę 
dni mrozi, parę dni pada deszcz, 
trudno się „wstrzelić” z organi-
zacją zawodów na lodzie. 

Może to i prawda, że klimat 

nam się ociepla, ale podobno to 
tylko teoria, bo jest też teoria, że 
jest to normalny cykl w przy-
rodzie, który powtarza się, co 
ok. 150 lat. Zatem, za jakiś czas 

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów i uczestników zawodów

Hubert Gwizdała (po prawej) odbiera 
nagrodę za zajęcie I miejsca w zawo-
dach od prezesa Koła Tęczak Zygmunta 
Helanda

znów może doczekamy tych 
„prawdziwych zim”! 

Wracając do zawodów, rzeczy-
wiście był to lód ostatni, ale gru-
by i bezpieczny. Na lodzie stanę-
ło 16 zawodników ciepło ubra-
nych z wiertłami gotowymi do 
pracy. Rybka brała niemrawo, 
przeważnie płoteczka, okonek 
wcale nie chciał współpraco-
wać. Po zważeniu i zmierzeniu 
ryb okazało się, że na lodzie tego 
dnia królował Hubert Gwizda-
ła, który złowił I miejsce. 

II miejsce – Marcin Szew-
czyk, III m - Paweł Doszczecz-
ko, tuż za podium IV m – Hen-
ryk Marzec. 

Oczywiście nie zabrakło sma-
kowitych kiełbasek i kaszanek z 
grilla, które w tak pięknych oko-
licznościach przyrody smakują 
wyjątkowo dobrze. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek – sędzia główny, 
Jan Lipski – sędzia lodowy, Pa-
weł Pińkowski – relacja fotogra-
ficzna. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Prezes

Zygmunt Heland 

Henryk Marzec- jeden z wędkarzy w 
trakcie zawodów zorganizowanych na 
jeziorze w Nowogardzie

Nowe zajęcia w NDK 
Nowogardzki Dom Kultury poszerza ofertę zajęć dla mieszkańców naszej gminy. Poniżej krótkie informacje i daty spotkań organizacyjnych dla osób za-
interesowanych propozycjami NDK. 

 ZAJĘCIA CERAMICZNE
Tworzenie w glinie to kreatywna zabawa rozwijają-

ca zdolności manualne, odkrywająca talenty, wyrażają-
ca nasze odczucia i poczucie piękna. Zabawa z gliną jest 
też drogą do rozwijania świadomości, poczucia własnej 
wartości a także wzbogaca nasze wnętrze. Serdecznie 
zapraszamy na nowo powstałe zajęcia ceramiczne, któ-
re odbywały się będą pod kierunkiem instruktora cera-
miki, Grażyny Elwart. Spotkanie organizacyjne pt. „Ce-
ramiczny świat fantazji. Motywy wielkanocne” odbędzie 
się we wtorek, 21.03.2017 o godz. 17.00.

 ZAJĘCIA 
Z MALARSTWA
Serdecznie zapraszamy do nowo powstałej grupy ma-

larstwa, którą prowadził będzie artysta malarz, wycho-
wanek Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Wyż-
szej Szkoły Sztuk Artystycznych w Szczecinie, laureat 
wielu prestiżowych wyróżnień, Zbigniew Jaworski. Spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się w środę, 15 marca o 
godz. 17:00 w sali nr 2 NDK

ZAJĘCIA GRY NA FLECIE PROSTYM, FLAŻOLE-
CIE, KLARNECIE I SAKSOFONIE

Nauka gry na flecie prostym, flażolecie, klarnecie i 
saksofonie, to nowe zajęcia w ofercie domu kultury. Na 
spotkanie organizacyjne zapraszamy 15 marca o godz. 
16:00 do Sali nr 28 w Nowogardzkim Domu Kultury. Za-
jęcia poprowadzi Ryszard Zagórski, doświadczony pe-
dagog muzyczny i laureat wielu nagród na konkursach 
muzycznych. Propozycja nauki gry jest kierowana do 
wszystkich bez względu na wiek.

Inf. własne 
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Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Nikola Wielowska w złotym kolorze
W weekend 3-5 marca, na torze kolarskim w Pruszkowie odbyły się Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zaliczane do Pucharu Polski junio-
rów i juniorek młodszych w kolarstwie torowym. W zawodach wystartowała nowogardzianka Nikola Wielowska, która w sumie wywalczyła cztery złote medale. 

Nikola Wielowska obecnie jest 
zawodniczką klubu BCM No-
watex Ziemia Darłowska, ale w 
Pruszkowie ścigała się w bar-
wach LUKS JF Duet Goleniów. 
Pomimo tego, że nie reprezen-
tuje już Chrabąszczy Nowo-
gard, trudno przejść obojętnie 
wobec dużych sukcesów nowo-
gardzianki. Nie można również 
zapomnieć o pracy, jaką wyko-
nał szlifując talent naszej kolar-
ki trener Ryszard Posacki. Dziś 
przynosi to świetne efekty, cze-
go potwierdzeniem jest fakt, że 
Nikola obecnie przebywa we 
Włoszech na zgrupowaniu re-
prezentacji Polski. Pierwszego 
dnia zmagań na torze kolarskim 
w Pruszkowie, Nikola wystarto-
wała w trzech konkurencjach. 
Pierwszą z nich były kwalifika-
cje do wyścigu Omnium. Nowo-
gardzianka pojechała w drugiej 
grupie kolarek i uplasowała się 
na 5. miejscu, gwarantującym 
dalszą rywalizację w Omnium. 
Tego samego dnia został roze-
grany wyścig drużynowy kobiet. 
W czteroosobowej drużynie, 
oprócz Nikoli pojechała jeszcze 
Nikola Seremak z LUKS JF Duet 
Goleniów oraz Julia Dąbska i 
Wiktoria Ciszek z LKK BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska. 
Dziewczyny w tej rywalizacji o 
niespełna pół sekundy przegra-
ły podium, zajmując ostatecz-
nie czwarte miejsce. Pierwszego 

dnia Nikola wywalczyła jednak 
swój pierwszy krążek. Miało to 
miejsce w sprincie drużynowym 
kobiet. Para Nikola Wielow-
ska i Nikola Seremak, uzyskała 
czas 37,718 i z przewagą prawie 
dwóch sekund sięgnęła po złoty 
medal. Na drugim miejscu upla-
sowały się zawodniczki klubu 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru-
dziądz, natomiast na 3. miejscu 
zakończyły dziewczyny z NO-
SIR Nowy Dwór Mazowiecki. 
Drugiego dnia zmagań, kolar-
ka z Nowogardu miała bardziej 
pracowity dzień, bo czekały ją 
4 starty. Na dobre rozstrzygnię-
to klasyfikacje w Omnium, na 

którą w generalnym zestawieniu 
składały się trzy wyścigi. Naj-
pierw rozegrano wyścig scratch 
na 15 okrążeniach o łącznym 
dystansie 3,75 km. Z czasem 
5,48, Nikola Wielowska nie dała 
szans swoim rywalkom sięgając 
po swój drugi złoty medal pod-
czas zawodów w Pruszkowie. 
Dodajmy, że na drugim miejscu 
uplasowała się koleżanka nowo-
gardzianki z drużyny - Nikola 
Seremak, a 3. miejsce wywalczy-
ła Sylwia Kulczyk z ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz. Na-
stępnie w ramach Omnium ro-
zegrano wyścig tempowy. Tym 
razem Nikoli zabrakło niewiele 
do kolejnego medalu i ostatecz-
nie uplasowała się na 4. miejscu. 
Trzecią konkurencją Omnium 
był wyścig eliminacyjny. Niko-
la Wielowska zajęła 9. miejsce w 
stawce 24 zawodniczek i nieste-
ty tym samym przekreśliła swo-
je szanse na podium w klasyfika-
cji generalnej Omnium. Podium 
w „generalce” nowogardzian-
ka przegrała zaledwie o 1 punkt, 
gromadząc w sumie 107 punk-
tów. Zwyciężyła Nikola Seremak 
z liczbą 118 punktów, na 2. miej-
scu uplasowała się Julia Kowal-
ska z KTK Kalisz, która uzbiera-
ła 115 punktów, natomiast naj-
niższy stopień podium wywal-
czyła Zofia Picz z UKS Mróz 
Jedynka Kórnik, z liczbą 108 
punktów. Na koniec drugiego 
dnia zmagań rozegrano sprint. 
Nikola Wielowska w 1/8 finału 
wygrała z Agatą Biegajską repre-
zentującą klub z Grudziądza. W 
ćwierćfinale kolarka z Nowogar-
du pokonała kolejną zawodnicz-

kę z Grudziądza - Karolinę Ró-
żyńską. Półfinał to pasjonująca 
walka Nikoli z Zofią Picz z UKS 
Mróz Jedynka Kórnik. Nasza re-
prezentantka wygrała ten bieg 
różnicą setnych sekund i już 
była pewna przynajmniej srebr-
nego medalu. W walce o złoto 
spotkały się dwie Nikole - Wie-
lowska oraz Seremak, reprezen-
tujące LUKS JF Duet Goleniów. 
W walce koleżanek, o niespeł-
na jedną sekundę szybsza była 
nowogardzianka, która tym sa-
mym po raz trzeci w Pruszkowie 
stanęła na najwyższym stopniu 
podium. Ostatniego dnia rywa-
lizacji pozostał jeszcze do roze-
grania wyścig keirin. W pierw-
szej rundzie Nikola Wielow-
ska startująca w biegu drugim 
zajęła pierwsze miejsce z cza-
sem 14,270. Nowogardzianka 
nie zamierzała zwalniać tempa i 

w półfinałach również osiągnę-
ła najlepszy czas - 13,71, zapew-
niając sobie prawo walki o ko-
lejny złoty medal. Bieg finałowy 
to był już koncert Nikoli, która z 
każdym kolejnym startem pod-
kręcała tempo. W finale Niko-
la Wielowska uzyskała swój naj-
lepszy czas w keirin - 12,32, któ-
ry wystarczał do tego, aby nowo-
gardzianka cieszyła się ze swoje-
go 4 złotego medalu. Dodajmy, 
że srebro wywalczyła Nikola Se-
remak, natomiast z brązowego 
krążka cieszyła się Zofia Picz. 
Starty kolarki z Nowogardu 
mogą wszystkich kibiców tylko 
utwierdzać w tym, że młoda za-
wodniczka rozwija się w zawrot-
nym tempie, a udział w zgrupo-
waniu reprezentacji Polski jest 
jak najbardziej zasłużony. 

KR

Kolarska Liga przełajowa i MTB

W niedzielę wielki 
finał
W najbliższą niedzielę (12 marca), kolarze rywalizujący 
w Lidze Przełajowej i MTB pojadą w 5 serii, która będzie 
zarazem wielkim finałem zimowej rywalizacji. Zachęca-
my wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

To już ostatnie spotkanie w 
tym sezonie zimowym kolarzy 
rywalizujących w Lidze Przeła-
jowej i MTB. Piąta seria roze-
grana zostanie w najbliższą nie-
dzielę (12 marca). Tradycyjnie 
najpierw wystartują najmłod-
si kolarze, następnie do rywa-
lizacji przystąpią zawodnicy z 
kategorii Open. Dodajmy, że 
Liga ma charakter treningowy, 
dlatego wszyscy mogą wziąć 
udział we wspólnej rywaliza-
cji. Po rozegranych wyścigach 
nastąpi wręczenie nagród w 
poszczególnych kategoriach, 
w klasyfikacjach generalnych. 
Organizatorzy podczas fina-

łowej serii nie będą pobierać 
opłat startowych, dlatego każ-
dy, kto tylko zechce może wziąć 
udział w wyścigu. - Sezon prze-
łajowy powoli zbliża się ku koń-
cowi. Dlatego zapraszamy na fi-
nałową edycję ligi przełajowej i 
MTB do Nowogardu. Finałowa 
edycja odbędzie się w najbliższą 
niedzielę. Każdy może wystar-
tować. Na finale ligi nie będzie 
pobierana opłata startowa, więc 
kto jeszcze nie startował to za-
praszamy - informują organiza-
torzy Ligi. O wynikach po fina-
łowych zmagań poinformuje-
my na bieżąco. 

KR

Kolarka z Nowogardu obecnie przebywa we Włoszech, na zgrupowaniu reprezen-
tacji Polski

Nikola Wielowska aż cztery razy w Pruszkowie cieszyła się ze zwycięstwa

Podium w sprincie drużynowym kobiet, na najwyższym stopniu od lewej Nikola 
Wielowska i Nikola Seremak Przed nami finał Kolarskiej Ligi Przełajowej i MTB
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Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwo-
ści. Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, póź-
niej Policealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 
2013… wielkie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym 
Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

Zuzanna córka Marleny Szurgot ur. 2-
03-2017 z Węgorzyc

Marcin syn Anny Piszczygłowicz ur. 6-
03-2017 z Łobza

Antoś syn Edyty Walasiak ur. 2-03-
2017 z Nowogardu

Amelia córka Patrycji i Daniela Pituch 
ur. 8-03-2017 z Łobza

Hanna córka Klaudi i Ariela ur. 4-03-
2017 z Nowogardu
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Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

Warszawski Ogólnopolski Turniej Masters w piłce ręcznej

Handball Nowogard ze srebrem!
Szczypiorniści Pomorza Zachodniego zdominowali Warszaw-
ski Ogólnopolski Turniej Masters. Pierwsze miejsce wywalczył 
zespół Gwardii Koszalin, srebro zdobył Handball Nowogard, a 
najniższy stopień przypadł zespołowi ChKS Łódź.

Turniej był bardzo licznie i 
mocno obsadzony, wśród pań 
rywalizowało pięć zespołów w 
systemie każdy z każdym, wśród 
panów aż dziewięć, w trzech 
grupach. W zespołach nie za-
brakło znanych nazwisk, by-
łych zawodników ekstraklasy i 
ligowych parkietów. Rywaliza-
cja była niezwykle zacięta, a no-
watorski system gry sprawił, że 
emocje sięgały zenitu. Panowie 
rywalizowali bowiem w trzech 
grupach i każde potknięcie, na-
wet w formie remisu wyklucza-
ło zespół z gry o podium. Pre-
sja była więc niezwykle silna. 
Nowogardzianie nie ulegli jej. 
Wygrali oba mecze w grupie – 

z Kwidzynem 6:5, z Pabianica-
mi 7:3 i przeszli do tzw. grupy fi-
nałowej. Tam musieli zmierzyć 
się z ostatecznym zwycięzcą tur-
nieju – Gwardią Koszalin, ulega-
jąc, po niezwykle zaciętej rywa-
lizacji, jedynie dwiema bramka-
mi. Konieczna była więc walka o 
drugie miejsce w turnieju z dru-
żyną ChKS Łódź. Tu bój toczył 
się bramka za bramkę, do ostat-
nich sekund trzymając kibiców 
w napięciu o ostatecznym roz-
strzygnięciu, by na koniec dać 
powody do radości szczypiorni-
stom i sympatykom Nowogar-
du. Nawet, jeśli momentami w 
szeregach Handball Nowogard 
zawodziła skuteczność z ata-
ku szybkiego, nie zabrakło du-
cha walki. Szczypiorniści w każ-
dym z meczów zostawili serce 
na boisku, pokazali ambicję, wy-
trwałość i poświęcenie, a fanta-
styczna postawa w bramce Pio-
tra Wojciechowskiego (wybra-
nego najlepszym zawodnikiem 
w zespole) i Dawida Kulinicza, 
niejednokrotnie ratowała wy-
nik. Gdy dodać do tego niezwy-
kle skuteczną obronę z Arturem 
Włodarczykiem, Tomaszem 
Szadkowskim i Pawłem Kraw-
czykiem, wspaniale spisującym 
się również na pozycji obroto-
wego oraz skuteczność Bartosza 
Zdanowicza z rzutów karnych i 
Marcina Gołębia z rzutów z dru-
giej linii, to srebro dla zespołu z 
Nowogardu jest jak najbardziej 
zasłużone. Bardzo udany wy-
stęp zaliczył również debiutują-
cy w szeregach Handball Nowo-
gard Rajmund Kowalczyk, dając 
trenerowi Piotrowi Machutowi 
kolejne powody do dumy i na-
dzieję na dalsze sukcesy zespo-
łu. Handball Nowogard wystąpił 
w następującym składzie: Maciej 

Błażewicz, Daniel Spór, Michał 
Błażewicz, Tomasz Szadkowski, 
Artur Włodarczyk, Piotr Wojcie-
chowski, Dawid Kulinicz, Paweł 
Krawczyk, Rajmund Kowalczyk, 
Bartosz Zdanowicz, Marcin Go-
łąb, Tomasz Siemieniako, Piotr 
Machut. Przy artykule publiku-
jemy klasyfikację końcową. 

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa mężczyzn:
1. Gwardia Koszalin
2. Handball Nowogard
3. ChKS Łódź
4. Pabiks Pabianice
5. Warszawianka Masters
6. Masters Warszawa
7. MTS Masters Kwidzyn
8. „Lwy Jasia” Łaziska Górne
9. MKS Wieluń
Klasyfikacja końcowa kobiet:
1. Skra Warszawa
2. Wilanowia Warszawa
3. Tarnów
4. Handball Świdwin
5. SPR Tychy

Na zdjęciu szczypiorniści zespołu Handball Nowogard

W warszawskim ogólnopolskim turnie-
ju piłkarzy ręcznych, nowogardzianie 
zajęli wysokie 2. miejsce
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reklama

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

WALBUD.  

Zatrudni operatora 
koparki-ładowarki 

mile widziane 5-letnie doświadczenie. 
604 164 710

reklamareklama

UWAGA WęDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak  
w Nowogardzie 

informuje członków Kola, 
że dnia 19.03.2017 r. 

Organizujemy zawody wędkarskie 
spławikowe na jeziorze w 

Nowogardzie. 

Zbiórka o godz. 9 przy Restauracji Neptun. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 2 do 
dnia 07.03.17r. 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Tenisiści stołowi rozpoczynają turnieje barażowe

Gniezno na drodze do I Ligi
W najbliższą sobotę (11 marca), tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozpocz-
ną swój marsz w kierunku I Ligi Mężczyzn. Pierwszą przeszkodą będzie zespół z Gniezna 
- KS Stella Niechan. Podopieczni Józefa Korkosza zagrają na wyjeździe, natomiast rewanż 
zaplanowany jest na 6 kwietnia. 

Zawodnicy zespołu Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin, w ubie-
głym roku bardzo wysoko pod-
nieśli sobie poprzeczkę. Przy-
pomnijmy, że wówczas pod-
opieczni Józefa Korkosza zdoby-
li mistrzostwo II Ligi Mężczyzn 
wygrywając w turnieju bara-
żowym. Następnie Wierzbię-
cin odpadł w dalszej fazie wal-
ki o I Ligę, ale i tak odniósł naj-
większy sukces w historii klubu. 
Tym razem o wygranie w II Li-
dze nie będzie łatwo. Pierwszą 
przeszkodą będą tenisiści stoło-
wi z zespołu KS Stella Niechan 
Gniezno. Mecz będzie rozegra-
ny w najbliższą sobotę o godzi-

nie 12:30, na terenie rywali. Za-
wodnicy z Gniezna w południo-
wej grupie II Ligi wywalczyli 3. 
miejsce z 18 punktami na kon-
cie. Sobotni rywale zespołu z 
Wierzbięcina nie zachwycali na 
własnym boisku, wygrali jedy-
nie 4 spotkania, dwukrotnie re-
misowali oraz zanotowali jedną 
porażkę. Wierzymy, że zawodni-
cy z Wierzbięcina zdołają ograć 
Gniezno na ich terenie. Rewan-
żowy mecz zaplanowany jest na 
6 kwietnia. Natomiast w dniu 13 
kwietnia odbędzie się turniej fi-
nałowy, w którym wystąpią czte-
ry najlepsze drużyny tego se-
zonu w II Lidze Mężczyzn. W 

przypadku zwycięstwa w dwu-
meczu, podopieczni Józefa Kor-
kosza w półfinale spotkają się ze 
zwycięzcą pary ATS Stargard - 
RLKTS Ochman Raszków. Oby-
dwie drużyny bez wątpienia są 
w zasięgu tenisistów stołowych 
z naszej gminy, zatem wierzy-
my, że pierwszy krok w kierun-
ku finału, zostanie wykonany już 
w najbliższą sobotę w Gnieźnie. 
O wyniku zespołu z Wierzbięci-
na poinformujemy na bieżąco. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet par ćwierćfinałowych, a tak-
że turniej drużyn walczących o 
utrzymanie w II Lidze. 

KR 

Rozgrywki barażowe o awans do I Ligi Mężczyzn:
ATS Stargard - RLKTS Ochman Raszków   (11.03; 12:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg - LKS Tajfun Ostrów  (11.03; 12:30)
KS Stella Niechan Gniezno - Visonex LUKS Top Wierzbięcin (11.03; 12:30)
KS Polonia Śmigiel - Darz Bór Karnieszewice   (11.03; 12:30)
Baraże o utrzymanie w II Lidze mężczyzn:
UKS Czarni Pieszcz - KS Wamet Dąbcze    (11.03; 12:30)
UKS Junior Leszno - KTS Koszalinianin Koszalin   (11.03; 12:30)
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ATERiMA MED
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SPRZEDAM MiESZKANiE 
o pow. 91m2, w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz  
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 

608 330 928

Szukam 
przyjaciółki 

na żonę od lat 60-68.

Tel. 887 10 19 36 

Zatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

w Goleniowie

Polonia Płoty ostatnim rywalem przed startem

Jak zakończą przygotowania?
W najbliższą sobotę (11 marca), piłkarze Pomorzanina Nowogard za-
grają w Płotach, z tamtejszą Polonią. Jest to ostatni mecz sparingowy 
przed inauguracją rundy wiosennej. Wierzymy, że nowogardzianie po-
zytywnym akcentem zakończą okres przygotowawczy. 

Przed meczem z Polonią Pło-
ty, można postawić tylko jedno 
pytanie: czy Pomorzanin, choć 
raz przed inauguracją zagra w 
swoim najsilniejszym składzie? 
Trener Zbigniew Gumienny nie 
miał powodów do zadowolenia 
pod względem frekwencji swo-
ich podopiecznych w tej prze-
rwie zimowej. Być może w sobo-
tę będzie inaczej, tym bardziej, 
że to ostatni sparing, a w przy-
szłą sobotę rozpoczyna się już 
walka o ligowe punkty. Polonia 
Płoty w tym sezonie zmaga się z 
ogromnymi problemami. Jest to 

najgorszy sezon Polonii od kilku 
lat. Sobotni rywale Pomorzanina 
w wojewódzkiej okręgówce zaj-
mują ostatnie miejsce, z zaledwie 
4 punktami na koncie... Polonia 
w 15 meczach strzeliła jedynie 
18 goli i straciła 48 bramek. Do 
teoretycznie bezpiecznego miej-
sca w ligowej tabeli, Poloniści 
tracą 13 punktów. Utrzymać się 
będzie, zatem bardzo trudno i 
wszystko wskazuje na to, że Po-
lonia w sezonie 2017/2018 dołą-
czy do Pomorzanina w regional-
nej okręgówce, bowiem utrzy-
manie Polonii jest tak samo 

prawdopodobne, jak awans Po-
morzanina... Sparingi z Polonią 
zazwyczaj kończyły okresy przy-
gotowawcze Pomorzanina, bez 
znaczenia czy miało to miejsce 
zimą, czy też latem. Wierzymy, 
że nowogardzianie zachęcą swo-
ich kibiców do przyjścia na in-
auguracyjny mecz, swoim zwy-
cięstwem nad piłkarzami Polo-
nii. W najbliższym wydaniu DN 
poinformujemy o wyniku tego 
meczu sparingowego oraz pod-
sumujemy cały okres przygoto-
wawczy Pomorzanina. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Kto zagra w finale?
W niedzielę (12 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, zostaną rozegrane spotkania półfi-
nałowe. Niebawem dowiemy się, kto zagra w finale o mistrzostwo tegorocznej edycji. Swoje 
aspiracje zgłaszają siatkarze z Wojcieszyna, Krzywic, Czermnicy oraz Węgorzy.  

Osińska liga Piłki Siatkowej 
wkracza w decydujący etap. W 
najbliższą niedzielę zostaną ro-
zegrane spotkania półfinało-
we. Niezwykle emocjonująco 
zapowiada się mecz pomiędzy 
Czermnicą oraz Krzywicami. 
W rundzie zasadniczej Krzywi-
ce zajęły 2. miejsce, z jedną po-
rażką na koncie i 21 punktami. 
Z kolei Czermnica uplasowała 
się na 3. miejscu z 2 porażkami i 
21 punktami. Ta jedna porażka, 
którą poniosły Krzywice, mia-
ła miejsce w 7. kolejce, w meczu 
przeciwko ... Czermnicy. Wów-
czas siatkarze z Krzywic ulegli 
1:3. Dodajmy, że w drodze do 
półfinału Krzywice wygrały 3:0 
z Żabowem, natomiast Czerm-
nica pokonała 3:1 Gwiazdę Osi-
na. W drugim półfinale spotkają 
się siatkarze z Wojcieszyna oraz 

Czarni Węgorza. Wojcieszyn I 
w rundzie zasadniczej zajął 1. 
miejsce, z jedną porażką na kon-
cie i 23 punktami, z kolei Węgo-
rza uplasowały się na 4. miejscu 
z 3 porażkami i 18 punktami. 
Drużyny te stoczyły ze sobą nie-
zwykle zacięty bój w 8. kolejce 
rozgrywek. Wówczas wszystko 
zmieniało się jak w kalejdosko-
pie i po pięciu setach zwycięsko 
z tego starcia wyszli siatkarze z 
Wojcieszyna. W drodze do pół-
finału Wojcieszyn gładko ograł 
Kikorze 3: 0, natomiast Węgorza 
również 3: 0 pokonały Dąbrowę. 
Zapowiadają się, zatem dwa nie-
zwykle ciekawe spotkania, któ-
rych stawką będzie prawo gry w 
finale tegorocznej edycji Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. 

KR

reklamareklamareklama

W niedzielę rozpocznie się walka o finał 
tegorocznej edycji Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej
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OGŁO SZE NiA drob ne
NiERUcHOMOŚci

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 056.

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Bankowej, na I piętrze, 
62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszkanie moż-
na zakupić w programie MDM.tel. Kontak-
towy: 530 450 720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuchnia 
i łazienka do remontu. 691 886 623, 604 
177 470 

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkania dla pracowni-
ków w Nowogardzie. 603 70 56 70 

•	 Dom do wynajęcia przy drodze S-6 Olcho-
wo przy CPN, Goleniów-Nowogard. 91 39 
21 691, 501 814 871 

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 045 
404 

•	 Do wynajęcia mieszkanie Nowogard blisko 
centrum, 50m2. 785 337 330

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Monte casino. 695 400 600

• Sprzedam działkę pod zabudowę. Tel. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum. Tel. 730-096-281

•	 Działki budowlane uzbrojone Kościuszki. 
691 180 848 

• Sprzedam bezczynszowe czteropokojo-
we mieszkanie. 508 309 980

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. 691 10 
02 49 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe. Tel. 667 353 565 

•	 Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca lub Zam-
kowa. Tel. 500 508 904 

•	 Sprzedam garaż Zamkowa, 16 000 zł. Tel. 
691 32 66 10 

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy 
lesie. 660 206 833 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod zabudo-
wę cena od 55 do 69 zł /1m2. Tel. 501 307 
666 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 668 927 296 

•	 Sprzedam/wynajmę garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 503 734 616 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 503 
734 616

•	 Sprzedam działkę ogrodową, ul. 15 lutego. 
602 262 859

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Działkę budowlaną o pow. 1100m2 na te-
renie Nowogardu sprzedam (linia energe-
tyczna śr. napięcia  nad działką). Tel. 510 
727 667 

MOTORYZAcJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, moto-
rowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 2013 
pierwszy właściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo dobry. Tel. 
513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam przyczepkę samochodową 
dwuosiową bez papierów. 668 509 770 

•	  Sprzedam motocykl YAMAHA 125 dt, rok 
produkcji 1998, stan bardzo dobry. 721 
157 504 

•	 Sprzedam Mercedesa W-210 poj.2.2 CDI, 
stan bardzo dobry. 788 620 368 

ROLNicTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 605 468 
190 

•	 Sprzedam presę kostkującą i pług ażurowy 
obracany. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

• SPRZEDAM MŁODE NiOSKi – LEGHORN. 
TEL. 512 482 344 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak w pełni 
sprawny, gotowy do użycia. Tel. 724 049 
451 

• Sprzedaż jęczmień paszowy, cena 65 zł 
za kwintal. 531 741 232 

•	 Sprzedam kombajn zbożowy Case 431 he-
der 3,20 m, lejek do nawozu, redła do ziem-
niaków brony zawieszane. Tel. 661 751 296 

• Kurki nioski odchowane powyżej 7 ty-
godni. Sprzedaż od 27.03, Żabowo 13. 
Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417 

 USŁUGi
• PRANiE-MAGiEL,PRANiE DYWANÓW, 

WYKŁADZiN, TAPicERKi MEBLOWEJ SA-
MOcHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERiA-
ŁOWEJ / POŚciELi WEŁNiANEJ / LANO-
LiNĄ/SPRZĄTANiE: cZYSZcZENiE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLi, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i 
rozliczenia PiT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKi. 665 720 
037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z wieloletnim 
doświadczeniem, poddaszy, adaptacja 
pomieszczeń, glazura, terakota, elewacje. 
Więcej informacji pod numerem 608 825 
600 

• POLVAN ocieplenia budynków, szpachlo-
wanie, zwycięzca konkursu na najlepszy 
blok. Tel. 731 517 928 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-

gia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AMBERcARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 678 674 

•	 Pokojowy/pokojowa, Meklemburgia 
(Niemcy), poszukujemy pań i panów do 
pracy w hotelarstwie na terenie Niemiec. 
Zapewniamy zakwaterowanie i trans-
port, stawki niemieckie. Tel. 91 820 17 30 
Przyjmę do pracy w lesie. 665 544 518

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 , 502 239 619

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu, wyma-
gana znajomość obsługi komputera. 91 
39 21 220

•	 Zatrudnię pracowników do nalewania pa-
liwa. 693 521 211 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, praca na miejscu. 
78 36 78 674 

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. Tel. 530 
395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę dorywczo na 
soboty do sklepu w godz. 8-16.00 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wymagana 
znajomość językow obcych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomością języ-
ka angielskiego. 530 924 991 

iNNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-
816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan bar-
dzo dobry+ DVD Sony. 513 444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wy-
soka jakosc niemiecka,do domku,domu 
wielorodzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z materacem, 
Wymiary 160x200cm używane, stan dobry 
cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 0,50 
m- 2m. 607 580 172 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Oddam pięciotygodniowe szczeniaki la-
bradora. 534 310 634 

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nieużywaną. 
668 927 296

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PiLNiE POSZUKUJEMY 
DLA NASZYcH KLiENTÓW 

MiESZKAŃ 3 POKOJE W 
NOWOGARDZiE

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MiESZKANiA NA SPRZEDAŻ
NOWOGARD- 67,7 m2, trzypokojowe      cENA: 199 tys.
DOBRA- 36m2, dwupokojowe                   cENA 65 tys.
NOWOGARD- 46 m2, dwupokojowe        cENA: 118 tys.
NOWOGARD- 74 m2, trzypokojowe         cENA: 187 tys.
RESKO-39,6 m2, dwupokojowe                 cENA: 40 tys.
NOWOGARD- 52,22 m2, dwupokojowe    cENA: 165 tys.
SZcZEciN- 32 m2,kawalerka                    cENA: 115 tys.
NOWOGARD-44,48 m2, dwupokojowe     cENA: 125 tys.
NOWOGARD-35,26m2, dwupokojowe      cENA: 116 tys.
NOWOGARD-28,63 m2, kawalerka           cENA: 94 tys.
NOWOGARD-47,98 m2, dwupokojowe     cENA: 129 tys.
NOWOGARD-100m2, czteropokojowe      cENA: 278 tys.
NOWOGARD-67,73 m2, dwupokojowe     cENA: 250 tys.
NOWOGARD-79,30 m2, czteropokojowe  cENA: 229 tys.
NOWOGARD- 55m2, czteropokojowe       cENA: 149 tys.
NOWOGARD- 77,2 m2, trzypokojowe       cENA: 199 tys. 
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ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

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

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

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

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Monika Glibowska
ANDUMENiA

Legenda Andumenii głosi, że ge-
nerałowie powstaną, gdy ojczyzna 
będzie w potrzebie…

Kraj jest na skraju kolejnej wojny 
i bankructwa. Władczyni Andume-
nii decyduje się wybudzić po 120 la-
tach skrzydlatych generałów armii, 
uśpionych po wielkiej bitwie z Zine-
anem mocą niezwykłego zaklęcia.

Dwór wrze od plotek, wewnętrz-
nych zdrad oraz walk o władzę. May 
Verteri, najpotężniejsza z przebu-
dzonych i ulubienica poprzedniej 
przywódczyni, oskarżana jest o 
śmierć zwierzchniczki. Piękna i cha-
ryzmatyczna „Krwawa” generał nie 
pamięta wydarzeń z ostatniej woj-
ny. May knuje własną intrygę, pota-
jemnie gromadząc księgi ze staro-
żytną magią i rozwijając moc. Losy 
Andumênii spoczywają w niepew-
nych rękach, a zagrożenie może 
przyjść z najmniej spodziewanej 
strony…

Powieść laureatki I edycji konkur-
su „Czwarta Strona Fantastyki” zo-
stała doceniona przez jury za rewe-
lacyjną kompozycję, świetnie prze-
myślane intrygi i język godny świa-
towych bestsellerów.

PiONOWO:
1. tchórzliwy człowiek
2. nakrętce nie popuści
3. rzeka w Niemczech; Ems
4. zżera żelazo
5. wieczne pretensje
6. miasto i port w Nowej Gwinei
7. jad
8. z floresami
9. pierwiastek odkryty przez M. Cu-
rie
10. cielę dużego ssaka
11. diuna, barchan
12. miasto w dawnym suwalskiem
13. żmija z wysp Pacyfiku
14. dawna prowincja rzymska
15. jezioro na granicy USA i Kanady
16. jubileuszowa liczba
17. Rob ... szkocki Janosik
18. strzyże nimi pies
19. największe polskie jezioro

20. cios w boksie
21. miasto w Saksonii
22. kaczy głos
23. nacja w Tajlandii
24. pilastry
25. sztuczna skóra
26. ze znaną stadniną
27. surogat
28. rodnik organiczny
29. pierścień z herbem
30. lewy dopływ Odry
31. obelisk wyciosany z jednej bry-
ły
32. odraza, obrzydzenie
33. włoski port nad Adriatykiem w 
pobliżu San Marino
34. wstręt
35. najlepszy z tonikiem
36. starożytne miasto jońskie
37. Stojan, bułgarski grafik i malarz
38. dekret cesarski

39. miejsce klęski Hannibala
40. napisał "Imię Róży"
41. sowizdrzał
42. ponoć uświęca środki
43. niższy od sopranu
44. himalajska "koza"

POZiOMO:
45. wdzięk, powab
46. rodzaj gipsu do wyrobu przed-
miotów ozdobnych
47. wyspa w Indonezji
48. żądlący owad
49. ... za wet
50. zagadkowe pytania
51. muszla klozetowa
52. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
53. obrotową jest np. stożek
54. graniczny dopływ Odry
55. legendarny król celtów
56. cel je uświęca

57. matka Zeusa, Hadesa, Posejdo-
na, Hery, Demeter, Hestii
58. razy, uderzenia
59. reguluje procesy życiowe
60. drogi życia
61. nowela Włodzimierza Perzyń-
skiego
62. największa ropucha
63. nierządnica
64. miasto w Zimbabwe
65. ze stolicą w Quito
66. tysiąc miliardów
67. skaleczenie
68. chorobowy zespół
69. akt przyjścia na świat
70. klapy żakietu
71. miasto w USA w stanie Oklaho-
ma
72. wystąpienie rzeki z brzegów

73. burczenie
74. Grzegorz, aktor
75. mały i nieznośny
76. popularny wybielacz
77. prowincja w RPA z Durbanem
78. piwnica statku
79. kannnejski bóg suszy
80. Elżbieta
81. świętuje 5 V
82. kontynent
83. ciężarówka z Czech
84. dygresja, uwaga

PODPOWIEDŹ: AMIZA, ENID, ERIE, 
KYD, LAE, YAMDENA.
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REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

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

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

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

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

GOLcZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLcZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

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

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Wszystko jest w czło-
wieku paradoksalne 

Andrzej Leszczyński, Władysła-
wa Huget, Alicja Wypych, Natalia 
Furmańczyk, Zdzisława Chocian, 
Danuta Skowron, Christiana Sy-
fert, Helena Iwan,Malwina Bryn-
dza, Renata Wiertalak, Pelagia Fe-
liksiak, Maria Sowińska, Teresa Ko-
walska, Krystyna Perdek, Halina 
Galus, Jolanta Kozioł, Zofia Lepka, 
Robert Kierzyk, Szymon Rybar-
czyk, Justyna Grenda, Barbara Pę-
dziszczak, Grażyna Siedlecka

Nagroda książkowa: Robert 
Kierzyk

Zwycięzcy prenumerata: Tere-
sa Kowalska, Renata Wiertalak

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Gosia Kloch, Miłosz Wielgus, Ka-

mila Janasiak, Ala Majewska, Ma-
teusz Wiertalak, Nadia Grenda, 
Maciek Pędziszczak, Wiktoria Ka-
rol, 

Zwycięzca: Wiktoria Karol
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

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

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZENiE

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie 
jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na stanowisko:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane kierunkowe, 
• Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
• Zaangażowanie i chęć do pracy.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, 
• Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych,
• Samodzielność i dobra organizacja pracy, 
• Odpowiedzialność za efekty swojej pracy.

PRACOWNIK PRODUKCJI – praca dla kobiet i mężczyzn
(STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA)

LAKIERNIK 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl lub

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 112 lub 797 050 885

OFERUJEMY: 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Wynagrodzenie zasadnicze + premia za jakość i wyniki pracy, 
• Możliwość rozwoju zawodowego w formie dedykowanych szkoleń,
• Darmowe posiłki w formie obiadów, 
• Dofinansowanie do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,  
• Niezbędne narzędzia do pracy.  

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga w najbliższą 
środę porady prawne 

nie odbędą się.
O kolejnym terminie 

poinformujemy we wtorek 
za tydzień

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5 s.  10

reklama

Jaka sieć szkół  
od 1 września?

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 8

Boją się pożaru

s. 10

s. 5

OgłOszenia

Czytaj s. 4

Lokale
 do wynajęcia 
100 m2  i 40m2 
handel/usługi, 
duży parking. 

Tel. 514 650 024

W parku na smużynach… 

Dlaczego to drewno 
tutaj próchnieje? 

Saga losów dynastii w odcinkach

Wspaniałe Stulecie
Czytaj s. 7

nowogardzianki 
biegły w szczecinie

ani dymu,
 ani ognia

sport

na koniec 
porażka z 
Polonią

Operacja Tusk
s. 6

OgłOszenia

Viva Moda
ul. Poniatowskiego 2/2 

Duży wybór odzieży damskiej i akcesoriów 
Czynny: pon.-pt godz. 10-18, sb. godz. 10-14

NOWO OTWARTY SKLEP 

Viva Moda

Viva Moda

ZAPRASZAMY

Czytaj s. 3

Remont drogi 
do Strzelewa 
zagrożony? 

Wierzbięcin 
jedną nogą  
w półfinale

s. 10

nasza sonda

Wielkopostne 
postanowienia

s. 2



W poniedziałek, 13.03, przy su-
permarkecie Polo znaleziono wi-
doczny na zdjęciu klucz. Właści-
ciela prosimy o odbiór klucza w 
redakcji DN, przy ulicy Bohate-
rów Warszawy 7a.

W poniedziałek, 13.03., na uli-
cy Radosława, obok stawu, zna-
leziono widoczne na zdjęciu klu-
cze. Właściciela prosimy o od-
biór kluczy w redakcji DN, przy 
ulicy Bohaterów Warszawy 7a.

Uwaga!

Znaleziono klucze!
Uwaga 
znaleziono 
okulary 

Widoczne na  zdjęciu okulary zna-
leziono przy ul. Warszawskiej. Właści-
ciela  prosimy o odbiór zguby w biurze 
redakcji DN przy ul. Boh. Warszawy 7 
a.                                            red. 

W TYCH DniaCH ODeszli DO WieCznOŚCi

Ignacy Gliniecki: lat 77, zmarł 10.03.2017 r., pogrzeb odbył się 11.03.2017r., na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Marek Kurzawa: lat 58, zmarł 12.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 14.03.2017r., o 
godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk
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nasza sonda    Kronika policyjna
Wielki Post, który trwa 40 dni, jest ważnym okresem dla ka-
tolików. Poprzedza on jedno z najważniejszych świąt, jakim 
jest Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Jezusa. Zapytali-
śmy, więc mieszkańców Nowogardu, czy i w jaki sposób ob-
chodzą ten ważny dla katolików czas?

Pani Danuta: Wraz z rodziną je-
steśmy tradycjonalistami i obcho-
dzimy Wielki Post. Robimy to szcze-
rze i po katolicku. A kiedy już jest 
Wielkanoc, wyjeżdżamy z dziećmi 
nad morze i tam w pierwszy dzień 
świat zasiadamy do obfitego śnia-
dania.

Pan Łukasz z córką Lilianą: 
Obchodzę post między innymi 
w ten sposób, że w piątki nie ja-
dam mięsa. Dodatkowo staram 
się spędzać w tym okresie więcej 
czasu z rodziną, poświęcać wię-
cej uwagi córeczce.

Pan Zdzisław: Niestety nie mam 
możliwości obchodzić w pełni Wiel-
kiego Postu. Jestem chory i wię-
cej czasu spędzam w szpitalu wte-
dy jem to, co mi dadzą. Jednak do-
póki zdrowie mi dopisywało, tj. od 
dziecka, obchodziłem post za każ-
dym razem.

Pani Krystyna: Staram się 
uczestniczyć we wszystkich Nabo-
żeństwach i Mszach św., jakie od-
bywają się w kościele. Jeżeli chodzi 
o jedzenie mięsa to, mimo że post 
mnie już nie dotyczy, ze względu 
na wiek, to jednak ograniczam się 
i w piątki go nie jadam. Wychowa-
łam się w wierze katolickiej i po-
stępuję zgodnie z jej tradycją.

Pani Janina: Nie mam szczegól-
nych postanowień w okresie postu, 
jednak staram się nie jadać mię-
sa. W rożnych nabożeństwach nie 
mogę uczestniczyć, ponieważ opie-
kuję się starszą osobą. Jednak od 
dziecka jestem katoliczką i staram 
się dotrzymać tradycji.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

06.03.2017r.
Godz. 23:00
Monika U. powiadomiła o przy-

właszczeniu przez n/n osobę po-
zostawionej torebki damskiej 
wraz z

pieniędzmi w kwocie 3000 zł, 
dowodem osobistym, kartami 
bankowymi i telefonem komór-
kowym ZTE BLADE. Wysokość 
strat 3500 zł na szkodę zgłaszają-
cej. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

07.03.2017r.
Godz. 08:51
Dzielnicowi KP Nowogard, na 

ulicy Henryka Sienkiewicza, za-
trzymali Mirosława T. poszukiwa-
nego na podstawie nakazu dopro-
wadzenia wydanego przez Pro-
kuraturę Okręgowa w Gorzowie 
Wlkp. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

Godz. 20:00
Nieznany sprawca dokonał kra-

dzieży dwóch tablic rejestracyj-
nych z pojazdu m-ki Seat, na uli-
cy Zamkowej, na szkodę Moni-
ki Z. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard

09.03.2017r.
Godz. 10:53
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. 700 – lecia, podczas legity-
mowania Artura K., lat 35 (zam. 
Koszalin) ujawnili, że jest osobą 
poszukiwaną do ustalenia miej-
sca pobytu. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

Godz. 11:00
Policjanci WK KPP Goleniów, 

w miejscowości Redostowo, za-
trzymali Patryka P. lat 23, poszu-
kiwanego na podstawie listu goń-
czego Sądu Rejonowego w Gole-
niowie. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

10.03.2017r.
Godz. 13:30
Policjanci OPI KP Nowogard, 

podczas kontroli drogowej pojaz-
du m-ki VW Jetta, na ulicy Boha-
terów Warszawy, ujawnili, że kie-
rujący Kamil J. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 0,59 
mg/l zawartości alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Godz. 19:35
Policjanci OPP Szczecin, na uli-

cy Nadtorowej, podczas legitymo-
wania Patryka P. lat 22, ujawni-
li zawiniątko z zawartością suszu 
roślinnego w ilości 0,635 gram 
netto, które po sprawdzeniu nar-
kotestem NARK II wykazało, że 
jest to marihuana oraz podczas le-
gitymowania Dawida Cz. lat 21, 
który posiadał zawiniątka z za-
wartością białego proszku o wa-
dze 0,714 grama netto, po spraw-
dzeniu narkotesterem okazało się, 
że jest to amfetamina. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

Informacje Komisariat Policji w 
Nowogardzie

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Porozumienie podpisane, ale pieniędzy w budżecie na razie nie ma

Remont drogi do Strzelewa zagrożony? 
Trzy firmy drogowe złożyły swoje oferty na remont drogi powiatowej z Nowogardu do Strzelewa przez Świerczewo. Najniższą cenę zaproponował Strabag. 
Remont tej drogi ma się rozpocząć maksymalnie za kilka tygodni, a zakończyć w pierwszej połowie sierpnia br. Pod warunkiem, że z pewnego porozumie-
nia wywiąże się gmina Nowogard, a w zasadzie burmistrz Nowogardu, Robert Czapla. Inaczej finansowanie inwestycji może zostać zagrożone. 

Wśród oferentów, którzy stanę-
li do przetargu znalazła się rów-
nież nowogardzka spółka drogo-
wa PRD. Oprócz tego oferty zło-
żyły Eurovia i Strabag. Ta ostatnia 
firma, należąca do międzynarodo-
wego koncernu budowlanego, za-
proponowała najniższą cenę wyce-
niając zlecenie na 3 mln 108 tys. zł. 
Teraz złożone oferty zostaną prze-
analizowane pod kątem formal-
nym. Dopiero po tym ogłoszone 
zostaną wyniki przetargu.  Wszyst-
ko jednak wskazuje, że to właśnie 
Strabag wykona remont drogi. 
Cena stanowi, bowiem najważniej-
sze kryterium przy ocenie ofert. 

Droga będzie, jak skonsumują 
porozumienie 

Inwestycja pod nazwą ,,Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 4160Z 
Błotno – Nowogard na odcinku 
Strzelewo – Nowogard”, ma zo-
stać zrealizowana do sierpnia tego 
roku. Długość drogi do przebudo-
wy to 4,351 km (początek na wy-
sokości wiaduktu przy obwodni-
cy jadąc z Nowogardu do Świer-
czewa; koniec w okolicach beto-
niarni przed wjazdem do Strze-
lewa).  Budowa ma zostać sfinan-

sowana głównie ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW), a także powia-
tu goleniowskiego i gminy Nowo-
gard. Przy okazji budowy głów-
nej drogi, wyremontowana zosta-
nie także boczna droga w Świer-
czewie prowadząca od skrzyżowa-
nia przy kościele do świetlicy wiej-
skiej. Tę cześć inwestycji wspólnie 
ma wykonać powiat i gmina No-
wogard (kwota około 150 tys. zł), i 
jest to warunek do uzyskania dofi-
nansowania z PROW na realizację 
przebudowy głównej drogi. Już w 
zeszłym roku stojący na czele obu 
samorządów, czyli R. Czapla- gmi-
na i powiat- T, Kulinicz, podpisali 
w tej kwestii stosowne porozumie-
nie. Aby zostało ono jednak zreali-
zowane burmistrz miał w budże-
cie gminy Nowogard na rok 2017 
zabezpieczyć odpowiednią kwo-
tę (połowę ze 150 tys. zł). Tak jed-
nak się nie stało, co wywołało spo-
re zaniepokojenie w powiecie i nie 
tylko. Doszło nawet do tego, że sta-
rosta Tomasz Kulinicz musiał oso-
biście podjąć z R. Czaplą rozmowy 
na ten temat, by przedstawić powa-
gę sytuacji. Dopiero po „interwen-

cji” starosty, podczas posiedzenia 
Rady Miejskiej, jakie odbyło się w 
miniony piątek, burmistrz Nowo-
gardu zapowiedział, że przygotuje 
projekt uchwały o zabezpieczeniu 
pieniędzy na drogę w Świercze-
wie dopiero na sesję, która odbę-
dzie się pod koniec marca. Do tego 
czasu starostwo musi wstrzymać 
się z podpisaniem umowy z wy-
konawcą drogi, bo brak zabezpie-
czenia pieniędzy przez gminę No-
wogard na wywiązanie się z poro-
zumienia może spowodować utra-

tę dofinansowania z PROW na całą 
inwestycję – słyszymy od urzędni-
ków ze Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie. 

Były problemy już na starcie
Inwestycja od samego początku 

wywołuje sporo emocji. Najpierw 
okazało się, że przy okazji budo-
wy drogi nie powstaną progi zwal-
niające, o które od lat dopominają 
się mieszkańcy Świerczewa. Skar-
żyli się oni na kierowców prze-
jeżdżających przez wieś z zawrot-
ną prędkością. Powiat projektując 
drogę uznał jednak, że progów w 
tym miejscu nie da się zbudować, 
– bo to niezgodne z prawem. W za-
mian za to powstał projekt budo-
wy wysepek, które powstaną przed 
wjazdem do Świerczewa zarówno 
od strony Nowogardu, jak i Strze-
lewa. To jednak wymagało wycię-
cia 10 lip, które rosły przy drodze 
wjazdowej do miejscowości, two-
rząc charakterystyczny przyrod-
niczy klimat, będący wizytów-
ką wsi. Stąd też i pomysł wycin-
ki drzew wywołał protesty niektó-
rych mieszkańców. Sprawą zain-
teresowała się również Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska ze Szczecina, ostatecznie nie 
wnosząc sprzeciwu, co do decy-
zji zezwalającej na wycinkę. Wów-
czas pojawił się kolejny problem 
– jeden z mieszkańców podwa-

żył proces wydania decyzji admi-
nistracyjnej przez gminę Nowo-
gard, umożliwiającą przeprowa-
dzenie remontu drogi. Chodzi do-
kładnie o decyzję o lokalizacji in-
westycji, w której to szczegółowo 
określa się zakres planowanych 
robót metr po metrze. SKO (Sa-
morządowe Kolegium Odwoław-
cze) zbadało sprawę i w wydanym 
dokumencie przez burmistrza No-
wogardu, doszukało się wielu błę-
dów natury formalno-prawnej, w 
tym m.in., naruszenie przepisów 
ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. Kole-
gium uznało, że przed wydaniem 
decyzji przez burmistrza nie poin-
formowano stron (mieszkańców) 
o możliwości zapoznania się z jej 
treścią, a w konsekwencji wniesie-
nia swoich uwag. Ta prawna wada 
spowodowała, że SKO nie mia-
ło innego wyjścia i musiało decy-
zję burmistrza uchylić oraz skie-
rować do ponownego rozpatrze-
nia. W grudniu ubiegłego roku 
wydano nową, już poprawioną de-
cyzję. A Starostwo mogło ogłosić 
przetarg na remont drogi. Otwar-
cie ofert nastąpiło w zeszłym tygo-
dniu, 9 marca. 

Nową drogą kierowcy powinni 
pojechać już w sierpniu tego roku. 

MS

Już ścięto kilka lip, które rosły przed wjazdem do Świerczewa od strony Strzelewa. Nie wszyscy mieszkańcy godzili się na usu-
nięcie drzew

Trzy oferty wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez powiat goleniowski przetarg na remont drogi z Nowogardu do Strzelewa
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

Sprzedam mieszkanie 
o pow. 91m2, w trzyrodzin-

nym budynku w Nowogar-
dzie wraz z ogrodem, garażem i 
udziałem w budynku gospodar-

czym. 
608 330 928

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
ciastkarz – cukiernik

MIEJSCE PRACY: Goleniów
WYMAGANIA:  Kilkuletni staż pracy
  Dobra znajomość procesów produkcyjnych
  Umiejętność samodzielnej pracy
OFERUJEMY: Umowę o pracę
  Wysokie wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 
914 182 216 w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie Spół-
dzielni, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów (sekretariat). 
Na spotkanie prosimy zabrać posiadane świadectwa pracy lub inne 
dokumenty pracownicze. Nie udzielamy informacji telefonicznych na 
temat warunków pracy.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
piekarz

Miejsce pracy:  Goleniów 
•	 mile widziane doświadczenie w branży piekarniczej,
•	 książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: osobisty w siedzibie 
Spółdzielni, Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 18 (sekretariat),  te-
lefoniczne pod nr telefonu 914182216, lub wysłanie CV na adres 
spolemgoleniow@wp.pl.

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

Miejsce pracy Goleniów

reklama



Zaproszenie
W dniu 16 marca 2017 roku odbędzie się 

uroczyste nadanie imienia Rondo 
Sybiraków na zbiegu ulic Bohaterów 

Warszawy i Księcia J. Poniatowskiego. 
O godz. 10.00 Mszę Św. w Sanktuarium Św. 
Rafała Kalinowskiego odprawi Ksiądz Ar-

cybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szcze-
cińsko-Kamieński po Mszy Św. przemarsz 
do ronda, ok. godz. 11.30 część oficjalna 
przy rondzie i odsłonięcie tablic z nazwą. Na 
tę uroczystość serdecznie zapraszamy miesz-
kańców ziemi nowogardzkiej. 

SYBIRACY
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DZIEJE SYBIRAKÓW

Dziesiątego lutego, bydlęce wagony
Wywlokły z Wschodnich Kresów w lodem skute strony

Północnego Bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztykami Wschodniego Heroda karnych zbirów,

Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!

W noc, trzynastego kwietnia, na drugiej zesłań fali,
Ponad trzysta tysięcy znów nas deportowali.

Rodziny oficerów, przedsiębiorstw właścicieli,
Kupców, ziemian, rolników, księży, nauczycieli...

I wszystkich, komu z krewnych kogoś aresztowano,
W tę noc, do Kazachstanu, w stepy przesiedlano!

I czerwiec – rok czterdziesty! Wypędzono w głąb Azji,
I rok później – w dzień Niemców na Sowiety inwazji - 

Znów ponad pół miliona! Rodzin kolejarzy,
Fachowców robotników, poczmistrzów i kasjerów...

Z Zachodniej i Centralnej Polski uciekinierów!...

W roku czterdziestym piątym, z terenów wyzwolonych,
Znów tysiące Polaków zostało wywiezionych:

Akowców – walk z faszyzmem niedawnych sojuszników
I Bogu ducha winnych ze Śląska górników!
I skazano ich, jako czynnik destrukcyjny,
Element spekulancki i kontrrewolucyjny!

Na daty deportacji i rocznic wywożenia
W PRL zapadł szlaban – pół wieku przemilczenia!
Kukły Kremla pragnęły, w lokajskiej służalczości,
Wyciąć z polskiej pamięci korzenie tożsamości...

Komuniści do dziś stosują tę metodę...
Bo naród bez pamięci – przestaje być narodem!

Bo u nas... w lutym, w kwietniu i w czerwcu – na antenie
Polskiego Radia – rzadko o Syberii wspomnienie.
Podobnie w telewizji... wśród kanałów tak wiele

o Zesłaniach nic, cisza. Jak w czasach PRL-u!
Cóż – z komercyjną sieczką kryminałów Zachodu.
Nie może konkurować Polska Golgota Wschodu!

Dziś, choć tamte zakazy należą do przeszłości,
W polskich mediach – Syberia – nie nazbyt często gości!

Nauczmy się od Żydów w moc historii uwierzyć
I wiedzę o przeszłości przekazywać młodzieży...

Tysiące ich, rok rocznie, jedzie zwiedzać Oświęcim
By zbrodnie Holocaustu utrwalić w swej pamięci.

Potomnym

W parku na smużynach… 

Dlaczego to drewno tutaj 
próchnieje? 
To marnotrawstwo drzewa - alarmuje jeden z naszych czytelników, pan Tadeusz, który zain-
teresował redakcję ściętym drewnem zalegającym i próchniejącym w parku, tuż za Domem 
Opieki Społecznej na Smużnach. 

Wśród powalonych i obe-
rwanych konarów, które za-
legają w parku, jest także 
mnóstwo drewna, które mu-
siało być niegdyś ścięte naj-
pewniej na zlecenie. Na leżą-
cych pniach, a niekiedy i ca-
łych ściętych drzewach, na-
wet niepodzielonych na frag-
menty są, bowiem wymalo-
wane sprejem oznaczenia – to 
pozostałość po legalnej ścin-
ce, z której drewno prawdo-
podobnie miało zostać prze-
kazane do sprzedaży. Tak się 

jednak nie stało i drewno 
leży tam już od ładnych paru, 
albo kilkunastu lat, sądząc po 
etapie jego rozkładu. Niektóre 
kawałki praktycznie już gniją 
i zapadają się w glebę. 

Na sytuację zwrócił nam 
uwagę jeden z naszych czytel-
ników, który akurat w minio-
ny weekend wybrał się w te 
strony z żoną na spacer. 

- Masę pociętego drze-
wa leży, próchnieje i gnije. To 
jest marnotrawstwo. Dlacze-
go tego drzewa nie sprzedano, 
albo nie przekazano potrzebu-

jącym mieszkańcom na opał. 
Pewno znaleźliby się chętni, 
którzy sami by je stąd zabra-
li, żeby ogrzać swoje domy – 
mówi pan Tadeusz. 

Warto, aby sprawie tej 
przyjrzały się odpowiednie 
służby. Wszak rzeczywiście 
dokonana tutaj przed laty wy-
cinka miała jakiś, co najmniej 
dziwny finał. Pozostało, bo-
wiem po niej drewno, któ-
re teraz tylko zalega i próch-
nieje, a przecież kiedyś miało 
swoją wartość. Ktoś też wydał 
zgodę na wycięcie drzew, któ-

ra zapewne określała, w jaki 
sposób pozyskane w ten spo-
sób drewno ma być wykorzy-
stane.

 Pomijając już fakt, że cały 
park w okolicach DPS na 
Smużynach jest zaniedbany. 
Połamane gałęzie, leżące ko-
nary, wystające i gnijące pnie, 
a gdzie nie gdzie i śmieci – 
słaba to wizytówka przy-
rodnicza tego bądź, co bądź 
pięknego zakątka naszego 
miasta. 

MS

A te powalone drzewa już są całe spróchniałe

Taki widok w parku przy DPS na Smużynach

Kolejne spróchniałe drewno, przysypane suchymi liśćmi

Poskładane kołki już próchnieją



Z głębokim żalem pożegnaliśmy
 wspaniałego człowieka

 Kolegę

 Józefa Ciechanowskiego
 Rodzinie i najbliższym 

składamy wyrazy współczucia

 Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Nowogardzie
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„Ja jestem światłością świata,
kto idzie za mną będzie miał światło życia”

J 8,12
Wszystkim, którzy uczestniczyli

 we Mszy Św. 
i w ostatniej drodze 

Naszego Ukochanego
 Męża, Taty i Dziadka 

Śp. Józefa 
Ciechanowskiego 

serdeczne podziękowania
 składa 

Żona i Dzieci z Wnukami

radni przyjęli wariant „nauczycielski” 

Jaka siatka szkół po 1 września? 
10 ośmioklasowych szkół podstawowych – tak będzie wyglądała nowa sieć szkół po wprowadzeniu reformy oświatowej. Radni przyjęli w miniony piątek 
uchwałę w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, za którą opowiedzieli się dyrektorzy tych instytucji. 

Przypomnijmy, że sesja, 
na której radni mieli przyjąć 
uchwałę w sprawie nowej sie-
ci szkół po wprowadzeniu refor-
my oświaty, została otwarta już 
w środę, 8 marca, o godz. 9: 00. 
Została zakończona jednak do-
piero w piątek, przed 18:00. Naj-
pierw ogłoszono przerwę w ob-
radach do godz. 14:00 w środę. 
Stało się to na prośbę grupy na-
uczycieli, którzy nie mogli przy-
słuchiwać się obradom w czasie, 
kiedy w szkołach trwały lekcje. 
Kiedy wszyscy znów zebrali się 
w sali obrad okazało się, że bur-
mistrz zamiast przygotować je-
den projekt uchwały w sprawie 
nowej sieci szkół, do czego zo-
bowiązuje go prawo, przyniósł 
na sesję aż siedem wariantów do 
wyboru. Nie dość tego, R. Czapla 
żadnego z projektów nie prze-
dyskutował ze środowiskiem na-
uczycieli, ani też związkami za-
wodowymi a od radnych wyma-

gał, że to oni mają sami podjąć 
decyzję, co dla szkół i pracowni-
ków oświaty będzie najlepszym 
rozwiązaniem. W takim trybie 
bez czasu na pracę nad projekta-
mi w komisjach o nawet decyzji 
o zakupie kserokopiarki się nie 
podejmuje a co mówić o decyzji 
na temat całego skomplikowa-
nego systemu organizacyjnego. 
Rada więc na taki sposób proce-
dowania jednak się nie zgodzi-
ła i zobowiązała burmistrza, że 
ten ma dopracować jeden pro-
jekt i skonsultować go z pra-
cownikami oświaty oraz związ-
kami zawodowymi nauczycie-
li. Rada dała na to R. Czapli czas 
do piątku, 10 marca, do godzi-
ny 16:00. Dłużej czekać nie moż-
na było, gdyż gmina Nowogard i 
tak już, jako ostatnia zabrała się 
za dopasowanie sieci szkół do 
reformy Rządu spośród wszyst-
kich samorządów w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Od 

stycznia bowiem, a więc od cza-
su gdy Prezydent podpisał no-
welizację ustawy o oświacie li-
kwidującą gimnazja, burmistrz 
z pracownikami nie zdołał bo-
wiem przygotować odpowied-
niego dokumentu, wiedząc o 
tym, że przyjęty projekt uchwały 
musi jeszcze do końca marca zo-
stać przeanalizowany przez Ku-
ratora Oświaty. 

Ostatecznie, czyli już w piątek, 
R. Czapla przedłożył Radzie jed-
ną uchwałę w sprawie nowej sieci 
szkół. Przygotował też protokół, 
choć było to bardziej oświadcze-
nie, że treść tego projektu zosta-
ła skonsultowana z dyrektorami 
szkół gminnych. Było to nie do 
końca zgodne z tym, czego ocze-
kiwała Rada, bo burmistrz miał 
również skonsultować zmiany 
w oświacie ze związkami zawo-
dowymi, niemniej radni więk-
szością głosów przyjęli projekt 
uchwały, za którym opowiedzie-
li się dyrektorzy, wypowiadają-
cy się w imieniu zatrudnionych 
w swoich szkołach pedagogów. 
Zgodnie z treścią tej uchwa-
ły, Gimnazjum nr 2 (będące w 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych) przekształcone zostaje z 
dniem 1 września 2019 r. w czte-
roletnie liceum (LO nr II). Gim-
nazjum nr 1 zostaje włączone do 
SP 1, a gimnazjum nr 3 włączo-
ne do SP 4. Powstaje w ten spo-
sób 10 ośmioklasowych szkół 
podstawowych i 2 gimnazja (do 
1 września 2019 r, a wiec do cza-
su ich wygaśnięcia) i 1 cztero-

klasowe liceum - od 1 września 
2019, czyli po wygaśnięciu gim-
nazjów. Z tym, że nazewnictwo 
gimnazjum zniknie z oficjalnego 
nazewnictwa, a ich dyrektorzy 
staną się automatycznie wicedy-
rektorami podstawówek. Rad-
ni w dyskusji nad uchwałą do-
magali się od kierownictwa gmi-
ny deklaracji, że poprzez zmia-
ny sieci szkół żaden z nauczycie-
li nie straci pracy. Konkretna de-
klaracja jednak ze strony gmi-
ny nie padła - powiedziano tyl-
ko, że dołoży się wszelkich sta-
rań, aby żaden z dotychczas za-
trudnionych na umowy nauczy-
cieli nie pozostał bez pensum. W 
jakim ono jednak będzie wymia-
rze, tego ani Burmistrz ani Se-

kretarz gminy, zajmująca się w 
gminie oświatą, nie umieli do-
kładnie sprecyzować i powie-
dzieć. Nie kryli jednak, że nie-
którzy nauczyciele, aby zacho-
wać etat, będą musieli pracować 
niekiedy w trzech, a może i 
większej ilości placówek, po 
kilka godzin dziennie w każdej. 
Trudniej może być z pracowni-
kami administracji (sekretar-
ki). Po włączeniu gimnazjów do 
podstawówek i II LO, stanowi-
ska te będą się dublować. Mar-
twić się za to nie musi personel 
techniczny (sprzątaczki, woźni) 
- ilość powierzchni do sprząta-
nia i konserwacji się nie zmieni. 

Marcin Simiński

Nauczyciele zgromadzeni na sesji RM brawami przyjęli wynik głosowania nad sie-
cią szkół

Fałszywy alarm w Wierzbięcinie 

Ani dymu, ani ognia
Zadymienie jednego z mieszkań w Wierzbięcinie okazało się tylko fałszywym alarmem. 

W sobotę, ok. godz. 20:55, straża-
cy z nowogardzkiej Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej zostali zaalarmowa-
ni, że w jednym z mieszkań, w bloku 
wielorodzinnym, jest pełno dymu. 
Na miejscu okazało się jednak, że 
wezwanie jest… fałszywe. Strażacy 
przeszukali praktycznie każdy kąt w 
bloku i ani dymu, ani ognia nigdzie 
na szczęście nie zlokalizowali. Akcję 
zabezpieczała też policja. 

Wczoraj nie udało nam się ustalić, 
czy sprawa będzie miała swój ciąg 
dalszy. W końcu, ktoś wezwał po-
moc, a na miejscu okazało się, że jest 
ona zbędna. 

MS
Fot.: Adam Sas
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Operacja Tusk

Uważam, że Donald Tusk 
nie powinien być wybrany 
przewodniczącym Rady Eu-
ropejskiej. Ale uważam tak 
nie dlatego, że przeciwko nie-
mu są wysuwane, zarówno w 
mediach, jak i przez polity-
ków rządowych różne mniej 
lub bardziej uzasadnione za-
rzuty. Dopóki prokurator nie 
przedstawi byłemu premiero-
wi prawnie sformułowanych 
oskarżeń, dopóty dywagowa-
ne zarzuty mają status insy-
nuacji i w poważnej polityce 
nie mogą być brane pod uwa-
gę. Uważam że Tusk nie powi-
nien być wybrany przewodni-
czącym, bo jako premier rzą-
du skierował do Sejmu i  do-
prowadził do   ratyfikacji Trak-
tatu Lizbońskiego. Ten trak-
tat  skutkował   wyeliminowa-
niem Polski z kręgu państw 
decyzyjnych w Unii Europej-
skiej. Według  wcześniejsze-
go traktatu   nicejskiego,   Pol-
ska miała 27 głosów, tyle co 
Hiszpania i tylko o dwa gło-
sy mniej niż największe czte-
ry państwa unijne. Siła pol-
skiego głosu w porównaniu z 
głosem niemieckim w trakta-
cie lizbońskim   spadła z 91% 
do 48%. Co więcej traktat ten 
wprowadzał tzw koncept „nie-
dyskryminacji” będący obec-
nie główną podstawą trakta-
tową do upowszechniania w 
państwach unijnych demora-
lizacji młodego pokolenia po-
przez propagowanie homo-
seksualizmu.  Była to najwięk-
sza porażka dyplomatyczna i 
polityczna naszego kraju od 
czasu upadku komunizmu. 
Godząc się na ten traktat, Pol-
ska zgodziła się na sformalizo-
wanie hegemoni niemieckiej 
w Unii Europejskiej i dziś po-
nosimy skutki  egzekwowania, 
na forum Unii, tej hegemoni. 
Dlatego też Donald Tusk po-
winien stanąć przed Trybuna-
łem Stanu jako odpowiedzial-
ny za przeforsowanie ratyfi-
kacji tego traktatu w polskim 

parlamencie. Dlatego nie ma 
on moralnych i politycznych 
kwalifikacji żeby przewodzić 
Radzie Europejskiej

Ale prawo i sprawiedliwość 
wymaga także, aby przed Try-
bunałem Stanu, stanął   współ-
negocjator tego traktatu , pre-
mier polskiego rządu, który 
ten traktat zaakceptował , Jaro-
sław Kaczyński. To on wspól-
nie z Donaldem Tuskiem są 
odpowiedzialni za przepro-
wadzenie tej ratyfikacji i za  jej 
wszystkie polityczne skutki .

Otóż   byłem także przeciw-
nikiem kandydatury na to sta-
nowisko Marka Sariusza-Wol-
skiego. Sariusz -Wolski jest , 
tak jak Donald Tusk,   wybit-
nym przedstawicielem esta-
blishmentu unijnego w Polsce. 
Popierał on zarówno traktat li-
zboński, jak też ostatnio głoso-
wał za ratyfikacją umowy de-
regulacyjnej, zwanej «umo-
wą o wolnym handlu» pomię-
dzy Unia Europejską a Kana-
dą CETA. Umowa ta, uderza 
w żywotne interesy polskie-
go rolnictwa, zagraża bezpie-
czeństwu żywnościowemu na-
szego kraju, a przede wszyst-
kim   prowadzi do destrukcji 
suwerenności państwa pol-
skiego nad działającymi na 
jego terytorium międzynaro-
dowymi korporacjami. Umo-
wa ta prowadzi do ogranicze-
nia praw obywatelskich w sta-
nowieniu prawa i naraża nasze 
państwo na ekonomiczną eks-
ploatację ze strony międzyna-
rodowych korporacji. Sariusz 

-Wolski był członkiem PZPR  - 
to charakterystyczne- od 1986 
roku. W swojej działalności re-
prezentował zawsze «wartości› 
tzw «głównego nurtu›, z któ-
rym, przynajmniej na płasz-
czyźnie propagandowej PIS 
zawsze walczył. Sariusz -Wol-
ski min głosował przeciwko 
uhonorowaniu rotmistrza Pi-
leckiego. Dlatego wysunięcie 
tej kandydatury, wbrew temu 
co mówiła premier Beata Szy-
dło, nie ma nic wspólnego z 
walką o zasady, a tylko świad-
czy, że mamy do czynienia z 
walką partyjną na płaszczyź-
nie unijnej. Po prostu chodzi 
tu o leninowskie «kto kogo»

Jestem też przeciwny do 
sprowadzania całej sprawy, jak 
to czynią publicyści i polity-
cy opozycji, do obsesji Jarosła-
wa Kaczyńskiego na punkcie 
Donalda Tuska,  w ten sposób 
tłumacząc determinację lide-
ra PIS w walce z jego  kandy-

daturą. Oczywiście Kaczyński 
ma swoje obsesje i swoje emo-
cje, ale z pewnością nad nimi 
panuje, a nie im ulega. Ka-
czyński poniósł spektakularną 
klęskę   w postaci wyboru Tu-
ska, ale w moim przekonaniu, 
ta klęska, była nie tylko prze-
widywana przez lidera PIS, ale 
była wkalkulowana w jego po-
lityczną strategię. Jedynym 
możliwym zaskoczeniem dla 
niego może być tylko zakres 
porażki i kompletna izolacja 
Polski. Ale nakręcanie kon-
fliktu o wybór przewodniczą-
cego Rady Europejskiej, to dla 
Kaczyńskiego konflikt zastęp-
czy, który ma doprowadzić 
do jeszcze głębszej polaryza-
cji politycznej polskiego spo-
łeczeństwa i ma na celu spro-
filowanie wizerunku politycz-
nego zarówno własnego, jak i 
konkurencyjnego obozu poli-
tycznego. To jest konflikt za-
stępczy, który ma ukryć dwie 
kwestie. Pierwsza to struktu-
ralne podobieństwo obu stron 
sporu i drugie, ma odciągnąć 
uwagę od polityki PISu, któ-
ra jest sprzeniewierzeniem się 
oficjalnie głoszonej ideolo-
gii. Otóż obie partie są partia-
mi oligarchicznymi, partiami 
z których zostali usunięci hi-
potetyczni pretendenci do za-
kwestionowania przywództwa 
swoich liderów: Zbigniew Gi-
żyński z PIS i Jarosław Gowin 
z PO. Są to partie, dla których 
życie polityczne sprowadza się 
tylko do konfliktu partyjnego, 
a interes kraju, jest tylko in-
strumentem w polityce partyj-
nej. Są to partie, które wiele łą-
czy. Obie głosowały z a trak-
tatem lizbońskim, obie popie-
rają  CETA, Jarosław Kaczyń-
ski zorganizował nawet znacz-
nie większą , niż PO koalicję 
przeciwko projektowi ustawy 
o ochronie życia życiu dzieci 
nienarodzonych  . Za rządów 
PO wprowadzono do polityki 
oświatowej przepisy o «niedy-
skryminacji», a za rządów PIS, 
rozpoczęto te przepisy są re-
alizować w postaci propago-
wania w szkołach homosek-
sualizmu. O podobieństwie 
tych partii świadczy także ła-
twość przechodzenia z jednej 
do drugiej. Prominentnymi 
politykami PO są i byli dzia-
łacze i ministrowie PIS Rado-
sław Sikorski, Joanna Kluzik-

-Rostkowska, Antoni Mężydło, 
Michał Kamiński. A w drugą 
stronę prześlij była wiceprze-
wodnicząca PO Zyta Gilowska 

i teraz Sariusz Wolski.
    Z pewnością zaostrzanie 

konfliktu jest korzystne dla 
PIS. Otóż PIS okazał się partią 
proaborcyjną i w miarę upły-
wu czasu, świadomość tego 
faktu coraz bardziej będzie 
narastała. Także PIS pomimo 
usiłowań przemilczenia przez 
rządowe media skutków euro-
pejskiej ratyfikacji CETA, stoi 
w najbliższych dwóch latach 
przed perspektywą ratyfikacji 
tej umowy przez polski Sejm. 
Także  unijni federaliści posta-
wili kwestię stopniowej budo-
wy armii europejskiej i tym sa-
mym degradacji armii naro-
dowych,  co zdecydowanie po-
piera Kaczyński. O te sprawy 
powinien i na pewno będzie 
toczył się spór polityczny w 
Polsce. Natomiast zaostrzanie 
konfliktu powoduje spychanie 
tych spraw na plan dalszy. Spór 
ideowy w przeciwieństwie do 
forsowanego obecnie konflik-
tu o sprawy personalne powo-
duje   konieczność  opowiedze-
nia się po jednej lub po dru-
giej stronie. A ponieważ rze-
czywiste poglądy w tych kwe-
stiach nie różnią PISu od PO 
i Nowoczesnej, to ich ujawnie-
nie spowodowałoby krach po-
lityczny partii rządzącej. Dla-
tego zaostrzenie konfliktu w 
sprawach trzeciorzędnych i 
personalnych   ma służyć Ka-
czyńskiemu do  mobilizacji 
własnego elektoratu, polaryza-
cji sceny politycznej i przefor-
sowania dla niego  spraw   za-
sadniczych, bez ponoszenia 
politycznych kosztów zdrady 
oficjalnej pisowskiej ideolo-
gii. Kaczyński chcę nakręcać 
konflikt, bo wtedy sprawy za-
sadnicze dla naszego narodu 
schodzą na plan dalszy, a spo-
łeczeństwo tylko emocjonuje 
się po której stronie konfliktu 
się opowiedzieć. To polityka 
nihilistyczna, ale jak dotych-
czas dość skuteczna . I taki jest 
zasadniczy cel, tej pozornie   
szaleńczej taktyki jaka została 
zastosowana w przypadku wy-
boru Tuska.

W tej batalii w rzeczywisto-
ści największym przegranym 
nie jest Kaczyński i PIS, którzy 
wydawałoby się ponieśli spek-
takularną porażkę w Brukse-
li. W tej batalii największym 
przegranym jest Polska. Bo ta 
batalia nie rozgrywa się tylko 
w Polsce czy w brukselskich 
salonach. Otóż , to czego w 
Polsce wielu nie dostrzega, to 
skończył się bezpieczny czas 

dla naszego kraju. Ten sys-
tem międzynarodowy, dzię-
ki któremu na przełomie lat 
80/90-tych odzyskaliśmy wol-
ność jest dziś kwestionowa-
ny. Chiny w wymiarze global-
nym, a Rosja w wymiarze re-
gionalnym dążą do jego rewi-
zji, a to oznacza bezpośrednie 
zagrożenie dla naszego kraju. 
Bo Stany Zjednoczone mogą 
poczuć się zmuszone w kon-
frontacji z Chinami do zawar-
cia sojuszu z Rosją, której ceną 
może być Polska, a w każdym 
razie bezpieczeństwo naszego 
obszaru.  Dlatego naczelną za-
sadą polskiej polityki musi być 
dążenie do uniknięcia izolacji 
naszego kraju na arenie mię-
dzynarodowej. W przeciwnym 
razie, tak, jak w czasie ostat-
niej wojny, Polska może być 
tylko ceną, nowego układu 
międzynarodowego. I dlate-
go tak ważna jest polityka dą-
żąca do uniknięcia politycznej 
izolacji. Awantura o trybunał 
Konstytucyjny, a teraz awan-
tura o Tuska prowadzi do ta-
kiej izolacji i w tym tkwi praw-
dziwe zagrożenie jaki polityka 
Kaczyńskiego niesie dla nasze-
go kraju. Tak na prawdę to sta-
nowisko Tuska jest prestiżowe, 
ale bez realnej władzy, a w po-
lityce należy się bić o realia, a 
nie o pozory władzy i wpły-
wów.

Konflikt pomiędzy PO a PIS 
jest konfliktem rzeczywistym, 
ale konfliktem o sprawy po-
zorne. Tak jak rzeczywistym 
był konflikt pomiędzy Danto-
nem a Robespierrem. Jest wie-
lu historyków, którzy z wiel-
kim zacięciem dywagują o ra-
cjach i dystynkcjach jednego 
i drugiego. Dla jednych jest 
wzorem «nieprzekupny», wal-
czący z korupcją «człowiek 
wolności» Robespierre, dla in-
nych bohaterem jest bardziej 
rozrywkowy i bardziej «ludz-
ki» Danton. Ale Francja ode-
tchnęła gdy obaj powędrowa-
li na szafot. I Polska też ode-
tchnie, gdy ich współcześni   
odpowiednicy, partie PIS i PO 
także zostaną posłani na po-
lityczną, tym razem,   giloty-
nę. Bo polityka, a tym bardziej 
życie nie sprowadza się przede 
wszystkim do treści ich wza-
jemnych konfliktów, animozji 
i obsesji. I naród nie może być 
ich zakładnikiem.

 
Marian Piłka

Historyk, wiceprezes Prawicy 
Rzeczypospolitej
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Dowództwo 37 da OPK z 1981 roku. Od lewej Zbigniew Przęzak, Witold Schidt, Mi-
rosław Kaliczyński, Zygmunt Kunkel, Władysław Mucha i Edward Kornicki

Kilka lat temu na harcowiadzie w Nowogardzie Edward Kornicki po lewej wraz z St 
Wziątkiem i Józefem Oleksym
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Wspaniałe Stulecie 
Jak tkwiąc przy armacie walczyłem z zachodnimi bombowcami
Rozpoczynamy druk historyczno – powieściowego serialu poświęconego frapującym historiom nowogardzkiej dynastii panującej tu od roku 1945. Tytuł 
„Wspaniałe Stulecie” jest w tym wypadku metaforą wyolbrzymiającą nieco czas panowania (hiperbolą).  Znajdziecie Państwo w naszej noweli prawdziwe 
perełki, które dotąd okryte były tajemniczym milczeniem, bądź zaciszem archiwów IPN.  Ale będziemy też przypominać rzeczy wcześniej znane, lecz nie-
słusznie już zapomniane.  W ten sposób, mamy nadzieję, wypełnimy lukę w miejscowym piśmiennictwie, albowiem osiągnięcia lokalnego Seraju niewąt-
pliwie zasługują na poważną monografię i byłoby wielką publiczną stratą, gdyby tak się nie stało.  

W pierwszym odcinku na rozgrzew-
kę przedruk fragmentów pamiętnika 
Kornickiego Edwarda – dobrze uposa-
żonego z pieniędzy publicznych eme-
ryta Ludowego Wojska Polskiego.  Na 
emeryturę udał się on po rozformo-
waniu w 1990 roku jednostki w Glic-
ku i w wieku, w którym średni oby-
watel zaczyna z obawą się zastana-
wiać czy przeżyje jeszcze, w jako takim 
zdrowiu i kondycji te 15-20 lat, które 
mu do pierwszej wypłaty z ZUS zosta-
ło. Mając wiele czasu i pieniędzy i bę-
dąc okazem zdrowia (zdjęcia) Kornic-
ki Edward w kolejnych latach, po dzień 
dzisiejszy udziela się gorliwie na niwie 
partyjnej. Należąc do czołowych dzia-
łaczy nowogardzkiego SLD demaskuje 
wytrwale kułaków i szkodników spo-
łecznych, co nie chcą na jego emery-
turę niesłusznie za...ć. To także płodny 
felietonista partyjnego biuletynu i pi-
sarz, a Jego (jedyne nam znane) dzie-
ło życia to „Wspomnienia przeciwlot-
nika”.  

Odsłona 1 – Nieznani bohaterowie 
zamordowani przez nacjonalistę

Istotną część objętościową tego dzie-
ła - pamiętnika Kornickiego Edwarda 
wypełniają informacje na temat szko-
ły wojskowej w Olsztynie, którą swe-
go czasu ukończył. Mimo, że w tych 
informacyjnych fragmentach poda-
je na ogół tzw. Suche Fakty to ładunek 
emocjonalny, jakie autor w swój prze-
kaz wkłada czyni z tego, banalnego z 
natury tematu, prawdziwie fascynują-
cą opowieść. Czytamy: Zanim przej-
dę do osobistych wspomnień z Ofi-
cerskiej Szkoły Uzbrojenia, przedsta-
wię trochę informacji ogólnych i histo-
rię OSUzbr.- zaczyna „iść” nasz twórca 
i w ten sposób najpierw „dochodzi” do 
bohaterskich patronów szkoły. Bagiń-
skiego i Wieczorkiewicza - por. Wale-
ry Bagiński i ppor. Antoni Wieczor-
kiewicz w dniu 2 sierpnia 1923 zosta-
li aresztowani i oskarżeni o działalność 
komunistyczną i współorganizację za-
machów bombowych, których doko-

nano w kwietniu i maju 1923 w War-
szawie i Krakowie - pisze Kornicki (za 
Wikipedią) - Obu zatrzymanych ska-
zano na karę śmierci, która po pra-
wie łaski okazanym przez prezydenta 
RP Stanisława Wojciechowskiego zo-
stała zamieniona na 15 lat pozbawie-
nia wolności. W 1925 Rosja Radziecka 
wysunęła propozycję wymiany więź-
niów politycznych. Za Walerego Ba-
gińskiego i Antoniego Wieczorkiewi-
cza miał zostać wymieniony konsul RP 
w Gruzji, prawnik Józef Łaszkiewicz 
z żoną i córkami oraz ksiądz katolic-
ki Bronisław Usas, którzy byli więzie-
ni na moskiewskiej Łubiance. Wymia-
na miała nastąpić 29 marca, o godzi-
nie 16 na granicznej stacji kolejowej w 
Kołosowie. Jednym z konwojentów był 
zafascynowany nacjonalizmem 29 let-
ni policjant Józef Muraszko, który kie-
rując się sobie tylko rozumianym pa-
triotyzmem zastrzelił obu konwojo-
wanych. W późniejszych latach histo-
rycy stwierdzili, że oskarżenie i pro-
ces były policyjną prowokacją – koń-
czy zafascynowany bohaterami, a za 
PRL patronami Jego szkoły, Kornicki. 
Dysponując wiedzą historyczną na po-
ziomie Wikipedii zapomina tylko do-
dać, że obaj wymienieni byli szpiega-
mi radzieckimi (co potwierdza także 
ratowanie ich przez Rosję Radziecką 
poprzez wymianę) i to, że ich nie roz-
strzelano od razu, to wyraz wyjątko-
wej łaskawości polskiej cywilizowanej 
przedwojennej władzy. Ale dla niektó-
rych żołnierzy LWP, wyraźnie służenie 
przez polskich mundurowych radziec-
kiemu państwu to była oficerska po-
winność. Także przed II WŚ.

Odsłona 2- Jak elita to elita 
Dalej Kornicki Edward opisuje, co 

to znaczyło być podchorążym w PRL:  
Podchorążowie mieszkali w 6–8 oso-
bowych izbach żołnierskich z pod-
łogami wyłożonymi parkietem. Były 
stosowne magazyny, świetlice, olbrzy-
mi plac musztry, duża strzelnica i hala 
sportowa niemal największa w Olszty-

nie. Przynależny brzeg jeziora Kortow-
skiego był zagospodarowany na kąpie-
lisko i przechowalnię sprzętu do pły-
wania - rozwodzi się autor.  Rzeczywi-
ście, gdzież do tego mogły się umywać 
internaty dla młodzieży czy akademiki 
dla studentów cywilnych studiów z lat 
70-tych.  No, ale jak wiadomo armia i 
mundurowi w PRL to było prawdziwe 
zbrojne ramię PZPR, więc luksus eli-
cie się należał.

Odsłona 3 – Dyscyplina podstawą 
relacji „na styku z ludnością cywilną” 

Szkoła charakteryzowała się wyso-
ką dyscypliną. Nie było żadnej tary-
fy ulgowej. Cieszyliśmy się dobrym 
uznaniem w społeczności miasta Olsz-
tyn. Dyscyplina powodowała, że nie 
było, nie pamiętam, ekscesów na sty-
ku z ludnością cywilną - kontynuuje 
swoją opowieść Kornicki. To dopraw-
dy wielka sprawa i kultura niesamowi-
ta, zwłaszcza, jeśli sobie uświadomi-
my, jak ten „styk z ludnością cywilną” 
peerelowskich mundurowych iskrzył 
i zalewał się krwią patriotów w czasie 
zwalczania tzw. powojennej „reakcji”, a 
potem w trakcie pacyfikacji w Szczeci-
nie i Gdańsku, w grudniu 70 i stycz-
niu 71 roku, czy w „Wujku” w 81 roku.

Odsłona 4 – Tajne łamane przez 
tajne

W kolejnym fragmencie odkrywa-
my u autora- niczym u prawdziwego 
„tajniaka”- głębokie zafascynowanie 
tajnością”, - Na terenie Cyklu Specjal-
nego była kancelaria tajna. Instrukcje 
opatrzone były klauzulą “Tajne spe-
cjalnego znaczenia”, a notatki podcho-
rążych “Tajne” – i jedne i drugie prze-
chowywano w opieczętowanych waliz-
kach. Tam podchorążowie chodzili na 
popołudniową, obowiązkową naukę 
– zdradza Kornicki. Ta wszechobecna 
tajność zrozumiała w przypadku woj-
ska w ogóle, to w przypadku wojska 
PRL miała jednak swoje dodatkowe 
głębokie uzasadnienie. Chodziło o to, 
aby wróg, czyli Zachód cały się nie zo-
rientował i aby nie wyciekło, w jakim 
rzeczywiście stanie jest sprzęt, szkole-
nie i przygotowanie żołnierzy w komu-
nistycznym wojsku. Wojsku wypełnio-
nym po brzegi obowiązującą ideologią 
komuszą zamiast właściwym uzbroje-
niem.  Ale dla Kornickiego to zbyt taj-
na taka wiedza.

Odsłona 5 – Wysoki, niższy, naj-
niższy 

Jak się okazuje, oprócz ideologii w 
wojsku PRL ważny był także wzrost: - 

 Po umundurowaniu, ustawiono 
cały młody rocznik na placu apelowym 
według wzrostu. Podzielono elewów 
na 4 plutony tworząc baterię szkolną 
1 rocznika. I tak pluton pierwszy naj-
wyższy... Specjalność S-1, numer plu-

tonu 11, na drugim roku numer 21, na 
trzecim roku numer 31. Pluton dru-
gi nieco niższy wzrostem Specjalność 
S-2 numer plutonu 12, pluton nieco 
niższy Specjalność S-2 numer pluto-
nu 13, pluton najniższy wzrostem Spe-
cjalność S-3 numer plutonu 14 - wy-
licza Kornicki. O co z tym wzrostem 
chodzi?.  A to już kolejna tajna spra-
wa- jak to w komunie bez pół litra nie 
rozbierzesz.

Odsłona 6 – Broń Boże, nie mam w 
rodzinie żadnego księdza!

Na koniec już zupełnie podstawowe 
kryterium, na ogół eliminujące z dal-
szej kariery, które to kryterium nasz 
kronikarz ujawnia z pełnym zrozu-
mieniem dla dziejowej konieczno-
ści jego egzekwowania: Rada Wojsko-
wa Szkoły przeprowadzała indywidu-
alne rozmowy z każdym kandydatem 
na podchorążego. Rozmowy o pocho-
dzeniu, kontaktach rodzinnych, poglą-
dach. Zadawano np. pytanie: “Czy w 
rodzinie dalszej jest ktoś, kto jest księ-
dzem, lub zakonnicą?” Sądząc po nie-
zakłóconej dalszej karierze Kornickie-
go Edwarda, ten brakiem księdza lub 
siostry zakonnej nawet w dalszej ro-
dzinie mógł się z dumą wykazać.

Odsłona 7- Epilog 
To tyle z „kąsków” w pamiętniku E. 

Kornickiego.  Reszta jest niestety nud-
na. Nic dziwnego, że po takim przygo-
towaniu, jak je sam nasz bohater opi-
suje w swoim dziele, to tow. Kornic-
ki Edward w nowogardzkim komu-
szym towarzystwie jest istotną per-
soną. Taką, co bezbłędnie wyczuwa 
wroga klasowego, a szczególnie, wzo-
rem nieocenionego Władysława Go-
mułki (czasy młodości Kornickiego) 
lokalizuje szybko wszelkie „warchol-
stwo”. To przecież niezapomniany tow. 
Wiesław, po słynnym „warcholskim” 
przedstawieniu „Dziadów” Mickiewi-
cza grzmiał: przed 200 laty Rzeczpo-
spolitą szlachecką zgubiło  warchol-
stwo magnaterii… A kto ostrzega dzi-
siaj przed warcholstwem w Nowogar-

dzie? Wiadomo, kto! To nasza dyna-
stia panująca, której członkom się na-
leży jak psu kiełbasa, zamiast solidnej 
pracy na swoim, codzienne obijanie na 
salonach lokalnego Seraju. Oczywiście 
biorą za to nieróbstwo solidne gaże z 
pieniędzy pochodzących z podatków, 
wypracowanych przez „złodziei pry-
waciarzy”. Pytanie, kto tu jest złodzie-
jem? Czy ledwie zipiący przyduszo-
ny podatkowych bezprawiem przed-
siębiorca, czy ujeżdżające go ponad 
wszelką zdrową miarę Państwo ze swo-
ją budżetową nigdy nienasyconą klien-
telą? -To jednak za trudne pytanie ho-
mosovietikusa. Wracając do Kornic-
kiego Edwarda - jako były żołnierz po-
kazuje się On teraz zwłaszcza w cza-
sie kampanii wyborczych, gdzie gor-
liwie „dowodzi” akcjami SLD-owskie-
go plakatowania. A jako intelektualista 
po komuszej oficerce, publikuje teksty 
w biuletynie SLD zgodnie z tym, czego 
go nauczono w PRL. Spod jego wybit-
nego pióra wyszły chociażby takie pe-
rełki, jak teksty o wyklętych, co to na-
prawdę bandytami byli i ustroju robot-
niczo - chłopskiego (to nie znaczy, że 
chłopi i robotnicy mieli cokolwiek do 
powiedzenia w tym ustroju), a zwłasz-
cza odwiecznej przyjaźni polsko- ra-
dzieckiej (od Grunwaldu) nie szano-
wali … Czytajcie Kornickiego! Koniec. 

Zapowiedzi od wydawcy
Odcinek pierwszy, jak już napisano 

na wstępie, to taki tekst na rozgrzew-
kę. Prawdziwe emocje wkrótce. W ko-
lejnych odsłonach sagi m.in., „Kim był 
TW (Tajny Współpracownik) „Franci-
szek”, i jakie więzi rodzinne łączą go ze 
znanym nowogardzkim dyrektorem. 
Także: „jak zostać szefem publicznej 
instytucji, mając niezatarty wyrok kar-
ny”.  Będzie też: o ormowcach, co od 
pałki zaczynali a na kierowniczych sta-
nowiskach skończyli, a także różne hi-
storyjki o bardziej obyczajowym za-
barwieniu. 

sm    

saga losów dynastii w odcinkach  - część i
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reklama

lusia to gabarytowo jed-
na z najmniejszych mieszka-
nek sosnowickiego schroni-
ska. Jej wielkość to tylko pozory, 
ma tyle energii co kilka psów ra-
zem wziętych! Wszędzie jej peł-
no: skacze, biegnie, cieszy się, bie-
gnie, merda ogonkiem i znów bie-
gnie.) Ciężko za nią nadążyć wzro-
kiem, a zrobienie zdjęcia grani-
czy z cudem. Potęga radości i wul-
kan energii w jednym. Pies z pew-
nością nieprzeciętny, bardzo za-
bawowy. Lusia pyskuje do swo-

ich psich kolegów, nie daje sobie 
w kaszę dmuchać więc najlepiej 
jakby została jedynaczką. Odra-
dzamy również adopcję do domu 
z małymi dziećmi, bo sunia to za-
zdrośnica - pilnuje zasobów i opie-
kuna. Lusia jest bardzo śmiesznym 
pieskiem, wiecznie zadowolona, 
taka zabawna mała puszysta kru-
szynka, trzeba ją osobiście poznać 
by docenić urok.   Gotowa do no-
wego domu- zaszczepiona i wy-
sterylizowana. 

Kontakt w sprawie adopcji Lusi:
p. Marta 793 844 842

Adoptuj, nie kupuj 
sygnały czytelników

Boją się potencjalnego pożaru
Opony składowane przez właściciela Serwisu Wulkanizacyjnego, przy stacji PKP, wzbudzi-
ły niepokój okolicznych mieszkańców. Obawiają się oni, że znów może dojść do samozapło-
nu, a sąsiednie budynki, w jego wyniku, zaczną się palić.

W przeszłości miało już miejsce 
takie zdarzenie. Promienie słonecz-
ne, na które zużyte opony były wy-
stawione, rozgrzały gumę tak moc-
no, że te w wyniku przegrzania za-
częły się palić. Sytuacja była niebez-
pieczna i gdyby nie szybka inter-
wencja straży pożarnej, ogień mógł 
się przenieść na pobliskie budyn-
ki mieszkalne i usługowe. Nic więc 
dziwnego, że mieszkańcy widząc ko-
lejne składy opon, nie czują się bez-
piecznie i obawiają się kolejnego po-
żaru – Gdyby nie szybka akcja stra-
ży, mogłoby dojść do bardzo groźne-
go pożaru. A wokoło mieszka wie-
le rodzin i wszyscy obawiamy się, że 
w końcu stanie się najgorsze, i spalą 
się nasze domy – niepokoi się jedna z 
okolicznych mieszkanek.

Właściciel zakładu wulkanizacyj-
nego, p. Jan Skrzypczak, uspokaja 
mieszkańców: - Jeszcze w tym tygo-
dniu opony znikną – mówi – Zdaję 
sobie sprawę, czym może grozić takie 
składowanie opon. Doskonale pamię-
tam, jak trzaskały szyby w wyniku go-
rąca buchającego od pożaru. Jednak, 
aby TIR mógł zabrać te opony, mu-

szę uzbierać ich minimum 800 sztuk, 
bo inaczej będę dodatkowo płacił za 
transport – dodaje mężczyzna.

Po zużyte opony przyjeżdża firma 
z Dębna, pod Gorzowem, z którą p. 
J. Skrzypczak ma podpisaną umo-
wę. Jak sam mówi, na obecną chwilę 
ma już uzbieraną odpowiednią ilość 
opon, więc już wkrótce znikną one z 
placu. Nie może jednak częściej ich 
wywozić, dopóki nie uzbiera mini-
malnie 800 sztuk zużytych opon. Za 
każde mniejsze ilości trzeba zwra-
cać firmie za paliwo, więc koszty są 

wówczas dość spore. 
Właściciel do czasu wywozu opon 

deklaruje też, że stara się pilnować 
składu, aby nie powtórzyła się sy-
tuacja z przeszłości.  - W tej chwi-
li mieszkańcy nie muszą się obawiać, 
iż dojdzie do pożaru. Słońce, co praw-
da już zaczyna grzać, ale w środku 
składu opon znajduje się wciąż lód 
i woda. W tej sytuacji, więc nie doj-
dzie do samozapłonu - mówi przed-
siębiorca pan J. Skrzypczak.

DŚ

Składowisko opon, przez które mieszkańcy czuja się zagrożeni.



Wyjaśnienie 
Na jednym ze zdjęć, okraszających 

artykuł z poprzedniego wydania DN 
pt. „Co łączy Ryszarda D. i Elżbie-
tę B.?”, wykonanym i rozpowszech-
nianym z opisem widocznej na zdję-
ciu osoby,  przez fotoreportera Pol-
skiej Agencji Prasowej, jak się oka-
zało nie uwieczniono momentu pro-
wadzenia przez policjantów Ryszar-
da D. na przesłuchanie do prokuratu-
ry, a jest na nim osoba Piotra S. – męż-
czyzny początkowo podejrzewanego 
o współudział w porwaniu 12-letniej 
dziewczynki z Golczewa, a ostatecz-
nie z tego domniemania oczyszczone-
go i w obecnej chwili występującego w 
sprawie, jedynie w charakterze jedne-
go ze świadków. Na tę sprawę zwróciła 
nam uwagę rodzina pana Piotra, któ-
ra jak twierdzi, mimo że twarz pro-
wadzonego na przesłuchanie mężczy-
zny była cała zasłonięta, została rozpo-

znana przez wiele osób (głównie zna-
jomych), co miało zresztą narazić bli-
skich pana Piotra, jak i jego samego 
na nieprzyjemności.  Mimo, że zdjęcie 
nie było naszego autorstwa, a źródło 
o dużej renomie w środowisku(PAP) 
podawało, że jest na nim uwieczniony 
oskarżony o porwanie Ryszard D., re-
dakcja DN przeprasza wszystkich za-

interesowanych za powstałą sytuację. 
Jednocześnie publikujemy zdję-

cie właściwej osoby, czyli Ryszarda D. 
w momencie, gdy opuszczał budynek 
Prokuratury Rejonowej w Kamieniu 
Pomorskim, kilka godzin po zatrzy-
maniu. 

Red. 
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 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwości. 
Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, później Po-
licealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 2013… wiel-
kie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym Insty-
tucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 



Podsumowujemy okres przygotowawczy Pomorzanina

Na koniec porażka z Polonią
W sobotę (11 marca), o godzinie 16:00, na stadionach w Płotach, Pomorzanin Nowogard rozegrał ostatni mecz sparingowy z tamtejszą Polonią. Nowo-
gardzianie dali strzelić sobie 4 gole, w tym trzy bramki w przeciągu niespełna 11 minut... Nie pomógł hat-trick Rafała Listkiewicza i ostatecznie porażką 
swój okres przygotowawczy zakończyli podopieczni Zbigniewa Gumiennego. 

Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 4:3 (1:1)
Gole: Rafał Listkiewicz (24’, 67’, 81’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Konrad Adamek, Maciej Dobrowolski - Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak, 
Marek Kowalski, Karol Osakiewicz - Rafał Listkiewicz, Kacper Litwin; zmiany: Konrad Kolibski, Mateusz Toruński, Szymon Rybicki. 

14 stycznia
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Pomorzanin Nowogard  1:2 (0:2)
Gole: Paweł Królik, Rafał Listkiewicz
27-29 stycznia
OSPA - Cup (Bad Doberan)
Pomorzanin Nowogard - FC Schönberg 95  1:1
SV Pastov - Pomorzanin Nowogard  2:1
Pomorzanin Nowogard - Doberaner FC  1:5
SV Warnemünde - Pomorzanin Nowogard  6:0
Rzuty karne o 9. miejsce:
SpVgg Cambs-Leezen - Pomorzanin Nowogard 2:0
4 lutego
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard  8:0 (6:0)
11 lutego
OKS Center MD Goleniów - Pomorzanin Nowogard   3:4 (1:2)
Gole: Kamil Lewandowski (22’, 30’), Rafał Listkiewicz (60’, 85’)
21 lutego
Piast Chociwel - Pomorzanin Nowogard  2:0 (0:0)
25 lutego
Dąb Dębice - Pomorzanin Nowogard  3:4 (2:1)
Gole: Marek Kowalski (5’), Natan Wnuczyński (66’), Kamil Lewan-

dowski (86’), Maciej Dobrowolski (89’)
5 marca
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard  3:2 (0:2)
Gole: Kamil Lewandowski (10’, 17’)
11 marca
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard ` 4:3 (1:1)
Gole: Rafał Listkiewicz (24’, 67’, 81’)

Jak informowaliśmy przed tym 
meczem, Polonia Płoty jest obec-
nie w sporym dołku i nieuchron-
nie zmierza w kierunku regional-
nej okręgówki. Słabo spisujący się 
zespół Polonii, nie miał jednak 
problemów z tym, żeby zaapli-
kować nowogardzianom aż czte-
ry gole. Wszystko zaczęło się do-
brze dla Pomorzanina. Po ładnej 
indywidualnej akcji, w 24. minu-
cie, Rafał Listkiewicz oddał pięk-
ny strzał z około 20 metrów i zdo-
był bramkę dla gości. Polonia od-
powiedziała w 33. minucie, gdy 
po zamieszaniu w polu karnym 
zawodnik gospodarzy pokonał 
Kornela Pękalę. W drugiej poło-
wie powrócił koszmar z meczu 
ze Stalą Szczecin. Tam rywale w 
7 minut strzelili Pomorzaninowi 
aż trzy gole, tym razem na strzele-
nie trzech bramek rywale potrze-
bowali 11 minut... W 53. minu-
cie po składnej akcji całego zespo-
łu Poloniści rozmontowali Pomo-
rzanin i wyszli na prowadzenie. W 
55. minucie kolejne zamieszanie 
w polu karnym i Polonia prowa-
dziła już 3:1. W 64. minucie no-
wogardzka defensywa ponownie 
została rozmontowana przez pił-
karzy Polonii i zrobiło się już 4:1. 
Pomorzanin rzucił się do odrabia-
nia strat i kilka minut po stracie 
czwartej bramki, swojego drugie-
go gola w tym meczu zdobył Rafał 
Listkiewicz, po tym jak ściął z pił-
ką z prawego skrzydła w kierunku 
pola karnego i precyzyjnym strza-

łem lewą nogą z około 15 metrów, 
pokonał golkipera gospodarzy. W 
81. minucie Pomorzanin strze-
lił bramkę kontaktową, po tym, 
jak w zamieszaniu w polu karnym 
najsprytniejszy okazał się Rafał 
Listkiewicz, który kierując fut-
bolówkę do bramki, skompleto-
wał hat-tricka. Na więcej zabrakło 
jednak czasu i tak po wyrówna-
nym meczu, Polonia Płoty o jedną 
bramkę okazała się lepsza od go-
ści z Nowogardu. 

To nie może napawać optymi-
zmem...

W najbliższą sobotę Pomorza-
nin zainauguruje rundę wiosen-

ną w regionalnej okręgówce. Je-
śli jest choćby jeden kibic, któ-
ry wierzy w awans Pomorzani-
na w tym sezonie, to przypomni-
my mu wyniki Pomorzanina w 
sparingach, rozegranych w okre-
sie zimowym. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego bardzo do-
brze rozpoczęli ten okres przygo-
towawczy, wygrywając w połowie 
stycznia z wyżej notowanym Wy-
brzeżem Rewalskim Rewal (2:1). 
Później niestety było już tylko 
źle... Najpierw podczas niemiec-
kiego turnieju halowego Ospa-
-Cup, nowogardzianie zremiso-
wali w pierwszym meczu (1: 1), 
by później zanotować trzy porażki 
(1:2, 1:5, 0:6) oraz przegrać w rzu-
tach karnych walkę o przedostat-
nie miejsce... Po powrocie z Nie-
miec, Pomorzanin zagrał w Gole-
niowie z występującą w IV Lidze 
Iną i został dosłownie zmieciony 
z boiska, przegrywając aż 8:0. Na-
stępnie nowogardzianie wygrali z 
niżej notowanym OKS-em Gole-
niów (4:3), ale strata 3 goli w me-
czu z zespołem z A Klasy, chluby 
nie może przynosić. Pod koniec 
lutego podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego przegrali z czwarto-
ligowym Piastem Chociwel (2:0), 
a następnie wygrali z A Klaso-
wym Dębem Dębice (3:4). Na po-
czątku marca Pomorzanin po ład-
nym meczu przegrał w Szczecinie 
(3:2), a w minioną sobotę uległ w 
Płotach tamtejszej Polonii (4:3). 
Liczby w przypadku tych spo-

Rafał Listkiewicz strzelił w sumie 6 goli w 
okresie przygotowawczym i był najsku-
teczniejszym piłkarzem Pomorzanina

tkań sparingowych są dla nowo-
gardzian okrutne... Pomorzanin 
wygrał 3 spotkania oraz przegrał 
w 4 meczach, strzelając 15 goli  i 
tracąc aż 24 bramki w 7 meczach, 
czyli średnio ponad 3 gole... Spo-
śród strzelonych 15 goli Pomo-
rzanina, najwięcej bramek było 
autorstwa Rafała Listkiewicza (6 
goli) oraz Kamila Lewandowskie-
go (5 goli), którego na domiar złe-

go, z gry przynajmniej na miesiąc 
wykluczyła kontuzja, której naba-
wił się w sparingu ze Stalą. Na li-
stę strzelców wpisywali się jeszcze 
Paweł Królik, Natan Wnuczyński, 
Maciej Dobrowolski i Marek Ko-
walski. Przy artykule publikujemy 
wyniki Pomorzanina w przerwie 
zimowej. 

KR

Wierzbięcin jedną nogą w półfinale

Świetny mecz w Gnieźnie
W sobotę (11 marca), o godzinie 12:30, tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali pierwsze spotkanie z dwumeczu ćwierćfinałowego barażu o awans do I Ligi. 
Rywalami byli zawodnicy KS Stella Niechan Gniezno. Pojedynek odbył się na boisku przeciwników i zakończył się pewnym zwycięstwem podopiecznych Józefa Korkosza. 

KS Stella Niechan Gniezno - 
Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
3:7

Zawodnicy z Wierzbięcina już 
jedną nogą są w półfinale turnie-
ju barażowego o awans do I Ligi 
Mężczyzn. W pierwszym spotka-
niu w ramach ćwierćfinału, pod-
opieczni Józefa Korkosza wybrali 
się do Gniezna, aby tam walczyć 
o zwycięstwo z zespołem KS Stel-
la Niechan. Po pierwszych me-
czach na tablicy wyników wid-
niał remis. Bartosz Jemilianowicz 

oraz Mateusz Witkowski przegra-
li swoje pojedynki singlowe i po 
czterech partiach było 2:2. W na-
stępnej kolejności rozegrano dwa 
deble, pary Mateusz Witkowski i 
Bartosz Dobrowolański oraz Bar-
tosz i Sebastian Jemilianowicze, 
wygrali swoje pojedynki, przez 
co Wierzbięcin objął prowadze-
nie w meczu 2:4. Druga część me-
czu to już totalna dominacja za-
wodników z Wierzbięcina. Jedy-
ną porażkę zanotował w singlu 
Bartosz Dobrowolański, przez co 

podopieczni Józefa Korkosza mo-
gli cieszyć się z okazałego zwy-
cięstwa 3:7. To bardzo duża za-
liczka przed meczem rewanżo-
wym, który zaplanowany jest na 
6 maja. - Wynik 7:3 jest dla nasze-
go zespołu dużą zaliczką przed re-
wanżem, który odbędzie się na po-
czątku maja w Wierzbięcinie. Cała 
drużyna cieszy się z wyniku, jeste-
śmy bardzo zadowoleni z tak wy-
sokiego zwycięstwa na trudnym te-
renie przeciwnika - mówi Bartosz 
Jemilianowicz. Przypomnijmy, że 

podopieczni Józefa Korkosza po 
pokonaniu rywali z Gniezna, za-
grają w półfinale, ze zwycięzcą 

dwumeczu ATS Stargard - RLKTS 
Ochman Raszków. 

KR

Zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin po zwycięstwie 3-7 w Gnieźnie, jedną no-
gą są już w półfinale turnieju barażowego
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UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie in-

formuje członków Kola, że dnia 19.03.2017r. Or-
ganizujemy zawody wędkarskie spławikowe na 
jeziorze w Nowogardzie. Zbiórka o godz. 9 przy 
Restauracji Neptun. Startowe wynosi 10 zł. Zapi-
sy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 
2 do dnia 17.03.17r. 

Zarząd Koła PZW Tęczak

sanprobi Bieg kobiet 2017 

Nowogardzianki startowały w Szczecinie
W niedzielę (5 marca), na szczecińskich Jasnych Błoniach, spotkały się kobiety, które uwielbiają biegać, aby na sportowo uczcić Dzień Kobiet i wystarto-
wać w „Sanprobi”. Na starcie stawiła się spora grupa reprezentantek naszej gminy, których wyniki prezentujemy przy artykule. 

Organizatorem biegu była Ru-
chowa Akademia Zdrowia oraz 
RAZ Event. Bieg odbył się w nie-
dzielę (5 marca), i był świetną 
okazją do tego, aby na sportowo 
płeć piękna mogła uczcić swój 
dzień. Rywalizacja rozegrała się 
na dystansie 5 km, a zawodniczki 
wystartowały w specjalnie na tę 
okazję przygotowanych koszul-
kach. Na uwagę zasługują tak-
że okazałe medale, również przy-
gotowane specjalnie z okazji bie-
gu. W sumie w wyścigu wystar-
towało aż 1245 kobiet, spośród 
których tylko 10 pań nie zdoła-
ło ukończyć biegu. W Szczeci-
nie nie zabrakło oczywiście spo-
rej grupy biegaczek z Nowogar-
du. W tym artykule prezentuje-
my wyniki naszych reprezentan-
tek, jednak podkreślamy, że spo-

śród tak wielkiej liczby uczestni-
czek, możliwe, że nie wyłapali-
śmy wszystkich nazwisk zawod-
niczek z Nowogardu. Publikuje-
my tylko wyniki tych pań, któ-
re na liście startowej przy swo-
im nazwisku podały Nowogard, 
jako reprezentowane miasto. Je-
śli pominęliśmy w tym zestawie-
niu którąś z naszych reprezen-
tantek, z góry za to przeprasza-
my. Najlepszy czas osiągnęła Ka-
rolina Posacka, reprezentująca 
Endorfinę Nowogard. Nowogar-
dzianka pokonała 5 km z czasem 
00:25:15, dzięki któremu zajęła 
imponujące 36. miejsce w całej 
stawce! Gratulujemy pani Karoli-
nie wysokiej pozycji oraz życzy-
my kolejnych udanych startów. 
Drugi najlepszy wynik pośród 
nowogardzianek uzyskała Mag-

dalena Dawidowska, która poko-
nała dystans z wynikiem 00:28:58 
i uplasowała się na 206. pozycji. 
Na 215. miejscu sklasyfikowana 
została Ewelina Kujawa, która 5 
km przebiegła w czasie 00:29:05. 
Poniżej 30 minut trasę pokonała 
również Joanna Kowalczyk, która 
z czasem 00:29:14, zajęła w klasy-
fikacji wyścigu 232. miejsce. Ko-
lejnymi zawodniczkami z Nowo-
gardu były: Agnieszka Kurlapska 
(441. miejsce), Dagmara Roz-
iewicz (586. miejsce), Karolina 
Tylmanowska (611. miejsce), Mi-
lena Dębicka (841. miejsce), Mo-
nika Kluska (895. miejsce), Pau-
lina Kozłowska (906. miejsce), 
Ewelina Paradowska (908. miej-
sce), Dorota Kozieł (911. miej-
sce), Joanna Sęk (1168. miejsce). 
Wszystkim paniom z Nowogar-

du gratulujemy ukończenia bie-
gu oraz uzyskanych czasów. Wie-
rzymy, że w jeszcze liczniejszym 
gronie reprezentantek Nowogar-

du, zawodniczki z naszej gminy 
poprawią swoje wyniki w przy-
szłorocznym biegu. 

KR

Na zdjęciu reprezentantki Nowogardu, które wystartowały w Biegu Kobiet

Sanprobi Bieg Kobiet 2017
1. Monika Jackiewicz (Szczecin) 00:19:15
2. Monika Andrzejczak (Szczecin) 00:19:47
3. Alicja Minczuk (Szczecin) 00:20:00
36. Karolina Posacka (Nowogard) 00:25:15
206. Magdalena Dawidowska (Nowogard) 00:28:58
215. Ewelina Kujawa (Nowogard) 00:29:05
232. Joanna Kowalczyk (Nowogard) 00:29:14
441. Agnieszka Kurlapska (Nowogard) 00:31:35
586. Dagmara Roziewicz (Nowogard) 00:32:52
611. Karolina Tylmanowska (Nowogard) 00:33:11
841. Milena Dębicka (Nowogard) 00:35:09
895. Monika Kluska (Nowogard) 00:35:44
906. Paulina Kozłowska (Nowogard) 00:35:50
908. Ewelina Paradowska (Nowogard) 00:35:51
911. Dorota Kozieł (Nowogard) 00:35:51
1168. Joanna Sęk (Nowogard) 00:40:04

Osińska liga Piłki siatkowej

Krzywice i Wojcieszyn w finale!
W niedzielę (12 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrano spotkania półfinałowe w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej. Kibice obecni na pojedyn-
kach Czermnicy z Krzywicami oraz Wojcieszyna z Węgorzami, nie mogą być zawiedzeni, gdyż obejrzeli kawał dobrej siatkówki. W finale tegorocznej edy-
cji OLPS zagrają siatkarze z Wojcieszyna oraz Krzywic. 

W pierwszym półfinale zmierzy-
li się siatkarze z Czermnicy oraz 
Krzywic. Było to bardzo ładne spo-
tkanie, które obfitowało w zaciętą 

rywalizację. Pierwszy set zakończył 
się nadspodziewanie łatwym zwy-
cięstwem Czermnicy, do 12 punk-
tów. W drugiej partii Krzywice jed-

nak odpowiedziały równie skutecz-
ną grą w obronie i wygrały tę par-
tię do 17 punktów. Trzeci set to wal-
ka na całego i odgwizdany nietypo-
wy błąd ośmiu sekund na zagrywce. 
W decydującej fazie tej partii, asem 
serwisowym kończącym seta po-
pisała się Kamila Barszczak - kapi-
tan zespołu z Krzywic, która w tym 
meczu, co chwilę nękała rywali sku-
teczną zagrywką. W czwartym secie 
Czermnica sprawiała wrażenie ze-
społu, który już pogodził się z po-
rażką, a Krzywice wciąż grały swoje. 
Ten set zakończył się zwycięstwem 
zespołu z gminy Osina 25:17 i to 
ostatecznie Krzywice powalczą za 
tydzień o mistrzostwo. W drugim 
pojedynku półfinałowym zmierzy-
li się siatkarze z Wojcieszyna oraz 
Węgorzy. Pierwszy set był bardzo 

wyrównany, a o jego losach zadecy-
dowały końcowe fragmenty. Więcej 
zimnej krwi zachowali faworyzowa-
ni siatkarze z Wojcieszyna, którzy 
wygrali w tej partii 25:22. W drugim 
secie kibice oglądali walkę punkt za 
punkt, niemal przez cały czas jego 
trwania. O rozstrzygnięciu musia-
ła zadecydować gra na przewagi, w 
której lepiej spisali się zawodnicy z 
Węgorzy, wygrywając ostatecznie 
27:25 i doprowadzając do wyrówna-
nia w meczu. W trzecim secie Woj-
cieszyn zdołał odskoczyć rywalom 
na kilka punktów i po asie serwiso-
wym Dawida Grabarka, siatkarze z 
Wojcieszyna wygrali do 20 punk-
tów. Warto dodać, że D. Grabarek to 
rozgrywający Wojcieszyna, który w 
tym meczu zdobył w sumie 8 punk-
tów z zagrywki. W czwartym secie 

Wojcieszyn jeszcze bardziej podkrę-
cił tempo, co zaowocowało wygra-
ną 25:19 i prawem gry w meczu fi-
nałowym. Podsumowując, w finale 
zagra Wojcieszyn - obrońcy tytułu 
sprzed roku, z Krzywicami - zespo-
łem, który zdobywał już mistrzo-
stwo w ubiegłych latach. W meczu 
o 3. miejsce zmierzą się siatkarze z 
Czermnicy oraz Węgorza. Dodaj-
my, że hala ZSP w Osinie wypełnio-
na była po brzegi. Przy artykule pre-
zentujemy wyniki niedzielnych gier. 

KR
Osińska liga Piłki Siatkowej
Półfinały:
Czermnica - Krzywice 1 : 3 

(25:12, 17:25, 21:25, 17:25)
Wojcieszyn I - Węgorza 3 : 1 

(25:22, 25:27, 25:20, 25:19)

Na zdjęciu zespoły z Krzywic oraz Czermnicy

14-16.03.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OgłOszenie



Nr 20(2549)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Dzień Kobiet w ZSP 
Nowogard 
Zgodnie z tradycją 8 marca w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica obchodziliśmy Dzień Ko-
biet. 

Wszystkie Panie zostały w tym 
dniu  obdarowane słodyczami 
lub kwiatami, które dostały od 
panów.  Z okazji święta kobiet w 
holu szkoły można było kupić cia-
sto, które zostało upieczone przez 
uczniów naszej szkoły. Głównym 
pomysłodawcą był nasz Samorząd 
Uczniowski.  Na szkolnym kory-
tarzu przez cały dzień było sły-
chać życzenia: „Wszystkiego naj-
lepszego z okazji Dnia Kobiet!”. 

Myślę, że bardzo dobrze będzie-
my wspominać ten dzień. Zosta-
łyśmy obdarowane tyloma pięk-
nymi słowami, a także prezen-
tami. Pozwolę sobie w imieniu 
wszystkich kobiet w naszej szkole 
podziękować naszym chłopakom. 

Dziękujemy i jesteśmy z Was 
dumne!

Wiktoria Żbikowska z klasy 
1TL

Konkurs z języka angielskiego 
6 marca, w klasie numer 22 odbyły się eliminacje do IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych 
– język  angielski. W eliminacjach wzięło udział 15 uczniów z klas I, II, III i IV. Najlepsza piątka : 

-Krzysztof Pycka z klasy I TI 
(opiekun: Pani Mirosława Szyma-
niak)

-Emilian Zugaj z klasy III THE-
(opiekun: Pani Mirosława Szyma-
niak)

-Dawid Lepczyńskiz klasy III 
TI (opiekun: Pani Karolina Jakliń-
ska-Czyżak)

-Kamil Fedak z klasy III TL(o-

piekun: Pani Karolina-Jaklińska-
-Czyżak)

-Agnieszka Merta z klasy I 
TŻ(opiekun: Pani Karolina Jakliń-
ska-Czyżak)

Uczniowie wezmą udział w Wo-
jewódzkim Konkursie 1 kwiet-
nia 2017 r. w Szczecinie. Życzymy 
wszystkim powodzenia. :)

Monika Rasowska, klasa II TE 
Zdjęcie nr 1 – Uczestnicy kon-

kursu 
Konkurs Papieski w Szczecinie 
W dniu 3 marca 2017 r.  pięcio-

osobowa grupa uczniów  z ZSP w 
Nowogardzie wzięła udział w eta-
pie finałowym  IX Archidiecezjal-

nego  Konkursu  Papieskiego  pt.: 
„Poznajemy dokumenty papieży-
-Franciszek, LAUDATO SI”, któ-
ry miał miejsce w Auli na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. 

W konkursie wzięło udział 39 uczest-
ników z 16 szkół naszej archidiecezji ( 
m.in. Świnoujście, Gryfice, Chojna, 
Stargard, Szczecin, Goleniów i Nowog-

ard ).                                                          Naszą 
szkołę reprezentowało 5 uczniów:

Konrad Małek z kl. IV THE

 Wiktoria Żbikowska z kl. I TL
 Kinga Makowska z kl. III TH
 Patrycja Langa z kl. II K                          
Gabriela Szczypek z kl. II K.
Program konkursu  przedstawiał się 

następująco :
-9.30-10.00 - rejestracja uczestników
-10.00 - wystąpienie zaproszo-

nych gości m.in. Ks.Arcybiskup An-
drzej Dzięga i Wicekurator  Oświaty w 
Szczecinie

-10.20-11.05 - część I pisemna (test 
składający się z 45 pytań)

-11.15- Projekcja filmu 
-12.30- Poczęstunek
-12.50 -Ogłoszenie wyników z części 

pisemnej
-13.00 -część  II - ustna- 7 najlep-

szych
-14.00 -ogłoszenie wyników konkur-

su, wręczenie pamiątkowych nagród i 
dyplomów

Dziękuję młodzieży za wzięcie 
udziału w tym konkursie  i zapraszam 
do brania udziału w kolejnych konkur-
sach religijnych w naszej szkole.

Ks. Robert Dąbrowski-katecheta
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

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

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

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

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

R - REGIO

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

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

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

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

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

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

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

aTerima meD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55
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OgłO sze nia drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Kontakt pod nr tel. 91 577 25 14
CV kierować do: 

znadkierniczny@koschem.pl

- pakowacza, pakowaczka
- operatora - ustawiacz 
   linii technologicznej
Wymagania: Chęć do pracy

nierUCHOmOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę budowlaną 

w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie na ul. Bankowej, na I pię-
trze, 62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszka-
nie można zakupić w programie MDM.
tel. Kontaktowy: 530 450 720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuch-
nia i łazienka do remontu. 691 886 623, 
604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Dom do wynajęcia przy drodze S-6 Ol-
chowo przy CPN, Goleniów-Nowogard. 
91 39 21 691, 501 814 871 

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 
045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie Nowogard 
blisko centrum, 50m2. 785 337 330

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Monte Casino. 695 400 600

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum. Tel. 730-096-
281

• Działki budowlane uzbrojone Kościusz-
ki. 691 180 848 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 691 10 
02 49 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe. Tel. 667 353 565 

• Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca lub 
Zamkowa. Tel. 500 508 904 

• Sprzedam garaż Zamkowa, 16 000 zł. 
Tel. 691 32 66 10 

• Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

• Nowogard ul. Asnyka działki pod zabu-
dowę cena od 55 do 69 zł /1m2. Tel. 501 
307 666 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 
382 886 

• Działkę budowlaną o pow. 1100m2 
na terenie Nowogardu sprzedam (linia 
energetyczna śr. napięcia  nad działką). 
Tel. 510 727 667 

•	 sprzedam dom przy ul. a.mickiewi-
cza. Tel. 570-979-414

•	 Sprzedam mieszkanie kompletnie 
umeblowane i wyposażone w sprzęt 

AGD 45m2 na parterze wraz z działką 
ogrodową. 601 408 599, 663 366 727

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 507 
975 887 

•	 Kupię 3-4 p. mieszkanie lub zamienię 
na dwupokojowe z dopłatą. 731 483 
697 

mOTOrYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

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

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 
2013 pierwszy właściciel serwisowany 
w Aso przebieg 48 tys., stan bardzo do-
bry. Tel. 513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

•  Sprzedam motocykl YAMAHA 125 dt, 
rok produkcji 1998, stan bardzo dobry. 
721 157 504 

• Sprzedam Mercedesa W-210 poj.2.2 
CDI, stan bardzo dobry. 788 620 368 

rOlniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 

denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym 
stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam presę kostkującą i pług ażu-
rowy obracany. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak w peł-
ni sprawny, gotowy do użycia. Tel. 724 
049 451 

•	 sprzedaż jęczmień paszowy, cena 65 
zł za kwintal. 531 741 232 

•	 Sprzedam kombajn zbożowy Case 431 
heder 3,20 m, lejek do nawozu, redła 
do ziemniaków brony zawieszane. Tel. 
661 751 296 

•	 kurki nioski odchowane powyżej 7 
tygodni. sprzedaż od 27.03, Żabo-
wo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Tuczniki sprzedam. 606 576 417 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

• Sprzedam wał podwójny uprawowy 
strunowy o szer. 3 m, stan bardzo dobry, 
2014 roku, 1400 zł. 512 532  734 

 UsłUgi
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 

SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 mOnTaŻ meBli, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 Firma UsłUgOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

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

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

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT 
i rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

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

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
665 720 037 

• Usługi ogólnobudowlane z wielolet-
nim doświadczeniem, poddaszy, adapta-
cja pomieszczeń, glazura, terakota, ele-
wacje. Więcej informacji pod numerem 
608 825 600 

• POLVAN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na naj-
lepszy blok. Tel. 731 517 928 

• Dachy, ocieplenia. 660 879 108 

• Wykonam prace remontowe. 669 526 
858 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię kierowce C+E. Tel. 783 678 
674 

• Pokojowy/pokojowa, Meklemburgia 
(Niemcy), poszukujemy pań i panów 
do pracy w hotelarstwie na terenie Nie-
miec. Zapewniamy zakwaterowanie i 
transport, stawki niemieckie. Tel. 91 
820 17 30

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan. ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373 , 502 239 
619

• Zatrudnię pracownika do sklepu, wyma-
gana znajomość obsługi komputera. 91 
39 21 220

• Zatrudnię pracowników do nalewania 
paliwa. 693 521 211 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, praca na miej-
scu. 78 36 78 674 

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. Tel. 
530 395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę do-
rywczo na soboty do sklepu w godz. 
8-16.00. 530 395 368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wyma-
gana znajomość językow obcych. 601 
472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomością 
języka angielskiego. 530 924 991 

•	 Zlecę wykonanie podłogi w garażu, 
200 m2. 694 459 638 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 694 459 638 

•	 Zatrudnię cieślę. 694 459 638 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 506-740-304

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan 
bardzo dobry+ DVD Sony. 513 444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 130 
litr.z niemiec malo uzywane po prze-
gladzie serwisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektro-
niczny wysoka jakosc niemiecka,do 
domku,domu wielorodzinnego,sklepu 
po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2199 zł. TV Thomson Aqua 14” - 99 zł. 
Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

•	 sprzedam tanio szafka rTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 
0,50 m- 2m. 607 580 172 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Oddam pięciotygodniowe szczeniaki 
labradora. 534 310 634 

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam szafę +2 komody. Prawie 
nowe za pół ceny. 665 541 960 

• Stare samochody, motocykle, motoro-
wery, części, literaturę kupię. Tel. 600 
182 682 

• Sprzedam tarcicę modrzew sezonowane 
7 lat. 668 298 084 

• Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena 590 zł. 733 794 989
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrzeWóz OsóB - rO man BiŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOlCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłaD JazDY BU sóW
inFOrmaTOr lOkalnY - nOWOgarD

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

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

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

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejZatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Niebezpieczne zderzenie  •  Co może policjant  •  Terminarz Pomorzanina

reklama reklama

reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego

20 % azotu i 6 % siarki

Cena z dostawą 540 zł netto/tonę

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Wynajmę lokal  
w samym centrum 
Nowogardu 46 m2. 

Tel. 605 548 164

Znalazł się na szlaku S6  
i nie ma dla niego miejsca

Zniknie stary bar,  
a co w zamian? 

Czytaj s. 3

Dziewięciu na jednego, czyli brutalne 
zatrzymanie w Trzechlu

Przystawili  
mu pistolet  
do głowy

Nowogard 16 marca 2017 r.

Czytaj s. 8, 9

Uroczystość  
nadania imienia  - 
„Rondo Sybiraków”
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W skrócie

Zamiast placu zabaw,  
kocia kuweta i wysypisko
W poniedziałek (13.03), zgłosiła się do redakcji DN mieszkanka osiedla Gryfitów. Jest Ona 
zniesmaczona i zaniepokojona wyglądem tamtejszego placu zabaw dla dzieci. 

- Plac zabaw, który widzę 
z okna, jest ładnie urządzo-
ny. Dzieci mają różnego rodza-
ju konstrukcje i huśtawki. Jednak 
to, co tam się dzieje to skandal – 
opowiada kobieta. 

Jak twierdzi, plac zabaw stał się 
wielkim śmietniskiem. Leżą tam 
nie tylko zeszłoroczne liście, ale 
także wiele innych śmieci. Do-
datkowo na placu często prze-
bywa młodzież, która wagaruje 
w ciągu dnia lub przesiaduje tu 
wieczorami. - Palą tam papiero-
sy i piją alkohol. A dzieci, które 
przychodzą na plac zabaw, bawią 
się między butelkami, papiera-
mi i petami. Śmieci jest tam bar-
dzo dużo, ale nikt ich nie sprzą-
ta. A to naprawdę bardzo ładny 
plac zabaw, tylko trzeba o niego 
zadbać. Tylu jest w Nowogardzie 
osadzonych, czy nie mogą przyjść 
i tu posprzątać? - dodaje nasza 
Czytelniczka. 

Jak mówi kobieta, wraz z na-
dejściem wiosny, coraz więcej 
matek z dziećmi pojawia się na 
wspomnianym placu zabaw. - 
Nie chcę ich straszyć i nie mówi-
łam tego tym matkom, ale z tego 
placu to koty zrobiły sobie kuwe-
tę. Mówiłam, że będzie z tym pro-

blem, ale teraz już jest za późno - 
opowiada kobieta. Chodzi mia-
nowicie o budkę dla kotów, któ-
rą mieszkańcy ustawili na osie-
dlu. Zbudowana została ona, aby 
pomóc bezdomnym kotom, któ-
re z kolei miały uchronić miesz-
kańców przed gryzoniami. – 
Wiem, że mieszkańcy chcieli po-
móc kotom i jest to słuszne, ale 
nie w ten sposób. Koty opano-
wały teren i bardzo ciężko jest 
je przegonić m.in. z placu za-
baw. Zwierzęta tam załatwiają 

swoje potrzeby. W końcu dojdzie 
do jakiejś choroby wśród bawią-
cych się tam dzieci - mówi miesz-
kanka osiedla. - Idea była słusz-
na, jednak skutki pomysłu są od-
wrotne do planowanych – doda-
je kobieta.

Mamy nadzieję, że jednak 
żadne dziecko nie zachoruje, a 
mieszkańcy wspólnie z odpo-
wiedzialnymi za ten plac osoba-
mi, rozwiążą problem placu za-
baw na osiedlu Gryfitów.

DŚ

Śmieci na placu zabaw na osiedlu Gryfitów

W czwartek ( 16.03), na wieży kościoła pw. św. Katarzyny w Trzechlu, 
dokonano naprawy elementu dachu, który spadł kilka dni temu na dół, 
porwany prawdopodobnie przez silny podmuch wiatru.  Blaszany płat 
trzeba było z powrotem przytwierdzić na starym miejscu, żeby wiatr na-
stępnym razem nie poderwał całej konstrukcji dachu wieży. Do tego 

celu sprowadzono 
podnośnik z koszem, 
skąd dwóch miesz-
kańców wsi dach na-
prawiło. Zdaje się, że 
dla kościoła w Trzech-
lu przyszły lepsze cza-
sy – w tegorocznym 
budżecie miasta rad-
ni zarezerwowali 40 
tys. na renowację ca-
łej wieży kościoła, któ-
ra nie tylko jest w złym 
stanie, ale przede 
wszystkim odstrasza 
swoim wyglądem. Od 
pewnego czasu para-
fia w Trzechlu, leżąca 
w granicach dekana-
tu Golczewo, ma też 
nowego proboszcza - 
jest nim ks. Zbigniew 
Tyszkiewicz, który go-
spodarskim okiem 
przyglądał się czwart-
kowym pracom na 
wysokości. MS

Starostwo Powiatowe w Goleniowie zareagowało na nasz artykuł z po-
przedniego wydania, w którym napisaliśmy o sporych ilościach próch-
niejącego drewna, w parku znajdującym się przy Domu Pomocy Spo-
łecznej na Smużynach. Z redakcją skontaktował się starosta Tomasz Ku-
linicz i zapewnił, że prowadzona przed laty w tym miejscu wycinka była 
przeprowadzona za zgodą powiatu, często ze względu na złą kondy-
cję drzew. Niemniej przy okazji wywołania przez DN tematu, starostwo 
przeanalizuje, czy istnieją możliwości zagospodarowania drewna, które 
leży i gnije, raczej nie wpływając pozytywnie na kondycję przyrodniczą 
tego urokliwego miejsca. Szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie mamy 
otrzymać najpóźniej do końca marca. Czekamy. MS

Czaczyk da koncert w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 

Zagra tym razem, jako kleryk 
W najbliższą niedzielę, 19 marca, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, po 
Mszy św. o godz. 12:30, wystąpi kleryk Maciej Czaczyk – zwycięzca programu telewizyjne-
go „Must Be the Music. Tylko Muzyka” w 2011 roku. 

Jak dowiedziała się redakcja 
DN, M. Czaczyk odwiedzi No-
wogard z kilkoma innymi kle-
rykami Arcybiskupiego Wyższe-
go Duchownego Seminarium w 
Szczecinie. Wizyta studentów, 
przyszłych duchownych Kościo-
ła Katolickiego, będzie związana 
z misją powołaniową. 

Czaczyk jest znakomitym gita-
rzystą. Naukę gry na tym instru-
mencie rozpoczął mając 6 lat. W 
2011 roku muzyk, jako amator 
wystąpił w znanym programie 
gatunku talent-show „Must Be 
the Music. Tylko Muzyka” emi-
towanym przez Polsat. W eta-
pie castingowym zaprezentował 
utwór Tadeusza Nalepy pt. „I 
co”, kradnąc serca jurorów. Wy-
bór piosenki nie był przypadko-
wy – M. Czaczyk fascynuje się 

bluesem. Wokalista ostatecznie 
wygrał cały program, nie mając 
sobie równych. Po zwycięstwie 
w programie jego kariera nabra-
ła szybkiego tempa. Trasy kon-

certowe, współpraca ze znanymi 
artystami, kilka singli, wywia-
dy, nagrody muzyczne i nie tyl-
ko. Wszystko to jednak odrzu-
cił, ogłaszając niespodziewanie 
w lipcu 2013 roku, że chce zo-
stać księdzem i wstępuje do Ar-
cybiskupiego Wyższego Semina-
rium Duchownego w Szczecinie.  

M. Czaczyk już raz był w No-
wogardzie. Było to w maju 2012 
roku. Wówczas wystąpił ze swo-
im zespołem w Nowogardzkim 
Domu Kultury przy pełnej wi-
downi. W najbliższą niedzielę, 
po Mszy św. o godz. 12:30, w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
znów będzie można posłuchać 
jak gra, już jako kleryk, a nie 
wschodząca gwiazda polskiego 
rynku muzycznego. 

MS

Maciej Czaczyk podczas koncertu w 
NDK
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklama

reklama

reklama

Uderzył w barierki

Niebezpieczne zderzenie
W środę (15.03), około godziny 8 rano, doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Piłsudskiego w Nowogardzie. 

Młody mężczyzna kierujący 
czerwonym samochodem, aby 
uniknąć zderzenia z nadjeżdżają-
cym z lewej strony niebieskim sa-
mochodem odbił w prawo, czego 
skutkiem było uderzenie w ba-
rierki oraz ogrodzenie DPS. Na 
szczęście nikogo w tym czasie nie 
było na chodniku. - Kolega jechał 
prosto od strony Karska. Kobieta 
wyjeżdżająca z lewej strony wy-
musiła pierwszeństwo, a on, aby 
się z nią nie zderzyć odbił w prawo 
i uderzył w barierki.- relacjonuje 
świadek zdarzenia. Najprawdo-
podobniej kobieta kierująca nie-

bieskim pojazdem nie zauważy-
ła nadjeżdżającego auta, ponie-
waż została oślepiona przez słoń-
ce. Uczestnikom zdarzenia nic 
poważnego też się nie stało, na-
tomiast znacznemu uszkodzeniu 
uległ czerwony pojazd. Dokład-
ne przyczyny zajścia bada policja. 

DŚ

Znalazł się na szlaku S6 i nie ma dla niego miejsca

Zniknie stary bar, a co w zamian? 
„Bar na Szlaku’’ - niewielki zajazd położony przy drodze nr 6, w okolicy Wojcieszyna, będzie musiał zostać rozebrany i zamknięty. Koliduje bowiem z pla-
nami nowej ekspresowej drogi S6, która będzie przebiegać właśnie tędy. 

„Bar na Szlaku’’ znajduje się 
jakieś 200-300 metrów od wjaz-
du na obwodnicę, jadąc w kie-
runku Nowogardu od stro-
ny Żabowa. Ten przydrożny 
zajazd, wyposażony w spory 
parking, w którym serwuje się 
tylko domową i swojską kuch-
nię, działa w tym miejscu od 
ponad 30 lat. Jego obecny wła-
ściciel, pan Krzysztof Rybczyk, 
prowadzi bar od 2005 roku. 

Wkrótce bar będzie musiał 
zostać rozebrany. Stoi bowiem 
w miejscu, gdzie będzie prze-
biegać nowa droga ekspreso-
wa S6. Już przygotowywany jest 
plac pod budowę nowej tra-
sy szybkiego ruchu. W chwi-
li obecnej wycinane są drzewa 
i krzewy w miejscu, gdzie za 
2 lata będzie przebiegać nowa 
droga. Również roślinności, w 
której dotychczas skąpany był 
Bar na Szlaku już nie ma. Do-

okoła zajazdu leżą powalone 
drzewa i tysiące gałęzi. Wi-
dok nieco katastroficzny, może 
smutny, ale nowa droga też po-
trzebna, a bez wycinki drzew jej 
budowa byłaby niemożliwa.  

Właściciel baru nie otrzymał 
jeszcze pisma informującego, 
do kiedy może prowadzić swoją 
działalność. Spodziewa się jed-
nak, że nastąpi to w przeciągu 
najbliższych dni, może tygodni. 
Ponieważ grunt, na którym stoi 
bar jest dzierżawiony od Lasów 
Państwowych, przedsiębiorca 
nie może liczyć na odszkodo-
wanie za wykup gruntu. Jedyne, 
co mu obiecano to zwrot przy-
chodów za umówiony okres. 

No cóż, na naszych oczach 
dobiega końca historia „Baru”, 
który miał wielu swoich stałych 
klientów. Kto bowiem nie sły-
szał o podawanych tu flakach, 
szaszłykach (również w cięż-

kich czasach PRL), czy uwiel-
bianych przez klientów do dziś 
kotletach schabowych. Wieść o 
tych daniach roznosiła się przez 
lata nie tylko wśród polskich 
kierowców, ale i tych z zagrani-
cy, którzy tędy przejeżdżali. 

Przy nowej drodze raczej już 
takich rarytasów nie uświad-
czymy. Co prawda ponoć w 
okolicach Wyszogóry ma po-
wstać Miejsce Obsługi Podróż-
nych, w skrócie MOP, a w nim 
obok stacji paliw i restauracja 
najpewniej produkcji McDo-
nald ’s lub KFC, gdzie jak wia-
domo serwowane są raczej da-
nia w typie fast-food, dalekie 
od domowego menu. Podobne 
MOP-y funkcjonują przy gole-
niowskiej obwodnicy – stano-
wiąc fragment drogi krajowej 
nr 3. 

MS

Krzysztof Rybczyk, właściciel „Baru na Szlaku", wkrótce będzie musiał zamknąć 
działalność
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Nasz felieton
O tym jak wolność przestaje być w cenie

Opowieści o tym jak to cenimy 
wolność, a także nierozłączne z nią 
prawa człowieka. Dla Tych wśród  
nas, co trochę widzieli i przeżyli, 
zaliczają się nie do literatury faktu, 
ale raczej do gatunku ulubionych 
bajek rodaków. Oczywiście, jak każde 
twierdzenie generalizujące, nie może 
tak sformułowany ocennik dotyczyć 
wszystkich bez wyjątku. Ale czym jest 
kilka, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy 
wobec milionów?  

Mickiewicz co prawda  pisał: 
milion jestem i cierpię za miliony... 
roztaczając romantyczną wizję ide-
owej  mocy jednostki wybawiającej 
tysiące, ale więcej w tej frazie  upra-
gnionych projekcji człowieka wrażli-
wego i szlachetnych oczekiwań czasu 
zniewolenia, aniżeli wyrazu realnego 
doświadczenia. 

Tak więc, wyłączając nielicz-
ne okresy przesileń historycznych 
(ostatni to czas Solidarności), znacz-
nie bardziej od wolności i teoretycz-
nych praw człowieka, zdecydowana 
większość ceni tzw. święty spokój. 
Ceni na tyle, że nie odda ani krztyny 
praktycznego poczucia bezpieczeń-
stwa za niedostrzegalne zmysłowo 
zasady stanowiące kanony wolności 
i prawa, których to przestrzeganie 
stanowi w istocie o wartości naszej 
cywilizacji.

Niestety prawa te i wolnościowe 
aspiracje w codziennej krzątaninie 
okazują się bardzo niepraktyczne do 
praktykowania ponieważ, używając 
języka utylitaryzmu, nic nie dają. 
Ponadto  wymagają często minimum 
odwagi, czyli podjęcia ryzyka, aby np. 
stanąć w obronie dobrego imienia 
człowieka poniewieranego i poma-
wianego przez różnych możnych 
świata tego. 

Ale ponieważ całkiem nie da się w 
sobie stłumić poczucia przyzwoitości, 
to odzywa się ono jednak w każdym. 
Nawet w tych, co je za każdym razem 
wstydliwie upychają w jakąś formę  
niebytu. Z tego powodu nie jest tak, że 
osoby ceniące ponad wszystko osobi-
sty spokój święty, zasad nie mają. Oni 
je mają tyle, że im bardziej sztukują 
własne sumienie, tym bardziej  ocze-
kują ich przestrzegania głównie, a 
nawet jedynie od  innych. Więcej, są 
w tym stawianiu wymagań wszelkich 
bliźnim bardzo rygorystyczni.

Jeśli więc usłyszą, że np. w takich 
Gryficach dziecko wpadło siedze-
niem do wanny z gorącą wodą, to 
natychmiast krzyczą z oburzenia 
i domagają się ugotowania matki 
dziecka żywcem w kotle. Moc tego 

krzyku w dobie mediów społecz-
nościowych (tych, które zapędziły 
zdrowy rozsądek przerażonych ich 
rzekomym wpływem dziennikarzy 
normalnych mediów do przysłowio-
wego kąta) powoduje, że tzw. organa 
z dzielnymi policjantami na czele 
natychmiast rzucają się na matkę 
dziecka zakuwają ją w kajdany i osa-
dzają w areszcie (całe szczęście nie ma 
tam kotła z kipielą, bo matka już by się 
dogotowywała). Całej akcji towarzy-
szy  wrzask oburzonej bestialstwem 
matki gawiedzi i zarazem wyrażają-
cej najwyższe uznanie dla sprawności 
stróżów prawa (niektórzy nawet oby-
watelskie listy gratulacyjne piszą), co 
matkę natychmiast  zamknęli w celi. 
W międzyczasie niezwykle zasadni-
czy, jak to w dobie sprawiedliwości 
ludowej, Sąd jeszcze tego samego 
dnia ograniczył wyrodnej matce pra-
wa rodzicielskie 

Oczywiście nie ma już żadnego 
znaczenia, że po 24 godzinach trzeba 
było matkę wypuścić. Okazało się (co 
dla rozsądnego wiadome było prawie 
od razu), że nie ma żadnych pod-
staw aresztowania matki, ponieważ 
mieliśmy do czynienia z typowym 
nieszczęśliwym wypadkiem, które 
niestety w naszym ziemskim życiu 
się zdarzają. A obrażenia dziecka w 
żadnym stopniu nie zagrażają jego 
zdrowiu, czy tym bardziej życiu. O 
czym normalny  lekarz, który dziecko 
badał, mówił od razu.  Nikt też mat-
ki nawet nie przeprosił za godziny 
gehenny, które przeżyła, gdy uwaga… 
po pięciu dniach od wypadku dziec-
ko zabrano do szpitala, a ją do ciupy. 
Wrzeszczące w całym kraju przez kil-
kanaście  godzin w imieniu gawiedzi 
media, łącznie z telewizją publiczną, 
gdy się okazało że nic tu  nie ma, po 
prostu sobie  umilkły. Bynajmniej nie 
ze wstydu, bo gdyby ze wstydu, to by 
chociaż przeprosiły.

Kilka dni wcześniej, także cała 
Polska żyła sprawą porywacza, przy-
puszczalnie pedofila z Trzechla. 
Pominę fakt, że porywacza znaleźli 
przypadkowi (nie będący członkami 
policyjnej ekipy poszukiwawczej) 
funkcjonariusze  po służbie, a nie 
liczące kilkaset osób i prowadzące kil-
kugodzinne poszukiwania oddziały. 
Nie mogąc się wykazać skutecznością 
– po znalezieniu samochodu wszyst-
ko wszak już było proste - urządzili 
sobie zatem stróże prawa medialny 
cyrk w ramach aresztowań... i aresz-
towali także osobę zupełnie w sprawę 
niezamieszaną. I to jak aresztowali! Z 
użyciem wszelkich środków i chwy-
tów (włącznie z glebowaniem), jakie 
mają do dyspozycji na najtrudniejsze 
przypadki. Doprowadzenie również 
było bardzo efektowne. Cała Polska 
widziała, że „nie ma litości” dla aresz-
towanych, co w istocie oznacza rów-
nież, że nie ma dla nich praw (mimo, 
że o winie może orzec dopiero sąd). 
Gdy się okazało( tym razem nie tak 
szybko jak w przypadku matki z Gry-
fic), że aresztowanego także  niewin-

nego i trzeba go jako takiego  wypu-
ścić, to wrzeszczący podobnie jak w 
poprzedniej sprawie, po prostu sobie 
umilkli. Ale wypuszczony i jego dzie-
ci nie mają życia, są wskazywani pal-
cami, niewinny nazywany pedofilem, 
bo oczywiście nikt go nie tylko nie  
przeprosił, ale nawet nie sprostował 
rozpowszechnionych już informacji 
na jego temat. A te zaczęły żyć wła-
snym życiem. Dlatego został niewin-
ny pedofilem, nawet we własnej wio-
sce. Dodatkowym dowodem miały 
być rozpowszechnione w mediach 
krajowych jego zdjęcia z aresztowa-
nia, gdzie to jego wizerunek podpi-
sano mylnie inicjałami prawdziwego 
porywacza. Oczywiście nikt (poza 
Dziennikiem Nowogardzkim - nie-
stety nieświadomi też skorzystaliśmy 
ze zdjęcia przesłanego nam z PAP), 
go nie przeprosił, nie sprostował i nie 
wyjaśnił. Wszyscy po prostu zamilkli 
na jego temat, gdy się okazało, że jest 
niewinny.    

Sprawy powyższe miałyby jednak 
zupełnie inny obrót, gdyby organa 
wszelkie i prawa stróże zamiast pod-
lizywać się gawiedzi wykonywały rze-
telnie swoje obowiązki, zachowywały 
się w sposób cywilizowany i szanowa-
ły wolności i prawa człowieka. Bo to 
do ochrony tych praw i wolności są 
one powołane, a nie do spolegliwości 
wobec atawistycznej chęci odwetu - 
stałej cechy pospólstwa. Sprawy mia-
łyby też zupełnie inny obrót, gdyby to 
obrony tych praw i wolności przede 
wszystkim oczekiwali od tych orga-
nów wolni obywatele.

Ale społeczność obywatelska to 
jest u nas jednak socjologiczna fik-
cja - żyjemy niestety w erze niewol-
nictwa. Niewolnictwa szczególnego, 
w którym nominalny Pan jest zara-
zem niewolnikiem – niewolnikiem 
zwłaszcza  własnego strachu. Dlatego 
nikt nie broni zasad ani wolności, ani 
nawet przyzwoitości. Oprócz bezpie-
czeństwa za wszelką cenę (także cenę 
przyzwoitości) ważna też jest misa i 
miejsce przy niej, oczywiście kosz-
tem bliźniego swego. Dlatego tylko 
nieliczni reagują wtedy, gdy ćwiczący 
„na żywo” na ulicach miasta adepci 
Policji legitymują zupełnie poważnie 
i bez wyraźnego powodu przerażone-
go obywatela. Ci co reagują pytają – 
czy to stan wojenny jest czy co? Sami  
legitymowani się nie skarżą, bo się 
boją, że ich namierzą - spisali wszak 
nazwiska  z dowodu… Nikt  też nie 
upomniał się do dzisiaj za kierowcą, 
który zginął dlatego, że Policja urzą-
dziła sobie za nim pościg zatłoczoną 
krajowa 6-tką, ponieważ przypusz-
czała, że jedzie skradzionym wozem 
itd. itd. Mogę tak długo. Obyśmy nie 
odkryli ponownie czym jest wolność 
i prawa człowieka dopiero wtedy, jak 
uschniemy z ich braku. Bo są one w 
istocie potrzebne do życia jak woda… 
Oczywiście do życia ludzkiego, a nie 
tylko biologicznej egzystencji.                    

Marek Słomski

Co może, a czego nie 
może policjant? 
Od jakiegoś czasu, redakcja DN otrzymuje sygnały od 
mieszkańców Nowogardu, którzy twierdzą, że są legitymo-
wani przez patrolujących pieszo ulice Nowogardu adeptów 
policji, bez podania przez funkcjonariuszy powodu żądania 
okazania dokumentu tożsamości. Młodzi policjanci mieli 
też, zdaniem jednego z naszych czytelników, nie przedsta-
wić się i nie podać stopnia służbowego w trakcie takiej kon-
troli. W związku z tymi zastrzeżeniami, zwróciliśmy się do 
rzecznika prasowego naszej policji, st. asp. Julity Filipczuk, 
o wyjaśnienie tych niepokojących sygnałów oraz przekaza-
nie informacji, kiedy policjant może zażądać od nas oka-
zania dowodu tożsamości. Poniżej publikujemy pełną treść 
odpowiedzi, którą otrzymaliśmy: 

Dzień dobry, w odpowiedzi na 
zapytanie dot. czynności legity-
mowania informuję:

Podstawę prawną legitymo-
wania określa art 15 Ustawy o 
Policji, według której policjan-
ci wykonujący czynności ope-
racyjno-rozpoznawcze, docho-
dzeniowo-śledcze i administra-
cyjno-porządkowe mają prawo 
do legitymowania osób w celu 
ustalenia ich tożsamości.

Policjant ma prawo legitymo-
wania osób, gdy ustalenie ich 
tożsamości jest niezbędne do 
wykonania czynności służbo-
wych, a w szczególności w celu:

-identyfikacji osoby podejrza-
nej o popełnienie przestępstwa 
lub wykroczenia,

-ustalenia świadków zdarze-
nia powodującego naruszenie 
bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego,

-wykonania polecenia wyda-
nego przez sąd, prokuratora, or-
gany administracji rządowej i 
samorządu terytorialnego,

-identyfikacji osób wskaza-
nych przez pokrzywdzonych 
jako sprawców przestępstw lub 
wykroczeń,

-poszukiwania osób zaginio-

nych lub ukrywających się przed 
organami ścigania albo wymia-
rem sprawiedliwości,

Policjanci przystępujący do 
czynności służbowych, w tym 
również do legitymowania obo-
wiązani są:

1. podać stopień, imię i nazwi-
sko; policjanci nie umunduro-
wani okazują ponadto legityma-
cję służbową w taki sposób, aby 
zainteresowany miał możliwość 
odczytać i zanotować nazwisko 
policjanta i nazwę organu, któ-
ry wydał legitymację,

2. podać podstawę prawną 
oraz przyczynę podjęcia czyn-
ności służbowej.

Z poczynionych ustaleń wyni-
ka, że funkcjonariusze adapta-
cji zawodowej pełniący służbę 
w Nowogardzie, legitymują oso-
by zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w pełnym umundu-
rowaniu, podając stopień, imię, 
nazwisko oraz podstawę prawną 
i powód legitymowania. Dużą 
grupę osób legitymowanych sta-
nowią sprawcy wykroczeń po-
rządkowych.

Z poważaniem, J. Filipczuk

Sygnały Czytelników @  
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Przetarg na oczyszczanie miasta i gminy

Do przetargu przystąpiły  
trzy firmy
W czwartek 16 marca, o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert na przetarg nieogra-
niczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zi-
mowe utrzymanie ulic i chodników.

Do przetargu wpłynęły trzy 
oferty. 

Pierwsza oferta wpłynęła od 
Budmex Bodzęcin na kwotę 284 
000 tys., z płatnością faktur 60 
dni i czasem reakcji na odśnie-
żanie i telefon w 30 min.

Druga oferta wpłynęła od fir-
my KZU Pomorze Sp. z o.o.  z 
ceną 269 448,12 tys. zł, z płatno-
ścią faktur 60 dni i czasem reak-
cji 30 min.

Trzecia oferta wpłynęła od 
firmy Zakład Usługowy Do-
met Władysław Błażewicz No-
wogard, z ceną 300 000 tys. zł, z 
płatnością faktur 60 dni i czasem 
reakcji 30 min.

Otwarcia ofert dokonała Ko-
misja w składzie: Agnieszka Bie-
gańska – Sawicka, przewodni-
cząca komisji, Adam Czarni-
kiewicz, zastępca przewodni-
czącej komisji, Elżbieta Laskow-

ska, członek komisji i Agnieszka 
Warkalewicz, sekretarz komisji.

Gmina przeznaczyła na ten 
cel 300 000 tys. złotych. Złożo-
ne oferty będą oceniane według 
wag: 60 % cena, 10 % płatność 
faktur, 15 % czas reakcji na od-
śnieżanie i 15 % czas reakcji na 
zgłoszenie telefoniczne.

Więcej po oficjalny rozstrzy-
gnięciu.

DŚ

Otwarcie ofert na przetarg na utrzymanie czystości

Czy mogli usunąć drzewa bez zezwolenia? 

Wycinka pod lupą urzędników 
Gmina wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wycinki kilku drzew przy budynku przychodni, u zbiegu ulic Kościuszki i Armii Krajowej. Są wąt-
pliwości, czy drzewa można było usunąć bez zezwolenia. 

O samej wycince, redakcję 
DN poinformowali zaniepo-
kojeni mieszkańcy. 

- Mieszkam naprzeciwko i od 
rana obserwuję wycinkę drzew, 
tu przy przychodni przy ul. Ko-
ściuszki. Proszę to wyjaśnić. 
Przykro patrzeć, jak tak pięk-
ne drzewa są ścinane. W mie-
ście i tak jest już tak mało zie-
leni – mówi nam kobieta, która 
zadzwoniła w sprawie wycinki 
drzew przy przychodni. 

Chodzi dokładnie o teren 
przed apteką, która również 
znajduje się w budynku przy-
chodni. Sam budynek ma kil-
ku wspólników – lekarzy pro-
wadzących niepubliczne zakła-
dy opieki zdrowotnej. Jeden z 
nich, lek. Dariusz Szarek, wy-

jaśnia, że drzewa należało wy-
ciąć, bo nie tylko stwarzały za-
grożenie, ale też korzeniami 
rozpychały parking służący 
personelowi, znajdujący się od 
strony apteki. - Korzenie rozpy-
chały już nawierzchnię parkin-
gu, a przy silnym wietrze gałę-
zie spadały nie tylko na nasze 
auta, ale też na te zaparkowa-
ne za płotem. Skoro przepisy ze-
zwalają teraz na dokonanie wy-
cinek do 15 marca bez konicz-
ności uzyskania zezwolenia z 
gminy, to po prostu skorzystali-
śmy z tej okazji - mówi nam D. 
Szarek i dodaje: podkreślam, że 
była to decyzja naszej wspólno-
ty, podjęta na zebraniu. 

Gminni urzędnicy nie są 
jednak przekonani, czy wycin-

ka mogła odbyć się bez zezwo-
lenia, czyli w myśl tzw. usta-
wy Szyszki. Podjęli na miejscu 
interwencję i wstrzymali wy-
cinkę. Dzięki temu nie ścięto 
ostatniego drzewa przeznaczo-
nego do likwidacji - brzozy ro-
snącej przy podjeździe dla ma-
tek z dziećmi i niepełnospraw-
nych, prowadzącym do apteki 
znajdującej się na parterze bu-
dynku.  Wątpliwości urzędni-
ków budzi nie tylko, w jakim 
celu drzewa ścięto, ale charak-
ter gruntu, na którym one ro-
sły. Wchodzi on bowiem w 
skład nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza (NZOZ-y, apte-

ka). A jak mówią nowe przepi-
sy, drzewa można usuwać bez 
zezwolenia tylko kiedy nie jest 
to związane z działalnością go-
spodarczą. Dlatego właśnie 
wszczęto postępowanie wyja-
śniające w tej sprawie – powie-
dziano nam w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środo-
wiska w UM w Nowogardzie. 
Termin zakończenia postępo-
wania nie jest znany. W naj-
bliższym czasie wszyscy wła-
ściciele budynku zostaną we-
zwani do złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

MS

Wszystkiego najlepszego  
Wędkarze!!!

Z okazji Dnia Wędkarza życzymy wszystkim zdrowia, 
pogody ducha i taaakiej ryby! 

Wędkarstwo, to chyba jedno z najbardziej powszechnych 
i jedno z najpiękniejszych hobby, które w pełni pozwa-
la obcować z urokami przyrody, kształtuje zachowania 
proekologiczne, uczy cierpliwości, ale i uporu i odporno-
ści. Uczmy, zatem kolejne pokolenia tego, że warto dbać 
o czystość naszej przyrody, by w pięknych jej okoliczno-
ściach móc znaleźć w niej spokój i wytchnienie od co-
dziennej bieganiny. Z wędkarskim pozdrowieniem. 

Zarząd Koła 
PZW „Tęczak” 

ŻyCzenia

Wycinką drzew w niewielkim parku przed przychodnią zajmą się teraz urzędnicy
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae... reJOnOWa

SZKOŁA BIBLIJNA
PROGRAM ZAJĘĆ
18.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. dr Tomasz Zaklukiewicz
25.03.2017 sobota
Wprowadzenie do Starego Testamentu dr Piotr Goniszewski

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 10:00 ZAKOŃCZENIE 14:30
4 wykłady x 45 min.

Miejsce: PARAFIA p. w. WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGAR-
DZIE, ul. Kościelna 2a,  SALKA PARAFIALNA

Informacji udziela: ks. Cezary Korzec, 
e-mail: dzielobiblijne@kuria.pl lub 
duszpasterze parafii Przemienienia Pańskiego

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systematycznej 
wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. Uczestnicy otrzy-
mają podstawową i aktualną wiedzę na temat Biblii i badań biblijnych; zo-
staną wprowadzeni w praktykę spotkań biblijnych. Do uczestnictwa zapra-
szamy katolików świeckich zainteresowanych Biblią.

ORGANIZATORZY:
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła 11

http:/ /szczecin. kuria. pllwspolnoty/dzielo-bibl ijne/
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
http:/ /www .wt.usz.edu.pl/

Jezus przybył do miasteczka sa-
marytańskiego, zwanego Sychar, 
w pobliżu pola, które /niegdyś/ 
dał Jakub synowi swemu, Józefo-
wi. Było tam źródło Jakuba. Je-
zus zmęczony drogą, siedział so-
bie przy studni. Było to około szó-
stej godziny. Nadeszła /tam/ ko-
bieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi 
pić! Jego uczniowie bowiem udali 
się przedtem do miasta dla zaku-
pienia żywności. Na to rzekła do 
Niego Samarytanka: Jakżeż Ty bę-
dąc Żydem, prosisz mnie, Samary-
tankę, bym Ci dała się napić? Ży-
dzi bowiem z Samarytanami uni-
kają się nawzajem. Jezus odpo-
wiedział jej na to: O, gdybyś zna-
ła dar Boży i /wiedziała/, kim jest 
Ten, kto ci mówi: Daj Mi się na-
pić - prosiłabyś Go wówczas, a 
dałby ci wody żywej. Powiedziała 
do Niego kobieta: Panie, nie masz 
czerpaka, a studnia jest głęboka. 
Skądże więc weźmiesz wody ży-
wej? Czy Ty jesteś większy od ojca 
naszego Jakuba, który dał nam tę 
studnię, z której pił i on sam, i jego 
synowie i jego bydło? W odpowie-
dzi na to rzekł do niej Jezus: Każ-
dy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pra-
gnął na wieki, lecz woda, którą 
Ja mu dam, stanie się w nim źró-
dłem wody wytryskającej ku ży-
ciu wiecznemu. Rzekła do Niego 
kobieta: Daj mi tej wody, abym 
już nie pragnęła i nie przychodzi-
ła tu czerpać. A On jej odpowie-
dział: Idź, zawołaj swego męża 
i wróć tutaj. A kobieta odrzekła 
Mu na to: Nie mam męża. Rzekł 
do niej Jezus: Dobrze powiedzia-
łaś: Nie mam męża. Miałaś bo-
wiem pięciu mężów, a ten, które-
go masz teraz, nie jest twoim mę-
żem. To powiedziałaś zgodnie z 
prawdą. Rzekła do Niego kobieta: 
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 

Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu 
na tej górze, a wy mówicie, że w 
Jerozolimie jest miejsce, gdzie na-
leży czcić Boga. Odpowiedział jej 
Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nad-
chodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie bę-
dziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, 
czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy, ponieważ zbawienie bie-
rze początek od Żydów. Nadcho-
dzi jednak godzina, owszem już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele 
będą oddawać cześć Ojcu w Du-
chu i prawdzie, a takich to czci-
cieli chce mieć Ojciec. Bóg jest du-
chem; potrzeba więc, by czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i 
prawdzie. Rzekła do Niego kobie-
ta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On 
przyjdzie, objawi nam wszystko. 
Powiedział do niej Jezus: Jestem 
Nim Ja, który z tobą mówię. Na 
to przyszli Jego uczniowie i dziwi-
li się, że rozmawiał z kobietą. Jed-
nakże żaden nie powiedział: Cze-
go od niej chcesz? - lub: - Czemu z 
nią rozmawiasz? Kobieta zaś zo-
stawiła swój dzban i odeszła do 
miasta. I mówiła tam ludziom: 
Pójdźcie, zobaczcie człowieka, 
który mi powiedział wszystko, co 
uczyniłam: Czyż On nie jest Me-
sjaszem? Wyszli z miasta i szli 
do Niego. Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! 
On im rzekł: Ja mam do jedzenia 
pokarm, o którym wy nie wiecie. 
Mówili więc uczniowie jeden do 
drugiego: Czyż Mu kto przyniósł 
coś do zjedzenia? Powiedział im 
Jezus: Moim pokarmem jest wy-
pełnić wolę Tego, który Mnie po-
słał, i wykonać Jego dzieło. Czyż 
nie mówicie: Jeszcze cztery miesią-
ce, a nadejdą żniwa? Oto powia-
dam wam: Podnieście oczy i popa-
trzcie na pola, jak bieleją na żni-
wo. żniwiarz otrzymuje już zapła-
tę i zbiera plon na życie wieczne, 
tak iż siewca cieszy się razem ze 
żniwiarzem. Tu bowiem okazuje 
się prawdziwym powiedzenie: Je-
den sieje, a drugi zbiera. Ja was 
wysłałem żąć to, nad czym wyście 
się nie natrudzili. Inni się natru-
dzili, a w ich trud wyście weszli. 
Wielu Samarytan z owego mia-
sta zaczęło w Niego wierzyć dzięki 
słowu kobiety świadczącej: Powie-
dział mi wszystko, co uczyniłam. 
Kiedy więc Samarytanie przyby-

li do Niego, prosili Go, aby u nich 
pozostał. Pozostał tam zatem dwa 
dni. I o wiele więcej ich uwierzyło 
na Jego słowo, a do tej kobiety mó-
wili: Wierzymy już nie dzięki twe-
mu opowiadaniu, na własne bo-
wiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 
przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata. (J 4,5-42)

W III niedzielę Wielkiego Postu 
karty Ewangelii opisują nam spo-
tkanie Jezusa z Samarytanką. Dro-
ga Samarytanki jest drogą każde-
go z nas. Zobaczmy, że Jezus pro-
wadzi tę kobietę do prawdy o so-
bie stopniowo. W momencie spo-
tkania, kiedy rozpoczyna się dia-
log, Samarytanka odnosi się do 
Jezusa, jako do Żyda. To nie było 
w żaden sposób obraźliwe, po-
nieważ po tym, co było zewnętrz-
ne, tylko tyle była w stanie powie-
dzieć. Jezus jest Żydem. Później 
gdy mówi jej o tym, że może dać 
jej wody żywej, ona zwraca się do 
Niego określeniem panie, ale nie 
masz czerpaka. Jezus jest Panem. 
Po kolejnej wymianie zdań Sama-
rytanka dostrzega w Nim proro-
ka. Jezus zatem jest prorokiem. 
Pod koniec ich dialogu On sam 
oznajmia jej, że jest Chrystusem- 
mesjaszem, o którym słyszała. Je-
zus jest mesjaszem. Samarytanka, 
co pokazuje nam ten dialog, stop-
niowo odkrywa prawdę o Jezusie. 
Ta sytuacja jest dla nas wszystkich 
zaproszeniem do wchodzenia w 
dialog z Jezusem. Jeśli chcemy po-
znać prawdę o Nim to nie tylko 
powinniśmy, ale wręcz musimy 
wchodzić z Nim w dialog. Trwać 
przy Nim jak Samarytanka przy 
studni. Drugą prawdą, którą od-
krywamy z dzisiejszego fragmen-
tu Ewangelii to stawanie w praw-
dzie o sobie samym. Jezus mówi 
Samarytance, że ten z którym te-
raz jest nie jest jej mężem. Jezus 
nie ocenił jej. Nie osądził. Praw-
da o sobie, którą słyszymy przy Je-
zusie wyzwala, nie dobija. Dla nas 
studnią, z której możemy czer-
pać wodę żywą będzie zawsze oł-
tarz. To na nim czeka Chrystus, 
aby dawał się nam by zaspokajać 
nasze pragnienia, które nie jeste-
śmy w stanie, czym innym ugasić. 
Przychodźmy do tej studni, czerp-
my z niej i słuchajmy Jezusa, któ-
ry chce nam objawić prawdę o nas 
samych. 

Ks. Krystian Dylewski 

•	 Przyjmę podpórkę kołową 
(wózek na zakupy i do siedze-
nia), tel: 514 322 170

•	 Biurko do oddania pod adre-
sem Gen. Bema 37/3, parter, 
Kłaczyński

•	 Oddam komplet mebli w tym 
m.in. fotele, stół, kanapa. Od-
dam także sprzęty RTV i AGD 
– tel. 695 403 158

•	  Potrzebuję kuchnię gazową, 
szafki kuchenne i wersalkę z 
fotelami oraz pralkę automa-
tyczną – Tel. 667108029

•	  Przyjmę tapczan dwuosobo-
wy Tel. 733794989

•	 Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment 
kuchenny, pokojowy, dywan, 
wersalkę - Tel. 723970460

•	 Przyjmę: meble do przedpo-
koju - tel. 692 302 754

•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchen-
ny oraz meble pokojowe dzie-
cięce - tel. 667 353 578

•	 Przyjmę: tapczan dwuosobo-
wy lub narożnik, stół tel. 735 
448 007

•	 Przyjmę: telewizor Tel. 731 
792 825

•	 Przyjmę: meble pokojowe, 
fotel dziecięcy, Junkers – Tel. 
501 611 350 

•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa 
fotele i kanapę do siedzenia i 
spania – Tel. 517 636932

•	 Potrzebne nakrętki po napo-
jach, mleku, kawie, chemii go-
spodarczej dla chorego Miło-
sza, który bardzo potrzebuje 
nowy wózek i ortezy.  Nakrętki 
można przynosić do redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflo-
wych (3 sztuki), oddam kafle – 

Tel. 509-528-688
•	 Sołectwo Korytowo przyjmie 

ziemię nieodpłatnie do wy-
równania terenu przy świetli-
cy wiejskiej w Korytowie. Tel. 
607 690 741

•	 Oddam biurko szkolne i wer-
salkę rozkładaną. Tel. 608 356 
697

•	 Przyjmę pralkę Frania Tel. 731 
792 825

•	 Oddam półroczną kotkę, wy-
sterylizowaną w dobre ręce 
Tel. 728 815 148

•	 Oddam tapczan dwuosobo-
wy, sofę 3 osobową. Tel. 604 
953 182

•	 Oddam kotka rasowego w 
dobre ręce. Kotek jest zadba-
ny, szczepiony, odrobaczony i 
wychowywany z psemTel. 601 
172 993 

•	 Przyjmę koncentrator tlenu 
przenośny. Tel. 607 137 136

•	 Znaleziono rower kilka mie-
sięcy temu, oddam go. Tel. 
601 89 35 14 

•	 Oddam szafkę wiszącą i szaf-
kę stojącą z szufladami, kolor 
biały. Tel. 501 549 818

•	 Półkotapczan rozkładany od-
dam. Tel. 694 958 247

•	 Oddam dwa fotele w stanie 
dobrym. Tel. 601 324 551 

•	 Potrzebuje łóżeczka i ubranek 
dla niemowlaka. 723 970 460

•	 Oddam biurko. 79 59 77 965
•	 Oddam 12 łóżek (dla pracow-

ników, do hotelu itp.). Tel. 508 
312 261

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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Kiedy telewizja kablowa w No-
wogardzie?

Sprawa telewizji kablowej ma już 
swoją 1,5 roczną historię. W ze-
szłym roku, mimo chęci wejścia 
miasta w spółkę z przedsiębior-
stwem „Inżynier”, mającej na celu 
realizację inwestycji i mimo pod-
pisanych tysiąca ankiet mieszkań-
ców i właścicieli wspólnot, ciągle 
nie mamy profesjonalnej telewi-
zji kablowej. Telekomunikacja Pol-
ska S.A., która jest właścicielem ka-
nalizacji teletechnicznej, nie wyra-
ża zgody na wykorzystanie jej dla 
potrzeb TV kablowej. W swoim pi-
śmie pisze: „Z przykrością infor-
mujemy, iż w obecnej chwili z przy-
czyn obiektywnych nie ma możli-
wości wydzierżawienia kanalizacji 
teletechnicznej dla potrzeb telewi-
zyjnej instalacji kablowej na tera-
nie miasta Nowogard. W najbliż-
szych latach nastąpi rozbudowa te-
lekomunikacyjnej sieci kablowej na 
terenie Nowogardu, wówczas zaist-
nieje możliwość budowy telewizyj-
nej instalacji kablowej.”

„Odmieńcy”
Droga wiedzie przez las, skrę-

ca się w lewo – wjeżdża się w po-
dwórze dużej posesji, dom, jakich 
wiele, nad jeziorem osiadły..., inny 
niż nasze, może dlatego, że miesz-
kańców w nim żyjących (jak jedna 
z naszych rodzin) jest tak jakby tro-
chę więcej.

Gdyby ktoś pytał, odpowiedzia-
no by mu: PREWENTORIUM, 
choć pełna nazwa brzmi: DOM 
POMOCY SPOŁECZNEJ dla DO-
ROSŁYCH w Nowogardzie. Jest pe-
wien dom, niektórzy z nas poprzez 
tzw. przyzwyczajenie mijają go tak, 
jak mija się przydrożny kamień lub 
powalone drzewo. I nie ma w tym 
nawet niechęci, czy innej emocji – 
dzieje się tak, jak zwykle to bywa, 
gdy się codziennie daną rzecz oglą-
da. 

Lecz gdyby ktoś wszedł na po-
dwórze i spotkał któregoś z miesz-
kańców owego DOMU, myślę, że 
nie mógłby przejść tak spokoj-
nie, jak to zwykle się przechodzi. 
Wchodzę w podwórze, podbiega 
jeden z nich, witając się wylewnie 
niewyartykułowaną mową – widzę 
go po raz pierwszy, dlatego mogło-
by dziwić takie zachowanie, lecz nie 
w tym miejscu. Jest ICH 180-ciu, 

do PDPS-u trafiają przeważnie z 
domów dziecka (są już niestety do-
rośli, choć w rzeczywistości nadal 
są w cudowny sposób dziećmi), ze 
Szkół Specjalnych... Wielu też prze-
wozi się wprost z naszych domów. 

Niejednokrotnie dlatego, jak 
mówi p. M. Ejmocka – dyr. PDPS-
-u, że” ludzie wstydzą się, mimo, że 
są to ich ojcowie, bracia, dzieci... 
Zaiste, świat jest pełen paradoksów 
– wielu z nich mogłoby żyć i cie-
szyć się swoimi bliskimi, ale rodzi-
nom niewygodnie i wstyd, choć nie 
ma mowy o wstydzie, gdy pozby-
wają się świadomie SWOICH NIE-
WYGODNYCH BLISKICH, w nie-
wybredny sposób. Ważne, że sąsie-
dzi nie widzą..., a ze wstydem swo-
jego sumienia można żyć i to cał-
kiem nieźle”.

Bismarck wraca
Już latem rozeszła się plotka, że 

Agencja Własności Rolnej Skar-
bu Państwa, sprzedała ziemię Bi-
smarckowi. Mówiono, że prezes 
Agencji, Adam Tański, podjął Bi-
smarcka obiadem i w miłej atmos-
ferze wszystko załatwiono. Tań-
ski zaprzecza, a Agencja nie chce 
sprzedawać ani ziem, ani wejść z 
byłymi jej właścicielami w spółkę. 
Jak twierdzi zarządca komisarycz-
ny PGR Kulice, Krzysztof Gralak: 
nie twierdzę, że Bismarck jest dla 
nas jakimkolwiek zagrożeniem. Ni-
gdy nie mówił: „należy mi się” tyl-
ko, że chce zrobić tu interes, a na 
Pomorze ciągną go sentymenty. Je-
śli jest tak rzeczywiście, niech robi 
z nami te interesy. Szukam możli-
wie najlepszych rozwiązań na wy-
prowadzenie przedsiębiorstwa z 
kryzysu. Ludzie mówią: nie chcemy 
być parobkami u Niemca. A jeśli im 
da pracę? Nie sądzę, że wszystkim, 
ale części na pewno. Jeśli sprawa z 
Bismarckiem będzie „prześwietlo-
na” wszechstronnie, to, czemu nie 
spróbować? Do tej pory zbyt wie-
lu chętnych do inwestowania tu nie 
ma. Burmistrz Nowogardu powie-
dział, że z Bismarckiem rozmawiał 
zaledwie dwa razy, ale niczego kon-
kretnego się nie dowiedział. Ziemi 
nikt Bismarckowi nie chce sprze-
dać. Powstała jednak koncepcja o 
utworzenie polsko - niemieckiej 
fundacji. Zarządca porozumiał się z 
Bismarckiem, że gdyby jednak do-
szło do kupna, nastąpiłoby wydzie-
lenie zabytkowego pałacu, parku i 
przyległych terenów (około 30ha) 
tak, żeby gospodarstwo mogło dalej 
funkcjonować bez zakłóceń. Wiem, 
że jest bardzo dużo takich, któ-
rzy mówią o wykupieniu nas przez 
Niemców. Inni widzieli już całe wy-
kupione wsie. Przykład Kulic poka-
zuje, że nie jest taka prosta sprawa, 
skoro nie udało się nawet samemu 
Filipowi von Bismarckowi.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:

Spotkanie Numizmatyków

Dnia 07.03.2017r. (wtorek), w 
Szczecinie odbyło się spotkanie 
sprawozdawcze oddziału PTN 
Szczecin, za rok 2016. W trakcie 
spotkania wręczano Złote Od-
znaki Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Numizma-
tycznego, za całokształt działal-
ności na rzecz Towarzystwa oraz 
swojego środowiska. Wśród od-
znaczonych byli także nasi kole-
dzy z PTN Oddział Nowogard. 
Zaszczytu odebrania Złotej Od-

znaki z rąk prezesa PTN Szcze-
cin, p. Franciszka Łuczko, do-
stąpił nasz kolega Jarosław Ko-
ladyński. Natomiast członko-
wie Koła Dariusz Szulejko oraz 
Stanisław Drążkowiak otrzyma-
ją swoje Odznaki oraz dyplo-
my i publikacje w Nowogardzie. 
Z tego też powodu odbędzie się 
spotkanie PTN Nowogard z za-
proszonymi gośćmi w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w piątek 
(dziś) o godzinie 17:00. 

Chcielibyśmy także poinfor-
mować, że podczas spotkania w 
Szczecinie do naszego Koła Nu-
mizmatycznego Nowogard, któ-
re istnieje już od 1980 roku, do-
łączyło dwóch nowych człon-
ków, to jest: Jacek Grabski z Łob-
za i Krzysztof Maciejewski z Si-
korek. Serdecznie dziękujemy za 
dołączenie do naszego grona.

Prezes Koło PTN Nowogard
Tadeusz Łukaszewicz

POraDy na zDraDy

17.03.2017,godz..17.00
18.03.2017,godz. 17.00
19.03.2017,godz. 17.00
komedia romantyczna, Polska / 

2017 / 96 min., od lat: 15

Zdradzona w dniu ślubu Kalina 
(Magdalena Lamparska) i porzu-
cona przez chłopaka Fretka (Anna 
Dereszowska), rozkręcają nietypo-
wy biznes, który raz na zawsze ma 
rozwiązać problemy z męską wier-
nością. Postanawiają pomagać ko-
bietom i na zlecenie testować lo-
jalność ich partnerów. Nowa ko-
media romantyczna Ryszarda Za-

torskiego, twórcy hitów: „Tylko 
mnie kochaj”, „Dlaczego nie!”, „Ni-
gdy w życiu!” oraz „Dzień dobry, 
kocham cię!”. W rolach głównych: 
Magdalena Lamparska, Anna De-
reszowska, Mikołaj Roznerski, We-
ronika Rosati, Krzysztof Czeczot, 
Michał Koterski i Tomasz Karolak 

JOHn WiCk 2
17.03.2017, godz. 19.30
18.03.2017, godz. 19.30
19.03.2017, godz. 19.30
akcja, thiller, USA / 2017 / 122 

min., Od lat: 15

Legendarny super zabójca John 
Wick znów musi porzucić spokoj-

ną emeryturę. Jego dawny wspól-
nik potrzebuje pomocy w walce z 
podziemną organizacją włoskich 
zabójców. Związany ślubami krwi 
John nie może odmówić. A to zna-
czy, że znów będzie się działo. Po-
jawienie się na włoskiej ziemi Joh-
na Wicka będzie dla mafii jak wy-
buch Wezuwiusza. Krew poleje się 
niczym lawa, a najwięksi twardzie-
le będą błagać o litość. W tej grze 
John Wick znów przeniesie nas o 
poziom wyżej.

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
•	 legitymacja	szkolna,	 legityma-

cja studencka
rodzinny - 12 zł
•	2	dorosłych	+	1	dziecko
1	dorosły	+	2	dzieci
2	dorosłych	+	2	dzieci
zbiorowy - 11 zł
•	 grupa	 zorganizowana	 pow.	

15 osób zakup biletów - przynaj-
mniej 1 doba przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

Inf. własne

 Kino na weekend

Nero, średniej wielkości przy-
stojniak poleca się do adopcji. 
Liczy sobie ok. 3 lat. Usposobie-
nie – bardzo pozytywnie nasta-
wiony do ludzi, uwielbia space-
ry, bieganie oraz skoki, podczas 
których skrada buziaki. Ciekawy 

świata, bardzo ładnie chodzi na 
smyczy, nie wyrywa się nie cią-
gnie do przodu, chociaż ener-
gii ma sporo. Kontakt w sprawie 
adopcji Tel. 91-38-60-535, 793-
844-842, 692-536-108.

Wolontariusze – Schronisko Sosnowice

Adoptuj, nie kupuj 
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Uroczystość nadania  
imienia  - „Rondo Sybiraków”

Do kościoła przybyła także nowogardzka młodzież Uroczysta procesja przeszła ulicą Jana Pawła II

Kazimierz Rynkiewicz i Jan Smolira

Stańmy wszyscy wokół - poczty sztandarowe

Franciszka Kobylińska organizatorka uroczyści

Bardzo się wszystko podobało

Na czele arcybiskup, dziekan i przewodniczący Licznie zgromadzili się też mieszkańcy NowogarduHomilia pasterza diecezji przypomniała o sprawach najważniejszych

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski podczas przemowy

Poczty Sztandarowe wyprowadzające zebranych z Sanktuarium

Arcybiskup A.Dzięga poświęca rondo
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Historyczne wydarzenie

Rondo Sybiraków
W czwartek, 16 marca, odbyły się uroczystości związane z oficjalnym nadaniem imienia „Ronda Sybiraków”, oddanemu w ubiegłym roku rondu u zbiegu 
ul. Boh. Warszawy i ul. ks. J Poniatowskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się o 
godzinie 10:00, Mszą Świętą w 
Sanktuarium Rafała Kalinow-
skiego, którą odprawił ks. arcy-
biskup Andrzej Dzięga, Metro-
polita Szczecińsko – Kamieński 
w asyście księży z dekanatu No-
wogard. Na wstępie ksiądz dzie-
kan Kazimierz Łukjaniuk, pro-

boszcz parafii, przywitał wszyst-
kich przybyłych na uroczysto-
ści, w tym liczne (17) poczty 
sztandarowe wielu organizacji i 
szkół, a także władze Nowogar-
du w osobie przewodniczącego 
Rady Miejskiej Piotra Słomskie-
go. W swojej homilii ksiądz ar-
cybiskup przeprowadził reflek-
sję na temat zła, które ludzie wy-
rządzają swoim braciom, tak jak 
Kain swemu bratu Ablowi. Jed-
nak nadzieją są ludzie dobrzy, 
którzy potrafią rozmawiać i czy-
niąc dobro zwyciężają zło.  -Ron-
do to, to jest takie skrzyżowanie, 
które łączy- mówił ks. arcybi-
skup, i to przesłanie koniecz-
ności przezwyciężania Kaino-
wego grzechu, zwłaszcza przez 

młode pokolenie, wydaje się być 
główną myślą słowa wygłoszo-
nego przez pasterza diecezji. W 
kościele można było zauważyć 
także radnych gminnych: Annę 
Wiąz i Bogusława Dziurę, pre-
zesa SM „Gardno” Jana Smoli-
rę oraz prezesa PSL Damiana Si-
mińskiego. Po Eucharystii ze-

brani procesyjnie udali się uli-
cą JP II w kierunku ronda, gdzie 
oczekiwali, dołączający dopie-
ro w tym momencie uroczysto-
ści, burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla i Krzysztof Barczyk 
– dyrektor gabinetu marszał-
ka woj. zachodniopomorskie-
go. Po odsłuchaniu hymnu Sy-
biraków, przewodnicząca no-
wogardzkiego koła Związku Sy-
biraków a zarazem prowadzą-
ca tę część uroczystości p. Fran-
ciszka Kobylińska powitała jesz-
cze raz wszystkich gości, w tym 
szczególnie księdza arcybiskupa 
oraz: Kordiana Borejko – Preze-
sa Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków w Warszawie, Iwo-
nę Biedulską – prezesa Oddziału 

Związku Sybiraków w Szczecnie, 
Michała Buniaka – wiceprezesa 
Oddziału Związku Sybiraków w 
Szczecinie,

Alberta Miłaszewskiego – pre-
zesa Zarządu Głównego Za-
chodniopomorskiego związku 
Sybiraków w Szczecinie. Pani 
Franciszka przywitała także wy-
mienionych już przez nas wcze-
śniej burmistrza Roberta Cza-
plę, dyrektora Krzysztofa Bar-
czyka i przewodniczącego RM 
Piotra Słomskiego. Wygłosiła 
też mowę wprowadzającą; -„Sy-
bir, to wielowiekowe represje wo-
bec Polaków. Więzienia, obozy, 
zsyłki na całe terytorium Związ-
ku Radzieckiego i polskie cierpie-
nia z tym związane, a tego ofia-
ry, to Sybiracy - mówiła prze-
wodnicząca - Naród to łańcuch 
pokoleń. Każde następne poko-
lenie powinno kultywować pa-
mięć, nie tylko cierpień, gdy do-
znamy klęski, a także zabiegać o 
dziejowe sukcesy. Czerpać dumę 
z męstwa zesłańców, którzy ocali-
li godność w morderczych warun-
kach katorgi, jak i czerpać dumę 
z mądrości przebaczania, które 
do tych sukcesów prowadzi.

Dzięki staraniom Zarządu 
Koła Sybiraków, Księży i wie-
lu ludzi dobrej woli, mamy dziś 
RONDO SYBIRAKÓW - koń-
czyła wzruszonym głosem. 

  Na rondzie zamontowano 
wcześniej, jako stałe elementy 
oznaczenia nazwy ronda, trzy 
tablice z napisem ”Rondo Sybi-
raków”. Tablice zakryte były bia-
ło czerwonymi flagami, a ich 
odsłonięcia dokonali: tablica 
od strony miasta: Robert Cza-
pla i Kordian Borejko, tablica od 
strony Stargardu: Piotr Słomski 
i ks. Kazimierz Łukjaniuk i ta-
blica od strony Dobrej: Iwona 
Biedulska i Krzysztof Barczyk. 
Po odsłonięciu tablic i poświę-
ceniu ronda przez księdza arcy-
biskupa Andrzeja Dzięgę przy-
szedł czas na przemowy, które 
wygłosili prezes Związku Sybi-
raków z Warszawy i Szczecina. 
Dziękowali oni przede wszyst-
kim społeczności Nowogardu 
za ten znaczący i trwały akt pa-
mięci o ofierze Sybiraków. Prze-
mówił także burmistrz Nowo-

gardu Rober Czapla, który po-
dziękował marszałkowi woje-
wództwa za dołożenie połowy 
środków potrzebnych na jego 
wykonanie, a także budowni-
czym ronda oraz wszystkim ini-
cjatorom i decydentom nada-
nia temu miejscu nazwy „Ron-
da Sybiraków”. Piotr Słomski, 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej (to radni miejscowi zdecy-
dowali o budowie ronda i nada-
niu mu nazwy) nawiązał w swo-
im przemówieniu do gehenny, 
jaką przeszło całe pokolenie Po-
laków, w tym tej z udziałem Sy-
biraków. - Znany historyk Nor-
man Davies- mówił przewod-
niczący – nazwał okres lat 1941-
1945 jako „tenebrae”, czyli czas 
ciemności. Czas dwu wielkich to-
talitaryzmów komunizmu i fa-
szyzmu, które przyniosły światu 
niepotykaną w jego dziejach he-
katombę. Jedną z ofiar tego czasu 
ciemności byli Sybiracy – przy-
pominał przewodniczący Słom-
ski.  Odśpiewanie hymnu „Boże 
coś Polskę” zakończyło tę pięk-
ną, słoneczną uroczystość nada-

nia nazwy „Ronda Sybiraków” 
temu szczególnemu miejscu na 
rozstajach dwu dróg do Stargar-
du i do Łobza. Szczególnemu, bo 
to właśnie również ze stacji ko-
lejowych w Stargardzie i Łobzie 
przybywały do Nowogardu w 
latach 1945-46 transporty repa-
triantów. To tędy przez to wów-

czas jeszcze skrzyżowanie jecha-
li po niewiadome Ci, dla któ-
rych ta ziemia stała się nowym 
domem po syberyjskim wygna-
niu z rodzinnych kresowych 
stron. To oni budowali tutaj wy-
trwale życie, zmuszeni jedno-
cześnie przez nakazy ustroju do 
milczenia o tym skąd pochodzą 
i dlaczego się tutaj znaleźli. Dzi-
siaj większość z nich już odeszła, 
ale postawione wczoraj tablice z 
nazwą ronda, będą stale głosić 
za nich opowieść o uratowaniu 
ludzkiej godności na nieludzkiej 
ziemi. Warto podkreślić, że w 
uroczystości uczestniczyło wie-
lu mieszkańców Nowogardu, w 
tym szczególnie licznie repre-
zentowana była młodzież.  

Marek Słomski

Odsłonięcie tablicy od strony Stargardu przez ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka  
i przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra SłomskiegoBurmistrz Roberta Czaplę i prezes Kordian Borejko odsłaniają tablicę od strony 

miasta
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Dziewięciu na jednego, czyli brutalne zatrzymanie w Trzechlu

Przystawili mu pistolet do głowy
Rzucili na podłogę, przystawili pistolet do skroni, a później przez kilka godzin obrażali, wyzywając od zboczeńców i pedofili - takie wspomnienia już na 
zawsze będzie miał pan Piotra Smoliga z Trzechla, który został zatrzymany w sprawie porwania 12-letniej dziewczynki w Golczewie. Ostatecznie mężczy-
zna na drugi dzień wyszedł na wolność i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Zarówno on, jak i jego najbliżsi do dziś jednak nie mogą się otrząsnąć po 
tym, co przeżyli i pytają: czy to jeszcze państwo prawa?

Jak wiadomo do porwania 
dziewczynki doszło w piątek, 3 
marca, wieczorem w centrum 
Golczewa. Od początku media 
podawały, że w samochodzie 
marki Tico, do którego wcią-
gnięto 12-letnią Amelię, mia-
ły być trzy osoby. Miały na to 
wskazywać nagrania monitorin-
gu (później okazało się, że to tyl-
ko lustrzane odbicie, a sprawców 
było dwoje). Jedną z tych osób 
miał być właśnie pan Piotr Smo-
liga z Trzechla. On sam jednak 
nie spodziewał się, że jest w krę-
gu osób podejrzanych. 

-Była sobota (04.03-dop.red.), 
wstałem rano do pracy, jak zwy-
kle ok. 4:40. Zapomniałem ku-
pić gilzów (bletki do własnoręcz-
nego wytwarzania papierosów z 
tytoniu- wyj. red.). Miałem iść 
po nie do mamy, ale zobaczy-
łem, że u sąsiada, który mieszka 
obok, pali się światło, uznałem, 
że wejdę do niego skoro nie śpi, 
żeby nie budzić rodziny – opo-
wiada p. Piotr. Sąsiad, o którym 
wspomina mężczyzna, to ojciec 
Ryszarda D., nazywanego przez 
media „Bestia” - tego samego, 
który przed 7 laty dotkliwie po-
bił 10-letnią dziewczynkę, a te-
raz jest oskarżony po porwanie 
w Golczewie, wspólnie ze swo-
ją partnerką Elżbietą B. (miesz-
kanką gm. Dobra). Kiedy pan 
Piotr wszedł do mieszkania są-
siada, zastał tam dwóch poli-
cjantów. Wtedy zaczęła się cała 
akcja. 

-Wszedłem do środka, zoba-
czyłem, że w kuchni siedzi dwóch 
policjantów. No i się zaczęło. Na-
gle rzucili mnie na podłogę, przy-
stawili broń do skroni i założy-
li kajdanki. Zacząłem mówić, że 
nie wiem o co chodzi, a oni tylko 

zapytali o moje imię i nazwisko 
i odpowiedzieli, że pasuję do opi-
su trzeciej osoby poszukiwanej w 
sprawie porwania w Golczewie, 
czyli że jestem łysy i mam tatuaże 
- opowiada pan Piotr. 

Mężczyzna relacjonuje, że w 
tym czasie jego sąsiad spał. Jego 
samego policjanci zaprowadzili 
do pokoju obok. Po jakimś cza-
sie przyjechało kilku kolejnych 
policjantów. 

-Wyszliśmy na zewnątrz, a tam 
stały już dwa samochody policyj-
ne. Wsadzili mnie do jednego ra-
zem z czterema policjantami. Ko-
lejnych pięciu funkcjonariuszy 
wsiadło do drugiego auta. Ruszy-
liśmy do Kamienia Pomorskiego. 
Dziewięć osób mnie eskortowało, 
jak największego i niebezpieczne-
go przestępcę – mówi pan Piotr. 

Po przyjeździe na miejsce nikt 
z mężczyzną nie rozmawiał. Za-
wieziono go do lekarza, gdzie ro-
zebrano do naga i po badaniach 
kazano założyć ubrania dla osób 
aresztowanych. Następnie pan 
Piotr został przewieziony do ko-
misariatu w Kamieniu Pomor-
skim. Tam siedział kilka godzin. 
W tym czasie, jak twierdzi męż-
czyzna, policjanci pozwalali so-
bie na niewybredne komentarze. 

-Był jeden policjant, który trak-
tował mnie normalnie, nawet mi 
podał szklankę wody. Ale resz-
ta mnie ciągle wyzywała, od zbo-
czeńców, pedofili i groziła mi, że 
dostanę najmniej 3 lata, albo, że 
jak będę siedział w więzieniu to 
mi „dupę wyr…” za karę– mówi 
młody mężczyzna. 

Słyszał jak rozmawiają 
Z komisariatu pan Piotr trafił 

do policyjnego aresztu. Tam zo-
rientował się, że w sąsiednich ce-
lach są już Ryszard D. i Elżbie-
ta B. 

-Słyszałem, jak rozmawiają ze 
sobą. On mówił, że ona ma się 
trzymać tego, co jej powiedział. 
Ona mówiła, że się boi. Na dru-
gi dzień, po obiedzie, Ryśka za-
bierali na przesłuchanie. Wtedy 
krzyknął do mnie, że jestem czy-
sty i wyjdę. Wtedy zrozumiałem, 
że to on chyba próbował mnie w 
to wrobić. To samo sugerowali mi 
też później policjanci - zastana-
wia się pan Piotr. 

Po południu, ok. godz. 15:00, 
pan Piotr prawdopodobnie jako 
ostatni z trzech zatrzymanych 

osób w sprawie porwania jest 
przewożony do Prokuratury Re-
jonowej w Kamieniu Pom. na 
przesłuchanie. 

-To nie trwało długo. Zaraz 
na początku prokurator powie-
dział, że wcale nie pasuję do opi-
su na podstawie, którego zatrzy-
mali mnie policjanci. Nie jesteś 
łysy, nie masz czarnych włosów – 
mówił do mnie ten prokurator. 
Powiedziałem, że nie mam nic z 
tym wspólnego, a całą noc, kie-
dy oni porwali to dziecko, byłem 
w domu. Mówiłem też, że wie-
le osób to może potwierdzić, cała 
moja rodzina. Ostatecznie po-
wiedziano mi, że jestem wolny i 
będą odpowiadał tylko w charak-
terze świadka. Prokurator nawet 
zapewnił mi transport do domu– 
opowiada pan Piotr. 

Do dziś o całej sprawie nie 
może zapomnieć mama pana 
Piotra. Kobieta ma żal do orga-
nów ścigania, że zamknięto jej 
syna, kiedy nie miał nic z tym 
wspólnego, a do tego w taki spo-
sób go traktowano. 

-My tu przeżyliśmy horror. Jak 
w jakimś kryminalnym filmie. Ja 
rozumiem, że sprawa wymagała 
nadzwyczajnych środków, bo w 
końcu chodziło o porwanie dziec-
ka. Ale też jestem matką i mam 
żal do policji, że w taki sposób po-
traktowała moje dziecko, kiedy 
on nawet nie miał postawionych 
żadnych zarzutów. Czy my żyje-
my w państwie prawa? – mówi 
pani Aneta, mam p. Piotra. 

Rodzina też swoje przeżyła
W czasie, kiedy pan Piotr 

przebywał już w areszcie po-
licja i prokuratura prowadziła 
szereg czynności w miejscu za-
mieszkania mężczyzny. Narze-
czona pana Piotra, pani Karoli-
na, z trudem do dzisiaj opowia-
da o tam, co się wtedy działo u 
nich w domu. 

-Przyszli, pokazali nakaz re-
wizji. Oczywiście powiedzia-
łam, żeby weszli, że nie mam 
nic do ukrycia. Zaczęli wywra-
cać wszystko do góry nogami, na-
wet kołdry z tapczanów wycią-
gać. Później zaczęli zadawać py-
tania, gdzie Piotr był w piątek po 
20:00. Powiedziałam, że w domu. 
Najpierw wspólnie oglądaliśmy z 
dziećmi film, a później poszliśmy 
spać. Jeszcze koło północy budzi-
łam Piotrka, że nad wsią lata he-

likopter i pełno samochodów jeź-
dzi. Nagle ten prokurator powie-
dział mi: Niech się Pani zastano-
wi, czy pani chce zniszczyć życie 
sobie i dzieciom i kryć „skórw…”, 
co dzieci gwałcili, czy powiedzieć, 
że Piotra nie było w domu. Po-
wiedział też, że może w każdej 
chwili wyrzucić te moje zeznania 
do śmieci i napisać nowe - opo-
wiada pani Karolina. 

Nie dość, że pani Karlina mu-
siała zmierzyć się z zachowa-
niem prokuratora to jeszcze psy-
chicznie dobijali ją niektórzy są-
siedzi. 

- Kiedy wychodziłam na po-
dwórko to niektórzy mówili, że 
Piotrek to pedofil. Tacy, którzy 
nie raz z nami tutaj siedzieli i 
grillowali. Pojawiały się też nie-
wybredne wpisy na Facebooku, 
a niektórzy twierdzili, że moje-
go męża trzeba zabić. Nie rozu-
miem, dlaczego wszyscy tak szyb-
ko obrócili się przeciwko nam, 
skoro on był niewinny i nawet 
wtedy nie usłyszał żadnych za-
rzutów. Dziś na szczęście to już 
się uspokoiło - opowiada p. Ka-
rolina. 

Szyderstwa spotkały także 
dzieci pana Piotra i pani Karo-
liny. 

-W poniedziałek, gdy dzieci je-
chały do szkoły, inne mówiły im, 
że ich tata to porywacz. Musia-
łam interweniować w szkole u 
dyrektora. Po tym dopiero to się 
uspokoiło – dodaje p. Karolina. 

Może to zemsta?
Ryszard D. jest doskonale zna-

ny panu Piotrowi i jego rodzinie. 
Wychowali się „na jednym po-
dwórku”. Mama p. Piotra miesz-
ka „ściana w ścianę” z ojcem 
„Bestii”. Pan Piotr z narzeczoną 
w domu, oddalonym dosłownie 
kilka metrów dalej. Sąsiedztwo 
z Ryszardem D. już po raz dru-
gi przysporzyło im kłopotów. 
To właśnie w domu pani Ane-
ty przed 7 laty mężczyzna po-
bił brutalnie 10-letnią wówczas 
dziewczynkę - a później półna-
gą pozostawił na ławce pod skle-
pem, przy kilkustopniowym 
mrozie. 

-Mieszkaliśmy w tym czasie w 
Szczecinie. Mieszkanie stało pu-
ste. On dorobił sobie klucze i tam 
zwabił to biedne dziecko i tak 
strasznie pobił. Kiedy z policją 
wróciłam do mieszkania, wszę-

dzie było pełno krwi – wspomina 
dziś p. Aneta i dodaje: nie wiem, 
może Rysiek chciał wrobić teraz 
mojego syna za to, że wtedy ze-
znawaliśmy w tej sprawie?

Pytany o to p. Piotr przyznaje, 
że nie wie, co o postawie swoje-
go sąsiada myśleć. 

-Widziałem ich dwa dni przed 
porwaniem. Rysiek poprosił mnie 
pisząc sms-a, żebym wymienił 
światło stopu w samochodzie. 
Zgodziłem się, bo to samochód 
jego ojca, a ja zawsze mu poma-
gam - to poczciwy człowiek.  Z ra-
cji tego, że wymieniałem to świa-
tło, wszędzie w samochodzie są 
moje odciski. Nie wiem, może on 
to zaplanował – zastanawia się 
pan Piotr. 

Mężczyzna zapowiada, że za-
łoży sprawę Ryszardowi D. z 
powództwa cywilnego, za to, 
że oskarżył go bezpodstawnie 
za rzekomy udział w porwaniu 
dziewczynki z Golczewa. 

Wszyscy się jednak zastana-
wiają, na jak długo Ryszard D. 
trafi do więzienia i jak będą żyć, 
kiedy wyjdzie na wolność. 

Na razie Ryszard D. i jego 
partnerka Elżbieta B. prze-
bywają w areszcie. Pozostaną 
tam najmniej 3 miesiące. Obo-
je usłyszeli zarzuty porwania i 
pozbawienia wolności nielet-
niej. Ryszard D. dodatkowo bę-
dzie musiał jeszcze odsiedzieć 
resztę wyroku (ponad 2 lata), 
jaki mu warunkowo zawieszo-
no po 7 latach. To właśnie po 
kilku tygodniach, po opuszcze-
niu ZK w Nowogardzie, zdecy-
dował się na porwie 12-letniej 
Amelii. Jakie miał co do niej 
zamiary- to z pewnością jedno 
z podstawowych pytań, na któ-
re odpowiedzi będzie szukała 
prokuratura. 

Marcin Simiński

Mama p. Piotra, p. Aneta ma żal do po-
licji, że w taki sposób potraktowała jej 
syna

Pan Piotr w pobliżu domu, w którym zo-
stał brutalnie zatrzymany przez policję
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Przyjmujemy zgłoszenia wystawców do udziału w Kiermaszu Wiel-
kanocnym, który odbędzie się w dniu 11.04.2017 r., od godz. 12:00 na 
Placu Wolności. Chętnych prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia 
do 05.04.2017 r. na adres e-mail: sekretariat@ndk.pl lub osobiście w se-
kretariacie NDK.

Inf. własne

Tworzenie w glinie to kreatywna zabawa rozwijająca zdolności 
manualne, odkrywająca talenty, wyrażająca nasze odczucia i poczu-
cie piękna. Zabawa z gliną jest też drogą do rozwijania świadomości, 
poczucia własnej wartości a także wzbogaca nasze wnętrze. Serdecz-
nie zapraszamy na nowo powstałe zajęcia ceramiczne, które odbywa-
ły się będą pod kierunkiem instruktora ceramiki, Grażyny Elwart. 
Spotkanie organizacyjne pt. „Ceramiczny świat fantazji. Motywy wiel-
kanocne” odbędzie się we wtorek, 21.03.2017 o godz. 17.00. 

Inf. własne

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałej grupy malarstwa, któ-
rą prowadził będzie artysta malarz, wychowanek Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Sztuk Artystycznych w 
Szczecinie, laureat wielu prestiżowych wyróżnień, Zbigniew Jawor-
ski. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę, 15 marca o 
godz. 17:00 w sali nr 2 NDK. 

Inf. własne

Nauka gry na flecie prostym, flażolecie, klarnecie i saksofonie, to 
nowe zajęcia w ofercie domu kultury. Na spotkanie organizacyjne 
zapraszamy 15 marca o godz. 16:00 do Sali nr 28 w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Zajęcia poprowadzi Ryszard Zagórski, doświadczo-
ny pedagog muzyczny i laureat wielu nagród na konkursach mu-
zycznych. Propozycja nauki gry jest kierowana do wszystkich bez 
względu na wiek. Zdolności muzyczne rozwijają się najbardziej w 
pierwszych kilku latach życia. Wcześniejsza nauka gry, to szybszy 
rozwój dziecka. Stwierdzono, że dzieci i młodzież uczące się grać 
na instrumentach muzycznych, już po roku osiągają zdecydowanie 
lepsze wyniki w nauce. Jednak, osoby dojrzałe także mogą rozwi-
jać swoje zdolności i zainteresowania muzyczne oraz grać na instru-
mentach. Muzykowanie jest wyjątkową formą relaksu i terapii.

Inf. własne

Gwiazdy polskiej sceny i ekranu: Maciej Damięcki, Adrianna 
Biedrzyńska, Piotr Pręgowski i Jacek Kawalec zagrają w spektaklu 
“Mężczyzna idealny”, który zaprezentowany zostanie na scenie NDK 
30 marca 2017 r. o godz. 19:00. Bilety w cenie 75 zł do nabycia w ka-
sie NDK, tel.: 91 39 26 262. Czy profesor zatrzyma szalony ekspe-
ryment? Czy mężczyzna idealny rzeczywiście istnieje? Czy można 
przeszczepiać osobowość? Oto pytania, na które odpowiedzą zna-
ni aktorzy, w najzabawniejszej komedii o mężczyznach idealnych, o 
szalonej pani naukowiec i klinice psychiatrycznej, która, zaczyna co-
raz bardziej przypominać nasz świat… 

Inf. własne

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Czas na wielki finał!
Już w najbliższą niedzielę (19 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, zostanie rozegrany 
wielki finał tegorocznej edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Starcie Wojcieszyna z Krzywi-
cami, poprzedzi mecz o 3. miejsce, w którym zmierzą się Węgorza oraz Czermnica. Zapo-
wiadają się spore emocje. 

W niedzielę (19 marca), w hali 
ZSP w Osinie, o godzinie 12:00 
Węgorza i Czermnica rozegra-
ją mecz o 3. miejsce tej edy-
cji Osińskiej Ligi Piłki Siatko-
wej. Na tym poziomie rozgry-
wek nie sposób wskazać fawory-
ta, tym bardziej, że wyżej noto-
wany po rundzie zasadniczej ze-
spół z Czermnicy, w ramach 5. 
kolejki zanotował porażkę z Wę-
gorzami. Wówczas padł wynik 
3:1, a Węgorza wygrywały odpo-
wiednio do 28., 19. i 21. punk-
tów. Czermnica z pewnością bę-
dzie chciała się zrewanżować za 
tamtą porażkę, zatem kibice już 
mogą zacierać ręce przed tym 
niezwykle ciekawym pojedyn-
kiem. Równie emocjonująco bę-
dzie o godzinie 13:30, gdy roz-
pocznie się spotkanie finałowe, 
w którym o tytuł mistrzowski 
powalczą obrońcy tego trofeum 
z Wojcieszyna oraz pretenden-
ci z Krzywic. Obydwie drużyny 

rywalizowały ze sobą w 9. ko-
lejce rundy zasadniczej i wów-
czas po wyczerpującej pięciose-
tówce, lepsi okazali się siatka-
rze z Krzywic. Dla Wojcieszyna, 
była to jedyna jak dotąd poraż-
ka w tej edycji rozgrywek Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Nieba-
wem przekonamy się, czy Krzy-
wice ponownie są w stanie spra-

wić niespodziankę i ograć fawo-
ryzowany Wojcieszyn? Po spo-
tkaniu finałowym organizatorzy 
przewidzieli czas na podsumo-
wanie oraz uroczyste zakończe-
nie VIII edycji ligi. Zapraszamy 
wszystkich miłośników siatków-
ki do Osiny.

KR

Rozpoczęcie ciekawej przygody z królewską grą

W SP 3 powstało Koło szachowe 
Gra w szachy trafiła do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej i zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. Bez względu na wiek dziecka szachy mogą 
poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł 
twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami nauka gry w sza-
chy trafiła do podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólne-
go dla szkoły podstawowej i za-
cznie obowiązywać od 1 wrze-
śnia 2017 r. Głównym celem tej 
decyzji jest zwiększenie umiejęt-
ności matematycznych uczniów. 

W Szkole Podstawowej nr 3 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Nowogardzie już w tym roku 
szkolnym odbywają się zaję-
cia koła szachowego. Ponieważ 
chętnych do nauki jest coraz 
więcej, zakupione zostały nowe 
szachownice, figury i zegar sza-
chowy. Opiekun szkolnego koła 
szachowego bierze udział w kur-
sie e-learningowym. 

Jest wiele argumentów, któ-
re przemawiają za tym, by roz-
począć ciekawą przygodę z kró-
lewską grą. Bez względu na wiek 
dziecka szachy mogą poprawić 
jego koncentrację, zwiększyć 
cierpliwość i wytrwałość, a tak-

że rozwinąć zmysł twórczy, in-
tuicję, pamięć oraz umiejętno-
ści analitycznego myślenia i po-
dejmowania decyzji. Gra w sza-
chy kształci ważne cechy osobo-
wości, uczy determinacji, moty-
wacji i sportowego zachowania. 

Szachy wzbudzają poczucie 
obiektywizmu, uczą tolerancji, 
wyrozumiałości, ambicji, radze-
nia sobie z porażkami, działania 
i podejmowania decyzji w sytu-
acjach stresowych, co pomaga w 
osiągnięciu sukcesu. Uczą także 

odporności psychicznej i opa-
nowania. Przysłowiowy spokój 
szachisty to panowanie nad swo-
imi emocjami.  Szachiści szyb-
ciej się uczą, zdobywając lepsze 
oceny nie tylko w naukach ści-
słych. 

Miejmy nadzieję, że dzieci 
przeniosą modę na szachy do 
swoich domów i staną się one 
dobrą alternatywą na wykorzy-
stanie czasu wolnego.

Inf. własna
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Piłkarze Pomorzanina  
wracają na boisko

Na początek 
Sarmata Dobra
W sobotę (18 marca), o godzinie 15:00, Pomorzanin Nowo-
gard na swoim stadionie zainauguruje rundę wiosenną w 
regionalnej okręgówce. Rywalami będą zawodnicy Sarmaty 
Dobra. Sympatycy Pomorzanina zapowiadają swoją liczną 
obecność, zachęcamy wszystkich, aby tego dnia odwiedzili 
stadion miejski przy ul. Wojska Polskiego. 

Spotkania Pomorzanina z Sar-
matą od zawsze elektryzują ki-
biców obydwu drużyn, którzy 
udają się na wyjazdy swoich ze-
społów. Tym razem również 
można spodziewać się sporej 
grupy sympatyków Sarmaty na 
stadionie w Nowogardzie. Dużą 
frekwencją mają również odpo-
wiedzieć kibice z Nowogardu, z 
grupy Young Boys’13. Aby zgro-
madzić jak największą liczbę ki-
biców, sympatycy Pomorzanina 
przygotowali plakaty, które roz-
wiesili na terenie naszego mia-
sta. Przed piłkarzami trudne za-
danie, bowiem braku awansu 
w obecnej sytuacji kibice jesz-
cze mogą wybaczyć, ale poraż-
ki z Sarmatą na swoim boisku 
- już nie bardzo... Podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego zmie-
rzą się zatem nie tylko z Sarma-
tą, ale przede wszystkim z presją 
wyniku. O tym jak źle prezen-
tował się Pomorzanin w sparin-
gach już informowaliśmy i nie 
ma sensu do tego wracać. Rów-
nie słabo w sparingach wypada-
li piłkarze Sarmaty, którzy tra-
cili sporo bramek i nie koniecz-

nie z silniejszymi rywalami, co 
Pomorzanin. Goście nieco się 
wzmocnili i wciąż pracują nad 
odbudowaniem swojego zespo-
łu. W ligowej tabeli Sarmata pla-
suje się na 12. miejscu z liczbą 
14 punktów, czyli o 10 punktów 
mniej niż Pomorzanin. Sarmata 
na wyjazdach wywalczyła zaled-
wie 1 punkt. W 7 dotychczaso-
wych wyjazdowych spotkaniach 
doberscy piłkarze przegrali 6 
spotkań, strzelając jedynie 5 goli 
i tracąc aż 28 bramek. Statystyki 
zatem przemawiają za Pomorza-
ninem, który u siebie wygrał 3 
spotkania, zanotował dwa remi-
sy i dwie porażki, strzelając 12 i 
tracąc 7 goli. W pierwszym me-
czu tych drużyn, nowogardzia-
nie wywieźli z Dobrej 3 punk-
ty wygrywając 1:2. Wierzymy, 
że podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego dobrze zainauguru-
ją rundę wiosenną i po ładnym 
meczu pokonają gości z Dobrej. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier 16. kolejki regionalnej 
okręgówki. 

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
16. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Iskierka Szczecin (18.03; 11:00)
Błękitni Trzygłów - Mewa Resko  (18.03; 14:00)
Promień Mosty - Masovia Maszewo  (18.03; 14:00)
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra (18.03; 15:00)
Tanowia Tanowo - Zootechnik Kołbacz  (18.03; 15:00)
Sparta Gryfice - Flota Świnoujście  (18.03; 15:00)
Odrzanka Radziszewo - Orzeł Łożnica  (18.03; 15:00)
Wicher Brojce - Pomorzanin Krąpiel  (19.03; 11:00)

Z kim i kiedy - publikujemy terminarz Pomorzanina

Ciekawe spotkania u siebie
Kibice Pomorzanina mogą już zacierać ręce, gdyż w najbliższą sobotę rozgrywki piłkar-
skie zainaugurują zawodnicy Pomorzanina Nowogard. Na początek podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zagrają z dwoma drużynami, które zdają się być w zasięgu nowogardzian. 
W trzecim spotkaniu na wiosnę, do Nowogardu przyjadą liderzy ze Świnoujścia. 

Koniec z przerwą zimową i 
czas powrócić na boiska regio-
nalnej okręgówki. Pomorzanin 
rozgrywki zainauguruje w naj-
bliższą sobotę (18 marca), o go-
dzinie 15:00, podejmując przed 
własną publicznością Sarma-
tę Dobra (więcej o tym meczu w 
odrębnym artykule). W swoim 
drugim występie, Pomorzanin 
pojedzie do Kołbacza, aby zagrać 
z tamtejszym Zootechnikiem. 
Rywale zajmują ostatnie miejsce 
w ligowej tabeli, z zaledwie jed-
nym punktem na koncie. Jesienią 
Pomorzanin wysoko pokonał go-

ści z Kołbacza 5:0. W tych dwóch 
pierwszych spotkaniach należy 
wywalczyć 6 punktów, bo każdy 
inny scenariusz będzie traktowa-
ny jak porażka. W dniu 1 kwiet-
nia, w ramach 18. kolejki na ki-
biców w Nowogardzie czekać bę-
dzie nie lada gratka. Rzadko kie-
dy zdarza się, aby przy ul. Woj-
ska Polskiego zagrał taki klub 
jak Flota Świnoujście. „Wyspia-
rze”, którzy jakiś czas temu zosta-
li zdegradowani z I Ligi, powoli 
pną się w górę, w hierarchii pol-
skiej piłki. Mecz z Flotą rozegra-
ny zostanie w sobotę, o godzinie 
16:00. Przypomnijmy, że w Świ-
noujściu, Pomorzanin przegrał 
6:0. Kolejne spotkania to wy-
jazd do Krąpiela, który walczy o 
utrzymanie, natomiast w 20. ko-
lejce, Pomorzanin zagra u sie-
bie z silną Mewą Resko. Kolejny 
wyjazd to mecz z Orłem Łożni-
ca, po którym przyjdzie następne 
wyzwanie - czyli rewanż z Maso-
vią za dotkliwą porażkę w Ma-
szewie 4:0. Spotkanie z Masovią 
odbędzie się 29 kwietnia, o go-
dzinie 16:00. Będzie to intensyw-
ny okres dla podopiecznych Zbi-
gniewa Gumiennego, bo następ-
ne spotkania Pomorzanin roze-
gra 3 i 6 maja, odpowiednio w 
Mostach z Promieniem oraz w 
Nowogardzie z Odrzanką. Sezon 

2016/2017 dla Pomorzanina za-
kończy się 17 czerwca, wyjazdem 
do Dobrej Szczecińskiej. Wierzy-
my, że w rundzie wiosennej kibi-
ce Pomorzanina będą mieli wię-
cej okazji do zadowolenia i w 
szczególności podczas spotkań 
rozgrywanych przy ul. Wojska 

Polskiego, będą mogli oglądać 
piękne akcje i gole swoich piłka-
rzy. Przy artykule przypomina-
my, jak kształtuje się ligowa ta-
bela, a także publikujemy pełen 
terminarz rundy wiosennej. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 15 40 76 14 13 1 1
2 Masovia Maszewo 15 37 53 22 12 1 2
3 Wicher Brojce 15 33 37 21 10 3 2
4 Mewa Resko 15 33 32 19 11 0 4
5 Sparta Gryfice 15 28 28 26 9 1 5
6 Błękitni Trzygłów 15 25 40 27 8 1 6
7 Pomorzanin Nowogard 15 24 21 22 7 3 5
8 Promień Mosty 15 22 31 37 7 1 7
9 Iskierka Szczecin 15 20 33 22 5 5 5
10 Orzeł Łożnica 15 19 29 36 6 1 8
11 Odrzanka Radziszewo 15 17 23 31 5 2 8
12 Sarmata Dobra 15 14 18 40 4 2 9
13 Pomorzanin Krąpiel 15 13 23 46 4 1 10
14 Tanowia Tanowo 15 11 25 39 3 2 10
15 Ehrle Dobra Szczecińska 15 9 22 46 2 3 10
16 Zootechnik Kołbacz 15 1 16 59 0 1 14

Terminarz rundy wiosennej
16. kolejka (18 marca):
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra  (15:00)
17. kolejka (26 marca):
Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Nowogard (15:00)
18. kolejka (1 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Flota Świnoujście  (16:00)
19. kolejka (9 kwietnia):
Pomorzanin Krąpiel - Pomorzanin Nowogard (13:30)
20. kolejka (15 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko  (13:00)
21. kolejka (23 kwietnia):
Orzeł Łożnica - Pomorzanin Nowogard   (14:00)
22. kolejka (29 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo  (16:00)
23. kolejka (3 maja):
Promień Mosty - Pomorzanin Nowogard  (16:00) 
24. kolejka (6 maja):
Pomorzanin Nowogard - Odrzanka Radziszewo (16:00)
25. kolejka (13 maja):
Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Nowogard  (16:00)
26. kolejka (20 maja):
Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce  (16:00)
27. kolejka (27 maja):
Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard  (15:00)
28. kolejka (3 czerwca):
Pomorzanin Nowogard - Tanowia Tanowo  (17:00)
29. kolejka (10 czerwca):
Pomorzanin Nowogard - Iskierka Szczecin  (17:00)
30. kolejka (17 czerwca):
Ehrle Dobra Szczecińska - Pomorzanin Nowogard (16:00)

Po przerwie zimowej, stadion w Nowogardzie ponownie zapełni się kibicami Pomorzanina
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWirOWnia DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzem DO KLIENTA

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Liga Przełajowa i MTB - wielki finał

Jakub Wielowski zwycięzcą 
klasyfikacji generalnej
W niedzielę (12 marca), w nowogardzkim „Sarnim Lesie” została przeprowadzona V se-
ria Ligi Przełajowej i MTB, która w okresie zimowym 2016/2017, rozgrywana była zarów-
no w Nowogardzie, jak i w Goleniowie. Było to zarazem ostatnie finałowe spotkanie kola-
rzy. Po zliczeniu wszystkich punktów, najlepszym zawodnikiem kategorii Open został Ja-
kub Wielowski. 

Podczas finałowej V serii Ligi 
Przełajowej i MTB, w katego-
rii Open wystartowało w sumie 
10 kolarzy - 8 w przedziale wie-
kowym M1 oraz 2 w M2. Zwy-
cięzcą piątej serii został Marek 
Miśkiewicz, który pokonał tra-
sę z czasem 00:41:20. Miśkie-
wicz wywalczył tym samym 11 
punktów do klasyfikacji gene-
ralnej, jednak zwycięstwo nie 
pozwoliło nowogardzkiemu ko-
larzowi awansować na podium 
całego cyklu. Na drugim miej-
scu z liczbą 9 punktów uplaso-
wał się Jakub Wielowski, nato-
miast trzeci stopień podium V 
serii przypadł Jakubowi Krause. 
Spośród dwóch kolarzy katego-
rii M2 szybszy był Zbigniew Ju-
nak z STC Stargard, który wy-
grał rywalizację z Januszem Pie-
truszewskim. Pośród kobiet wy-
startowała tylko Anna Kłos, któ-

ra do swojego dorobku dopisze 
tym samym 5 punktów. W kate-
gorii Młodzik zwyciężył Hubert 
Grygowski, który na mecie wy-
przedził Roberta Krause i Jacka 
Fecaka. Pośród Żaków wygrał 
Filip Kowalski. Tym samym, po 
dopisaniu punktów z finałowej 
serii, klasyfikacja generalna w 
poszczególnych kategoriach zo-
stała już rozstrzygnięta. W Ka-
tegorii M1 zwyciężył Jakub Wie-
lowski - zdobywca 39 punktów. 
Na drugim miejscu uplasował 
się Łukasz Janic, który zgroma-
dził 36 punktów. Najniższy sto-
pień podium wywalczył Jakub 
Krause, który uzbierał 27 punk-
tów. W kategorii M2 zdecydo-
wanym zwycięzcą został Janusz 
Pietruszewski, który po pięciu 
startach ma na koncie 45 punk-
tów. Drugie miejsce przypadło 
Zbigniewowi Junakowi, który 

zgromadził 22 punkty. Podium 
uzupełnił Franciszek Harbace-
wicz z JF Duet Goleniów Nexe-
lo, który wywalczył w sumie 20 
punktów. Pośród pań zwycięży-
ła Nikola Wielowska z 15 punk-
tami na koncie, wyprzedzając o 
7 punktów Annę Kłos. Najlep-
szym Młodzikiem okazał się Ro-
bert Krause, który wywalczył 
w całym cyklu 19 punktów. Na 
drugim stopniu podium uplaso-
wał się Hubert Grygowski, nato-
miast trzecie miejsce wywalczył 
Jacek Fecak. W kategorii Żak, 
odbył się tylko jeden wyścig - 
ten rozegrany w V serii, zatem 
klasyfikacja z niedzielnej rywa-
lizacji, zalicza się do „generalki”. 
Przy artykule publikujemy kla-
syfikację w poszczególnych ka-
tegoriach. 

KR

Liga Przełajowa i MTB Nowogard/Goleniów 2016/2017

Seria V:
Kategoria M1
1. Marek Miśkiewicz (Nowogard STC Stargard)   11 pkt.
2. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)    9 pkt.
3. Jakub Krause (Nowogard)    8 pkt.
4. Łukasz Janic (LKK Nowogard)     7 pkt.
5. Artur Pulchny (Bike Team Szczecin)    6 pkt.
6. Piotr Kamiński (Świnoujście)     5 pkt.
7. Grzegorz Fecak (Nowogard)     4 pkt.
8. Przemysław Tukan (Szczecin)     3 pkt.
Kategoria M2
1. Zbigniew Junak (STC Stargard)     11 pkt.
2. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)    9 pkt.
Kobiety
1. Anna Kłos (Bike Team Szczecin)     5 pkt.
Młodzik
1. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)    5 pkt.
2. Robert Krause (LKK Nowogard)     3 pkt.
3. Jacek Fecak (LKK Nowogard)     2 pkt.
4. Norbert Strojny (LKK Nowogard)    1 pkt.
Żak
1. Filip Kowalski (LKK Nowogard)     5 pkt.
2. Miłosz Babierecki (LKK Nowogard)    3 pkt.
3. Alicja Fecak (LKK Nowogard)     2 pkt. 

Klasyfikacja Generalna
Kategoria M 1
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)    39 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)     36 pkt.
3. Jakub Krause (Nowogard)     27 pkt.
4. Marek Miskiewicz (Nowogard STC Stargard)   25 pkt.
5. Jarosław Panejko (Cubica Racing Team)    20 pkt.
Kategoria M2
1. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)    45 pkt.
2. Zbigniew Junak (STC Stargard)     22 pkt.
3. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów Nexelo)  20 pkt.
4. Piotr Bąkowski (Cubica Racing Team)    11 pkt.
5. Zbigniew Szkołuda (JF Duet Goleniów Nexelo)   9 pkt.
Kobiety
1. Nikola Wielowska (BCM Ziemia Darłowska)   15 pkt.
2. Anna Kłos (Bike Team Szczecin)     8 pkt.
Młodzik
1. Robert Krause (LKK Chrabąszcze Nowogard)   19 pkt.
2. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze Nowogard)   16 pkt.
3. Jacek Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)   7 pkt.
4. Mateusz Krugły (LKK Chrabąszcze Nowogard)   6 pkt.
5. Karol Dzierżawski (Ratusz Maszewo)    3 pkt.
Żak
1. Filip Kowalski (LKK Chrabąszcze Nowogard)   5 pkt.
2. Miłosz Babierecki (LKK Chrabąszcze Nowogard)   3 pkt.
3. Alicja Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt. 

Po V seriach kolarze rozstrzygnęli klasyfikację w Lidze Przełajowej i MTB
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ATERIMA MED
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SPRZEDAM MIESZKANIE 
o pow. 91m2, w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz  
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 

608 330 928

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

WALBUD.  

Zatrudni operatora 
koparki-ładowarki 

mile widziane 5-letnie doświadczenie. 
604 164 710

UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak  
w Nowogardzie 

informuje członków Kola, 
że dnia 19.03.2017 r. 

Organizujemy zawody wędkarskie 
spławikowe na jeziorze w Nowogardzie. 

Zbiórka o godz. 9 przy Restauracji Neptun. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie wędkarskim 

Tęczak ul. Waryńskiego 2 do dnia 17.03.17r. 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Kontakt pod nr tel. 91 577 25 14
CV kierować do: 

znadkierniczny@koschem.pl

- pakowacza, pakowaczka
- operatora - ustawiacz 
   linii technologicznej
Wymagania: Chęć do pracy
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e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
ciastkarz – cukiernik

MIEJSCE PRACY: Goleniów
WYMAGANIA:  Kilkuletni staż pracy
  Dobra znajomość procesów produkcyjnych
  Umiejętność samodzielnej pracy
OFERUJEMY: Umowę o pracę
  Wysokie wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 
914 182 216 w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie Spół-
dzielni, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów (sekretariat). 
Na spotkanie prosimy zabrać posiadane świadectwa pracy lub inne 
dokumenty pracownicze. Nie udzielamy informacji telefonicznych na 
temat warunków pracy.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
piekarz

Miejsce pracy:  Goleniów 
•	 mile widziane doświadczenie w branży piekarniczej,
•	 książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: osobisty w siedzibie 
Spółdzielni, Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 18 (sekretariat),  te-
lefoniczne pod nr telefonu 914182216, lub wysłanie CV na adres 
spolemgoleniow@wp.pl.

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym bu-
downictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 056.

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Bankowej, na I piętrze, 
62,20 m2, cena 190 tyś. Mieszkanie moż-
na zakupić w programie MDM.tel. Kontak-
towy: 530 450 720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie sprzedam 
(74m2) w Nowogardzie,3 pokoje, kuchnia 
i łazienka do remontu. 691 886 623, 604 
177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Dom do wynajęcia przy drodze S-6 Olcho-
wo przy CPN, Goleniów-Nowogard. 91 39 
21 691, 501 814 871 

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 045 
404 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Monte Casino. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum. Tel. 730-096-281

•	 Działki budowlane uzbrojone Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. 691 10 
02 49 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe. Tel. 667 353 565 

•	 Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca lub Zam-
kowa. Tel. 500 508 904 

•	 Sprzedam garaż Zamkowa, 16 000 zł. Tel. 
691 32 66 10 

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy 
lesie. 660 206 833 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod zabudo-
wę cena od 55 do 69 zł /1m2. Tel. 501 307 
666 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Działkę budowlaną o pow. 1100m2 na te-
renie Nowogardu sprzedam (linia energe-
tyczna śr. napięcia  nad działką). Tel. 510 
727 667 

• Sprzedam dom przy ul. A.Mickiewicza. 
Tel. 570-979-414

•	 Sprzedam mieszkanie kompletnie ume-
blowane i wyposażone w sprzęt AGD 
45m2 na parterze wraz z działką ogrodo-
wą. 601 408 599, 663 366 727

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 507 975 
887 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 
605-749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
927 296

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
Zamkowej. 788 566 432 

•	 Do	wynajęcia	kawalerka	od	25.03,		900	zł+	
opłaty, umeblowane kaucja na 2 miesiące. 
Tel. 666 128 274 

• Do wynajęcia mieszkanie 75m2, trzypo-
kojowe. Tel. 607 314 639 

•	 Kupię dom Nowogard okolice ok. 150m. 
Tel. 508 285 210

• Pilnie poszukuje mieszkanie (2pok.)do 
wynajęcia. 507 198 447 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, moto-
rowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 2013 
pierwszy właściciel serwisowany w Aso 
przebieg 48 tys., stan bardzo dobry. Tel. 
513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

•	  Sprzedam motocykl YAMAHA 125 dt, rok 
produkcji 1998, stan bardzo dobry. 721 
157 504 

•	 Sprzedam Mercedesa W-210 poj.2.2 CDI, 
stan bardzo dobry. 788 620 368 

•	 Sprzedam corsa C 600 zł. 519 385 158 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam presę kostkującą i pług ażurowy 
obracany. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Sprzedaż jęczmień paszowy, cena 65 zł 
za kwintal. 531 741 232 

•	 Sprzedam kombajn zbożowy Case 431 he-
der 3,20 m, lejek do nawozu, redła do ziem-
niaków brony zawieszane. Tel. 661 751 296 

• Kurki nioski odchowane powyżej 7 ty-
godni. Sprzedaż od 27.03, Żabowo 13. 
Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

•	 Sprzedam wał podwójny uprawowy stru-
nowy o szer. 3 m, stan bardzo dobry, 2014 
roku, 1400 zł. 512 532  734 

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 853 573 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-

LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
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• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 665 720 
037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z wieloletnim 
doświadczeniem, poddaszy, adaptacja 
pomieszczeń, glazura, terakota, elewacje. 
Więcej informacji pod numerem 608 825 
600 

• POLVAN ocieplenia budynków, szpachlo-
wanie, zwycięzca konkursu na najlepszy 
blok. Tel. 731 517 928 

•	 Dachy, ocieplenia. 660 879 108 

•	 Wykonam prace remontowe. 669 526 858 

•	 Wykonam budowę domu, doradztwo, do-
świadczenie. Zapraszam. 535 008 877

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
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•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię	kierowce	C+E.	Tel.	783	678	674	

•	 Pokojowy/pokojowa, Meklemburgia 
(Niemcy), poszukujemy pań i panów do 
pracy w hotelarstwie na terenie Niemiec. 
Zapewniamy zakwaterowanie i transport, 
stawki niemieckie. Tel. 91 820 17 30

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 , 502 239 619

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu, wyma-
gana znajomość obsługi komputera. 91 
39 21 220

•	 Zatrudnię	kierowcę	C+E,	praca	na	miejscu.	
78 36 78 674 

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. Tel. 530 
395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę dorywczo 
na soboty do sklepu w godz. 8-16.00. 530 
395 368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wymagana 
znajomość językow obcych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomością języ-
ka angielskiego. 530 924 991 

•	 Zlecę wykonanie podłogi w garażu, 200 
m2. 694 459 638 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 694 459 638 

•	 Zatrudnię cieślę. 694 459 638 

•	 Zatrudnię	 kierowcę	 kat.	 C+E.	 Transport	
krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisku bar-
manka. 693 521 211 

•	 Przyjme pracownika na budowę z do-
świadczeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 Na fermę drobiu pracownika fizycznego 
przyjmę. 511 731 352

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-
816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, stan bar-
dzo	dobry+	DVD	Sony.	513	444	970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wy-
soka jakosc niemiecka,do domku,domu 
wielorodzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z materacem, 
Wymiary 160x200cm używane, stan dobry 
cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam	szafę	+2	komody.	Prawie	nowe	
za pół ceny. 665 541 960 

•	 Stare samochody, motocykle, motorowe-
ry, części, literaturę kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew sezonowane 7 
lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam	stół	do	tenisa	stołowego	+	siat-
ka. Cena 590 zł. 733 794 989

•	 Sprzedam fotelik samochodowy czerwony 
maxi-cosi 9-18kg stan bardzo dobry 150 zł. 
608 466 133 

•	 Włókno szklane 100 m bieżacych. Tanio. 
91 39 79 443 

•	 Owczarki niemieckie suczki po rodzicach z 
rodwodem. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę au-
tomatyczną 1,5 roku, maty legowiskowe  
gumowe konie, bydło. 91 39 79 313 po  
18-stej.

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PILNIE POSZUKUJEMY 
DLA NASZYCH KLIENTÓW 

MIESZKAŃ 3 POKOJE W 
NOWOGARDZIE

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
NOWOGARD- 67,7 m2, trzypokojowe      CENA: 199 tys.
DOBRA- 36m2, dwupokojowe                   CENA 65 tys.
NOWOGARD- 46 m2, dwupokojowe        CENA: 118 tys.
NOWOGARD- 74 m2, trzypokojowe         CENA: 187 tys.
RESKO-39,6 m2, dwupokojowe                 CENA: 40 tys.
NOWOGARD- 52,22 m2, dwupokojowe    CENA: 165 tys.
SZCZECIN- 32 m2,kawalerka                    CENA: 115 tys.
NOWOGARD-44,48 m2, dwupokojowe     CENA: 125 tys.
NOWOGARD-35,26m2, dwupokojowe      CENA: 116 tys.
NOWOGARD-28,63 m2, kawalerka           CENA: 94 tys.
NOWOGARD-47,98 m2, dwupokojowe     CENA: 129 tys.
NOWOGARD-100m2, czteropokojowe      CENA: 278 tys.
NOWOGARD-67,73 m2, dwupokojowe     CENA: 250 tys.
NOWOGARD-79,30 m2, czteropokojowe  CENA: 229 tys.
NOWOGARD- 55m2, czteropokojowe       CENA: 149 tys.
NOWOGARD- 77,2 m2, trzypokojowe       CENA: 199 tys. 
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ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

W. Chmielarz, R. Ćwirlej,  
G. Grzegorzewska,  

M. Guzowska, J. Jodełka,  
R. Małecki, M. Mizuro,  

R. Mróz, J. Opiat-Bojarska,  
M. Sobieszczańska, M. Wroński

REWERS
Jedenastu najlepszych pol-

skich autorów kryminałów, je-
denaście miejscowości, z któ-
rych każda naznaczona jest 
zbrodnią.

Każde miasto ma swój re-
wers. Znajome  nazwy, utarte 
ścieżki i oswojone miejsca kry-
ją ciemną stronę schowaną pod 
osłoną nocy, w zapomnianych 
schowkach, starych piwnicach, 
a często -  za oknami pozornie 
zwykłych mieszkań. Pamiętają i 
wiedzą o niej mury budynków, 
brukowane uliczki, ciemne za-
kamarki parków, miejskie sta-
wy i rzeki.

Rewers to podróż po mrocz-
nej stronie polskich ulic, zauł-
ków i dzielnic, po kraju nieroz-
wikłanych zabójstw, zdrad i ta-
jemnic przeszłości.

PiOnOWO:
1. antyczny ornament
2. majaczenie
3. naprzeciwko wylotu
4. e pół tonu wyżej
5. średniowieczny władca afrykański
6. amerykański tygodnik
7. port Japonii
8. symbol erbu
9. trudno topliwy metal l.a.76
10. miasto w Japonii (Honsiu), ośrodek 
kultu religijnego z kompleksem świą-
tyń shintoistycznych
11. okres dziejowy
12. płyta kompaktowa
13. unos
14. opowiada bajki
15. ischias, nerwoból
16. tamte kobiety
17. żołnierz Chrobrego
18. jeden z sędziów w Hadesie
19. gwóźdź programu
20. miasto w Grecji, ośr. turystyczny, 
zabytkowe świątynie bizantyjskie
21. rzadkie imię męskie
22. rzeka w Rosji
23. pława
24. część wagi, na którą kładzie się wa-
żony towar
25. oznaczenie jednostki paskal
26. imię Pugaczowej

27. ozdobna płytka glazury
28. jednostajna praca
29. miasto w Turcji
30. bojaźń, lęk
31. bez połysku
32. zarodek ludzki
33. narkoman
34. Elżbieta
35. wędliniarz
36. antylopa z Etiopii
37. nitkowata komórka w zarodniku 
mszaków
38. zmawianie się, konspirowanie
39. artykuły gospodarstwa domowego
40. zwierzęta do zejścia na nie
41. przed si
42. nandu
43. drewniana zatyczka osi koła
44. szlam
45. z Kofi Annanem na czele
46. symbol niklu
47. konspiracyjna organizacja wojsko-
wa
48. chroni państwo
49. tatarak
50. Waldemar, premier
51. kotka wierzbowa
52. roślina lecznicza
53. wymarły ptak z Nowej Zelandii
54. l. a. 68
55. niewolnik dawniej

56. iloraz inteligencji
57. komputer osobisty
58. dopływ Dunaju
59. przedstawienie nagiego ciała ludz-
kiego w sztuce
60. morski skorupiak
61. rude futro
62. mocna zasada
63. sztuka po łacinie
64. konspiracyjna organizacja wojskowa
65. można go mieć na kogoś
66. skusiła Adama
67. krzyżówka dromadera z baktria-
nem
68. bóg egipski
69. 100 m2
70. zgoda, w porządku
71. litera grecka

POziOmO:
72. okres postu
73. członek SS
74. przodek Baska
75. np. prawosławie
76. 100 m2
77. np. ind
78. decyduje o płci dziecka
79. miasto w Saksonii
80. pierwsza pietruszka
81. jednostka informacji
82. pantera

83. wyższy urzędnik w dawnej Turcji
84. genetyczny zapis
85. symbol erbu
86. matador
87. przewód stykający się z gruntem
88. służy do połowu ryb
89. przewodniczący sejmu
90. pajęcza nie do szycia
91. niższa lub wyższa parlamentu
92. koleżanka, kamratka
93. ad acta
94. cichy, tłumiony płacz
95. ... "King" Cole
96. erka
97. syn Posejdona
98. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
99. wieś nad Liwcem
100. kwasy w komórce
101. miasto w płd. Algerii
102. oles, grąd
103. rywal Sony
104. powieść Zbigniewa Brodzkiego 
105. zbiór głównych zasad wiary
106. symbol złota
107. brunatny minerał
108. powieść Barbary Gordon
109. Trojanowska dla przyjaciół
110. metropolia Cypru
111. paryski burmistrz

112. jezioro obok Morąga
113. głosiciel jakiejś idei
114. z rafy w pierścionku
115. Akwizgran
116. krzykliwy lub grubodzioby
117. tytuł uczonych żydowskich
118. waluta Indii
119. mityczny świat zmarłych
120. miasto w Birmie
121. model opla
122. symbol srebra
123. prawy dopływ Kury
124. puszka dla oszczędnych
125. debata, dyskusja

PODPOWIEDŹ: ALOSOM, APATYT, 
CLOU, IZNIK, NGOLA, UARGLA.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nie pisz credo na par-
kanie

Grażyna Siedlecka, Helena 
Iwan, Zofia Lepka, Lucyna An-
drzejczak, Andrzej Leszczyński, 
Alicja Wypych, Danuta Skowron, 
Martyna Grenda, Szymon Rybar-
czyk, Justyna Grenda, Barbara Pę-
dziszczak, Justyna Grenda, Hali-
na Galus, Maria Machocka, Pela-
gia Feliksiak, Robert Kierzyk, Da-
nuta Skowronek, Henryk Rosa, 
Agnieszka Skowrońska

Nagroda książkowa: Henryk 
Rosa

Zwycięzcy prenumerata: Ju-
styna Grenda, Agnieszka Skow-
rońska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Wiktoria Fluder, 

Igor Grenda, Nadia Grenda, Ma-
ciek Pędziszczak, Szymon Nagły, 
Aleksadra Gizińska, Iga Kamińska, 
Mateusz Wiertalak, Kacper Skow-
roński, Ewelina Grabowska

Zwycięzca: Szymon Nagły
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Viva Moda
ul. Poniatowskiego 2/2 

Duży wybór odzieży damskiej i akcesoriów 
Czynny: pon.-pt godz. 10-18, sb. godz. 10-14

NOWO OTWARTY SKLEP 

Viva Moda

Viva Moda

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s.  10

mł. asp.A. Artemiuk 
nagrodzony

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 6

Książka nowogardzkiej 
autorki

s. 11

s. 5

OgłOszeniA

Czytaj s. 3

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz.  10-12
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Pocięła sobie nożem przedramię 

„Niebieski Wieloryb” 
dotarł do Nowogardu

Nasz Felieton

Zrozpaczone 
dinozaury Czytaj s. 4

z Must Be the Music 
do seminarium

numizmatycy 
odznaczeni

sport

Blamaż na 
inauguracje

Wystawa lalek 
w bibliotece

s. 8

OgłOszeniA

Viva Moda
ul. Poniatowskiego 2/2 

Duży wybór odzieży damskiej i akcesoriów 
Czynny: pon.-pt godz. 10-18, sb. godz. 10-14

NOWO OTWARTY SKLEP 

Viva Moda

Viva Moda

ZAPRASZAMY
Czytaj s. 5

Inwestycja 
uratowana

W gdyni i Pyrzycach 

Bili swoje 
rekordy

s. 10

Dzień 
wagarowicza- 
Policja 
ostrzega s. 3
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nasza sonda    Kronika policyjna

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

Dzisiaj (21.03), świętujemy kalendarzowy, pierwszy dzień 
wiosny. Wiąże się to z wiosennymi porządkami, i m.in. 
przygotowaniami na działkach i w ogrodach. Zapytaliśmy 
więc mieszkańców, czy zrobili już swoje pierwsze, wiosen-
ne porządki?

Pani Henryka: Już jakiś czas 
temu zaczęłam przygotowania do 
wiosny. Na działce na razie nie-
wiele, jedynie zruszyłam ziemię, 
aby rośliny mogły zacząć rosnąć. 
Natomiast w domu już pierwsze, 
wiosenne porządki mam zrobio-
ne. Posprzątane mieszkanie i okna 
umyte. Teraz czekam na wiosnę.

Pan Marian: Na działce już 
jesteśmy po pierwszych wio-
sennych porządkach. Wszyst-
ko zrobione. Wyplewione, przy-
cięte. Tak, jak się należy. Teraz 
tylko czekam na cieplejsze dni, 
aby w pełni podziwiać uroki 
wiosny.

Pani Teresa: Niestety z przyczyn 
niezależnych ode mnie nie mogłam 
jeszcze nic zrobić na działce. Cze-
kam, aż zdrowie mi pozwoli i kie-
dy tylko będę mogła, to od razu 
wezmę się do pracy, zarówno na 
działce, jak i w domu.

Pan Ireneusz: Jeżeli chodzi o 
wiosenne porządki, to te mnie 
nie dotyczą. Nie chodzę na dział-
kę ani do ogrodu. Wiosnę trak-
tuję bardziej emocjonalnie i kie-
dy przychodzi ten czas, staram się 
psychicznie do tego przygotować. 
Staram się wzbudzić w sobie ra-
dość na nadchodzące, cieplejsze 
wiosenne dni.

Pani Henryka : Mam działkę 
obok domu, więc pierwsze przygo-
towania do wiosny mam za sobą. 
Czekam teraz na ładniejszą po-
godę. W domu też już jestem po 
pierwszych porządkach, nie tylko 
ze względu na wiosnę, ale także i 
na nadchodzące święta.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

13.03.2017 r. 
Godz. 11.40 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 5 Marca, pomiędzy pojazdami 
Mercedes oraz Ford. 

Godz. 17.50 
W sklepie Biedronka, przy 

ul. Bohaterów Warszawy, ujęto 
sprawcę kradzieży sklepowej. 

14.03.2017 r. 
Godz. 13.30 
Pracownik sklepu Lidl powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 

Godz. 16.30 
W miejscowości Żabowo za-

trzymano pojazd marki VW Ti-
guan pochodzący z kradzieży na 
terenie Niemiec. 

Godz. 17.00
Znaleziono błąkającego się psa 

w miejscowości Żabowo.
Godz. 17.30 
Kradzież roweru górskiego 

marki Peugeot na ul. Kowalskiej. 
Godz. 17.20

 Uszkodzenie powłoki lakierni-
czej samochodu marki Hyundai 
I30 na parkingu przy ul. 3 Maja. 

15.03.2017 r. 
Godz. 23.10
W pobliżu miejscowości Wierz-

bięcin kierujący samochodem 
Seat zjechał na pobocze i uderzył 
w drzewo. 

16.03.2017 r. 
Godz. 15.40 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Racibora, pomiędzy pojazda-
mi Toyota oraz Skoda. 

Godz. 19.20 
W sklepie Intermarche ujęto 

sprawcę kradzieży sklepowej. 
17.03.2017 r. 
Godz. 09.30 
Powiadomienie o kolizji drogo-

wej na Placu Wolności pomiędzy 
pojazdami Audi A6 i autokarem. 

Godz. 16.15 
Do zderzenia samochodów 

marki VW Sharan oraz Ford do-
szło na drodze pomiędzy Nowo-

gardem a m. Długołęka. 
Godz. 16.45 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka, przy ul. Bohaterów War-
szawy, zatrzymał sprawcę kradzie-
ży sklepowej. 

Godz. 20.30 
Kolizja drogowa na ul. Bema, 

pomiędzy pojazdami Audi A4 i 
VW LT. 

Godz. 21.30 
Powiadomienie o szkodzie par-

kingowej przy ul. 700 Lecia, gdzie 
uszkodzeniu uległ samochód Seat. 

18.03.2017 r. 
Godz. 20.50 
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki Ford Galaxy. 

19.03.2017 r. 
Godz. 20.50
Kolizja droga na ul. Gen. Bema 

pomiędzy pojazdami VW Passat 
oraz Honda Accord.

               st. insp. Klaudia Gieryń 

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi
Andrzej Rudziński: lat 38, zmarł 19.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 21.03.2017r., o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Janina Berezowska: lat 84, zmarła 20.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 22.03.2017r., o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uwaga!

Znaleziono 
telefon!

W czwartek, 16.03., obok Willi 
Zbyszko, znaleziono widoczny na 
zdjęciu telefon. Właściciela prosi-
my o odbiór w redakcji DN, przy 
ul. Bohaterów Warszawy 7a.

Dzień Dziecka z Policją 
Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                   

zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funk-
cji Komendanta Komisariatu Policji w dniu 01.06.2017 r. 

poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Dzielnicowy w moich 
oczach”

Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 
25.05.2017 r. do Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole

 
  PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 

   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie; Kierowanie odprawą 

 Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w No-
wogardzie;   Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAMA
OgłOszenie

Sprzedam mieszkanie 
o pow. 91m2, w trzyrodzin-

nym budynku w Nowogar-
dzie wraz z ogrodem, garażem i 
udziałem w budynku gospodar-

czym. 
608 330 928

OgłOszenie

SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC 
Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne
 do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje

 tel.505-393-636 po godz 14 ej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Do wynajęcia 
powierzchnie 
magazynowe 

w Nowogardzie 
601 544 530

Do wynajęcia
 plac parkingowy 

ogrodzony, 
monitoring. 

601 544 530

Zaginął kot
 o imieniu Filemon w nocy 
13 na 14 marca przy ulicy 

Zamkowej w Nowogardzie ko-
lor czarny półdługowłosy .Jeśli 
ktoś go widział lub znalazł pro-

szę o kontakt na nr

 tel 782118783

Pocięła sobie nożem przedramię 

„Niebieski Wieloryb” dotarł do Nowogardu
Gra w wyzwania, która powstała najprawdopodobniej w Rosji, dotarła do Polski, w tym do Nowogardu – dowiedziała się redakcja DN. Uczennica jednego 
z nowogardzkich gimnazjów miała właśnie pod wpływem tej gry zrobić sobie krzywdę. Do najgorszego na szczęście nie doszło, dzięki reakcji rówieśników.

„Niebieski Wieloryb” skierowa-
ny jest do dzieci w wieku od 10 do 
15 lat, które podatne są na mani-
pulacje. Gra polega na wykony-
waniu określonych zadań. Dziec-
ko loguje się na stronie gry, gdzie 
podaje pełne dane osobowe w tym 
numer telefonu, na który przycho-
dzą zadania do wykonania. Otrzy-
mują „opiekuna”, który rzuca im 
coraz bardziej niebezpieczne wy-
zwania. Jednym z nich jest samo-
okaleczenie się i wycinanie na cie-
le dziwnych znaków, w tym m.in. 
wieloryba. Jednak jest to tylko po-
czątek, ponieważ później dzieci 

dostają takie zadania jak: głodze-
nie się, zakaz spania, oglądanie sa-
dystycznych filmów, wbijanie igły 
w ciało, stanąć na krawędzi mostu 
lub dachu. W ostatni dzień dziec-
ko ma wykonać skok z wysokiego 
budynku, tym samym popełnia-
jąc samobójstwo. Czemu akurat 
„Niebieski wieloryb”? Przypusz-
cza się, że nazwę celowo przypisa-
no zwierzęciu, które ma skłonno-
ści do wpływania na płytkie wody, 
skąd nie może już uciec – takie 
samobójcze zachowanie zwykle 
kończy się śmiercią wieloryba. 

W Nowogardzie, w Szkole Gim-

nazjalnej nr 2, rówieśnicy zwrócili 
uwagę na swoją koleżankę. Praw-
dopodobnie zaczęła ona grać w 
„Niebieskiego Wieloryba” i no-
żem wycięła sobie F50 na przed-
ramieniu. 

- Nie mogę potwierdzić, czy rze-
czywiście stało się tak przez grę 
„Niebieski Wieloryb”. Czekam na 
oficjalne potwierdzenie z policji – 
mówi dyrektor szkoły, Leszek Be-
cela – Mimo to, z pomocą psycho-
loga, nauczyciele odbyli szkolenie 
jak reagować w takich sytuacjach. 
Z pomocą psychologa, dlatego, że 
w tego typu zdarzeniach informa-
cje należy podać w taki sposób, aby 
przypadkiem nie zachęcić uczniów 
do udziału w grze. Dodatkowo na 
zebraniu z rodzicami uczuliliśmy 
ich na to, aby pilniej obserwowali 
swoje dzieci, ponieważ to oni mają 
największy kontakt ze swoimi po-
ciechami i wgląd do ich urządzeń 
mobilnych i komputerów. – doda-
je dyrektor. 

Dzięki szybkiej reakcji rówie-
śników a także i pedagogów, udało 
się w porę odpowiednio zareago-
wać i powstrzymać dziewczyn-
kę przed prawdopodobnym, dal-

szym udziałem w tej niebezpiecz-
nej grze. A to mogło się skończyć 
tragicznie. Jak podają media kra-
jowe w Rosji już nawet 200 dzieci 
mogło popełnić samobójstwo pod 
wpływem tej niebezpiecznej gry 
komputerowej. 

Po ostatnich wydarzeniach, ja-
kie miały miejsce w Szczecinie, 
gdzie troje dzieci się okaleczyło 
przez udział w tej grze, Kurator 

Oświaty Magdalena Zarębska Ku-
lesza, wystosowała list do pedago-
gów i dyrektorów szkół. Ostrze-
ga w nim o pojawieniu się gry w 
województwie, a także wzywa do 
niezwłocznego podjęcia działań 
służących zapoznaniu nauczycie-
li, rodziców i uczniów z zagroże-
niem, jakie ta gra niesie. Sprawie 
przygląda się również policja. 

DŚ

Kształt wieloryba, jaki mają wyryć sobie na ręce uczestnicy zadania (żródło vk.com).

Dzień wagarowicza – policyjna akcja „Wiosna 2017”
Na dzień 21 marca przypada po-

czątek kalendarzowej wiosny. Wła-
śnie dzisiaj uczniowie wszystkich 
szkół będą świętować jej nadejście. 
Część placówek oświatowych pla-
nuje skrócenie wtorkowych lek-
cji lub organizację zaplanowa-
nych wcześniej atrakcji dla swoich 
uczniów, które odbędą się zarów-
no na terenie szkoły jak i poza nią. 
Kadra pedagogiczna wychodząc na-
przeciw tradycyjnej „wiosennej ab-
sencji”, przygotowuje świętowanie 
pierwszego dnia wiosny w bezpiecz-
ny sposób. Organizuje wraz z pod-
opiecznymi wycieczki, rajdy, apele, 
happeningi czy też wyjścia do kina.

Jednak nie wszyscy uczniowie 
chcą uczestniczyć w tak zorganizo-

wanych formach spędzania „Dnia 
Wagarowicza” i na własną rękę in-
dywidualnie lub w grupie organizują 
sobie wolny czas, przebywając poza 
szkołą bez opieki nauczycieli.

Małoletni przemieszczając się w 
gronie rówieśników czują się anoni-
mowi, często śmielej sięgają po alko-
hol, papierosy, narkotyki oraz inne 
środki odurzające. Pod wpływem 
tych substancji wielokrotnie stają się 
sprawcami czynów karalnych m.in. 
dewastując cudzą własność czy za-
kłócając ład i porządek publiczny.

Pierwszy dzień wiosny kojarzy się 
również z topieniem „ Marzanny”. 
Już w okresie poprzedzającym dzień 
21 marca asystenci do spraw nielet-
nich zachodniopomorskich jedno-

stek apelowali podczas prowadzo-
nych prelekcji i spotkań z uczniami o 
rozsądek, przestrzeganie prawa, po-
rządku publicznego i zasad współży-
cia społecznego.

Dzisiaj w naszym regionie poja-
wi się więcej patroli zarówno umun-
durowanych jaki i nieumundurowa-
nych, którzy podczas dzisiejszych 
działań „ Wiosna 2017” prowadzo-
nych przez policjantów z zachod-
niopomorskiego garnizonu moni-
torować będą newralgiczne miejsca, 
gdzie najczęściej gromadzą się mło-
dzi ludzie ( parki, skwery i inne miej-
sca) oraz obiekty handlowe pod ką-
tem sprzedaży alkoholu i papierosów 
osobom nieletnim.

Działania mundurowych mają 

przede wszystkim zapobiec niebez-
piecznym sytuacjom oraz przeja-
wom demoralizacji świętujących 
pierwszy dzień wiosny uczniów.

Zachodniopomorscy policjanci 
po raz kolejny apelują do rodziców 
i opiekunów prawnych, aby rozma-
wiali z dziećmi o szkodliwości i skut-
kach spożywania alkoholu, palenia 
tytoniu, zażywania narkotyków i in-
nych substancji odurzających i za-
chęcali ich do uczestnictwa w zor-
ganizowanych formach świętowania. 
Rodzice i opiekunowie prawni po-
winni mieć wiedzę na temat: gdzie 
i w czyim towarzystwie ich dziecko 
spędza wolny czas.

Komenda Powiatowa Policji  
w Goleniowie
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Głębokie i szczere wyrazy współczucia 
Alicji i Mirosławowi Berezowskim 

z powodu śmierci 
Mamy i Teściowej

 śp. Janiny Berezowskiej 
składa 

PZC Caritas z parafii pw. WNMP

KOnDOLenCje

Zrozpaczone Dinozaury: 
Mamucie pomóżcie! 

1. W jednym z ostatnich felieto-
nów pt., „Co się dzieje jak dinozau-
rom zabraknie paszy” pisałem, ja-
kie to rozterki i niepokoje targają 
ostatnio nowogardzkim partyjno 
-rodzinno– towarzyskim klanem 
władzy.  Źródłem tej obawy o przy-
szłość, która niczym zły sen, mę-
czy naszych zasłużonych towarzy-
szy i ich klientelę - stała się postawa 
Rady Miejskiej obecnej kadencji i 
jej przewodniczącego (od grudnia) 
Piotra Słomskiego.

 2. Morale, a także merytorycz-
ność obecnych radnych oraz zdecy-
dowanie przewodniczącego Rady w 
zakresie dbałości o rzetelny interes 
Gminy (wobec infantylnych pomy-
słów i nieodpowiedzialnego działa-
nia aktualnego burmistrza) spowo-
dowały, że poczuło się bardzo za-
grożone u swoich egzystencjalnych 
podstaw towarzystwo, dla którego 
nasza Gmina jest od lat tylko nie-
wyczerpanym źródłem osobiste-
go znaczenia i zaspakajania rozwi-
niętych, ponad wszelką przyzwoitą 
miarę, potrzeb konsumpcyjnych.

 3.  Ten rozrost „wilczego ape-
tytu” lokalnej socjety na stanowi-
ska i apanaże opłacane z kasy pu-
blicznej, porównałem w swoim 
tekście do rozwoju zapotrzebowa-
nia prehistorycznych dinozaurów 
„na papu”, które to dinozaury - we-
dług pewnych teorii – wyginęły, bo 
zżarły całą roślinność na ziemi. Pi-
sząc tamten tekst nie spodziewa-
łem się jednak, że frustracja komu-
sza w Nowogardzie, z powodu wy-
mykających się z rąk kliki narzę-
dzi decydowania, jest aż tak głębo-
ka, jak wskazują na to ostatnie wy-
darzenia.

4. Otóż dowiadujemy się, że 
zrozpaczeni towarzysze sięgają już 
po narzędzia ostateczne, czyli do-
noszą na nowogardzką Radę i jej 
przewodniczącego do najwyższe-
go autorytetu komuchów w bloku 
wschodnim, czyli redaktora Urba-
na Jerzego. Ten zaś, poruszony do 
głębi sytuacją zasłużonych towa-
rzyszy i ich rodzin w Nowogardzie, 
rozprawia się na lamach swojego 

„NIE” z wrogą Radą Miejska w No-
wogardzie niczym pan z murzyna-
mi z Afryki (o tych murzynach to 
tam rzeczywiście stoi jak „byk”!). 
Poruszając się nadal w metaforyce 
biologiczno-prahistorycznej moż-
na więc stwierdzić, że nasze dino-
zaury (komuszki lokalne) pobiegły 
na skargę do Mamuta (tow. Urbana 
Jerzego), a ten zaszarżował wście-
kle. 

5. Pomocna dłoń Urbana wycią-
gnięta w postaci artykułu- pasz-
kwilu (innych w „NIE” się nie za-
mieszcza) wywołała nieukrywany 
zachwyt wśród lokalnych spraw-
ców tego donosu, którzy dokładają 
niebywałych starań, aby cudownie 
rozmnożyć w Nowogardzie docho-
dzące tu nieliczne egzemplarze ty-
godnika. Na ich czele stoi burmistrz 
Robert Czapla, osobiście pociesza-
jąc, ponoć dzwoniących do niego 
tłumnie, amatorów Urbanowskiej 
lektury, którym nie udało się kupić 
jednego z kilku egzemplarzy kol-
portowanych w Nowogardzie. Po-
ciesza ich, informując z radością 
tychże zmartwionych, że specjalnie 
dla nich zamieścił właśnie osobiście 
ten artykuł w sieci.   

6. Warto tutaj przypomnieć, że 
w zakresie donoszenia do „NIE” to 
nie pierwsza taka akcja nowogardz-
kich towarzyszy. Pierwsza miała 
miejsce w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Wówczas też 
nasza komusza brać (wtedy jeszcze 
bardzo liczna) także zrozpaczona, 
niestety krótkim i jedynym aż do 
tej pory, epizodem utraty przez nią 
większości w Radzie (bynajmniej 
nie utraty różnych stanowisk w 
Gminie), także poleciała po pomoc 
do Urbana. Redaktor z „NIE” w 
tamtym czasie, pofatygował się tu-
taj osobiście. Oba, odlegle w czasie, 
wydarzenia, czyli teksty w „NIE”, 
łączy oprócz przedmiotu ataku tak-
że pewne znienawidzone przez ko-
muchów nazwisko: Słomski. Tam-
ten paszkwil przez laty był głów-
nie o mnie, czyli o Marku Słom-
skim (pełniłem wtedy ważne funk-
cje publiczne w Szczecinie), ten jest 
głównie o moim synu, czyli o Pio-
trze Słomskim, obecnym przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. Piszącymi donos do „NIE” 
w tamtych latach było znane wów-
czas miejscowe dyrektorskie mał-
żeństwo.  Nazwisko tej pary ujaw-
nili mi znający mnie redaktorzy 
z GS (tam też ten donos wówczas 
również trafił, ale nie zyskał w tym 
miejscu uznania). Tak więc mimo 
upływu tylu lat zmieniło się niewie-
le w nowogardzkim skansenie – ko-

muchy nadal tu specjalizują się naj-
bardziej w donosach i szkalowaniu 
innych i nadal głównym zagroże-
niem dla ich bezpiecznego popa-
sania na publicznym mieniu jest 
Słomski- jak nie ojciec to syn.  

7. Młodemu pokoleniu warto 
przypomnieć także, kim był i jest 
Jerzy Urban założyciel i wydawca 
tygodnika „NIE”.   Zwany „Goeb-
belsem stanu wojennego” był rzecz-
nikiem Rządu, za czasów władzy 
gen Wojciecha Jaruzelskiego (81-
89). Odpowiada między innymi za 
wyjątkowo perfidne sianie w latach 
80-tych pomówień, kłamstw i nie-
nawiści nie tylko do opozycji soli-
darnościowej, ale zwłaszcza do Ko-
ścioła Katolickiego i jego duchow-
nych, w tym do śp. Jerzego Popie-
łuszki, dzisiaj błogosławionego. 
Wielu uważa, że J. Urban jest mo-
ralnie odpowiedzialny, jako podże-
gacz nienawiści, zarówno za śmierć 
ks. Jerzego jak i za inne tajemnicze 
śmierci także księży w stanie wo-
jennym i później aż do 1989 roku.  
Po 89 roku kontynuuje Urban swo-
ją „misję” w jeszcze bardziej wyrafi-
nowanej formie zakładając i wyda-
jąc brukowca „NIE”.  To wyjątkowo 
paskudne dzieło, nawet jak na ten 
gatunek prasy, z powodu używane-
go tam rynsztokowego języka i po-
zbawionej wszelkiej przyzwoitości i 
umiaru retoryki, a także obrzydli-
stwa estetycznego. I tak np. w roz-
powszechnianym teraz przez Cza-
plę wydaniu, na okładce mamy iro-
nizowanie ze schematu Drogi Krzy-
żowej będącej dla katolików jed-
nym z najbardziej poruszających i 
najważniejszych nabożeństw. A ta 
okładka i tak należy do łagodniej-
szych w formie.  

8. Przywoływanie publicznie 
przez burmistrza Nowogardu, jako 
autorytetu J. Urbana, które obser-
wujemy w tych dniach, tylko po-
twierdza, tym razem już niezbi-
cie, moje twierdzenie, powtarzane 
wszak wielokrotnie: nie z metry-
ki, ale z mentalności i intelektu (a 
także, co oczywiste zaplecza poli-
tycznego) Czapla to stuprocentowy 
przedstawiciel komuszej nacji jest!  
I rezultaty jego budowania będą 
dokładnie takie same jak znane 
już rezultaty „budowniczych PRL”. 
Całe szczęście mamy od pewnego 
czasu kompetentną i odpowiedzial-
ną większość w Radzie Miasta i to 
jest nadzieja, że uda się zminimali-
zować skutki nieodpowiedzialnych 
posunięć i braku poważnego pomy-
słu, na przyszłość Gminy, jej orga-
nu wykonawczego.              

Marek Słomski

Nasz felieton Minister MsWiA docenił 

Wśród nagrodzonych, 
policjant pochodzący 
z Czermnicy 
Wśród nagrodzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji funkcjonariuszy policji jest także pocho-
dzący z Czermnicy mł. asp. Andrzej Artemiuk- funkcjona-
riusz, który wspólnie z kolegą odnalazł porwaną w Golcze-
wie Amelię. 

Nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia, przyzna-
ne przez Ministra Mariusz 
Błaszczaka, otrzymało łącz-
nie 20 funkcjonariuszy Po-
licji, ale także Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej i Biura Ochro-
ny Rządu. Akademia wrę-
czenia nagród odbyła się 
wczoraj tj. poniedziałek 20 
marca, w gmachu MSWiA 
w Warszawie. Wśród na-
gradzanych policjantów 
był również mł. asp. An-
drzej Artemiuk, funkcjona-
riusz KP w Kamieniu Po-
morskim, który wspólnie ze 
swoim kolegą (również wy-

różnionym asp. szt. Krzysz-
tofem Adamowiczem), od-
naleźli porwaną 12-letnią 
Amelię z Golczewa, kiedy 
wracali do domu ze szkoły 
policyjnej. 

43-letni Andrzej Arte-
miuk pochodzi z Czermni-
cy, gdzie dotychczas miesz-
kają jego bliscy, czyli rodzi-
ce i brat Jan - były sołtys 
wsi. Policjant pełni służbę 
od 11 lat. Mieszka z rodzi-
ną w Kamieniu Pomorskim. 

Gratulujemy wyróżnienia 
i życzmy dalszych sukcesów 
zawodowych w tej niełatwej 
służbie. 

MS

Mł. asp. Andrzej Artemiuk otrzymuje gratulacje i nagrodę od ministra Mariusza 
Błaszczaka. 
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Rodzina

radni dokonali zmian w budżecie – będzie nowa droga do strzelewa

Inwestycja uratowana 
Rada Miejska podjęła decyzję, aby zarezerwować w budżecie kwotę 77 tys. zł, która pozwoli powiatowi rozpocząć remont drogi z Nowogardu do Strzelewa. 
Tym samym uratowano inwestycję tak długo wyczekiwaną przez mieszkańców korzystających codziennie z tej drogi. Istniało ryzyko, że do niej nie dojdzie. 

Jak już informowaliśmy, inwe-
stycja czyli remont drogi głów-
nej  ma zostać w  większej czę-
ści sfinansowana ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 63 %. a pozostałe 27% 
pochodzą ze środków powia-
tu.  Aby jednak   to dofinanso-
wanie z PROW otrzymać, powiat 
wspólnie z gminą zobowiązał się, 
że wykona i sfinansuje również 
remont drogi bocznej w Świer-
czewie (od kościoła do świetli-
cy). Już w zeszłym roku, stojący 
na czele obu samorządów, czy-
li burmistrz - gmina i starosta - 
powiat, podpisali w tej kwestii 
stosowne porozumienie o party-
cypowaniu po połowie w kosz-
cie wykonania drogi bocznej. Na 
tej podstawie powiat ogłosił już 
przetarg na remont drogi głów-
nej, i jest gotowy do podpisania 

umowy z wykonawcą, co pozwoli 
ruszyć z pracami. Aby jednak to 
nastąpiło, konieczne jest zapew-
nienie pełnego finansowania in-
westycji w tym drogi bocznej w 
samym Świerczewie, bo bez tego 
powiat nie może podpisać umo-
wy z firmą mającą remont dro-
gi wykonać i przystąpić do reali-
zacji zadania.  Powiat, zgodnie 
z porozumieniem, odpowied-
nią kwotę w swoim  budżecie za-
rezerwował – niestety w projek-
cie budżetu gminy  przedłożo-
nym przez burmistrza Czaplę już 
obiecanego przez gminę wkładu  
nie było.. 

Wywołało to spore zaniepoko-
jenie, a realizacja tak ważnej dla 
mieszkańców inwestycji stanęła 
pod dużym znakiem zapytania. 
Sytuacja została jednak opano-
wana podczas wczorajszej (po- niedziałek, 20 marca) sesji, pod-

czas której radni dokonali zmian 
w budżecie, zapisując kwotę wy-
nikającą z porozumienia, jakie 
w zeszłym roku gmina Nowo-
gard podpisała z powiatem (do-
kładnie 77 tys. 411 zł). Środki 
na ten cel przeniesiono z inne-
go zadania inwestycyjnego za-
planowanego na ten rok, a mia-
nowicie zagospodarowanie tere-
nu sportowo – rekreacyjnego po-
między ulicami: Kowalską, War-
szawską oraz Zamkową.  Takie 
źródła sfinansowania inwesty-
cji w Świerczewie, bez której nie 
powstałaby nowa droga z Nowo-
gardu do Strzelewa, wskazał bur-

mistrz Nowogardu, Robert Cza-
pla - notabene nieobecny w trak-
cie obrad. Rada już na kształt tej 
uchwały wpływu nie miała. 

Dzięki decyzji podjętej przez 
nowogardzkich radnych, powiat 
może spokojnie podpisać umo-
wę na wykonanie inwestycji, czy-
li remontu wspomnianej już dro-
gi. Jak już informowaliśmy zro-
bi to najprawdopodobniej z fir-
mą Strabag, która to zapropono-
wała najniższą cenę w przetargu 
- 3 mln 108 tys. zł. Ma to nastą-
pić najpóźniej w przyszłym tygo-
dniu – poinformował nas staro-
sta goleniowski. Sama inwestycja 
ma zostać rozpoczęta jeszcze w 

kwietniu, a zakończona w sierp-
niu br. 

Natomiast remont drogi bocz-
nej w Świerczewie, zgodnie z po-
rozumieniem, jakie gmina No-
wogard podpisała z powiatem, 
ma się rozpocząć najpóźniej w 
dniu zakończenia robót na głów-
nej drodze. Oczywiście zawsze 
gmina może zrobić to wcześniej, 
co pozwoli równocześnie za-
kończyć obie inwestycje jeszcze 
przed końcem tego roku. Miesz-
kańcy z pewnością nie mieliby 
nic przeciwko. W końcu czekają 
na ten moment i tak zdecydowa-
nie za długo. 

MS

Poniedziałkowe obrady Rady Miejskiej

infOrMACjA

PTn Koło nowogard

Nowogardzcy Numizmatycy odznaczeni
W piątek, 17 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się spotkanie członków Koła Numizmatycznego Nowogard, na którym roz-
dano złote odznaczenia dla najbardziej zasłużonych członków.

Złotymi odznakami oraz dy-
plomami i publikacjami, uho-
norowani zostali: Dariusz Szu-
lejko oraz Stanisław Drążko-
wiak. Swoje odznaczenia przy-
jęli z rąk prezesa Koła PTN w 
Nowogardzie, Tadeusza Łuka-
szewicza oraz od dyrektor Bi-
blioteki, Anety Wysoszyńskiej 
i zastępcy Burmistrza, Krzysz-
tofa Kolibskiego. Natomiast 
Jarosław Koladyński swoją 
Złotą Odznakę odebrał pod-
czas spotkania sprawozdaw-
czego, które miało miejsce 7 
marca w Szczecinie.

Koło Numizmatyczne w No-
wogardzie istnieje już 37 lat i 

jest jednym z nielicznych, ja-
kie działają w województwie 
zachodniopomorskim. Nale-
żą do niego osoby nie tylko z 
gminy Nowogard, ale także i z 
okolicznych gmin tj. z Gryfic 
czy Łobza. W dalszym ciągu 
Koło PTN Nowogard przyj-
muje nowych członków.

Inf. własna

członkowie Koła PTN w Nowogardzie wraz z zaproszonymi goścmi

Remont tej bocznej drogi w Świerczewie, jaki wspólnie mają wykonać powiat gole-
niowski i gmina Nowogard, jest gwarantem uzyskania dofinansowania z PROW na 
przebudowę drogi na odcinku Nowogard-Strzelewo
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„zamkowe opowieści duszka Bogusia” 

Książka byłej mieszkanki Nowogardu 
Monika Wilczyńska pochodzi z Nowogardu. Zaraz po maturze wyjechała do Szczecina i tam zamieszkała. W 2010 roku na-
pisała książkę pt. „Zamkowe opowieści duszka Bogusia”, która teraz wróciła w nowej odsłonie na półki księgarń. 

Mimo że premiera książki pt. 
„Zamkowe opowieści duszka 
Bogusia” swoją premierę mia-
ła już parę lat temu, powróciła 
jednak na półki księgarń w od-
mienionym wydaniu. Zyskała 
ona twardą okładkę i zmniej-
szoną formę. Dodatkowo 
książka zawiera piękne ilustra-
cje Doroty Wojciechowskiej, 
które uprzyjemniają lekturę. 
100-tu stronicowa książka wy-
dana została przez Wydawnic-
two BIS, pod patronatem m.in. 
Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, Radia Szczecin czy 
Teatru Lalek Pleciuga.

Książka Moniki Wilczyń-
skiej w przyjemnej i łatwej do 
przyswojenia dla dzieci for-
mie, opowiada historię Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie, który kryje wiele tajemnic 
i sekretów. Sam Zamek posia-
da swojego ducha, sympatycz-

nego Bogusia, którego moż-
na spotkać w zamkowych sa-
lach i korytarzach. Przekonu-
je się o tym Adaś, który wysłu-
chał wielu opowieści o dzie-
jach zamku i losach wiekowe-
go Szczecina. I tak Adaś w cią-
gu dziewięciu spotkań z dusz-
kiem dowiaduje się m.in., skąd 
na szczecińskim zamku wzię-
ły się czarne koty czy, dlacze-
go pobliska Baszta jest Sied-
miu Płaszczy. Ostatnie spotka-
nie, to rozwiązywanie zagadek 
przez bohaterów. 

Czytelnicy także mają moż-
liwość rozwiązywania zaga-
dek, a tym samym sprawdzenie 
swojej wiedzy nabytej dzięki tej 
książce. Na jej końcu jest quiz, 
który jest uświetnieniem dzie-
cięcej lektury.  

„Zamkowe opowieści dusz-
ka Bogusia”, Moniki Wilczyń-
skiej, to książka, dzięki któ-

rej dzieci w łatwy i przystępny 
sposób poznają historię swoje-
go regionu oraz rozwijają swo-
ją wyobraźnię. 

Książka jest już dostępna 
w księgarniach w Szczecinie, 
m.in.:  Zamkowej, Sedinie oraz 
Empiku i w wielu innych po-
pularnych księgarniach, w tym 
internetowych oraz na stronie 
wydawnictwa (http://www.wy-
dawnictwobis.com.pl/product.
php?id=1161). Książka ma tak-
że pojawić się w naszych nowo-
gardzkich księgarniach. 

Opr. DŚMonika Wilczyńska- z wykształcenia socjolog, z zamiłowania „książkolog”. Od 
dzieciństwa czyta książki dla dzieci. W 2011 roku założyła znany portal szcze-
cinCzyta.pl. 

Okładka nowego wydania książki pt: 
"Zamkowe opowiesci duszka Bogusia".

Czas na porządki w mieście! (17.03.1993r.)
Zima jest takim okresem, w którym życie biologiczne zwalnia swoje 

tempo i cała przyroda zapada w zimowy sen. Opadają liście, zasychają 
trawy, wszystko robi się szare. Kiedyś zimy były mroźne i śnieżne i na 
długi czas śnieg zakrywał przed wzrokiem wszelkie brudy. Teraz pra-
wie nie było go wcale. Tylko mróz czasami zmroził nawierzchnie dróg 
i wtedy wyjeżdżały piaskarki rozrzucając piasek. Teraz wiosny zaczy-
nają się wcześniej. Już kwitną przebiśniegi, nabrzmiewają pąki drzew, 
gdzieś tam przyleciał bocian... Tylko nasze służby odpowiedzialne za 
czystość w mieście śpią snem zimowym. Może odrywają kartki w ka-
lendarzu, a tam wiadomo – jeszcze zima. Tylko jak to pogodzić z wido-
kiem za oknem. Wczoraj była niedziela, bardzo ciepła. Tłumy spacero-
wiczów wyszły na pierwszy wiosenny spacer. Wszystko byłoby ładnie, 
gdyby nie... sceneria miasta – brudna, obskurna, wszędzie pełno śmie-
ci, na ulicach i chodnikach pełno piachu, rozjeżdżone podwórka, poła-
mane ławki, pozostawiony gruz, odlatujące tynki, poprzewracane płoty 
i płotki, poniszczone urządzenia do zabaw dla dzieci, itd. itd.

Jezioro Nowogardzkie (20.03.1993r.)
17 marca otrzymałem, z Agencji Rolnej Skarbu Państwa Oddz. w 

Szczecinie, pismo na Pana, skargę z dnia 4 grudnia, skierowaną do Mi-
nisterstwa Ochrony Środowiska. Uprzejmie informuję, że w myśl art.1 i 
art.6 ust.4 z dnia 24 października 1974 r., prawo wodne, jezioro Nowo-
gardno jest własnością Skarbu Państwa, a nie gminy jak to Pan sugeru-
je. Jezioro Nowogardno zaliczone jest do kategorii wód płynących. Z po-
wodu nacisków ze strony Gminy i Klubu Kształtowania i Ochrony Środo-
wiska, Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Ińsku zrzekło się pozwole-
nia wodno – prawnego na szczególne korzystanie z wód do celów rybac-
kich i w chwili obecnej nie ma uprawnionego do rybactwa na tym jezio-
rze. Stosunki własnościowe nie uległy zmianie, zmieniła się jedynie insty-
tucja sprawująca prawo własności w imieniu Skarbu Państwa.

No i co? Nasz staw, bo od dawna to już nie jezioro, nadal zaliczany 
do „wody płynącej” - tak chce biurokrata i przekonuje mnie ważkością 
pieczęci wojewódzkiej władzy. Nieważne, że od wielu lat nie dokonuje 
się zarybiania, badania czystości wody, ochrony rybostanu itp. Ważne, 
że „...stosunki własnościowe nie uległy zmianie”, czyli chamy precz od 
wody, w tym zakresie spławiamy jak za PRL-u.

Wybrała Dorota Śmieciuch

Podziękowanie
W imieniu Sybiraków i wła-

snym, serdecznie dziękuję 
Księdzu Kazimierzowi Łukja-
niukowi – kapelanowi Sybira-

ków – za inicjatywę nadania 
imienia „RONDO SYBIRA-
KÓW”, oraz wszelką pomoc 
na każdym etapie jej realiza-

cji, aż po finalną uroczystość 
16 marca 2017 roku. Dzię-
kuję dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, 
panu Jarosławowi Chudyk, 
pani Dorocie Kluba za przy-
gotowanie poczęstunku, pani 
Marii Malinowskiej za cia-
sto sponsorowane. Dziękuję 
służbom porządkowym, po-
licji, sponsorom i każdemu, 
kto przyczynił się do uświet-
nienia uroczystości nadania 
imienia „Rondo Sybiraków”.

Prezes Koła Sybiraków
mgr Franciszka Kobylińska

25 lat temu                                 pisał:
 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

PrzeKAż 1% PODATKU
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Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

niezwykła niedziela w kościele pw. Wniebowzięcia nMP 

Przyjechali, żeby dać świadectwo
W minioną niedzielę, w ramach "misji powołaniowej", nowogardzką parafię pw. Wnie-
bowzięcia NMP odwiedziło trzech kleryków Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Du-
chownego w Szczecinie. 

Byli to dwaj klerycy I roku se-
minarium: Paweł Stasiak i Ma-
rek Kuligowski, oraz będący 
już na IV roku studiów Maciej 
Czaczyk – – zwycięzca progra-
mu telewizyjnego „Must Be the 
Music. Tylko Muzyka” w 2011 
roku, który dobrze już rozwija-
jącą się karierę muzyczną prze-
rwał, aby zostać księdzem kato-
lickim. 

Klerycy przez cały dzień 
uczestniczyli w życiu para-
fii, służyli do Mszy św., głosili 

Słowo Boże - dając w ten spo-
sób wyraz świadectwa powoła-
nia. Po Mszy św. dla dzieci, o 
godz. 12:30, alumn M. Czaczyk 
dał krótki koncert, prezentując 
kilka swoich utworów, jakie na-
pisał dla niego Robert Janson – 
lider znanego polskiego zespołu 
Varius Manx, kiedy młody mu-
zyk stawiał pierwsze kroki na 
wielkiej scenie muzycznej. 

Wcześniej, w trakcie Mszy 
św. kleryk opowiedział także 
wiernym, w tym zgromadzo-

nym licznie w świątyni dzie-
ciom przygotowującym się do I 
Komunii Świętej, o swoim życiu 
i o tym, dlaczego zdecydował 
się zamienić karierę muzyka na 
służenie Panu Bogu i wstąpienie 
do seminarium duchownego. 

Młody kleryk, przed kilkoma 
laty gwiazda sceny muzycznej, 
mówił o tym również w wywia-
dzie, jakiego udzielił naszej re-
dakcji- treść rozmowy prezen-
tujemy obok. 

MS

Kleryk M. Czaczyk rozmawia z dziećmi na temat powołania, podczas mszy św.

z Must Be the Music  do seminarium 

Zrozumiałem, że muzyka jest 
tylko narzędziem…
Marcin Simiński: Podczas rozmowy z dziećmi w naszym kościele, mówiłeś, że marzyłeś, 
aby zostać muzykiem, koncertować, wydawać płyty. Spełniłeś to marzenie, powoli wcho-
dziłeś na szczyt i zdecydowałeś się jednak zejść z tej drogi, odrzucić to, do czego dążyłeś, a 
przynajmniej tak Ci się wydawało. Czy była to trudna decyzja dla Ciebie? Myślę, że dla wie-
lu z nas,  zwłaszcza młodych ludzi może to być zaskakujące.

Kleryk Maciej Czaczyk: 
Właśnie to nie było dla mnie 
trudne. Dziś z perspektywy 
czasu widzę, że ja sobie takiej 
drogi nie wymyśliłem, zwłasz-
cza w takim momencie. Mam 
tu na myśli decyzję o wstą-
pieniu do seminarium. To był 
plan Pana Boga - i może, dla-
tego przyszło mi to wszystko 
dość lekko. Nie bałem się, nie 
miałem oporów. 

Nie było Ci jednak, chociaż 
trochę żal – życie artysty to 
też piękna droga, zwłaszcza, 
że marzyłeś o tym?

To jest oczywiście prawda. 
Życie artysty może też być bo-

gate i pewnie często tak jest. 
Problem jednak w tym, że mu-

zyka była dla mnie głównym 
celem i całym moim światem - 

a to nie jest dobra droga. Mu-
siałem odkryć, zrozumieć, że 
muzyka jest sama w sobie tyl-
ko narzędziem do czegoś wię-
cej.  Zresztą uważam, że tak 
jest w przypadku każdej pasji. 
Jeśli staje się ona jedynym zaję-
ciem, pochłaniającym całe na-
sze życie, to prędzej czy póź-
niej okazuje się, że to jest wy-
pełnione pustką, pozbawione 
sensu. Mamy przecież dowody 
na to, że artyści niszczyli swoje 
dzieła bądź niekiedy życie, bę-
dąc u szczytu swoich osiągnięć. 

A jak na decyzję o wstąpie-
niu do seminarium duchow-
nego zareagowali twoimi zna-
jomi, najbliżsi i w końcu lu-
dzie z branży muzycznej? Czy 
były namowy, abyś jeszcze to 
rozważył, zmienił zdanie?

To był dynamiczny moment. 
Początkowo, więc u niektórych 
było zdziwienie. Ale nie było 
takich sytuacji, żeby mnie ktoś 
namawiał do zmiany decy-
zji. Może dlatego, że ja byłem 
bardzo zdecydowany, pewny 
drogi którą chcę pójść. Wszy-
scy przyjęli to więc z szacun-
kiem. Sam też nie czułem ja-
kiegoś żalu, że coś zostawiam, 
tracę. Czułem, że idę do cze-
goś więcej, i dziś z perspekty-
wy paru lat pobytu w semina-
rium widzę, że jest tego więcej 
- choć może to dla wielu wyda-
wać się paradoksem. Ja jestem 
jednak już w innej świadomo-
ści, mentalności, i to nada-
ło mojemu życiu prawdziwe-
go sensu, który wykracza poza 
ziemską przestrzeń. Myślę, że 
każdy z nas tego szuka w życiu, 
nie każdy tylko wybiera, co dla 
niego dobre, bądź nie potrafi 
tego ocenić. 

A czy zadzwonił do Ciebie 
wówczas Robert Janson z Va-
rius Manx, który tak mocno 
zaangażował się w Twoją ka-
rierę?

Tak, zadzwonił. To była pięk-
na rozmowa. Pożyczył mi do-
brego czasu, na tej niełatwej 
drodze – jak sam uznał. Dzię-
kuję mu za te słowa, bo to nie 
jest najłatwiejsza droga, jak 
każda droga na szczyt – jest 
stroma.  

Ale jak mogliśmy dziś usły-
szeć, podczas krótkiego kon-
certu, jaki dałeś w naszym ko-
ściele, nie rozstałeś się z mu-
zyką? Myślisz o tym, żeby na 
przykład nagrywać muzykę 
religijną? 

Rodzą się takie pomysły w 
mojej głowie. Wiem, że muzy-
ka jest potężnym narzędziem, 
które otwiera ludzkie serca. 
Powstało parę utworów w tym 
gatunku, jeden z nich zapre-

zentowałem grając dzisiaj w 
kościele. Nie wiem jeszcze, co 
z tym zrobię, czy to się w ogó-
le przyda…

Jesteś młodym człowiekiem 
i muszę Ciebie o to zapytać. 
Dzisiaj wielu młodych lu-
dzi buntuje się wobec kościo-
ła. Mówią często: - „wierzą w 
Boga, ale nie wierzę w insty-
tucję kościoła”? Czy spotka-
łeś się już taką postawą i jak 
na to reagujesz, co odpowia-
dasz wtedy?

Tak spotykam się z taką po-
stawą.  Myślę, że nic bym im 
nie odpowiedział. Pokazałbym 
to, o czym mówiłem dzisiaj 
na świadectwie - że jestem tu-
taj, że Pan Bóg mnie powołał i 
wskazał drogę, na której odna-
lazłem szczęście. To chyba bło-
gosławiony papież Paweł VI 
powiedział, że „dzisiaj świa-
tu bardziej potrzeba świadków 
niż nauczycieli”, i ja się tego 
trzymam. Zresztą to jest zada-
nie nas wszystkich chrześcijan, 
katolików. 

Nie wiem czy pamiętasz, 
że już raz odwiedziłeś Nowo-
gard? To było w maju 2012 
roku. Wówczas dałeś koncert 
w Nowogardzkim Domu Kul-
tury. 

Tak, pamiętam. Było bardzo 
miło. Wtedy krystalizowały się 
różne plany. Moje życie toczy-
ło się bardzo szybko, burzliwie. 
Wszystko było dla mnie nowe. 

A teraz znów jesteś „w tra-
sie”, tylko tym razem z misją 
powołaniową. Jaką wartość 
dla was, kleryków mają takie 
wizyty w parafiach? 

To jest potężne przeżycie. 
Poznajemy księży, spotykamy 
się z wiernymi, możemy się 
przyjrzeć jak funkcjonują pa-
rafie. To nas uczy tego, do cze-
go idziemy, jako przyszli du-
chowni. 

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę. 

Również dziękuję i cieszę się, 
że mogłem znów odwiedzić 
Nowogard. 

MS

M. Czaczyk w trakcie krótkiego, niedzielnego koncertu w kościele pw. WNMP w No-
wogardzie

OgłOszenie
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jak zmieniały się lalki na przełomie dziejów?

W Bibliotece, wystawa lalek Aliny Wierzbickiej 
Od 1 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie można oglądać niezwykłą wystawę lalek z kolekcji Aliny Wierzbickiej. Wystawa nosi nazwę 
„Lalki dawniej i dziś”. Autorka wystawy, a zarazem właścicielka lalek przedstawia, jak zmieniały się lalki na przełomie dziejów.

Kolekcja p. Aliny jest bardzo różno-
rodna i zawiera ponad trzy tysiące sztuk 
lalek. Pytana o to, skąd ma ich aż tyle, 
odpowiada, że wiele z nich znalazła w 
różnych sklepach. Bardzo dużo lalek 
także dostaje od ludzi, którzy nie chcą 
wyrzucać ich na śmietnik. Każda lal-
ka, która trafi w ręce p. Aliny, jest do-
kładnie czyszczona a następnie dobiera-
ne jest dla niej ubranie. Początkowo p. 
Alina nadawała imiona wszystkim swo-
im lalkom. Teraz już tego nie robi, po-

nieważ przy tej ilości sztuk, zabrakłoby 
imion w kalendarzu. 

W Bibliotece, p. Alina wystawiła je-
dynie małą część swojej bogatej kolekcji. 
I tak, na wystawie można zobaczyć lal-
ki, których wiek sięga ponad 100 lat. Są 
tu lalki wykonane z porcelany, niezwy-
kle kruche, ale i piękne, ubrane w su-
kienki odpowiednie do swoich czasów. 
Poprzez materiał, z jakiego zostały wy-
konane, służyły one bardziej do ozdoby 
niż do zabawy dla dzieci. Jest także cała 

kolekcja lalek z celuloidy, którymi już 
łatwiej było się bawić, a także zrobione 
z masy papierowej, która jest równie de-
likatna jak porcelana. Z takiej masy p. 
Alina sama wykonywała również lalki. 
Jedną z nich, którą możemy podziwiać 
na wystawie jest „Dziewczynka z zapał-
kami”, która zagrała w teatrze.

Na wystawie znajdują się także lalki 
zrobione z plastiku, czyli współczesne 
takie jak np. Barbie. Autorka chciała po-
kazać, jak zmieniały się wzorce i wygląd 
lalek w ciągu ich dziejów. Niezwykłości 
kolekcji nadaje fakt, że wszystkie ubra-
nia, które mają na sobie lalki, p. Alina 
Wierzbicka szyła sama. Wiele ozdób, 
które służą do inscenizacji wystawy, np. 
fotele, różne zabawki, także wykonane 
są przez p. Alinę, ale i jej męża, który 
wspierał ją i pomagał w jej pasji.

Wystawę lalek, p. Aliny Wierzbickiej 
możemy oglądać do końca marca, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Natomiast w poniedziałki i wtor-
ki możemy usłyszeć historię lalek 
z przekazu samej właścicielki ko-
lekcji, p. Aliny Wierzbickiej, któ-
ra w te dni osobiście oprowadza 
chętnych po swojej wystawie.

DŚ

Dzieci podziwiające domek dla lalek zrobiony przez męża p. Aliny

Ulubione i jedne z najstarszych lalek w kolekcji p. Aliny

Klasa IIa, SP nr 2 podczas oglądania wystawy porcelanowych lalek
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Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwości. 
Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, później Po-
licealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 2013… wiel-
kie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym Insty-
tucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 

Uczniowie II LO z wizytą w Akademii Morskiej
Dnia 17 marca 2013 r., klasa IA II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z opiekunami pp. Szymonem Grygowskim i Jackiem Jackowskim uda-
ła się na wycieczkę edukacyjną do Szczecina. To już druga wycieczka edukacyjna w tym roku szkolnym klasy matematyczno-politechnicznej

Celem wycieczki było zapo-
znanie się z ofertą edukacyjną 
Akademii Morskiej. Program 
wycieczki został przygotowa-
ny przez p. Joannę Pleszko - 
specjalistę ds. Promocji Aka-
demii Morskiej w Szczecinie. 
Program składał się z czterech 
bloków tematycznych.  Moduł 
pierwszy dotyczył zwiedza-
nia okrętu morskiego Aka-
demii Morskiej NAWIGA-
TOR XXI. Uczniowie zapo-
znali się między innymi z pa-
rametrami technicznymi stat-
ku, z funkcjonowaniem elek-
troniki i radarów, sposobem 
sterowania okrętem oraz bez-
pieczeństwem i higieną pracy 

na statku. NAWIGATOR XXI 
to statek, na którym co roku 
w ramach Dni Morza krótko-
falowcy instalują swój sprzęt 
do łączności. Uczniowie na-
szego klubu krótkofalarskiego 
SP1KMK mogą się pochwa-
lić łącznością z radioamatora-
mi NAWIGATORA XXI. W 
module drugim pracownicy 
Akademii Morskiej zaprezen-
towali działanie symulatora 
siłowni okrętowej, gdzie stu-
denci w laboratorium testu-
ją silniki okrętowe w warun-
kach normalnych, jak w rów-
nież warunkach awaryjnych. 
Symulator ten odzwierciedlał 
pracę silników różnych stat-

ków, począwszy od małych 
trałowców do potężnych tan-
kowców i masowców.

Trzeci moduł dotyczył zwie-
dzania siłowni okrętowej, 
miejsca gdzie studenci zderza-
ją się z rzeczywistymi silnika-
mi pracującymi na statkach. 
Mogliśmy poznać rzeczywi-
ste parametry tych urządzeń 
takich jak osiągane moce, zu-
życie paliwa czy generowany 
hałas. Na końcu udaliśmy się 
na wydział Geodezji i Karto-
grafii AM, gdzie przygotowa-
no dla nas dwa wykłady z ta-
kich dziedzin jak geoinforma-
tyki i hydrologia.

To już druga wycieczka edu-
kacyjna w tym roku szkol-
nym klasy matematyczno-po-
litechnicznej. Celem pierw-
szej był wydział Informatyki 
Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego. 
Jeszcze w tym miesiącu klasy 
matematyczno-politechnicz-
ne II Liceum Ogólnokształ-
cącego odwiedzą wydział Me-
chaniczny Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Techno-
logicznego, gdzie odbywać się 
będzie coroczna impreza na-
ukowa - „Moc naukowców”.

Szymon Grygowski
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sarmata wywozi z nowogardu 3 punkty

Blamaż na inaugurację...
W sobotę (18 marca), o godzinie 15:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard zainaugurowali rundę wiosenną w regionalnej okręgówce. Nowogardzianie 
przed własną publicznością podejmowali Sarmatę Dobra. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego nie byli w stanie pokonać golkipera gości, którzy wyko-
rzystali rzut karny i ku niezadowoleniu nowogardzkich kibiców, wywieźli 3 punkty z boiska rywala. 

Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra 0:1 (0:1)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Paweł Królik, Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński (c), Konrad Adamek (Karol Osakiewicz),  

    Kacper Litwin, Dominik Wawrzyniak (Przemysław Bartlewski), Maciej Grzejszczak (Marek Kowalski) - Rafał Listkiewicz.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
16. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Iskierka Szczecin 2:1
Błękitni Trzygłów - Mewa Resko   0:5
Promień Mosty - Masovia Maszewo  4:2
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra  0:1
Tanowia Tanowo - Zootechnik Kołbacz  3:3
Sparta Gryfice - Flota Świnoujście   1:2
Odrzanka Radziszewo - Orzeł Łożnica  0:1
Wicher Brojce - Pomorzanin Krąpiel  5:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 16 43 78 15 14 1 1
2 Masovia Maszewo 16 37 55 26 12 1 3
3 Wicher Brojce 16 36 42 21 11 3 2
4 Mewa Resko 16 36 37 19 12 0 4
5 Sparta Gryfice 16 28 29 28 9 1 6
6 Błękitni Trzygłów 16 25 40 32 8 1 7
7 Promień Mosty 16 25 35 39 8 1 7
8 Pomorzanin Nowogard 16 24 21 23 7 3 6
9 Orzeł Łożnica 16 22 30 36 7 1 8
10 Iskierka Szczecin 16 20 34 24 5 5 6
11 Odrzanka Radziszewo 16 17 23 32 5 2 9
12 Sarmata Dobra 16 17 19 40 5 2 9
13 Pomorzanin Krąpiel 16 13 23 51 4 1 11
14 Ehrle Dobra Szczecińska 16 12 24 47 3 3 10
15 Tanowia Tanowo 16 12 28 42 3 3 10
16 Zootechnik Kołbacz 16 2 19 62 0 2 14

Nie tak, kibice z Nowogardu wy-
obrażali sobie inaugurację rundy 
wiosennej. Trener Zbigniew Gu-
mienny nie mógł skorzystać z Ma-
cieja Dobrowolskiego, Fernan-
do Maia Batisty oraz kontuzjowa-
nego Kamila Lewandowskiego. Z 
drugiej strony, w wyjściowej je-
denastce Sarmaty zagrał dobrze 
znany kibicom Pomorzanina, Łu-
kasz Olechnowicz. Na ławce re-
zerwowych zasiadł z kolei Grze-
gorz Skrzecz, który zrezygnował 
z gry dla Pomorzanina. To jednak 
nie jedyne nowogardzkie akcen-
ty w barwach Sarmaty. Trenerem 
doberskiego klubu od wiosny jest 
Tomasz Surma, który bardzo mą-
drze ustawił swój zespół w meczu 
na trudnym terenie. Piłkarze Sar-
maty umiejętnie zagęszczali pole 
gry na swojej połowie i starali się 
wyprowadzać kontry.  Najwięcej 
zagrożenia przynosiły jednak stałe 
fragmenty gry. Po bezpośrednim 
strzale z rzutu wolnego zawodni-
ka z Dobrej, piłka zatrzymała się 
na poprzeczce bramki strzeżonej 
przez Kornela Pękalę. W 38. mi-

nucie meczu Sarmata wykonywał 
wrzut z autu. Następnie futbolów-
ka ze skrzydła została dograna w 
pole karne do Łukasza Olechnowi-
cza, który został sfaulowany przez 
Dominika Wawrzyniaka. Sędzia 
wskazał na „wapno”, a piłkarz go-
ści zamienił jedenastkę na bram-
kę. Zaraz po stracie gola Pomo-
rzanin zmarnował swoją najlepszą 

okazję do wyrównania. W dogod-
nej sytuacji znalazł się Kacper Li-
twin, który powinien wyłożyć pił-
kę Rafałowi Listkiewiczowi, któ-
remu pozostało, by jedynie skie-
rować ją do pustej bramki. Litwin 
zdecydował się jednak na inny wa-
riant i zmarnował tę okazję gospo-
darzy. Po zmianie stron Pomorza-
nin starał się odrobić straty, jed-
nak szczęście sprzyjało gościom. 
Dwukrotnie piłka po strzałach go-
spodarzy lądowała na poprzeczce. 
Sarmata również miał swoją oka-
zję do podwyższenia wyniku, jed-
nak Paweł Królik wybił z linii piłkę 
nieuchronnie zmierzającą do siat-
ki Pomorzanina. Ostatecznie no-
wogardzianie notują porażkę i od 
wstydliwego 0:1 z Sarmatą, który 
tym samym zanotował w tym se-
zonie pierwsze wyjazdowe zwycię-
stwo - rozpoczęli rundę wiosenną. 
Pomorzanin po porażce spadł na 
8. miejsce w ligowej tabeli. Przy 
artykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR 

Tomasz Surma wrócił do Nowogardu 
jako trener Sarmaty Dobra i wywalczył 
ze swoim zespołem pierwsze wyjazdo-
we zwycięstwo w tym sezonie

Mistrzostwa strefy Polski zachodniej w motocrossie

Zawody w Nowogardzie pod koniec września
Niedawno, Polski Związek Motorowy opublikował kalendarz zawodów Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Tym razem zawody organizo-
wane na nowogardzkim torze, rozgrywane będą dopiero pod koniec sezonu, w dniu 24 września 2017 roku. 

W ostatnich latach Klub Moto-
rowy „Cisy” Nowogard, zawody 
rangi Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej zazwyczaj organizował w 
środku lata. Tym razem, zawodni-
cy odwiedzą nasze miasto dopie-
ro pod koniec września, w ramach 
przedostatniej IX rundy MSPZ w 
motocrossie. Według opublikowa-
nego kalendarza, rozgrywki roz-
poczną się w weekend 8-9 kwiet-
nia w Chojnie. Następnie zawod-
nicy wystartują odpowiednio na 
torach w Obornikach, Rosów-

ku, Głogowie, Opatówku, Ostro-
wie Wielkopolskim, Kaczych Do-
łach, Więcborku. Dokładnie w 
niedzielę (24 września), zawod-
nicy przyjadą do Nowogardu, aby 
rywalizować w ramach IX run-
dy Mistrzostw. Finałowa X run-
da zostanie rozegrana w weekend 
7-8 października na torze w Ga-
worzycach. Ze sportowego punk-
tu widzenia kalendarz ułożył się 
bardzo dobrze dla zawodników z 
KM „Cisy” Nowogard. Nasi naj-
bardziej utytułowani reprezentan-

ci, czyli Żaneta Zacharewicz i To-
masz Jamroży, zawsze bardzo do-
brze spisują się na nowogardzkim 
torze. Jeśli w przebiegu całego se-
zonu, zawodnicy z Nowogardu 
będą zajmować wysokie pozycje w 

klasyfikacji generalnej, na finiszu 
sezonu udane starty w Nowogar-
dzie mogą znacząco wzmocnić ich 
pozycję w „generalce”. Wierzymy, 
że tak będzie i po raz kolejny, re-
prezentanci Nowogardu będą się 

bili o najwyższe lokaty w sezonie 
2017. Przy artykule prezentujemy 
kalendarz Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej na 2017 rok. 

KR

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 2017
I Runda - Chojna (KM Chojna) 8-9 kwietnia
II Runda - Oborniki (Motoklub Oborniki) 23 kwietnia
III Runda - Rosówek (Pro Racing Team) 13-14 maja
IV Runda - Głogów (Automobilklub Głogów) 3-4 czerwca
V Runda - Opatówek (MKS Nekla)  25 czerwca
VI Runda - Ostrów Wlkp. (KM Ostrów) 16 lipca
VII Runda - Kacze Doły (Wschowski Klub Motorowy) 29-30 lipca
VIII Runda - Więcbork (Automobilklub Gorzowski) 10 września
IX Runda - Nowogard (KM Cisy) 24 września
X Runda - Gaworzyce (KS Polkowice) 7-8 października Zawodnicy rywalizujący w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej, na nowogardzkim torze wystartują 24 września
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nowogardzianie biegali w gdyni i Pyrzycach

Bili swoje rekordy
W niedzielę (19 marca), miłośnicy biegania z Nowogardu, wystartowali na dwóch impre-
zach. Jedna z nich organizowana była w Gdyni, z kolei druga w Pyrzycach. Reprezentanci 
Nowogardu zaliczyli udane starty, w niektórych przypadkach bijąc swoje życiowe rekordy. 

W niedzielę odbył się bieg Oni-
co Gdynia Półmaraton. Na star-
cie stanęły reprezentantki Nowo-
gardu z grupy „Zabiegane Babecz-

ki”. Ewelina Paradowska ukończy-
ła bieg z czasem 1:57:15, zajmując 
w kategorii wiekowej K-30 251. 
miejsce, natomiast w Open 3745. 
pozycję. Karolina Kubicka po bie-
gu w Gdyni może pochwalić się 
nowym rekordem życiowym. Re-
prezentantka Nowogardu ukoń-
czyła swój start z czasem 01: 58:54 
i w kategorii wiekowej K-30 zosta-
ła sklasyfikowana na 296. miejscu, 
natomiast w Open na 4018. pozy-
cji. W Gdyni wystartowały jesz-
cze Ewelina Kujawa oraz Magda-
lena Dawidowska. Na 5089. miej-
scu w Open rywalizacje zakończy-
ła Magdalena Dawidowska, uzy-
skując czas 2:11:21, z kolei Ewelina 
Kujawa z czasem 2:13:37 uplaso-
wała się na 5226. miejscu w Open. 
Tego samego dnia odbyła się Py-
rzycka Szybka Dycha. W tych za-
wodach wystartowali biegacze z 
klubu Endorfina. Swój życiowy re-
kord ustanowił Paweł Jackowiak, 

który pokonał dystans 10 km z 
czasem 43: 01, dzięki czemu zajął 
96. miejsce w klasyfikacji Open. Z 
bardzo ładnej strony zaprezento-
wała się Jolanta Szymańska, która 

Na zdjęciu Zabiegane Babeczki z Nowogardu, startujące w Onico Gdynia PółmaratonKarolina Kubicka w Gdyni pobiła swój 
rekord życiowy w półmaratonie

Jolanta Szymańska zajęła 1. miejsce 
w kategorii K-30 podczas Pyrzyckiego 
wyścigu na dystansie 5 km

zwyciężyła w kategorii wiekowej 
K-30, uzyskując czas 24:34 na dy-
stansie 5 km. Nowogard reprezen-
towali jeszcze Joanna Kowalczyk 
oraz Rafał Rożek, którzy startowa-

li na dystansie 10 km. Joanna Ko-
walczyk ukończyła bieg z czasem 
57:19, z kolei Rafał Rożek pokonał 
10 km z wynikiem 57:18. 

KR

Osińska Liga Piłki siatkowej

Krzywice Mistrzem!
W niedzielę (19 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, zostały rozegrane spotkania fina-
łowe VIII edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Po świetnym występie siatkarze z Krzywic 
rozbili w trzech setach broniących tytułu zawodników z Wojcieszyna i sięgnęli po tegorocz-
ne mistrzostwo. W meczu o 3. miejsce po pięciu setach lepsi okazali się siatkarze z Węgorzy.  

To były piękne widowiska, god-
ne finałowych spotkań w VIII 
edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatko-
wej. O godzinie 12: 00, rozpoczę-
ła się walka o brązowe medale. Na 
przeciw siebie stanęli siatkarze z 
Węgorzy oraz Czermnicy. Pierw-
szy set to uważna gra Czermni-
cy i spokojne zwycięstwo do 17. 
W drugiej partii wszystko się od-
wróciło i tym razem Węgorza 
pewnie wygrały do 18. W trzecim 
secie Węgorza nie zwalniały tem-
pa i objęły prowadzenie w meczu 
po zwycięstwie 25:19. W ostat-
nim spotkaniu tej edycji Czerm-

nica nie zamierzała tak szybko 
składać broni i po ładnej grze w 
obronie, siatkarze z Czermnicy 
oddali swoim rywalom jedynie 18 
punktów, dzięki czemu doprowa-
dzili do tie-breaka. Decydujący 
set był bardzo zacięty i do samego 
końca nie było przesądzone, kto 
wywalczy brązowy medal. Osta-
tecznie więcej zimnej krwi zacho-
wali siatkarze z Węgorzy, którzy 
wygrali w tej partii 15:13 i mogli 
cieszyć się z 3. miejsca na koniec 
rozgrywek. Następnie przed licz-
nie zgromadzoną publicznością 
pozostał mecz dwóch najlepszych 

drużyn na przestrzeni całej tego-
rocznej edycji. Wojcieszyn podej-
mował Krzywice. Chyba nikt ze 
zgromadzonych nie spodziewał 
się, że ten finał rozstrzygnie się po 
trzech setach. A jednak... Pierw-
sza partia to piorunująca gra 
Krzywic, które rozgromiły Woj-

Krzywice zdobyły mistrzostwo Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2016-2017

cieszyn do 15 punktów. W dru-
gim secie walka była już zdecydo-
wanie bardziej wyrównana. Za-
decydowały detale przy decydu-
jących punktach, w których lepiej 
spisali się siatkarze z Krzywic. Po 
wyniku 25:22, Krzywice były już 
o jednego seta od upragnione-
go mistrzostwa. W trzeciej partii 
Wojcieszyn ponownie ambitnie 
walczył o pozostanie w tym me-
czu, jednak Krzywice w tym spo-
tkaniu były wystarczająco zdeter-
minowane. Ostatecznie padł wy-
nik 25:23 dla Krzywic, które zdo-
były tytuł mistrzowski w sezonie 
2016/2017. Gratulujemy! Na ko-
niec odbyło się podsumowanie 
ligi oraz przyznanie indywidual-

nych nagród. Tytuły najbardziej 
wartościowych graczy trafiły do 
siatkarki z Krzywic Aleksandry 
Zehner oraz do Łukasza Czar-
nego z pierwszego zespołu Woj-
cieszyna. Królem siatkarskich 
„gwoździ” został kolejny siatkarz 
mistrzowskiej ekipy - Mateusz 
Pędziwiatr. Z kolei nagroda fair-
-play trafiła do  Marcina Rapy re-
prezentującego Czermnicę. Po-
zostaje podziękować siatkarzom 
biorącym udział w rozgrywkach 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej za 
niezapomniane emocje i piękne 
spotkania. Przy artykule prezen-
tujemy klasyfikację końcową te-
gorocznej edycji. 

KR

Węgorza dzięki świetnej grze w obronie wygrały pięciosetowy bój o 3. miejsce
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nie marnuj swojego życia na narkotyki! 
Dnia 16.03.2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyła się lekcja pokazowa Straży Granicznej z psem służbowym  
w ramach działań profilaktycznych – zapobieganie zjawisku narkomanii.

Spotkanie, o którym mowa 
odbyło się dzięki burmistrzo-
wi Nowogardu Panu Rober-
towi Czapli przy współpracy 
z Zepołem Interdyscyplinar-
nym w Nowogardzie, który re-
prezentowała Pani Dorota Ma-
ślana. Koordynatorem akcji w 
naszj szkole była Pani Ewa Re-
gina Krzak – szkolny peda-
gog. Podczas spotkania funk-
cjonariusze Straży Granicz-
nej opowiadali o konsekwen-
cjach przemytu narkotyków, 
w którym niestety często bio-
rą udział młodzi ludzie. Wszy-
scy zebrani mogli również zo-
baczyć jak wygląda praca psa, 
który poszukuje narkotyków. 
Psy mają bardzo czuły węch z 
tego względu są w stanie wy-
czuć nawet śladowe ilości nar-
kotyków. Drodzy uczniowie! 
Nie dajcie się „wkręcić” w nar-
kotyki – ich zażywanie, roz-
prowadzanie i przemyt. Taka 
działalność to przestępstwo, 
za które trafia się do więzienia. 
Szkoda Waszej młodości!

Przedstawiciele ZSP na 
uroczystości 
16 marca 2017 r. w Nowogardzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic Ronda Sybira-
ków, w której wzięła udział dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 

Uroczyste wydarzenie  rozpoczę-
ło się Mszą Świętą w kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogardzie, 
którą poprowadził Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzię-
ga Metropolita Szczecińsko-Ka-

mieński. Po Mszy Świętej nastąpił 
przemarsz pocztów sztandarowych 
(w którym brali udział również 
nasi uczniowie wraz z opiekuna-
mi), władz kościelnych i zaproszo-
nych gości w kierunku Ronda Sybi-
raków, gdzie doszło do poświęcenia  

i odsłonięcia tablic. Wszyscy zebra-
ni wysłuchali także wystąpień władz 
miejskich i Związku Sybiraków. 
Uroczystość zakończyła się poczę-
stunkiem w świetlicy środowisko-
wej przy parafii św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie. 

Poczet sztandarowy zsP nowogard Uroczystość na rondzie sybiraków 

Uczniowie podczas spotkania  

 Funkcjonariusze Straży Granicznej – Pies „służbowy” w akcji 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzKłAD jAzDY PKP

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

ATeriMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;

Strona 1 z 4
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Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

nierUCHOMOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 
m2. Tel. 604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 tyś. 
Mieszkanie można zakupić w pro-
gramie MDM.tel. Kontaktowy: 530 
450 720.

• Bezczynszowe mieszkanie sprze-
dam (74m2) w Nowogardzie,3 po-
koje, kuchnia i łazienka do remon-
tu. 691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 666 730 305 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 
507 045 404 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy Monte Casino. 695 400 600

• Sprzedam działkę 6348 m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum. Tel. 
730-096-281

• Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca 
lub Zamkowa. Tel. 500 508 904 

• Sprzedam garaż Zamkowa, 16 000 
zł. Tel. 691 32 66 10 

• Nowogard 6 km posiadłość położo-
na przy lesie. 660 206 833 

• Nowogard ul. Asnyka działki pod 
zabudowę cena od 55 do 69 zł /1m2. 
Tel. 501 307 666 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886 

•	 Sprzedam mieszkanie komplet-
nie umeblowane i wyposażone w 
sprzęt AGD 45m2 na parterze wraz 
z działką ogrodową. 601 408 599, 
663 366 727

•	 Sprzedam górę domu w Warnko-
wie tel. 605-749-908 dzwonić po 
15-tej

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na Zamkowej. 788 566 432 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 75m2, 
trzypokojowe. Tel. 607 314 639 

•	 Pilnie poszukuje mieszkanie (2-3 
pok.)do wynajęcia. 507 198 447 

•	 Wynajmę mieszkanie firmie. 601 
835 453 

•	 sprzedam bezczynszowe 4 po-
kojowe mieszkanie. 508 309 980 

•	 Sprzedam pawilon usługowo-han-
dlowy w centrum Nowogardu, 
63m2. 602 643 408 

MOTOrYzACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam Peugeot Boxer L3H2 rok 
2013 pierwszy właściciel serwiso-
wany w Aso przebieg 48 tys., stan 
bardzo dobry. Tel. 513 444 970 

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 
539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Sprzedam corsa C 600 zł. 519 385 
158

•  Volvo V-70, 2005 rocznik, białe ta-
blice, uszkodzona skrzynia auto-
mat. Cena 6500 zł. Tel. 506 428 241 

rOLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vine-

ta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, 
opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 sprzedaż jęczmień paszowy, 
cena 65 zł za kwintal. 531 741 
232 

•	 Sprzedam kombajn zbożowy Case 
431 heder 3,20 m, lejek do nawozu, 
redła do ziemniaków brony zawie-
szane. Tel. 661 751 296 

•	 Kurki nioski odchowane po-
wyżej 7 tygodni. sprzedaż od 
27.03, żabowo 13. Tel. 91 39 106 
66, 502 530 452 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995
• Sprzedaż królików. Tel. 792 883 

988
• Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 

853 573 
• Sprzedam siewnik Poznaniak stan 

bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

 UsłUgi
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE 

DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/

SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

•	 MOnTAż MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 firMA UsłUgOWA „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. 
Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje 
VAT i rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• T R A N S P O R T- P R Z E P R O -
WADZKI. 665 720 037 

• Usługi ogólnobudowlane z wielo-
letnim doświadczeniem, poddaszy, 
adaptacja pomieszczeń, glazura, te-
rakota, elewacje. Więcej informacji 
pod numerem 608 825 600 

• POLVAN ocieplenia budynków, 
szpachlowanie, zwycięzca konkur-
su na najlepszy blok. Tel. 731 517 
928 

• Dachy, ocieplenia. 660 879 108 
• Wykonam prace remontowe. 691 

430 490

PrACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan. ul. Boh. 
Warszawy 102. Tel. 91 39 21 373 
, 502 239 619

• Zatrudnię pracownika do sklepu, 
wymagana znajomość obsługi kom-
putera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, praca na 
miejscu. 78 36 78 674 

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
Tel. 530 395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę do-
rywczo na soboty do sklepu w 
godz. 8-16.00. 530 395 368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wy-
magana znajomość językow ob-
cych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomo-
ścią języka angielskiego. 530 924 
991 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Trans-
port krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sku barmanka. 693 521 211 

•	 Przyjme pracownika na budowę z 
doświadczeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 Na fermę drobiu pracownika fi-
zycznego przyjmę. 511 731 352

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRACY W 
SKLEPIE MEBLOWYM. JAKO KIE-
ROWCA/ MAGAZYNIER/ MONTER 
MEBLI.WYMAGANE PRAWOJAZ-
DY KAT. B. CV PROSZE SKŁADAC 
W SKLEPIE MEBLOWYM KWADRAT 
MEBLE UL.ARMII KRAJOWEJ 49 W 
NOWOGARDZIE. tel. 661 960 881

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 606 
627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Sprzedam telewizor Sony 42 cale, 
stan bardzo dobry+ DVD Sony. 513 
444 970

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 

130 litr.z niemiec malo uzywane 
po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wielo-
rodzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 
772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z ma-
teracem, Wymiary 160x200cm 
używane, stan dobry cena 300 zł. 
668509 795 

•	 sprzedam tanio szafka rTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel 91 39 
23 540 

•	 Sprzedam szafę +2 komody. Pra-
wie nowe za pół ceny. 665 541 960 

• Stare samochody, motocykle, moto-
rowery, części, literaturę kupię. Tel. 
600 182 682 

• Sprzedam tarcicę modrzew sezono-
wane 7 lat. 668 298 084 

• Włókno szklane 100 m bieżacych. 
Tanio. 91 39 79 443 

• Owczarki niemieckie suczki po ro-
dzicach z rodwodem. 91 39 21 828 

• Sprzedam garnki indukcyjne, pral-
kę automatyczną 1,5 roku, maty le-
gowiskowe gumowe konie, bydło. 
91 39 79 313 po 18stej

• Sprzedam solarium – łóżko do opa-
lania. Cena do uzgodnienia. Tel. 
785 15 04 01 

• Sprzedam meble dziecinne w do-
brym stanie (drewno naturalne) ja-
sne w kolorze biało-szarym, 1000 
zł. Tel. 91 39 25 497 

• Sprzedam dwa grzejniki panelowe, 
jednopłytowe, używane w dobrym 
stanie, 200 zł. 91 39 25 497 

•  Drzewo opałowe. 506 232 860 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regULArnA LiniA Mi KrO BU sO WA serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWóz OsóB - rO MAn BiŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - resKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

resKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD jAzDY BU sóW
infOrMATOr LOKALnY - nOWOgArD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejZatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 
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Firma z branży rolnej  

Sprzedaż 
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego

20 % azotu i 6 % siarki

Cena z dostawą 540 zł netto/tonę

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Wynajmę lokal  
w samym centrum 
Nowogardu 46 m2. 

Tel. 605 548 164

Czytaj s. 10

Czytaj s. 4

Niemcy wypowiedzieli gminie umowę PPP

Podali oficjalnie -  
wygrało KZU Pomorze 

Pieniądze  
za sprzątanie 
weźmie 
jednak kolega 
z partii

Po co była ta wojna?
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W skrócie

W piątek w busie relacji Szczecin-Nowogard  
osoba jadąca z dziećmi pozostawiła bagaż  

z odzieżą dziecięcą. 
Kierowca prosi o kontakt 517 769 611

Hanna Czura, uczennica kl. III 
B w II LO w Nowogardzie, zaję-
ła pierwsze miejsce w Bałtyc-
kim Konkursie Języka Angiel-
skiego, którego finał odbył się 
16 marca w Koszalinie. Konkurs 
ten jest organizowany przez Ka-
tedrę Literatury i Badań nad Ję-
zykiem na Wydziale Humani-
stycznym Politechniki Kosza-
lińskiej. Według danych orga-
nizatorów w konkursie wzięło 
udział 226 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, lu-
buskiego i pomorskiego, z któ-
rych została wyłoniona 25 oso-
bowa grupa finalistów. Po egza-
minie pisemnym 14 osób zosta-
ło zakwalifikowanych do części 
ustnej. DŚ

 

W dniu 20 marca 2017 roku, odbyło się spotkanie w Transgranicznym 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zorganizowane przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. Podczas uroczystego spotkania wójt Krzysztof Szwedo odebrał 
podziękowanie z rąk prezesa Jacka Chrzanowskiego dla Gminy Osina, 
jako jednego z najaktywniejszych beneficjentów szczecińskiego WFO-
ŚiGW. Warto przypomnieć, że Gmina Osina, jako beneficjent WFOŚiGW 
w Szczecinie pozyskiwała środki na utylizację azbestu, likwidację barsz-
czu Sosnowskiego, program niskiej emisji oraz zakup dwóch wozów 
strażackich. 

Największym problem, jaki zostawia po sobie zima, jest pogorszony 
stan jezdni w naszym mieście. Tak jest między innymi na ulicy Poniatow-
skiego, gdzie lód sprawił, że jezdnia popękała a jeżdżące tamtędy samo-
chody sprawiają, że dziury coraz bardziej się powiększają. Jednak wła-
ściciel drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, pomimo już wiosny, nie 
spieszy się z jej naprawieniem. DŚ

Chory mężczyzna walczy o życie 

Zbigniew Stonoga  
pomoże Michałowi!
Zbigniew Stonoga, znany polski przedsiębiorca i działacz społeczny, słynący z obnażania 
paradoksów prawnych funkcjonujących w naszym kraju, postanowił włączyć się w pomoc 
na rzecz Michała Walasa. Stało się tak dzięki jednemu z mieszkańców Nowogardu. 

Michał ma 26 lat i choruje na bardzo rzadką 
chorobę, twardzinę układową. Nie wiadomo, jakie 
są przyczyny tej choroby, że jest ona tak trudna do 
wyleczenia. Choroba powoduje, że zarówno skó-
ra, jak i narządy wewnętrzne twardnieją, mówiąc 
kolokwialnie: zamieniają się w kamień. Jak już pi-
saliśmy w lutowym wydaniu DN, jest szansa na to, 
aby Michał został wyleczony. Klinika w Berlinie 
jest w stanie przeprowadzić badania i podjąć się 
ewentualnego leczenia, które będzie polegało na 
przeszczepie komórek macierzystych. Michał ma 
wyznaczony termin w Klinice, jednak do końca 
marca musi zapłacić fakturę w kwocie 3500 euro. 
Wiele osób już zaangażowało się w pomoc, jed-
nak kwota jest jeszcze za mała. W związku z tym, 
młody mieszkaniec Nowogardu, zupełnie obcy dla 
Michała, postanowił mu pomóc. Nagrał on film, w 
którym prosi ludzi dobrej woli o każdy, nawet naj-
mniejszy gest. Wysłał także swoje nagranie do Zbi-
gniewa Stonogi, który nie został obojętny na sytu-
ację Michała i również włączył się w pomoc, publi-

kując apel i uruchamiając zbiórkę poprzez wpłaty 
za pomocą konta swojej Fundacji charytatywnej. 
Wczoraj o godzinie 18.00 na dedykowanym Mi-
chałowi koncie Fundacji Z.Stonogi widniała kwo-
ta ok 1500 złotych.     

Dla wszystkich, którzy chcą pomóc Michało-
wi, przypominamy numer konta, na który moż-
na wpłacać darowizny i przekazywać swój jeden 
procent podatku. Tym samym, w imieniu Michała 
dziękujemy każdemu, kto już włączył się w pomoc.

Numer i adres dla chętnych, chcących przekazać 
1 % podatku: KRS 0000 518 797 z dopiskiem „Po-
moc dla Michała Walasa”.

Numer konta, na który można wpłacać też da-
rowiznę:

Fundacja Zbieramy Razem
ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689, 

subkonto z dopiskiem „Pomoc dla Michała Wala-
sa”.

Dorota Śmieciuch

Masz  
problem, 
lub byłeś 

świadkiem
ważnego 

wydarzenia?

Skontaktuj 
się z naszą 
redakcją!

513 088 309
91 392 21 65

Zbigniew Stonoga

Michał, którego skóra jest coraz bardziej twarda
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlaMa
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Niemcy wypowiedzieli gminie umowę PPP

Po co była ta wojna?  
Niemiecka firma, która miała dostarczać nam wodę i odbierać od nas ścieki, wypowiedziała gminie umowę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
Okres wypowiedzenia minął z końcem lutego. To konsekwencja wyroku, jaki w listopadzie zeszłego roku ogłosił Naczelny Sąd Administracyjny w Warsza-
wie, potwierdzający ostatecznie, że gmina nie miała prawa podpisywać z Niemcami umowy na administrowanie nowogardzkiej sieci wod.- kan. 

Redakcja DN dotarła do tre-
ści oświadczenia o wypowie-
dzeniu umowy, jaką niemiecka 
strona wysłała do UM w Nowo-
gardzie. Pismo datowane na 19 
stycznia, do gminy wpłynęło 27 
stycznia. Podpisali się pod nim 
zarówno członkowie władz 
spółki Wasserverband Lausitz 
Betriebsfuhrungs GmbH, jak i 
utworzonej na potrzeby obsłu-
gi gminy Nowogard, podległej 
jej spółki córki o nazwie Wo-
dociągi Nowogardzkie WAL-
-Betrieb z siedzibą w Warsza-
wie (wszystkie powiązane ka-
pitałowo z koncernem Remon-
dis). W treści pisma czytamy, 
że wypowiedzenie nastąpiło z 
dwóch powodów. Pierwszy to 
nie wydanie przez partnera pu-
blicznego (gminę) systemu sie-
ci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Przypomnijmy, że w tej 
sprawie trwa wciąż niezakoń-
czone postępowanie przed są-
dem. Nie jest bowiem możli-
we w prosty sposób przekaza-
nie systemu wod.-kan. na rzecz 
innego podmiotu, gdyż gmina 
nie jest właścicielem całej sie-
ci. Część majątku należy zgod-
nie z prawem do PUWiS-u. Są 
to głównie odcinki sieci, które 
spółka zbudowała z wypraco-
wanych środków (podobnie jak 
np. ostatnio oddana sieć kana-
lizacyjna w Warnkowie). Dru-
gi powód, dla którego Niemcy 
zdecydowali się wypowiedzieć 
gminie umowę to konsekwen-
cja wyroku, jaki zapadł przed 
NSA w listopadzie ubiegłego 
roku, a jaki skończył ponad 3 
-letnią batalię, spór toczony 
przez gminę z PUWiS, za który 
podatnicy nowogardzcy zabu-

lili już ok. 350 tys. zł. Tyle gmi-
na zapłaciła prawnikom mają-
cym bronić jej „interesu”, a w 
praktyce działania te miały do-
prowadzić do wyeliminowa-
nia z naszego terenu PUWiS i 
wprowadzenia tu niemieckiego 
operatora. Wyrokiem tym NSA 
stwierdziło, że gmina nie miała 
prawa podpisać z niemieckim 
partnerem umowy PPP (spół-
ką Wasserverband Lausitz), 
bo spółka ta nie miała w chwi-
li podpisania umowy siedziby 
w Polsce. Był to główny zarzut 
podnoszony od samego po-
czątku przez PUWiS. Co praw-
da Niemcy już po ogłoszeniu 
wyników przetargu i podpisa-
niu umowy stworzyli, na pręd-
ce spółkę o nazwie Wodociągi 
Nowogardzkie, notabene z sie-
dzibą w Warszawie, która mia-
ła docelowo świadczyć usługi w 
zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i doboru ścieków, 
ale podmiot ten nie był tym, 
który brał udział w przetargu 
na wodę, nie mógł więc zgod-
nie z prawem tego zadania póź-
niej wykonywać. 

Czas na ostatnie podpisy 
Z formalnego punktu widze-

nia gmina ma teraz jedno wyj-
ście – zgodnie z przepisami po-
winna podpisać z PUWiS-em 
umowę, jako drugim w kolej-
ności po Niemcach, oferentem 
biorącym udział w „przetargu 
na wodę”. To jedyne rozsądne 
wyjście, które doprowadziłoby 
po trzech latach do zażegnanie 
kryzysu gospodarki wod.-kan. 
Za kryzys ten niewątpliwie od-
powiadają nowogardzcy urzęd-
nicy, głównie burmistrz Robert 
Czapla i wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski- dwaj nieugięci orę-
downicy oddania tak strategicz-
nego obszaru, jakim jest woda 
obcemu kapitałowi. Z uporem 
twierdzili, wbrew wielu oczy-
wistościom, że PUWiS rzeko-
mo nie ma racji i na udowod-
nienie tej od początku budzącej 
ogromne wątpliwości tezy wy-
dali setki tysięcy publicznych 
złotych. Dodając do tego tak-
że kosztowną propagandę, jaka 
towarzyszyła toczonej z nowo-
gardzkim przedsiębiorstwem 
wodnym walce, prowadzonej 

także z mediami, które stawa-
ły w obronie interesu tego lokal-
nego podmiotu gospodarczego, 
zatrudniającego ponad 100 osób 
i tu płacącego niemałe podatki. 
W tej propagandzie nie przebie-
rano przy tym w środkach, kon-
fliktując dodatkowo środowi-
sko poprzez szerzenie dezinfor-
macji i napuszczanie nieświado-
mych okoliczności osób na lo-
kalną firmę. 

 Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Kłótnie, gazetki, ulotki-przez 

trzy lata włodarz naszej gmi-
ny, a także jego zastępca, cza-
sem w niezwykle zacięty spo-
sób bronili w praktyce interesu 
niemieckiego kapitału chcące-
go, jak się okazało, niezgodnie 
z prawem działać na naszym 
terenie. Dziś waleczny kurz 
już opadł, choć do zakończe-
nia tej batalii, brakuje ostatnich 
podpisów. Czy burmistrz, wo-
bec już poniesionych ogrom-
nych strat i oczywistych faktów, 
przestanie wreszcie narażać na-
szą gminę na dodatkowe kosz-
ty, a tym samym zakończy spór 
z nowogardzkim przedsiębior-
stwem wodnym? To ważne nie 
tylko z ekonomicznego punktu 
widzenia, ale też społecznego. 
Wytoczona przez urząd miejski 
niepotrzebna walka, podzie-
liła nowogardzkie społeczeń-
stwo wprowadzane od począt-
ku w błąd przez władze przez 
władze gminne. Zadaniem zaś 
tej władzy jest jednoczyć ludzi, 
a nie ich dzielić, i bronić tak-
że własnego „podwórka”, czy-
li szeroko rozumianego intere-
su społeczności Gminnej, któ-
rą stanowimy wszyscy nie tylko 

kumple burmistrza. Tak zacho-
wuje się dobry gospodarz. U 
nas tego ewidentnie zabrakło, 
nawet wtedy, kiedy już było 
wiadomo, że sprawa jest prze-
grana. Bo przecież wyrok NSA 
zapadł w listopadzie, a mimo 
to gmina czekała aż Niem-
cy powiedzą - już dość, trze-
ba złożyć broń. Nie czas jed-
nak na wypominki. Przetarg 
na wodę, niczym saga i tak za-
padnie wszystkim na długo w 
pamięci, zwłaszcza pracowni-
kom PUWiS-u i ich rodzinom, 
oraz przedsiębiorcom, którzy 
już chyba nigdy nie będą mogli 
czuć się bezpiecznie z taką wła-
dzą. Teraz przyszedł już czas na 
honorowe i konkretne posta-
wienie sprawy. Miejmy nadzie-
ję, że chociaż teraz kierownic-
twu naszej gminy starczy od-
wagi i rozwagi, by tak właśnie 
postąpić. Ta walka od począt-
ku, a zwłaszcza teraz nie ma 
już żadnego sensu. Sobie zaś, w 
DN poczytujemy za honor, że 
od początku w tej sprawie sta-
liśmy, jak się okazało, nie tyl-
ko po stronie racji formalnej i 
prawnej, ale zwłaszcza po stro-
nie realnego i zdrowego intere-
su tej społeczności, wypełnia-
jąc przy tym rolę i obowiązek, 
do której autentyczna prasa jest 
powołana. Niestety w obszarze 
medialnym po raz kolejny byli-
śmy jedynymi.  

Red. 

Wejście do gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - to w tym 
budynku rozstrzygnął się ostatecznie prawny spór w sprawie przetargu na wodę w 
Nowogardzie
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Kultura obrazkowa tylko  
u nas i w… prehistorii 

1. Zjednoczone Emiraty Arabskie 
przyjęły nowe prawo - Narodo-
wą Ustawę o Czytaniu. Zgod-
nie z tym prawem mieszkań-
cy ZEA mają obowiązek czy-
tać 20 książek rocznie, rodzi-
ce zaś muszą czytać w tym cza-
sie 10 książek dzieciom. Każdy 
noworodek otrzyma wypraw-
kę literacką w języku arab-
skim bądź angielskim i książek 
tych nie wolno niszczyć. Będą 
też tworzone biblioteki w cen-
trach handlowych, a przedsię-
biorcy, którzy stworzą bibliote-
kę bądź centrum kultury otrzy-
mają ulgi podatkowe. Rządzą-
cy jasno sformułowali cele ta-
kich zmian w prawie, chodzi o 
to, aby dla połowy dorosłych 
mieszkańców Emiratów i 80% 
dzieci czytanie stało się co-
dziennym nawykiem. Ustawa 
o czytaniu – mówi prezydent 
ZEA szejk Chalifa– to część 
strategii mającej ukształtować 
cywilizowane społeczeństwo… 

2. Ale nie tylko, azjatyckie Emira-
ty wywodzące się z kręgu innej, 
nie łacińskiej kultury, ale także 
kraje europejskie, wspomaga-
ją czytelnictwo książek. Wspo-
magają prawnie, podatkowo i 
dbają na różne inne sposoby o 
krzewienie nawyków czytania, 
jako czynności mającej nieza-
stąpione walory w kształtowa-
niu bogatej osobowości czło-
wieka a tym samym światłego, 
wrażliwego na wartości wyższe 
i inteligentnego społeczeństwa. 

3.  I tak np. u naszych sąsiadów 
Niemców funkcjonuje od lat 
spec-ustawa o książce. Pozwo-
liła ona nie tylko podtrzymy-
wać i tak rozwinięty w tym na-
rodzie nawyk czytania, ale tak-
że uchroniła całą infrastruktu-
rę służącą książce. Mieszkając 
od dziecka w Niemczech- mówi 
w jednym z wywiadów, pol-
ska pisarka tworząca w Niem-
czech, Magdalena Parys - przy-

zwyczaiłam się do uregulowa-
nego rynku cenowego i wyjątko-
wego traktowania książki. Dzię-
ki ustawie o książce zdołano 
uchronić małe niezależne księ-
garnie. Stowarzyszenie Księga-
rzy Niemieckich potwierdza, że 
funkcjonują świetnie i stale się 
rozwijają. 

4. Wbrew utrwalonym u nas mi-
tom „tępego Niemiaszka” (wo-
bec rzekomo światłego rodaka) 
w Niemczech czytanie książek 
i gazet jest na nieporównywal-
nie wyższym poziomie aniżeli 
w Polsce: Książka w Niemczech 
jest bardzo szanowana i wszech-
obecna – mówi M. Parys-. Poli-
tycy zapraszani do programów 
telewizyjnych czy udzielają-
cy wywiadów prasowych czę-
sto odwołują się do książek, au-
torów, cytują fragmenty…  Czy-
tanie książki krzewi się w Niem-
czech już w szkole dzięki takim 
programom jak choćby „An-
tolin”. Za każdą przeczytaną 
książkę uczeń otrzymuje punk-
ty. Klasowa rywalizacja pole-
ga na tym, że kto przeczyta naj-
więcej, ten w danym semestrze 
otrzyma dyplom. Na osiedla 
przyjeżdżają autobusy bibliote-
ki, w których dzieci wypożycza-
ją książki. Rodzice muszą wpi-
sywać datę i podpis na specjal-
nej kartce rozdanej przez wy-
chowawcę, na której podpi-
sem - rzecz w Niemczech świę-
ta - poświadczają, że co naj-
mniej przez 15 minut dziennie 
dziecku się czytało bądź dziec-
ko samo czyta - kończy pisarka. 

5.  Efekt: odsetek tzw. osób czyta-
jących (liczony, jako: przeczy-
tał jedną książkę w roku) wy-
nosi w Niemczech, 75 % pod-
czas, gdy w Polsce 37%. W 
większości krajów europej-
skich wskaźnik ten kształtuje 
się na poziomie powyżej 50%, 
a np. w takich Czechach, wy-
nosi ponad 80%!

6.  Tradycyjne już wyjątkową po-
zycję zajmuje książka w życiu 
Skandynawów. W Szwecji bar-
dzo liczne biblioteki są stale 
pełne czytelników a i tak rzą-
dzący nie ustają w działaniach 
propagujących czytelnictwo 
książek i gazet. Ważnym pro-
jektem szwedzkiego Minister-
stwa Kultury, propagującym 

czytanie w Szwecji jest powo-
ływanie od 2011 r. Ambasado-
ra Czytania, którego zadaniem 
jest ”stymulowanie chęci do 
czytania i zwiększanie świado-
mości o tym, jak ważna jest li-
teratura dla dzieci i młodzieży” 
Projekt zainspirowała podob-
na działalność  prowadzona w 
krajach anglosaskich. O tych i 
innych działaniach w celu pro-
mocji czytelnictwa w Szwecji 
ciekawie pisze Maja Chacińska 
w swoim opracowaniu pt: Czy-
telnictwo i jego promocja w kra-
jach skandynawskich na przy-
kładzie Szwecji. 

7. A jak jest u nas w Polsce? Po-
wyżej już nieco o tym napisa-
łem, a podsumowując to – jest 
tragicznie! Europejska cywili-
zacja będąca w istocie świato-
wą, która odpowiada za, nie-
bywały współcześnie, rozwój 
nauki i kultury oparta jest o 
umiejętność myślenia abstrak-
cyjnego i rozwiniętą wyobraź-
nię. Dlatego słowo pisane zaj-
muje w niej kluczową pozy-
cję. Rozumieją to nawet szej-
ki z azjatyckich pustyń, któ-
re chcą dorównać cywilizacyj-
nie Europie. Natomiast u nas 
wszystko na odwrót - odno-
towujemy od lat niestety nie-
chęć do czytania i co za tym 
idzie niechęć do książki. W za-
mian za to ślęczymy godzina-
mi przed wszelkiego rodzaju 
„ekranami” od telewizora po-
przez komputer na tabletach i 
smartfonach kończąc. Na ekra-
nach tych wyświetlają się ob-
razki, a na obrazkach zaś, co 
warto wiedzieć, to oparta była 
prymitywna kultura zwana ob-
razkową, której najstarsze zna-
ne alterfakty to prehistoryczne 
rysunki naskalne australijskich 
aborygenów. Nawet, jeśli taki 
współczesny, a wyjątkowo silny 
w Polsce, trend powrotu do ob-
razka nazwiemy uczenie „iko-
nizacją przekazu”, to nie zmie-
nia to faktu, że mamy do czy-
nienia w istocie ze zjawiskiem 
jego „sprymitywienia” do po-
ziomu Aborygenów. Aboryge-
ni są jednak usprawiedliwieni 
– nie znali liter i książek pisa-
nych.  

 Marek Słomski

Nasz felieton
 Podali oficjalnie -  wygrało KZU Pomorze 

Będzie sprzątać 
jednak kolega z partii 
Ostatecznie to firma KZU Pomorze ze Szczecina, w której 
pracuje Dawid Krystek, szczeciński radny i działacz SLD - 
partyjny kolega Roberta Czapli, będzie sprzątać nasze ulice 
i chodniki oraz odśnieżać je zimą. Gmina ogłosiła oficjalne 
wyniki drugiego przetargu na to zadanie. 

Jak już informowaliśmy, KZU 
Pomorze złożyła najtańszą ofer-
tę na to zadanie. Firma wyliczy-
ła, że utrzyma porządek i czy-
stość w naszej gminie przez naj-
bliższy rok za 269 tys. 448 zł. 
Oferty pozostałych dwóch firm 
były wyższe. Zakład Usługo-
wy Domel Nowogard dał ceną 
300 000 tys. zł, a Budmex z Bo-
dzęcina ocenił zadanie na kwo-
tę 284 000 tys. Po przeanalizo-
waniu ofert pod względem for-
malnym miasto zdecydowało, że 
podpisze umowę z KZU Pomo-
rze ze Szczecina - firmą, w której 
pracuje znany szczeciński dzia-
łacz SLD i radny tego miasta Da-
wid Krystek. 

Przypomnijmy. Pierwszy 
przetarg na to zadanie gmi-
na unieważniła, po tym jak DN 
ujawnił okoliczności, w któ-
rych na dwa dni przed otwar-
ciem ofert zmieniono istot-
ne warunki, jakie musi spełnić 
dany oferent. Okazało się, że zo-
stały one złagodzone na wyraź-
ne „życzenie” D. Krystka, który 
osobiście odwiedził w tej spra-
wie nowogardzki ratusz i „po-
uczył” burmistrza Nowogardu. 
Po tym spotkaniu nagle ze spe-
cyfikacji przetargowej wykre-
ślono szereg ważnych zapisów. 
Dotyczyły one m.in. pozwole-
nia na odbiór, transport i skła-
dowanie odpadów. To otwiera-
ło drogę do ubiegania się o lu-
kratywny kontrakt na utrzyma-
nie czystości i porządku na te-
renie naszej gminy (wartość za-

mówienia prawie 300 tys. zł), 
firmom, które mają małe, albo 
żadne doświadczenie w realiza-
cji takich usług. Taką firmą jest 
m.in. KZU Pomorze ze Szczeci-
na. Zmieniono je oczywiście na 
niekorzyść tych firm, które stra-
ciły czas i pieniądze na komple-
towanie szeregu, niezbędnych 
do tej pory, dokumentów upo-
ważniających do wzięcia udzia-
łu w przetargu. Tak się składa, że 
były to obydwie firmy lokalne - 
nowogardzkie. 

Kiedy w sprawie zrobił się 
szum, gmina zdecydowała się 
przetarg unieważnić, a wice-
burmistrz Krzysztof Kolibski, za 
całe zamieszanie obarczył komi-
sję przetargową. Ta, bowiem po 
przedłożeniu burmistrzowi No-
wogardu zmian wprowadzo-
nych po rozmowie z D. Kryst-
kiem, winna była wydłużyć czas 
na składanie ofert dla potencjal-
nych wykonawców. Ogłoszono 
kolejny przetarg na to zadanie, 
wyznaczając termin składania 
ofert do 16 marca. W minioną 
środę, ukazał się oficjalny doku-
ment, w którym informuje się, 
że postępowanie wygrało KZU 
Pomorze ze Szczecina. Teraz po-
zostało nam się bacznie przyglą-
dać, jak nowy wykonawca bę-
dzie wywiązywał się ze swojego 
zadania. Warto dodać, że gmina 
nie wymagała od wykonawców 
posiadania doświadczenia, ani 
posiadania odpowiedniej bazy 
sprzętowej. 

MS
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redakcja DN z wizytą na wodociągach 

Skąd bierze się woda w kranach? 
W minioną środę, 22 marca, obchodzono Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Z tej okazji redakcja DN odwiedziła Stację Uzdat-
niania Wody, czyli nowogardzkie wodociągi przy ul. Wojska Polskiego, by dowiedzieć się: skąd bierze się w naszych kranach woda i jak przebiega proces 
jej uzdatniania. 

Nowogard (oraz kilka miej-
scowości wiejskich) zaopatry-
wany jest w wodę pobieraną z 
czterech studni głębinowych, 
zlokalizowanych na trenie Sta-
cji Uzdatniania Wody przy ul. 
Wojska Polskiego 37. Mają one 
głębokość od 28 do 44 me-
trów. Z badań hydrogeologicz-
nych wynika, że studnie te uj-
mują wodę z okresu czwartorzę-
du (najmłodszy okres ery keno-
zoicznej, który zaczął się 2, 58 
mln lat temu z końcem neoge-
nu i trwa do dziś). Nowogardz-
kie zasoby wody zasilane są 
także ujęciem w Warnkowie, 
pełniącym funkcję wspoma-
gającą. Stamtąd woda jest tyl-
ko czerpana i transportowa-
na do Stacji Uzdatniania Wody 
w Nowogardzie. Warto wyja-
śnić, że wody głębinowe nie są 
zgromadzone w podziemnym 
zbiorniku, jeziorze, jak to się 
wielu z nas wydaje. To inaczej 
przesiąknięte wodą grunty tzw. 
Piaski wodonośne, znajdują-
ce się na głębokości kilkudzie-
sięciu metrów pod ziemią, po-
kryte nieprzepuszczalną war-
stwą ziemi. Po wykonaniu ba-
dań hydrologicznych, odwier-
ca się w tych miejscach studnie 
i „wysysa” wodę. 

 Najpierw trzeba uzdatnić 
Zanim jednak woda z takich 

studni trafi do naszych do-
mów, jest poddawana proceso-
wi uzdatniania, – czyli dosto-
sowania jej do użytku spożyw-
czego i gospodarczego. 

- Surowa woda po pobraniu 
ze studni, jest transportowana 
do zbiornika tzw. uśredniające-
go, inaczej zwanym kontakto-
wym, gdzie następuje mieszanie 
wody z powietrzem, czyli pierw-
szy proces uzdatniania – mówi 
Łukasz Tomków, główny inży-
nier i kierownik działu nadzo-

ru technicznego w Przedsiębior-
stwie Usług Wodnych i Sanitar-
nych w Nowogardzie. – Wodę 
się natlenia, aby zwiększyć samą 
efektywność utleniania związków 
żelaza i manganu, zgodnie z wy-
mogami określonymi w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia w spra-
wie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia – dodaje specjalista. 
Sam proces oczyszczania wody 
z nadmiaru tych pierwiastków 
odbywa się za pomocą systemu 
filtrów, do których surowa woda 
trafia ze zbiornika uśredniające-

go. System ten tworzy 8 zbiorni-
ków, każdy o średnicy 2,5 me-
tra i pojemności 11,90 m3, i jak 
sama nazwa wskazuje wyposa-
żonych w specjalne złoża filtra-
cyjne. 

- Jest to amerykański system fil-
tracji o nazwie Culligan, dopaso-
wany indywidualnie do obsługi 
naszej stacji wodociągowej i jako-
ści wydobywanej ze studni wody.  
To nic innego, jak potężne fil-
try wyposażone w specjalne zło-
ża, mieszanki piasków i żwirów, 
w których odbywa się kluczowy 
proces uzdatniania wody. Proces 
ten polega na tym, że w pierw-
szej kolejności, wytrącane jest że-

lazo, niżej odkłada się mangan, a 
na końcu woda jest oczyszczana 
z drobinek piasku, co nadaje jej 
odpowiednią przejrzystość. Aby 
zwiększyć efektywność wytrąca-
nia się związków żelaza i utle-
niania manganu, dodatkowo jest 
dozowany nadmanganian pota-
su, rozrabiany i pompowany do 
procesu filtracji. Filtry te są płu-
kane cyklicznie, jest to sterowa-
ne komputerowo. Z tego powsta-
ją wody popłuczne, są wykorzy-
stywane do kanalizacji, pełnią 
rolę technologiczną - tlenki żela-
za powodują czyszczenie kanali-
zacji, wiążą siarkowodór, dając 
efekt „deodoryzacyjny” – elimi-

nują przykry zapach - objaśnia 
cały proces Ł. Tomków. 

Tak przygotowana, uzdatnio-
na do picia woda trafia do zbior-
ników retencyjnych. Stamtąd za 
pomocą systemu pomp rurami 
doprowadzana jest już bezpo-
średnio do odbiorców. 

Na ile nam starczy wody? 
Na to pytanie nie ma jedno-

znacznej odpowiedzi. Pierwsze 
badania hydrologiczne i odwier-
ty studni miały miejsce w latach 
60-tych, już ubiegłego stulecia. 
Kolejne w latach 90-tych. Nie-

mniej systematycznie przepro-
wadza się badania lustra wody, 
by przewidzieć, w jakim stop-
niu dane źródła są wyeksploato-
wane. 

- Zasobów wody nie da się ob-
liczyć, określić tak, jak np. ropy 
- mówi Ł. Tomków z PUWiS w 
Nowogardzie: - robi się specjalne 
badania lustra wody, by spraw-
dzić, jaka jest wydajność da-
nej studni. Poza tym prowadzi 
się rozsądną gospodarkę pobo-
ru wody. To znaczy, że woda ze 
studni nie jest ciągle pobierana, 
by żadnego ze źródeł nie przecią-
żyć, i doprowadzić do erozji, czy-
li po prostu wyschnięcia studni. 
To ile wody i z jaką wydajnością 
możemy pobierać, określają opra-
cowane zasoby tzw. kategorii b – 
dodaje technolog.  

Twardość wody – to mit
Często słyszy się, że nasza 

woda jest „twarda”. Zwykle oce-
niamy to po ilości osadu, jaki po 
przegotowaniu wody pozostaje 
w naszych czajnikach. Okazuje 
się jednak, że nasze wrażenie to 
jedno, ale parametry wody po-
równywalne z innymi ujęciami 
to drugie. 

- W Nowogardzie woda posia-

da 180-230 miligramów CaCo3 
(węglanu wapnia). To jest poło-
wa ilości dopuszczonej w prze-
pisach przez Ministra Zdrowia. 
Warto też dodać, że woda zbyt 
miękka nie jest dobra, kiedy mó-
wimy o jej wykorzystaniu do ce-
lów socjalno-bytowych. Dla przy-
kładu rozpuścimy w niej proszek 
do prania, ale już z niej go nie 
wpłuczemy. Woda by się pieni-
ła w nieskończoność. Dlatego po-
ziom twardości wody w Nowo-
gardzie jest optymalny – zapew-
nia Ł. Tomków. 

Zużycie wody 
W ciągu doby mieszkańcy No-

wogardu i kilku pobliskich wsi, 
do których poprowadzone są 
magistrale przesyłowe (rurocią-
gi), zużywają ok. 2 tys. m3 wody 
(dane PUWiS). Największy po-
bór jest między 6 a 7 rano, kiedy 
szykujemy się do pracy lub szko-
ły. Wówczas w ciągu godziny do 
odbiorców trafia od 160-180 m3 
na godzinę. W ciągu dnia liczni-
ki pokazują już niższe wartości, 
które znów rosną do poziomu z 
rana po godz. 15:00, aż do godz. 
22.00. Najmniej wody pobierane 
jest nocą. Taki pobór to jedynie 
połowa wydajności, z jaką może 
pracować Stacja Uzdatniania 
Wody przy ul. Wojska Polskie-
go. W ciągu godziny stacja może 
podać nawet 240 m3 wody, a na 
dobę nawet 3 300 m3, oczywiście 
wspomagana dostawą ze studni 
z Warnkowa. 

Niemniej pamiętajmy, że woda 
to skarb - nawet, jeśli nam jej nie 
brakuje, trzeba ją oszczędzać. 
Są bowiem rejony świata, gdzie 
woda to luksus, a i nasze, krajo-
we zasoby wody pitnej maleją w 
zatrważającym tempie. I warto o 
tym przypominać, nie tylko przy 
okazji Światowego Dnia Wody. 

Marcin Simiński

Łukasz Tomków w centrum dowodzenia- komputerowy system obsługujący Stację 
Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego

Zbiorniki filtrujące wodę - to główny 
element systemu uzdatniania

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego

Jedna z najnowszych studni głębino-
wych przy ul. Wojska Polskiego, to stąd 
z głębokości kilkudzesięciu metrów 
czerpana jest woda, która po uzdatnie-
niu dostarczana jest do naszych domów

A tu trafia woda już po procesie uzdatniania- na zdjęciu zbiorniki retencyjne
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ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  
U PROWADZĄCEGO KOSZT 50 zł

SZKOŁA BIBLIJNA jest kursem przygotowującym do systematycznej 
wspólnotowej lub indywidualnej lektury Pisma Świętego. Uczestnicy otrzy-
mają podstawową i aktualną wiedzę na temat Biblii i badań biblijnych; zo-
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Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
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Koledze  
Mirosławowi Berezowskiemu 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu

 śmierci Mamy 
Janiny Berezowskiej

składają
członkowie Klubu Żeglarskiego "Knaga"

KONDOleNCJe

Jezus przechodząc obok ujrzał 
pewnego człowieka, niewidome-
go od urodzenia. Uczniowie Jego 
zadali Mu pytanie: Rabbi, kto 
zgrzeszył, że się urodził niewido-
mym - on czy jego rodzice? Jezus 
odpowiedział: Ani on nie zgrze-
szył, ani rodzice jego, ale /stało 
się tak/, aby się na nim objawiły 
sprawy Boże. Potrzeba nam peł-
nić dzieła Tego, który Mnie po-
słał, dopóki jest dzień. Nadcho-
dzi noc, kiedy nikt nie będzie 
mógł działać. Jak długo jestem na 
świecie, jestem światłością świa-
ta. To powiedziawszy splunął na 
ziemię, uczynił błoto ze śliny i 
nałożył je na oczy niewidomego, 
i rzekł do niego: Idź, obmyj się w 
sadzawce Siloam - co się tłuma-
czy: Posłany. On więc odszedł, 
obmył się i wrócił widząc. A są-
siedzi i ci, którzy przedtem wi-
dywali go jako żebraka, mówi-
li: Czyż to nie jest ten, który sie-
dzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, 
to jest ten, a inni przeczyli: Nie, 
jest tylko do tamtego podobny. 
On zaś mówił: To ja jestem. Mó-
wili więc do niego: Jakżeż oczy ci 
się otwarły? On odpowiedział: 
Człowiek zwany Jezusem uczynił 
błoto, pomazał moje oczy i rzekł 
do mnie: Idź do sadzawki Silo-
am i obmyj się. Poszedłem więc, 
obmyłem się i przejrzałem. Rze-
kli do niego: Gdzież On jest? On 
odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzi-
li więc tego człowieka, niedaw-
no jeszcze niewidomego, do fa-
ryzeuszów. A tego dnia, w któ-
rym Jezus uczynił błoto i otwo-
rzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do 
nich: Położył mi błoto na oczy, 
obmyłem się i widzę. Niektórzy 
więc spośród faryzeuszów rzekli: 

Człowiek ten nie jest od Boga, bo 
nie zachowuje szabatu. Inni po-
wiedzieli: Ale w jaki sposób czło-
wiek grzeszny może czynić takie 
znaki? I powstało wśród nich roz-
dwojenie. Ponownie więc zwró-
cili się do niewidomego: A ty, co 
o Nim myślisz w związku z tym, 
że ci otworzył oczy? Odpowie-
dział: To prorok. Jednakże Żydzi 
nie wierzyli, że był niewidomy i 
że przejrzał, tak że aż przywoła-
li rodziców tego, który przejrzał, 
i wypytywali się ich w słowach: 
Czy waszym synem jest ten, o 
którym twierdzicie, że się niewi-
domym urodził? W jaki to sposób 
teraz widzi? Rodzice zaś jego tak 
odpowiedzieli: Wiemy, że to jest 
nasz syn i że się urodził niewido-
mym. Nie wiemy, jak się to stało, 
że teraz widzi, nie wiemy także, 
kto mu otworzył oczy. Zapytajcie 
jego samego, ma swoje lata, niech 
mówi za siebie. Tak powiedzieli 
jego rodzice, gdyż bali się Żydów. 
Żydzi bowiem już postanowili, 
że gdy ktoś uzna Jezusa za Me-
sjasza, zostanie wyłączony z sy-
nagogi. Oto dlaczego powiedzieli 
jego rodzice: Ma swoje lata, jego 
samego zapytajcie! Znowu więc 
przywołali tego człowieka, któ-
ry był niewidomy, i rzekli do nie-
go: Daj chwałę Bogu. My wiemy, 
że człowiek ten jest grzesznikiem. 
Na to odpowiedział: Czy On jest 
grzesznikiem, tego nie wiem. Jed-
no wiem: byłem niewidomy, a te-
raz widzę. Rzekli więc do nie-
go: Cóż ci uczynił? W jaki spo-
sób otworzył ci oczy? Odpowie-
dział im: Już wam powiedziałem, 
a wyście mnie nie wysłuchali. Po 
co znowu chcecie słuchać? Czy i 
wy chcecie zostać Jego uczniami? 
Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź 
ty sobie Jego uczniem, my jeste-
śmy uczniami Mojżesza. My wie-
my, że Bóg przemówił do Moj-
żesza. Co do Niego zaś nie wie-
my, skąd pochodzi. Na to odpo-
wiedział im ów człowiek: W tym 
wszystkim to jest dziwne, że wy 
nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie 
oczy otworzył. Wiemy, że Bóg 
grzeszników nie wysłuchuje, na-
tomiast Bóg wysłuchuje każde-
go, kto jest czcicielem Boga i pełni 
Jego wolę. Od wieków nie słysza-

no, aby ktoś otworzył oczy niewi-
domemu od urodzenia. Gdyby 
ten człowiek nie był od Boga, nie 
mógłby nic czynić. Na to dali mu 
taką odpowiedź: Cały urodziłeś 
się w grzechach, a śmiesz nas po-
uczać? I precz go wyrzucili. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i 
spotkawszy go rzekł do niego: Czy 
ty wierzysz w Syna Człowiecze-
go? On odpowiedział: A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwie-
rzył? Rzekł do niego Jezus: Jest 
Nim Ten, którego widzisz i któ-
ry mówi do ciebie. On zaś odpo-
wiedział: Wierzę, Panie! i oddał 
Mu pokłon. Jezus rzekł: Przysze-
dłem na ten świat, aby przepro-
wadzić sąd, aby ci , którzy nie wi-
dzą, przejrzeli, a ci, którzy wi-
dzą stali się niewidomymi. Usły-
szeli to niektórzy faryzeusze, któ-
rzy z Nim byli i rzekli do Niego: 
Czyż i my jesteśmy niewidomi? 
Jezus powiedział do nich: Gdyby-
ście byli niewidomi, nie mieliby-
ście grzechu, ale ponieważ mówi-
cie: „Widzimy”, grzech wasz trwa 
nadal. (J 9,1-41)

Dzisiejsza Ewangelia pokazu-
je nam zależność między doj-
rzewaniem w wierze, a dojrze-
waniem widzenia. Jezus otwie-
ra oczy temu człowiekowi i pra-
gnie otwierać oczy każdemu 
z nas byśmy byli w stanie do-
strzec kim On jest. Tak jak w 
ubiegłą niedzielę, tak i dziś wi-
dzimy proces poznawania Jezu-
sa. Człowiek, który otrzymał ła-
skę uzdrowienia, łaskę przejrze-
nia dochodzi do refleksji i szu-
ka odpowiedzi na pytanie: kim 
jest jego uzdrowiciel? W mia-
rę jak ten człowiek zaczynał wi-
dzieć fizycznie, zaczęły otwierać 
się oczy jego duszy. Oczami wia-
ry dostrzegł w Jezusie Syna Bo-
żego i oddał Mu pokłon. Każ-
da Eucharystia jest czasem po-
kłonu. Tylko ten, kto w Jezusie 
widzi Syna Bożego, przychodzi, 
aby oddać Mu pokłon. Można, 
mając oczy, niczego nie dostrze-
gać. Tak było w przypadku fary-
zeuszów. Jezus niejednokrotnie i 
również w dzisiejszym fragmen-
cie Słowa Bożego wytknął im 
duchową ślepotę. Ewangelia po-
kazuje nam proces niewidome-

go od urodzenia i jego drogę do 
przejrzenia. Ten proces możemy 
podzielić na trzy etapy: spotkać 
Boga, zobaczyć Boga, świad-
czyć o Bogu. Każdy z nas przy-
chodząc na świat jest niczym 
niewidomy. Jesteśmy pogana-
mi, dziećmi ciemności. W łasce 
chrztu świętego zstępuje na nas 
Boży Duch. To jest łaska dzię-
ki której możemy spotkać Boga. 
Kolejnym etapem jest zobacze-
nie Go, zobaczenie Boga. Przede 
wszystkim mam być chrześcija-
ninem, który oczami wiary, wi-
dzi w białej hostii przychodzą-
cego Boga. Jakże wielu jest dziś 
niewidomych na sprawy Boże. 
Wszystko próbują wytłumaczyć 
i rozwiązać w sposób czysto na-
ukowy, samym intelektem. Nie 
dopuszczają myśli, że może ist-
nieć sprawca tego wszystkie-
go, którym jest Bóg. Jakże wie-
lu dziś ma zaćmę na oczach wia-
ry. Kiedy swoim życiem przyj-
mę Boga by był w nim obecny 
to czymś naturalnym jest, że za-
czynam świadczyć o Jego obec-
ności. Nie wstydzę się Boga, bo 
Bóg nie wstydzi się mnie. On 
przecież przyznał się do mnie, 

czego najczytelniejszym wyra-
zem jest śmierć Jezusa na krzy-
żu. Niestety nie wszystko jest 
od nas zależne. Bardzo ważne 
jest otoczenie, w którym wzra-
sta się w wierze. Czy w naszych 
domach, naszych rodzinach jest 
klimat sprzyjający dojrzewaniu 
w wierze? Czy poruszamy tema-
ty związane z wiarą? Czy roz-
mawiamy o Bogu? Czy potrafię 
o tych sprawach rozmawiać nie 
tylko z najbliższymi, ale i ze zna-
jomymi, kolegami i koleżanka-
mi z pracy? Na jakim etapie je-
stem wiary? Może nie zobaczy-
łem jeszcze Boga? Może nie do-
strzegam Jego obecności i dzia-
łania w mojej codzienności? Je-
zus dotknął go i uzdrowił… Ja-
kie miejsca w Tobie i twoim ży-
ciu pragniesz dziś oddać Bogu, 
aby je dotknął i uzdrowił? Zo-
bacz, jak Jezus podchodzi do 
Ciebie i dotyka Twoich oczu. 
Jak przemawia do Ciebie i Cię 
uzdrawia. Prośmy Boga o oczy 
szeroko otwarte na Niego. Pro-
śmy dla nas i dla innych o łaskę 
byśmy dostrzegali Boga w na-
szej codzienności.

Ks. Krystian Dylewski 

OGŁOSZeNIe
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Kino na weekend
JaCKIe 

24.03.2017, godz. 17:00
25.03.2017, godz. 17:00
26.03.2017, godz. 17:00
dramat, biograficzny, USA / 

2017 / 100 min., Od lat: 15

Jacqueline Bouvier Kennedy ma 
34 lata, kiedy jej mąż zostaje wy-
brany na Prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. Elegancka i stylowa, 
od razu staje się globalną ikoną, 
jedną z najbardziej znanych ko-
biet na świecie. Jej intuicja i smak 
w kwestiach mody, sztuki i wystro-
ju wnętrz są powszechnie podzi-
wiane. Jednak 22 listopada 1963 
roku poukładane Życie Pierw-
szej Damy rozsypuje się na kawał-
ki. Podczas wyborczej podróży do 
Dallas, ginie John F. Kennedy, a 
pogrążona w żałobie Jacqueline, 
na pokładzie Air Force One, po-
wraca do Waszyngtonu. Mierząc 
się z tragedią, postanawia konty-
nuować dzieło męża. W ciągu kil-

ku dni nie tylko dopisze triumfalny 
koniec do mitu JFK, ale też ugrun-
tuje legendę, której na imię… Jac-
kie

POKOT 
24.03.2017, godz. 19:00
25.03.2017, godz. 19:00
26.03.2017, godz. 19:00

dramat, Polska, Czechy, Niemcy 
/ 2017 / 120 min., Od lat: 15

Główną bohaterką nowego fil-
mu Agnieszki Holland jest miesz-
kająca w Sudetach, emerytowana 
inżynierka Janina Duszejko. Astro-
lożka z zamiłowania i wegetarian-
ka. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy 
odnajduje ciało swojego sąsiada 
kłusownika. Okoliczności śmier-
ci mężczyzny są niezwykle tajem-
nicze. Jedyne ślady, które znajdo-
wały się wokół jego domu, to śla-
dy saren. Duszejko, widząc nie-
moc policji, rozpoczyna własne, 
niekonwencjonalne śledztwo.

NOWe CeNY, BIleTÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób l zakup biletów - 

przynajmniej 1 doba przed seansem. 

Przyjmujemy zgłoszenia wystawców do udziału w Kiermaszu Wiel-
kanocnym, który odbędzie się w dniu 11.04.2017 r., od godz. 12:00 
na Placu Wolności. Chętnych prosimy o dostarczenie karty zgłosze-
nia do 05.04.2017 r. na adres e-mail: sekretariat@ndk.pl lub osobiście 
w sekretariacie NDK. Inf.własne 

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałej grupy malarstwa, którą 
prowadził będzie artysta malarz, wychowanek Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Sztuk Artystycznych w Szczeci-
nie, laureat wielu prestiżowych wyróżnień, Zbigniew Jaworski. Spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się w środę, 15 marca o godz. 17:00 
w sali nr 2 NDK.  Inf. własne

POlSKI KOMITeT POMOCY SPOŁeCZNeJ  
W NOWOGarDZIe

INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 

27.03.2017 - PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 9:00 -14:00 NUMERY 1-100
28.03.2017 - WTOREK OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 101-200
29.03.2017 - ŚRODA OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY 201-295

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

Zaproszenie do  Nowogardzkiej 
«Szkoły Cukrzycy»

Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, kwasica cukrzycowa - jak ich unikać? 
Osoba z cukrzycą w pracy. Kierowca z cukrzycą są tematami wykładu, który odbędzie się dnia 

24 marca 2017 roku (piątek), o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w 
Nowogardzie (znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w Szkole Cu-
krzycy są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problemem cukrzycy, pragnących po-
głębić lub utrwalić swoją wiedzę o cukrzycy i zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca oraz gro-
żących konsekwencjach, jeżeli zbagatelizujemy to zagrożenie lub będziemy w niewłaściwy sposób 
postępowali po zachorowaniu. Udział w wykładach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Le-
karzem prowadzącym „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach w „Szkole Cukrzycy” można uzyskać w dowolnej porze telefonicz-
nie pod nr:  500 553 190;  795 477 793; również za pośrednictwem poczty internetowej e-mail cu-
krzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o zajęciach w „Szkole Cukrzycy” są publikowane na 
stronie internetowej PSD Koło Nowogard  http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie tylko od lekarza 
i zastosowanego leczenia. To przede wszystkim chory musi zarządzać swoją chorobą przy pomocy 
lekarza.

Szkoła Cukrzycy w Nowogardzie jest prowadzona przez PSD Koło Nowogard w partnerstwie z:
FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
Parafią p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Urzędem Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl
Dziennikiem Nowogardzkim
Portalem internetowym http://www.wnowogardzie.pl/
Wörwag Pharmą

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Akcja „Caritas”  
w marketach 
W najbliższy piątek i sobotę (24 i 25 marca), „Caritas” or-
ganizuje ogólnopolską zbiórkę żywności pod hasłem „TAK, 
POMAGAM”. 

Żywność będzie zbierana w 
marketach na terenie naszego 
miasta: tj. Netto, Biedronka, Po-
lo-Market i InterMarche. Dary 
będzie można składać w specjal-
nie oznaczonych koszach, przy 
których nad sprawnym przebie-
gam akcji będą czuwać wolon-

tariusze z Przyparafialnych Ze-
społów „Caritas” oraz Szkolnych 
Kół „Caritas”. Akcja będzie pro-
wadzona w godz. 8:00-17:00. 

Zebrane datki zostaną prze-
kazane potrzebującym z terenu 
naszej gminy jeszcze przed świę-
tami Wielkiej Nocny. 

Akcja ma charakter ogólno-
polski. W całym kraju zaanga-
żowanych w nią będzie ponad 
20 tys. wolontariuszy „Caritas” 
- poinformował nas Paweł Kę-
ska, Rzecznik prasowy „Caritas 
Polska”. 

Wielkanocna zbiórka żywno-
ści pod hasłem „TAK, POMA-
GAM” odbędzie się już po raz 
dwunasty. 

Inną formą pomocy jest na-
pełnienie produktami spożyw-
czymi specjalnie oznaczonych 
papierowych toreb w ramach 
Jałmużny Wielkopostnej. Tor-
by te można pozyskać po każdej 
Mszy św. w niedzielę, i napeł-
nione odnieść do kościoła lub 
pozostawić na plebanii. 

Osoby potrzebujące moż-
na również wesprzeć wysyła-
jąc w trakcie zbiórki żywności 
wysyłając charytatywny  SMS 
pod numer 72052 z hasłem 
PACZKA (koszt 2,46 z VAT).

MS
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Dzień Wędkarza w „Tęczaku”
Wędkarze zrzeszeni w Kole PZW „Tęczak” Nowogard w sposób szczególny obchodzili swoje święto, bowiem na jeziorze 
w Nowogardzie z tej okazji rozegrano zawody wędkarskie. 

Sama impreza jeszcze dzień 
wcześniej stała pod dużym 
znakiem zapytania, ze wzglę-
du na gwałtowną zmianę pogo-
dy. Dzień przed zawodami wia-
ło, padał deszcz ze śniegiem, 
a w nocy temperatura spadała 
poniżej zera. W takich warun-
kach trudno jest rozegrać jakie-
kolwiek zawody, a tym bardziej 
wędkarskie. Ale, jak to w przy-
rodzie bywa, dziś pada deszcz, a 
jutro świeci słońce. I taki pogod-
ny poranek przywitał wędkarzy 

podczas zawodów z okazji Dnia 
Wędkarza. 

I choć warunki do dobrych 
brań były wyśmienite, ryby bra-
ły słabo albo wcale. Ale honor 
zawodów uratował niezłych roz-
miarów krąpik, który uwiesił się 
na wędce Wojtka Kaźmierczaka, 
co dało mu zwycięstwo w I za-
wodach z okazji Dnia Wędkarza. 
Zwycięzca w nagrodę otrzymał 
okazały puchar. 

To nie był jedyny miły akcent, 
jaki Zarząd Koła przygotował na 

ten dzień, bowiem z tej okazji 
wyprodukowano specjalny zna-
czek z logiem Koła i naszym je-
ziorem w tle wg projektu Paw-
ła Pińkowskiego. Nie zabrakło 
także smacznych zgrilowanych 
kiełbasek. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek , Jan Lipski, Ry-
szard Paleta – sędziowie, Zyg-
munt Heland – logistyka. 

Jako ciekawostkę podaję skąd 
wziął się Dzień Wędkarza, po-
nieważ nie wszyscy wiedzą, 
zresztą nie muszą. 

Dzień Wędkarza – ustano-
wiony 19 marca 2007 przez Nad-
zwyczajny Krajowy Zjazd Dele-
gatów PZW, dla upamiętnienia 
powstania Polskiego Związku 
Wędkarskiego (19 marca 1950 
roku).

Jest to święto nie tylko dla 

wędkarzy, bowiem wg pomysło-
dawców jest to przede wszyst-
kim święto wiosny i budzącej 
się do życia przyrody i czyste-
go środowiska, a to na pewno 
jest przedmiotem troski każde-
go z nas. 

Z wędkarskim 
pozdrowieniem

Prezes  Zygmunt Heland 

fot. Paweł Pińkowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów

Wojtek Kaźmierczak (po prawej) odbiera puchar z rąk prezesa koła Zygmunta He-
landa

radość z przyjścia nowej pory roku

Przedszkolaki z Zielonego przywitały wiosnę
"...Czym powitać cię wiosenko
Gdy zielona wracasz znów?
Chyba tańcem i piosenką,
Bo to milsze jest od słów..."
W Zielonym Przedszkolu 

przygotowania  do  pożegnania  
zimy  i  powitania  wiosny  za-
częły  się  już kilka  dni  wcze-
śniej. Dzięki sprzyjającej pogo-
dzie dzieci szukały oznak i zwia-
stunów wiosny podczas space-
rów i pieszych wycieczek. Po-
znały wiele wierszyków i  pio-
senek o  tematyce wiosennej. 

Zmieniła się także dekoracja 
przedszkola  z  zimowej  na  wio-
senną.

Dnia 21 marca 2017 roku 
wszystkie przedszkolaki z Zie-
lonego Przedszkola wyruszy-
ły barwnym pochodem na cze-
le którego widniała Marzanna- 
zimowa panna. Głośnym gra-
niem na grzechotkach i skando-
waniem przedszkolaki przywo-
ływały upragnioną wiosnę. Po 
obchodzie przedszkolaki zebrały 
się na przedszkolnym placu za-

baw, by pożegnać Marzannę, a 
powitać kolorową i radosną  Pa-
nią Wiosnę.

Podczas uroczystości dzieci 
miały okazję wykazać się zna-
jomością i wiedzą o nadcho-
dzącej porze roku, rozwiązywa-
ły zagadki i wykonywały zadania 
dotyczące wiosny. Witały wio-
snę piosenkami, a także bawiły 
się tańcząc przy wesołej muzy-
ce. W ten sposób wszystkie dzie-
ci chciały wyrazić swoją radość z 
przyjścia nowej pory roku.

Po zakończeniu ceremonii po-
witania wiosny dzieci przystąpi-
ły do wspólnej zabawy na świe-

żym powietrzu w ogrodzie na-
szego przedszkola.

Inf. własna
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Komunikat radnych Rady Miejskiej - nr 1 
Szanowni Państwo, realizując  konieczność informowania  wyborców o posunięciach podejmowanych przez nas w ramach Pracy w Radzie Miejskiej, za pośrednictwem 
Dziennika Nowogardzkiego rozpoczynamy systematyczną emisję Komunikatów z naszej pracy,  jako radnych gminnych tej kadencji. Informujemy jednocześnie, że 
koszty tych  publikacji nie są pokrywane ze środków publicznych, tylko  z  naszych prywatnych pieniędzy. Dzisiaj prezentujemy zmiany w budżecie na rok 2017,  jakie 
radni dokonali w przedłożeniu budżetowym burmistrza. Zestawienie wskazuje,  jakie pozycje radni wprowadzili do budżetu i z jakich środków mają być pokryte wy-
datki na ich realizację.  

W imieniu koalicji większościowej radna Jowita Pawlak

MaTerIaŁ PŁaTNY

- Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej - jednostka gminna zakup wozu 
strażackiego (montaż finansowy 25% wkład własny gminy) 250 000 zł
---
W tym celu  na przeniesiono   kwotę 250 000 zł z poz:  Administracja Publiczna, gdzie 
było 290 000 zł (z tej pozycji  finansowano m. inn. wydawanie gminnej propagandy) .  

- Budowa świetlicy w Wyszomierzu wykonanie wkład do dofinansowania z 
PrOW 300 000 zł 
- Budowa drogi nr 44 - w Czermnicy wkład do dofinansowania z FOGr kwota 
200 000 zł
-Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard w km od 
13+741 do 15+184 na odcinku Miętno-Nowogard kwota 200 000 zł
---
Na wniosek radnych zapisano w pozycji Rezerwa celowa kwotę 700 000 zł jako  wkła-
dy własne gminy do możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW, FOGR

Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach upowszechniania sportu 10 000 zł
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - 5000 zł
---
W tym celu przeniesiono  kwotę 15 000 zł z poz.: Upowszechnianie sportu gmin-
nego –turnieje dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów, gdzie było 
80 000 zł

- Zakup usług pozostałych- Mini Mundial kwota 15 000 zł
- Zakup usług pozostałych IV Nowogardzki Bieg Uliczny 10 000 zł
- Zakup usług pozostałych Maraton Rowerowy Dookoła Jeziora 10 000 zł
---
W tym celu przeniesiono kwotę  35 000 zł z poz.: Remont boisk sportowych, gdzie 
było  60 000 zł

Festiwal Lato z Muzami  30 000 zł.  W projekcie budżetu przedłożonego przez burmi-
strza nie była nic. W zamian  był zapis tej kwoty na Eko-film 2014!

- Budowa świetlicy Boguszyce jest 25000 zł zwiększenie do kwoty 34000 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zagospodarowanie terenu spor-
towo rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska - Zamkowa - Kowalska w No-
wogardzie - wykonanie I etapu 100 000,00 zł częściowo też z pozycji  powyżej
---
W tym celu przeniesiono kwotę 39 000 zł z poz.: Estetyka świąteczna miasta, gdzie 
było 70 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zagospodarowanie terenu 
sportowo rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska -Zamkowa -Kowalska 
w Nowogardzie - wykonanie I etapu 100 000,00 zł
- Budowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonanie 30 000 zł
- Budowa oświetlenia Słajsino od drogi nr 147 do posesji nr 3 projekt 15000 zł
---
Zapłacono 150 000 zł w roku 2016, którą to kwotę  przeniesiono  z :  Budowa sali lek-
cyjnej przy SP w Długołęce gdzie było 432 685 zł

- Przebudowa łącznika ul. Dworcowa i 700 -lecia  kwota 1 350 000 zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Czarnieckiego  
280 000 zł
- Zakup samochodu osobowego- służbowego 100 000 zł 
- Budowa oświetlenia w Boguszycach od fermy do posesji nr 9 projekt i wyko-
nanie kwota 45000 zł
- Budowa oświetlenia Żabowo na odcinku od drogi nr 6 do dworca PKP projekt 
i wykonanie 45000 zł
---
W tym celu przeniesiono 1568000 zł z poz: I etap remontu i przebudowy placu Wol-
ności (infrastruktura podziemna) gdzie było 1 800 000 zł.  Uwaga!  W sprawie prze-
budowy pl. Wolności  możliwość radni wskazali możliwość aplikowania przez bur-
mistrza do  tzw. Schetynówki i po rozliczeniu można kontynuować remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnej przy Placu Wolności.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich zabytków kwota 100 000 zł
- Budowa chodnika w Kulicach -dotacja dla powiatu - projekt  40 000 zł
- Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni Żabo-
wo przy kościele dokumentacja 15000 zł
- Modernizacja drogi wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej Orze-
sze dokumentacja 15000 zł
---
W tym celu przeniesiono kwotę  170 000 zł z : Wymiana kotła CO w SP4, gdzie było 
340 000 zł. Uwaga! W sprawie wymiany kotła pozostawiono kwoty, które dają  możli-
wość aplikowania przez burmistrza o  pozostałe środki  do  WFOŚ lub RPO WZ

- Budowa ścieżki rowerowej do Wierzbięcina -projekt i wykonanie 70 000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej do Długołęki - projekt i wykonanie 55 000 zł
- Przejście dla pieszych z azylem na ulicy Ks.J. Poniatowskiego (opracowanie 
dokumentacji technicznej)  20 000 zł
---
W tym celu przeniesiono  kwotę 150 000 zł z : Budowa odwodnienia i dróg do gara-
ży przy ul. Zamkowej (kolejny etap) gdzie było 150 000 zł

- Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie 40 000 zł (projekt i wykonanie)
- Budowa placu zabaw w Miętnie 60 000 zł (wykonanie)
- Budowa placu zabaw w lestkowie 60 000 zł (wykonanie)
---
W tym celu przeniesiono  kwotę 140 000 zł z pozycji: Utrzymanie zieleni, gdzie było 
650 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich zabytków kwota 40 000 zł (Trzechel)
---
W tym celu  przeniesiono  kwotę 30 000 zł z ; Budowa świetlicy w Osowie, gdzie było 
30 000 zł

- Przebudowa drogi Olszyca -Dąbrowa  80 000 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Piaski 80 000 zł
(częściowo z tego paragrafu)
---
W tym celi przeniesiono  kwotę 120 000 zł z; 
Remont murku i kładki wzdłuż Jeziora, gdzie było 120 000 zł

- Przebudowa dróg i chodników ul. Waryńskiego od bloku nr 19 do 21 jest 36 
100 zł zwiększenie kwota: 236 100,00 zł (wykonanie)
- Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego -projekt 15 000 zł
- Przebudowa ulicy Kilińskiego -projekt 15 000 zł
---
W tym celu 230 000 zł przeniesiono z: Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. 
Leśnej na osiedlu Generała Bema

Uroczystości dożynkowe pozostawiono kwotę 35 000 zł, zdjęto 15 000 zl

rezerwa celowa na zabezpieczenie finansowania projektów w ramach rPO WZ 
składanych przez gminę Nowogard - 300 000 zł 
---
W tym celu przeniesiono   kwotę 300 000 zł z: Budowa ścieżki dookoła jeziora gdzie 
było 400 000 zł
-Promocja gminy (rozwój strefy ekonomicznej)  jest 15 000 zł zwiększenie do 
30 000 zł
- Przebudowa ulicy Świerkowej 60 000 zł
- Przebudowa ulicy Dąbrowskiego 140 000 zł
W tym celu przeniesiono na wydatki wskazane obok kwotę 215 000 zł z pozycji:  pro-
mocja gminy (było tam 238 000 zł)

Co zostało wniesione do budżetu  2017 przez radnych po wnioskach mieszkańców,  
 czego nie było zarazem w projekcie  tego budżetu przedłożonym przez burmistrza Nowogardu
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Rozdział 4.
Czarnogóra: Durmitor, Ko-

movi, Bar, Budva,
Kotor oraz Szkodra w Albanii, 

VIII 2008
[…] 
21.08.2008  Drugi pełny dzień 

pobytu w Durmitorze został 
przeznaczony na zdobycie jego 
najwyższego szczytu – Bobo-
tov Kuk, 2523 m n.p.m. Na ten 
szczyt nastawialiśmy się wszy-
scy – tak działa magia najwyż-
szych górek. Wyjazd w góry 
ustaliliśmy ok. 8.00. Oczywiście 
jak zwykle przyszło nam cze-
kać na Gabi. Gabi miała to do 
siebie, że zawsze kazała na sie-
bie czekać. Na szczęście nie za 
długo. Pogoda rokowała dobrze. 
Już nie było takiej mgły. Na Se-
dlo ruszyliśmy hyundayem Paw-
ła. Prezes i Justyna zdecydowa-
li się pochodzić w okolicy Czar-
nego Jeziora. Jak wspomniałem, 
punktem startowym na Boboto-
va było Sedlo. Pogoda nas bar-
dzo zachęciła do wędrowania. 
Początek szlaku trochę pod gór-
kę, ale po jakimś czasie wycho-
dzi się niemal na prostą – gdzieś 
widać nawet wielki obóz z na-
miotami. To pewnie tam zatrzy-
mują się ci, którzy w Durmito-
rze spędzają całe tygodnie, chcąc 
mieć górki na wyciągnięcie ręki. 
To na pewno dobry punkt wy-
padowy na wiele górek. Widoki 
robią się stopniowo coraz pięk-
niejsze. Gdzie nie spojrzeć wy-
sokie, piękne góry. A to Uvi-
ta Greda, a potem widok na Va-
loviti Do, potem Zupci. Choć 
tak szczerze, to ten szlak zaczy-
na mnie trochę męczyć – nie lu-
bię raz w górę, raz w dół. Zde-
cydowanie bardziej wolę w górę, 
by potem cały czas schodzić. Na 
szczęście jest ładna pogoda, tym 
razem już mam czapkę, więc 
słońce nie daje prosto w oczy. 
Często robimy też krótkie prze-
rwy, tak aby nikt nie czuł się spe-
cjalnie zmęczony. Cokolwiek by 
mówić, Bobotov to wycieczka 
na cały dzień, a przed nami da-
leka droga. Wreszcie pojawia-
my się koło Zelenego Vira. Stąd 
już wiem, że coraz bliżej do na-
szego Bobotova i że odtąd za-
czyna się najtrudniejszy odci-

nek. Szlak dosyć stromo zaczyna 
się wznosić w górę. Ja decyduję 
się zostawić kijki, Paweł robi to 
samo. Stwierdzamy, że bardziej 
będą nam przeszkadzać, niż po-
magać. Trochę się boimy je cho-
wać, bo widzimy pod nami gru-
pę ludzi, ale ci idą w inną stronę. 
Ten kawałek szlaku daje nam w 
kość, zwłaszcza że mocno grzeje. 
Ale to, co najtrudniejsze, dopie-
ro przed nami, od 2351 m n.p.m. 
– w miejscu, gdzie rozchodzą się 
szlaki – w dół do Žabljaka i w 
górę na Bobotov. Bobotov robi 
niesamowite wrażenie. Zasta-
nawiam się, czy aby się tam da 
wejść.  Ale uważnie obserwując 
górkę, widać szlak, więc jednak 
można tam podejść. 

Przedfinałowym wejściem od-
poczywamy. Niedługo, bo jed-
nak każdy chce być jak najszyb-
ciej na szczycie. Szlak na górę 
z początku nie jest taki strasz-
ny, jak się wydaje. Spokojnie 
się podchodzi do góry. Powo-
li też zaczyna się robić tłoczno. 
Dużo osób już schodzi, ruch nie 
jest aż tak płynny, a uważać trze-
ba bardzo. Przy okazji podziwia-
my też widoki. Te zapierają co-
raz bardziej dech w piersiach. 
Mamy uroczy widok na jezioro 
Škrčko. Ale jednocześnie trzeba 
wzmóc czujność, szlak staje się 
coraz trudniejszy. Takim szla-
kiem jeszcze nie szedłem. Mar-
twię się, jak Gabi da sobie radę, 
dla niej to już coś więcej niż 
hardcore. Ale Gabi radzi sobie 
dobrze, podobnie reszta grupy. 
Na szczęście, wszyscy cali sta-
jemy na szczycie. Nasza radość 
jest ogromna, jesteśmy zadowo-
leni, nieco też zmęczeni.  Paweł 
opowiada nam mrożącą krew 
w żyłach historię, jak jakiś go-
ściu osunął się z Bobotova. Całe 
szczęście, spadł jakieś 2 m i uda-
ło mu się zatrzymać. Podobno 
jego dziewczyna była przerażo-
na, że nawet nie wydała żadne-
go głosu. Żadnego głosu nie wy-
dawał również pies, który był na 
szczycie! Zastanawiamy się, jak 
ten piesek tam wszedł. Pewnie 
nieostrożnie za kimś poszedł i 
nie dał rady zejść. Siedział tam 
zupełnie otępiały i niemal nie-
ruchomy. Nasze panie szybko 

się nim zajęły i stwierdziły, że 
bez pieska nie schodzą w dół – 
zaraz go ochrzczono również 
Bobo. Mnie ten pomysł na po-
czątku podobał się średnio, ale 
wiedziałem, że bez pomocy ten 
piesek marnie by skończył. Sami 
na Bobotovie nie zostajemy dłu-
go. Słyszymy grzmoty, nadciąga 
burza. Pobyt na szczycie ograni-
czamy do wpisania się do księgi, 
zrobienia fotek, krótkiego posił-
ku i zaraz szykujemy się do zej-
ścia w dół, ale już z Bobo. Począt-
kowo Bobo znoszony jest na rę-
kach… Później udaje się Pawło-
wi schować go do plecaka. Bobo, 
trochę tam niespokojny z relacji 
Pawła, trochę naświnił, pewnie 
ze względu na ciemność i strach. 
Ponadto na górze dostał od nas 
trochę jedzenia. Nic więc dziw-
nego. Pogoda też robi się coraz 
gorsza. Przy rozwidleniu szla-
ków spotykamy parę Niemców. 
Przekonujemy ich do rezygnacji 
z wejścia przy takiej pogodzie. 
Są niepocieszeni, ale idą w dół. 
Robi się coraz bardziej niebez-
piecznie. Nie dość, że burza, to 
od deszczu skałki są śliskie. Naj-
bardziej obawiam się fragmentu 
przed samym Zelenym Virem. 
Bo tam są same skały. Na szczę-
ście cało docieramy do Zelenego 
Vira. Blisko nas też zeszła lawina 
kamienna. Pewnie samoczynnie. 

Odgłos przerażający. Durmitor 
pokazał nam swoją potęgę. Na 
szczęście od Zelenego Vira po-
goda się poprawia, znów wycho-
dzi słońce. Puszczamy też Bobo. 
Ten zmienia się nie do poznania. 
Szczeka, macha ogonem, cieszy 
się jak mały szczeniak. Zupełnie 
inny od tego skruszonego pieska 
ze szczytu. Spotykamy też dwie 
panie (mamę i córkę) z Litwy. 
Chwilę z nimi rozmawiam. Spo-
tykamy też Polaków z tego obo-
zowiska. Ci mówią, że Bobo był 
w ich obozie i pewnie musiał za 
kimś pójść. Tym razem obiecu-
ją bardziej go pilnować (cieka-
we, czy dotrzymali słowa?). Po 
niemal półdniowym marszu je-
steśmy na Sedlo. Przyznaję, Bo-
botov mnie nieźle zmęczył. Ale 
co tam, warto było. Lubię ta-
kie całodniowe wyprawy. Może 
mniej chodzenie typu góra–dół 
– po Olimpie (już mam tego nie-
co dosyć).  Ale cały dzień w gó-
rach, gdzie mało ludzi, gdzie wi-
doki są cudne, to coś, co bardzo 
lubię. A taki jest Durmitor. Taki 
jest nawet Bobotov, choć tam 
akurat spotkaliśmy najwięcej lu-
dzi, ale to i tak pewnie nic w po-
równaniu ze szlakami w Tatrach. 
A wieczorem zrobiliśmy sobie 
małą imprezkę u siebie, planując 
kolejny dzień. […]

Uwaga konkurs 
Począwszy od dzisiejsze-

go wydania DN, ukaże się 
łącznie 7 fragmentów książ-
ki „Podróżą przez życie”. Przy 
ostatnim odcinku ukaże się 
kupon z pytaniem konkur-
sowym dotyczącym jednego 
szczegółu związanego z miej-
scami, które odwiedził Ro-
bert Górski, w trakcie swo-
ich wypraw opisywanych w 
książce. Wśród osób, które 
prawidłowo odpowiedzą na 
zadane pytanie i dostarczą do 
nas prawidłowo wypełnio-
ny kupn, wylosujemy dwa eg-
zemplarze książki zawierają-
cej zapiski z wypraw Rober-
ta Durskiego, ufundowane 
przez rodzinę zmarłego tra-
gicznie podróżnika. 

Zapraszamy zatem do 
uważnego śledzenia poszcze-
gólnych fragmentów książki 
„Podróżą przez życie”, jakie 
będą się ukazywać na naszych 
łamach co piątek, a na koniec 
wzięcia udziału w konkursie. 
Zachęcamy do tego nie tyl-
ko dorosłych miłośników po-
dróży i książek o tej tematyce, 
ale też szczególnie młodzież i 
dzieci z naszych szkół. 

Red. 

Wspomnienia z wypraw roberta Durskiego – część I 

„Podróżą przez życie”
Jak już informowaliśmy, w styczniu tego roku ukazała się książka pt.:” Podróżą przez życie” - zbiór relacji z podroży uro-
dzonego w Nowogardzie Roberta Durskiego, tragicznie zmarłego w październiku 2014 roku, na szlaku trekkingowym 
wokół Annapurny w Himalajach. Dziś rozpoczynamy cykl, w którym co tydzień, w piątkowym wydaniu DN będziemy 
publikować fragmenty tej książki, wybrane przez siostrę Roberta Durskiego, Katarzynę Durską – nauczycielkę Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.  Dla uważnie czytających poszczególne fragmenty książki, ogłaszamy konkurs, 
w którym do wygrania jest książka R. Durskiego. 

Robert Durski. Bobotov Kuk, Durmitor, Czarnogóra



24-27.03.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Juniorzy Pomorzanina inaugurują rozgrywki

Na „rozgrzewkę” rywale z dołu
Juniorzy starsi Pomorzanina Nowogard w najbliższy weekend zainaugurują rozgrywki rundy wiosennej. W związku z tym, publikujemy terminarz gier 
młodych piłkarzy Pomorzanina, a także przypominamy tabelę po rundzie jesiennej. Podopieczni Pawła Błaszczyka na początek rozegrają dwa spotkania 
z rywalami zajmującymi pozycje na dnie ligowej tabeli. 

W drużynie juniorów star-
szych Pomorzanina zmienił się 
trener, nie zmieniły się jednak 
cele. Najważniejsze, aby odno-
sić jak najlepsze rezultaty na tle 
swoich rówieśników oraz roz-
wijać się, aby w przyszłości za-
silić pierwszy zespół Pomorza-
nina. Kalendarz ułożył się bar-
dzo przychylnie dla podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka, którzy 
na „rozgrzewkę” zagrają dwa 
spotkania u siebie. Już w naj-
bliższą niedzielę, do Nowogardu 
przyjedzie Unia Dolice, zajmują-
ca ostatnie miejsce w tabeli, na-
tomiast 2 kwietnia, Pomorzanin 
podejmować będzie Energetyk 
Gryfino, który do tej pory uzbie-
rał 8 punktów i zajmuje 9. miej-
sce. Pierwsze poważne wyzwa-
nie na piłkarzy z Nowogardu bę-
dzie czekać w 14. kolejce. Wów-
czas 9 kwietnia nowogardzia-
nie zagrają na wyjeździe z Odrą 
Chojna, która obecnie traci do 
Pomorzanina zaledwie 1 punkt. 
Następnie Pomorzanin zagra u 

siebie z przedostatnią w tabeli 
Zorzą Dobrzany, aby na koniec 
kwietnia zagrać w Goleniowie z 
tamtejszą Iną. Maj będzie nie-
zwykle pracowity, najpierw Po-
morzanin zagra na własnym bo-
isku ze Spartą Gryfice, później 
pojedzie do Stargardu na mecz 
z Kluczevią, a także podejmie 
w Nowogardzie Światowid Ło-
bez. Na koniec maja podopiecz-
ni Pawła Błaszczyka zagrają w 
Szczecinie, z najlepszą drużyną 
rozgrywek - SALOSEM II. Na 
początku czerwca nowogardzia-
nie będą odpoczywać ze wzglę-
du na pauzę, a ostatni mecz w 
sezonie 2016/2017 zagrają w 
Barlinku. Wierzymy, że juniorzy 
Pomorzanina będą się na tyle 
dobrze spisywać w rundzie wio-
sennej, że pojedynek z zespołem 
SCRS Barlinek, będzie walką o 2. 
miejsce w ligowej tabeli. Przy ar-
tykule publikujemy pełen termi-
narz rundy wiosennej oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

I Liga Okręgowa - Junior Starszy - gr. Szczecin 2016/2017

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 SalOS II Szczecin 10 30 86 4 10 0 0

2 SCRS Barlinek 10 25 29 8 8 1 1

3 Pomorzanin Nowogard 10 18 29 20 6 0 4

4 Odra Chojna 10 17 31 25 5 2 3

5 Polski Cukier Kluczevia Stargard 10 16 17 20 4 4 2

6 Ina Goleniów 10 16 41 31 5 1 4

7 Sparta Gryfice 10 14 19 23 4 2 4

8 Światowid 63 Łobez 10 12 15 30 4 0 6

9 Energetyk Gryfino 10 8 6 29 2 2 6

10 Zorza Dobrzany 10 3 5 34 1 0 9

11 Unia Dolice 10 0 11 65 0 0 10
12. kolejka (26 marca):
Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice   (12:00)
13. kolejka (2 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino  (16:00)
14. kolejka (9 kwietnia):
Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard   (11:00)
15. kolejka (22 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany   (16:00)
16. kolejka (30 kwietnia):
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard   (11:00)
17. kolejka (7 maja):
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice   (16:00)
18. kolejka (13 maja):
Kluczevia Stargard - Pomorzanin Nowogard  (12:00)
19. kolejka (21 maja):
Pomorzanin Nowogard - Światowid 63 Łobez  (16:00)
20. kolejka (28 maja):
SALOS II Szczecin - Pomorzanin Nowogard   (17:00)
21. kolejka (3-4 czerwca):
Pomorzanin Nowogard    Pauza
22. kolejka (11 czerwca):
SCRS Barlinek - Pomorzanin Nowogard   (16:00)

W najbliższą niedzielę juniorzy Pomorzanina zainaugurują rundę wiosenną

W niedzielę zagrają z outsiderem

Do Kołbacza po cenne punkty
W niedzielę (26 marca), o godzinie 15:00, na stadionie w Kołbaczu piłkarze Pomorzanina 
postarają się zmazać „plamę” po porażce z Sarmatą i wygrać z Zootechnikiem, który zajmu-
je ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Również w niedzielę, swoje rozgrywki zainaugurują ju-
niorzy Pomorzanina, którzy na własnym boisku podejmować będą Unię Dolice. 

Po wpadce na inaugurację 
rundy wiosennej i porażce przed 
własną publicznością z Sarma-
tą Dobra, chyba nikt nie bierze 
pod uwagę tego, że Pomorzanin 
nie wywalczy w Kołbaczu trzech 
punktów. Zootechnik zajmu-
je ostatnie miejsce w ligowej ta-
beli, z zaledwie dwoma punkta-
mi na koncie. Rywale Pomorza-
nina w 16 spotkaniach strzelili 
jedynie 19 goli, tracąc przy tym 
62 bramki. Na własnym boisku 
Zootechnik wywalczył tylko je-
den punkt, zdobył 10 i stracił 31 
goli. Przed tygodniem piłkarze 
z Kołbacza grali na wyjeździe z 
Tanowią Tanowo, czyli z drugą 
najgorszą drużyną w tym sezo-
nie. W tym meczu „na dnie” re-
gionalnej okręgówki padł remis 
3:3 i był to dopiero 2 punkt go-
spodarzy niedzielnego meczu. 
Przypomnijmy, że w pierwszym 
spotkaniu, Pomorzanin bez 
większych problemów rozgro-
mił Zootechnika 5:0, do przerwy 
aplikując rywalom 4 gole. Hat-
tricka w tym spotkaniu ustrze-
lił Rafał Listkiewicz, a po jed-
nym trafieniu dołożyli Konrad 

Adamek i niewystępujący już w 
Pomorzaninie Damian Kosior. 
Wierzymy, że sprzyjający ter-
min tego meczu, czyli niedziela, 
spowoduje, że trener Zbigniew 
Gumienny będzie miał do dys-
pozycji wszystkich swoich pił-
karzy, a co za tym idzie, Pomo-
rzanin pewnie ogra gospodarzy 
z Kołbacza. Początek tego me-
czu o godzinie 15:00. Również w 
niedzielę, rozgrywki rundy wio-
sennej w I Lidze Okręgowej Ju-
niorów Starszych zainauguru-
ją podopieczni Pawła Błaszczy-
ka. Na początek juniorzy z No-
wogardu zagrają z Unią Dolice, 

która zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli i nie wywalczyła jeszcze 
choćby jednego punktu. Rywa-
le z Dolic swoje 10 porażek za-
liczyli tracąc przy tym aż 65 goli 
i strzelając tylko 11 bramek. W 
pierwszym meczu tych drużyn 
Pomorzanin pewnie wygrał w 
Dolicach 0:8. Zachęcamy nowo-
gardzkich kibiców do tego, aby 
w niedzielę (26 marca), o godzi-
nie 12:00, wybrali się na mecz 
juniorów z Nowogardu. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
zaplanowanych w ramach 17. 
kolejki regionalnej okręgówki. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
17. kolejka:
Mewa Resko - Wicher Brojce   (25.03; 12:00)
Promień Mosty - Iskierka Szczecin   (25.03; 14:00)
Masovia Maszewo - Odrzanka Radziszewo  (25.03; 15:00)
Sarmata Dobra - Ehrle Dobra Szczecińska  (25.03; 15:00)
Flota Świnoujście - Tanowia Tanowo  (25.03; 15:30)
Orzeł Łożnica - Błękitni Trzygłów   (26.03; 14:00)
Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Nowogard (26.03; 15:00)
Pomorzanin Krąpiel - Sparta Gryfice  (26.03; 16:00)

I Liga Okręgowa - Junior Starszy - gr. Szczecin 2016/2017
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice   (26.03; 12:00)



Nr 23 (2552)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

SOBOTa Dla ZDrOWIa - 
"PrOFIlaKTYKa raKa PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PaMIĘTaJ! O ZDrOWIe MUSISZ ZaDBaĆ SaMa!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

DO WYNaJĘCIa 
powierzchnie 
magazynowe 

w Nowogardzie. 

601 544 530 

DO WYNaJĘCIa  
plac parkingowy

ogrodzony, monitoring. 

 601 544 530 

Zaginął kot 
o imieniu Filemon 

w nocy 13 na 14 marca 
przy ulicy 
Zamkowej 

w Nowogardzie 
kolor czarny 

półdługowłosy 
.Jeśli ktoś 

go widział lub 
znalazł proszę 

o kontakt

tel. 782 118 723

reKlaMa reKlaMa reKlaMa

Praca  
na produkcji  
– Nowogard

Praca w systemie 
zmianowym

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Mistrzostwa regionu B  
w piłce ręcznej chłopców

Gimnazjum nr 3  
w półfinale!
W poniedziałek (13 marca), w hali sportowej Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie, odbył się turniej finałowy Mistrzostw 
Regionu B w piłce ręcznej chłopców, w ramach Gimnazjady. 
Powiat goleniowski reprezentowali szczypiorniści z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie, którzy podczas turnieju nie za-
znali porażki i po zajęciu 1. miejsca, wywalczyli sobie pra-
wo gry w półfinale województwa.  

Choć gospodarzem rozgrywek 
było Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie, to jednak nasze miasto oraz 
cały powiat goleniowski reprezen-
towali szczypiorniści z Gimna-
zjum nr 3 w No- w o -
gardzie, którzy 
zwyciężyli w po-
wiatowych roz-
grywkach. W tur-
nieju Mistrzostw Regionu B, 
wystąpiło 5 najlepszych dru-
żyn z poszczególnych po-
wiatów. Oprócz zawod-
ników z nowogardz-
kiego Gimnazjum 
nr 3, w hali 
„ jedyn-
ki” 

zaprezen-
towali się jesz-

cze zespoły Gim-
nazjum w Wolinie, Gim-
nazjum w Gościnie, Gimnazjum 
nr 2 w Gryficach, a także Cen-
trum Kształcenia Sportowego w 
Szczecinie. Gimnazjaliści z No-
wogardu na początek rywalizo-
wali ze swoimi rówieśnikami z 
Wolina. Mecz był jednostronny 
i po bardzo dobrej grze w obro-
nie, nowogardzianie pewnie po-
konali rywali 16:3. Dokładnie ta-
kim samym wynikiem na korzyść 
zawodników z Nowogardu roz-
strzygnął się drugi mecz z Gim-
nazjum w Gościnie. Trzeci poje-

dynek dla nowogardzian okazał 
się najważniejszy. Zarów-

no Gimnazjum nr 3, jak 
i CKS ze Szczecina, do 
tego pojedynku pozo-

stawały bez po-
rażki na 

koncie. 
B y ł 

t o 

bardzo 
z a c i ę t y 
mecz, któ-

ry ostatecznie za-
kończył się spra-

wiedliwym remisem 
9:9. Na koniec no-

wogardzianie rozgro-
mili Gimnazjum nr 2 

w Gryficach 21:8, i za 
sprawą minimalnie lep-

szego bilansu bramkowe-
go, zajęli 1. miejsce w turnie-

ju, przed CKS Szczecin. Zarówno 
szczypiorniści z Nowogardu, jak i 
ze Szczecina, wywalczyli tym sa-
mym prawo gry w kolejnym eta-
pie Gimnazjady, czyli w półfina-
łach województwa. To bardzo 
duży sukces dla nowogardzkiej 
szkoły i wierzymy, że na półfina-
le nie zakończy się przygoda uta-
lentowanych piłkarzy ręcznych z 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz klasyfikację 
końcową.  KR 

Mistrzostwa Regionu B w piłce ręcznej Chłopców (Gimnazjada)
Wyniki:
Gimnazjum w Wolinie - CKS w Szczecinie   7:14
Gimnazjum nr 2 w Gryficach - Gimnazjum w Gościnie 10:4
Gimnazjum w Wolinie - Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie  3:16
CKS w Szczecinie - Gimnazjum nr 2 w Gryficach  14:6
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie - Gimnazjum w Gościnie 16:3
Gimnazjum nr 2 w Gryficach - Gimnazjum w Wolinie  7:6
CKS w Szczecinie - Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie  9:9
Gimnazjum w Wolinie - Gimnazjum w Gościnie  12:5
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie - Gimnazjum nr 2 w Gryficach 21:8
Gimnazjum w Gościnie - CKS w Szczecinie   6:27

M M B+ B- P
1 Gimnazjum nr 3 Nowogard 4 62 23 7
2 Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin 4 64 28 7
3 Gimnazjum nr 2 Gryfice 4 31 45 4
4 Gimnazjum Wolin 4 28 42 2
5 Gimnazjum Gościno 4 18 65 0

XIII Puchar Ziemi Puckiej w Kulturystyce

Dwa srebrne medale 
nowogardzian
Kulturyści sekcji Pomorzanina Nowogard zainaugurowali swój sezon startami podczas 
XIII Pucharu Ziemi Puckiej. Z dobrej strony zaprezentowali się Natalia Goc oraz Kamil 
Strzeszewski, przywożąc do Nowogardu srebrne medale. 

Zawody w ramach XIII Pucha-
ru Ziemi Puckiej w Kulturystyce 
odbyły się w niedzielę (12 mar-
ca) w Żelistrzewie. Sekcję Kul-
turystyki i Fitness LKS Pomo-
rzanin Nowogard reprezentowa-
ło w sumie 5 zawodników: Nata-
lia Goc, Kamil Strzeszewski, Da-
mian Kuffel, Maciej Ratajczak i 
Mateusz Grzywacz. W kategorii 
fitness sylwetkowe kobiet, Nata-
lia Goc wywalczyła srebrny me-
dal. Reprezentantka Nowogar-
du przegrała jedynie z Katarzyną 
Świderską z Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Trenerów Osobistych 
Gdynia. Podium uzupełniła za-

wodniczka z tego samego klubu, 
co zwyciężczyni - Dorota Ogo-
nowska. Również bardzo ład-
nie tegoroczny sezon zainaugu-
rował Kamil Strzeszewski. No-
wogardzianin startował w kate-
gorii kulturystyka mężczyzn po-
wyżej 90 kg. Zawodnik z Nowo-
gardu, tak jak jego koleżanka z 
klubu, wywalczył srebrny medal. 
Złoto przypadło Łukaszowi Mar-
cinkowskiemu z KS Paco Lublin, 
natomiast brązowy medal wy-
walczył Michał Krzysztofik z KS 
Olimp Zabrze. Pozostali nasi re-
prezentanci nie zdołali stanąć na 
„pudle”. W kategorii kulturysty-

ka klasyczna mężczyzn startowa-
li Damian Kuffel oraz Maciej Ra-
tajczak. Damian Kuffel był o włos 
od zakwalifikowania się do fina-
łowej szóstki, zajmując ostatecz-
nie 7. miejsce. Z kolei Maciej Ra-
tajczak uplasował się na 14. po-
zycji. Ostatni z reprezentantów 
Pomorzanina Nowogard - Mate-
usz Grzywacz, zajął 8. miejsce w 
kategorii kulturystyka mężczyzn 
do 90 kg. Dwa srebrne medale na 
inaugurację mogą cieszyć i niech 
to będzie dobra prognoza, przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski. 

KR

Na zdjęciu reprezentanci Nowogardu, w tym srebrni medaliści - Natalia Goc i Kamil Strzeszewski
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIaSeK, PIaSeK PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIeM, POSPÓŁKa 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZeM DO KlIeNTa



Nr 23 (2552)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Michał, 26 lat Młody człowiek w świecie otwierającym przed nim prawie nieograniczone możliwo-
ści. Wulkan energii i pomysłów. Ukończył Szkołę Zawodową i stwierdził, że to za mało, Liceum, póź-
niej Policealne Studium Zawodowe, kolejne Studium Zawodowe i plany, plany, plany… i Grudzień 
2013… wielkie, okrutnie bezwzględne STOP!

Po 3 latach bezowocnego leczenia w różnych klinikach Polski, w lutym 2016 roku, w Narodowym 
Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie padła diagnoza lekarzy:

TWARDZINA UKŁADOWA POSTĘPUJĄCA (Akrosklerodermia).
Jet to bardzo rzadka choroba, a w jej wyniku, a raczej w wyniku bardzo 

późnego rozpoznania oraz przyjmowania wielu leków, powstały nieod-
wracalne powikłania. Niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczyn-
ność tarczycy, zwłóknienie płuc (50% wydolności), niedokrwistość, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność serca, Zespół Ranyauda, włóknienie wę-
złów chłonnych i skóry (Michał żyje jak w pancerzu), hiper pigmentacja. 
Uratować może go przeszczep komórek macierzystych w jednej z Klinik 
za granicą.

Dlatego rodzina Michała zwraca się z prośbą o pomoc w dofi-
nansowaniu leczenia poza granicami kraju w klinikach w Pary-
żu lub Berlinie, dofinansowania rehabilitacji, kosztów dojazdu do 
szpitali specjalistycznych, dofinansowania do zakupu wózka inwa-
lidzkiego oraz dofinansowania do zakupów leków.

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania po-
datkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 i w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” wpisać „Pomoc dla Michała Walasa”, oraz zaznaczyć opcję „Wyrażam 
zgodę”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku. 

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

 
Szanowni Państwo,  

zapraszamy do wsparcia działań  
Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Społecznych 

KLEMATIS z siedzibą w Nowogardzie poprzez
przekazanie 1% podatku - KRS 0000633385 

lub dobrowolne wpłaty na konto bankowe: PEKAO 
S.A. o/Nowogard 03 1240 3884 1111 0010 7013 5889.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pilnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SPrZeDaM MIeSZKaNIe 
o pow. 91m2, w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz  
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 

608 330 928

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

WALBUD.  

Zatrudni operatora 
koparki-ładowarki 

mile widziane 5-letnie doświadczenie. 
604 164 710

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
ciastkarz – cukiernik

MIEJSCE PRACY: Goleniów
WYMAGANIA:  Kilkuletni staż pracy
  Dobra znajomość procesów produkcyjnych
  Umiejętność samodzielnej pracy
OFERUJEMY: Umowę o pracę
  Wysokie wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 
914 182 216 w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie Spół-
dzielni, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów (sekretariat). 
Na spotkanie prosimy zabrać posiadane świadectwa pracy lub inne 
dokumenty pracownicze. Nie udzielamy informacji telefonicznych na 
temat warunków pracy.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 72-100 Goleniów

Zatrudni pracownika na stanowisko  
piekarz

Miejsce pracy:  Goleniów 
•	 mile widziane doświadczenie w branży piekarniczej,
•	 książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: osobisty w siedzibie 
Spółdzielni, Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 18 (sekretariat),  te-
lefoniczne pod nr telefonu 914182216, lub wysłanie CV na adres 
spolemgoleniow@wp.pl.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym budow-
nictwie o pow. 53 m2 tel: 783 570 056.

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. Gen. Bema 
w Nowogardzie. 700 m2. Tel. 604422221

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Nowo-
gardzie na ul. Bankowej, na I piętrze, 62,20 
m2, cena 190 tyś. Mieszkanie można zaku-
pić w programie MDM.tel. Kontaktowy: 530 
450 720.

•	 Bezczynszowe mieszkanie sprzedam (74m2) 
w Nowogardzie,3 pokoje, kuchnia i łazienka 
do remontu. 691 886 623, 604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cieka-
wa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 666 
730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam rozpoczętą budowę. 507 045 
404 

• Sprzedam działkę budowlaną przy Monte 
Casino. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie w 
pobliżu centrum. Tel. 730-096-281

•	 Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca lub Zamko-
wa. Tel. 500 508 904 

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod zabudowę 
cena od 55 do 69 zł /1m2. Tel. 501 307 666 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Sprzedam mieszkanie kompletnie umeblo-
wane i wyposażone w sprzęt AGD 45m2 na 
parterze wraz z działką ogrodową. 601 408 
599, 663 366 727

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 605-
749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na Zam-
kowej. 788 566 432 

• Do wynajęcia mieszkanie 75m2, trzypoko-
jowe. Tel. 607 314 639 

•	 Wynajmę mieszkanie firmie. 601 835 453 

• Sprzedam bezczynszowe 4 pokojowe 
mieszkanie. 508 309 980 

•	 Sprzedam pawilon usługowo-handlowy w 
centrum Nowogardu, 63m2. 602 643 408 

•	 Sprzedam gospodarstwo ekologiczne w oko-
licy Nowogardu 12 h. Klasa IV. 608 791 487 

•	 Sprzedam działkę na Bema. 791 810 264 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe. Cena do uzgodnienia.Tel.. 667 
353 565 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła. Tel. 721 
157 443 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, parter. 
607 289 477 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Monte 
Casino. 695 400 600

MOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motoro-
wery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

•	 Sprzedam corsa C 600 zł. 519 385 158

•	  Volvo V-70, 2005 rocznik, białe tablice, uszko-
dzona skrzynia automat. Cena 6500 zł. Tel. 
506 428 241

•	  Sprzedam Citroen xsara picasso 2.0 HDI, 2004 
rok. Tel. 608 708 676 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodni-
cę do lublina. Tel. 88 73 15 312

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 
853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 1200 
x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Kurki nioski odchowane powyżej 7 tygo-
dni. Sprzedaż od 27.03, Żabowo 13. Tel. 91 
39 106 66, 502 530 452 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 853 573 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak stan bardzo do-
bry. Cena do uzgodnienia. 724 049 451 

•	 Sprzedam kopaczkę dwurzędową, siewnik 
zbożowy Poznaniak, sadzarkę dwurzędową. 
Pług trzyskibowy ciągnikowy. 601 577 365, 
603 363 207 

 USŁUGI
• PraNIe-MaGIel,PraNIe DYWaNÓW, WY-

KŁaDZIN, TaPICerKI MeBlOWeJ SaMO-
CHODOWeJ/ SKÓrZaNeJ MaTerIaŁO-
WeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

• MONTaŻ MeBlI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIrMa USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 
601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VaT i rozli-
czenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

• TraNSPOrT-PrZePrOWaDZKI. 665 720 
037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z wieloletnim do-
świadczeniem, poddaszy, adaptacja pomiesz-
czeń, glazura, terakota, elewacje. Więcej infor-
macji pod numerem 608 825 600 

• POlVaN ocieplenia budynków, szpachlowa-
nie, zwycięzca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

•	 Dachy, ocieplenia. 660 879 108 

•	 Wykonam prace remontowe. 691 430 490

•	 Rolety, plisy, wertikale. 695 181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 250 
383 GeO- GIS- PrOJeKT Sp z o.o.

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

•	 aMBerCare24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 , 502 239 619 

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. Tel. 530 
395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę dorywczo na 
soboty do sklepu w godz. 8-16.00. 530 395 
368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wymagana zna-
jomość językow obcych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomością języka 
angielskiego. 530 924 991 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajo-
wy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisku bar-
manka. 693 521 211 

•	 Przyjme pracownika na budowę z doświad-
czeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 Na fermę drobiu pracownika fizycznego 
przyjmę. 511 731 352

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ 
DO PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM. JAKO KIE-
ROWCA/ MAGAZYNIER/ MONTER MEBLI.WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT. B. CV PROSZE 
SKŁADAC W SKLEPIE MEBLOWYM KWADRAT 
MEBLE UL.ARMII KRAJOWEJ 49 W NOWO-
GARDZIE. tel. 661 960 881

•	 Zatrudnię do pracy – prace budowlane. 697 
329 453 

•	 Zlecę wyjazdy do Niemiec dwa razy w mie-
siącu samochodem ciężarowym, kierowca z 
kwalifikacjami. Tel 601 897 368 

•	 Ukrainka poszukuje pracy do sprzątania, my-
cia okien. 577 686 892 

•	 Zatrudnimy panią do prowadzenia porząd-
ków. 507 951 313 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym pal-
nikiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec 

malo uzywane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wyso-
ka jakosc niemiecka,do domku,domu wielo-
rodzinnego,sklepu po przegladzie serwiso-
wym sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z materacem, 
Wymiary 160x200cm używane, stan dobry 
cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wiszą-
ca i ława kolor wenge+wanilia. 512 012 
823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla mani-
curzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam szafę +2 komody. Prawie nowe za 
pół ceny. 665 541 960 

•	 Stare samochody, motocykle, motorowery, 
części, literaturę kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew sezonowane 7 
lat. 668 298 084 

•	 Owczarki niemieckie suczki po rodzicach z 
rodwodem. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę automa-
tyczną 1,5 roku, maty legowiskowe gumowe 
konie, bydło. 91 39 79 313 po 18stej

•	 Sprzedam solarium – łóżko do opalania. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 785 15 04 01 

•	 Sprzedam meble dziecinne w dobrym stanie 
(drewno naturalne) jasne w kolorze biało-sza-
rym, 1000 zł. Tel. 91 39 25 497 

•	 Sprzedam dwa grzejniki panelowe, jednopły-
towe, używane w dobrym stanie, 200 zł. 91 
39 25 497 

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Sprzedam okna dachowe, używane. 796 419 
253 

•	 Oddam 6tygodniowe szczeniaki labradora. 
534 310 634 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny cross z 
wyposażeniem, mało używany, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam telewizor Sony 50 cali stan bardzo 
dobry. 513 444 970

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PIlNIe POSZUKUJeMY 
Dla NaSZYCH KlIeNTÓW 

MIeSZKaŃ 3 POKOJe W 
NOWOGarDZIe

rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIeSZKaNIa Na SPrZeDaŻ
GOleNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFOrMaTOr lOKalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KrZYŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Karolina Wilczyńska
STaCJa JaGODNO.  

SerCe Z BIBUŁY
Jadwiga po stracie męża musi 

sama zająć się wychowaniem 
piątki dzieci i utrzymaniem domu. 
Pocieszenie znajduje w małych 
przyjemnościach: tworzy piękne 
róże z bibuły. Za namową kobiet 
spotykających się w dworku zapi-
suje się na kurs florystyczny. Czy 
uda jej się zrealizować marzenia i 
odnaleźć spokój?

Jeszcze raz odwiedź z nami uro-
kliwe Jagodno i przekonaj się, jak 
potoczyły się losy jego bohate-
rów… Czy po powrocie Łukasz 
zdradzi Tamarze swój sekret? Jak 
rozwinie się relacja doktor Ewy z 
ojcem Łukasza?

Sagę Karoliny Wilczyńskiej po-
kochało już mnóstwo czytelni-
czek. Jagodno czeka na każdą ko-
bietę, bo każda może odnaleźć w 
jego bohaterkach cząstkę siebie.

PIONOWO:
1. klub piłkarski z Londynu
2. cecha klasycznego wiersza
3. statek z reaktorem
4. podeszwica
5. najzimniejszy kontynent
6. kosmita z filmu Spielberga
7. do pieczętowania listów
8. powieść Marii Rodziewiczówny 
9. laotańska złotówka
10. zakwita wiosną, zawilec
11. karzeł
12. Stanisław, satyryk
13. tłusta wydzielina skóry
14. lud z zachodniej Afryki
15. bóg egipski
16. nie trio
17. naszyjnik z rzeźbą
18. e pół tonu wyżej
19. tworzwo na izolatory
20. torba dla ministra
21. ekonomika w zaraniu ZSRR
22. syn boga Pana (Fauna) i Symety
23. Screen, żużlowiec
24. jaźń
25. w architekturze greckiej: portyk ko-
lumnowy
26. konkurent "Ariela"
27. rumieniec

28. wodzirej w bandzie
29. inicjator dadaizmu
30. delikates
31. zniekształcona żyła
32. wymuszony remis w szachach
33. rzeczne lodowe zatory
34. wyznaczony rejon, strefa
35. cięcie w szermierce
36. miasto w Ghanie
37. konkurencja narciarska
38. nadrzewny torbacz australijski
39. gobelin z Wawelu
40. miasto nad Wartą
41. Rawlison z "W pustyni i w puszczy"
42. Siergiej, ros. biathlonista, mistrz 
olimp. (1992)
43. leży w gestii ministra
44. słynny park w Wiedniu
45. litera grecka
46. trzecia planeta Układu Słoneczne-
go
47. miasto w Rosji, port w pobliżu uj-
ścia Donu do M. Azowskiego
48. przenośnie o podłym człowieku
49. lilaki
50. konspiracyjna organizacja wojsko-
wa
51. niezniszczalne marzenie
52. l. a. 62

53. w każdym pacierzu
54. przedsionek piekła
55. najważniejszy składnik powietrza
56. wyspa w Zatoce Perskiej
57. stromy szczyt górski
58. terroryści z Belfastu
59. ad acta
60. liceum ogólnokształcące
61. symbol niklu
62. bóg egipski

POZIOMO:
63. ptak z rodziny tukanów
64. kędzior
65. chroni szyję
66. rumuńskie miasto
67. greckie naczynie
68. praca przy krosnach
69. kończyna ameby
70. młody łosoś lub troć w drugim 
roku życia
71. wcięcie w tekście
72. państwo Elamitów
73. zespół, z którym występuje Olga 
Jackowska
74. ptasie obrady
75. wiązka zżętego zboża
76. realizowana w aptece
77. współpracuje i innym przedsiębior-

stwem
78. małżonek
79. żartowniś
80. wierzchnie, obszerne nakrycie, ro-
dzaj peleryny, używane w star. Rzymie 
do podróży
81. dydelfy
82. akcent metryczny w wierszu ilocza-
sowym
83. zielone miejsca na pustyni
84. Albanka ze stolicy
85. cenny kamień szlachetny
86. Raka lub Koziorożca
87. laska - atrybut Dionizosa
88. miasto na Węgrzech
89. rycerz, hiszpański bohater
90. imię Collins, filmowej Alexis
91. rzeka w Rosji
92. przedstawienie
93. zgoda, w porządku
94. symbol erbu
95. płynie przez Cremonę
96. jedna z Pollen
97. rodzaj drzew tropikalnych
98. bitka, wziątka
99. gąska w kapeluszu
100. pieśń truwerów

101. kompan Atosa
102. schowanie pod ubraniem
103. japońska firma elektroniczna
104. żona Felliniego
105. skała osadowa
106. Polska do 1989
107. Farrow, aktorka z USA
108. 100 m2
109. fabryka wyrobów cukierniczych 
w W-wie
110. grecka Wiktoria
111. starogrecki instrument muzyczny
112. Scarlet z "Przeminęło z wiatrem"
113. zabawa na ... dwa
114. róg domu
115. symbol chemiczny Nobla
116. ad acta
117. "... tropików", serial amerykański

PODPOWIEDŹ: ACIS, BAKELIT, ELAM, 
SMOLT, TYRS, TZARA.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI KrO BU SO Wa SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BIŃCZYK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod ratuszem.

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Choroba pozwala poznać 
słodycz zdrowia

Danuta Wdowińska, Alina Majda, 
Andrzej Leszczyński, Christiana Sy-
fert, Danuta Skowron, Grażyna Sie-
dlecka, Urszula Kaczmarek, Hali-
na Galus. Maria Sowińska, Marian-
na Machocka, Natalia Furmańczyk, 
Alicja Wypych, Władysława Huget, 
Robert Kierzyk, Halina Galus, Mal-
wina Bryndza, Pelagia Feliksiak, Ni-
kola Grenda, Barbara Pędziszczak, 
Szymon Rybarczyk, Lucyna An-
drzejczak, Władysława Huget, Hele-
na Iwan, Zofia Lepka, Jolanta Kozioł

Nagroda książkowa: Christiana 
Syfert

Zwycięzcy prenumerata: Nata-
lia Furmańczyk, Marianna Machoc-
ka

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Bartek Feliksiak, 

Weronika Zaremba, Julia Musiał, 
Wiktoria Fluder, Igor Grenda, Nadia 
Grenda, Maciek Pędziszczak, Iga Ka-
mińska, Mateusz Wiertalak

Zwycięzca: Wiktoria Fluder
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e K l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  

 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s.  9

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 6

Zapaliło się  
w kominie

s. 11

s. 5

OgłOsZenia

Czytaj s. 3

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz.  10-12
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Żeromskiego 

Będzie 
remontować 
część choć radni 
dali na całość  s. 3

alina Wierzbicka 
kolekcjonerka lalek

W środę sesja RM

Taryfy za wodę, 
sieć szkół i…
odszkodowanie

sport

Pomorzanin 
sięga dna

Do Warszawy 
w godzinę  
za 34 zł s. 6

OgłOsZenia

Wiosna  
w
przedszkolach

s. 6,7

na działkach 
ruch

s. 5

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

s. 2

Nowogardzianie 
chcą basenu

s. 4

Myśli, że 
kura to 
osioł

łatają dziury

R e K L a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789



Nr 24 (2553)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

nasza sonda    Kronika policyjna

W TYCH DniaCH ODesZLi DO WieCZnOŚCi
Zofia Sadłowska: lat 69, zmarła 25.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 28.03.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w 

Nowogardzie.
Stanisław Pałucki: lat 81, zmarł 25.03.2017 r., pogrzeb odbędzie się 29.03.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu 

w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uwaga!

Znaleziono 
telefon!

W czwartek, 16.03., obok Willi 
Zbyszko, znaleziono widoczny na 
zdjęciu telefon. Właściciela prosi-
my o odbiór w redakcji DN, przy 
ul. Bohaterów Warszawy 7a.

Dzień Dziecka z Policją 
Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                   

zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funk-
cji Komendanta Komisariatu Policji w dniu 01.06.2017 r. 

poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Dzielnicowy w moich 
oczach”

Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 
25.05.2017 r. do Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole

 
  PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 

   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie; Kierowanie odprawą 

 Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w No-
wogardzie;   Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 

20.03.2017 r.
Godz. 13.50 
Powiadomienie o potrąceniu 

pieszej przez motocyklistę na ul. 
Wojska Polskiego. 

Godz. 14.50 
Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy. Do zdarzenia 
doszło na ul. Racibora. 

Godz. 13.45 
Na ul. 3 Maja, kierujący rowe-

rem Marcin K. znajdował się w 
stanie po użyciu alkoholu. 

Godz. 17.50 
Powiadomienie o kradzieży 

pieniędzy z kasy sklepowej przy 
ul. Poniatowskiego, przez osoby 
nieletnie. 

Godz. 20.30 
Na ul. Nadtorowej , kierują-

cy samochodem marki Merce-
des znajdował się pod działaniem 
środków odurzających. 

 21.03.2017 r. 
Godz. 13.20 
W sklepie Biedronka, przy ul. 

Warszawskiej, ujęto sprawcę kra-
dzieży sklepowej. 

Godz. 15.00
Powiadomienie o kradzieży 

obuwia w sklepie Martes Sport.
22.03.2017 r. 
Godz. 12.15
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 700 Lecia, pomiędzy Motoro-
werem i Deawoo Lanos.  

Godz. 08.40 
Kradzież w sklepie Intermar-

che przy ul. Rzeszowskiego. 
23.03.2017 r. 
Godz. 19.15 
Uszkodzenie pojazdu Opel 

Vectra na ul. Gen. Bema. 
24.03.2017 r. 
Godz. 11.30 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Olchowo, pomiędzy pojazda-

mi VW Sharan i Peugeot 308. 
Godz. 14.15 
Zatrzymanie sprawcy kradzie-

ży w sklepie Lidl. 
Godz. 17.00
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, w której uczestniczył 
samochód marki Porsche Cayen-
ne oraz inny pojazd.  

25.03.2017 r. 
Godz. 13.10 
Kradzież elektronarzędzi z 

piwnicy przy ul. Poniatowskiego. 
Godz. 19.15 
Powiadomienie o kradzieży 

tablicy rejestracyjnej z pojazdu 
marki Skoda Felicja zaparowane-
go przy ul. Warszawskiej. 

26.03.2017 r. 
Godz. 19.00
Powiadomienie o znalezieniu 

dwóch tablic rejestracyjnych w 
miejscowości Karsk. 

              st. insp. Klaudia Gieryń  

Wiele lat temu, był projekt budowy basenu w Nowogardzie. 
Niestety nie doszło do jego realizacji. Zapytaliśmy miesz-
kańców Nowogardu, czy taki obiekt przydałby się w naszym 
mieście?

Pani Bogusława: Powiem szcze-
rze, że ja jestem za, i cały czas by-
łam za budową basenu w No-
wogardzie. Zamiast tych wszyst-
kich ścieżek zdrowia, to wolała-
bym, żeby był basen. Nie tylko dzie-
ci by się nauczyły pływać, ale i wie-
lu dorosłych. Tak samo, jeżeli cho-
dzi o zdrowie, to wiadomo, że woda 
ma pewne właściwości lecznicze. Z 
pewnością byłoby dużo chętnych, 
którzy zamiast jeździć do Golenio-

wa, czy Świdwina, korzystaliby z basenu we własnym mieście.

Pani Agnieszka: Bardzo by się 
przydał taki obiekt w Nowogardzie. 
Teraz to mieszkańcy muszą jeździć 
do Gryfic, albo do Goleniowa. A 
jak wiadomo, basen w Goleniowie 
wcale duży nie jest i często jest tam 
po prostu tłoczno. Żeby skorzystać 
z większego basenu, należy jechać 
m.in. do Gryfina czy Pogorzelicy, a 
jak wiadomo, wiąże się to z więk-
szymi kosztami. Uważam, że z ba-
senu w Nowogardzie korzystaliby i 
dorośli i dzieci. Dzieci chociażby w ramach lekcji wychowania fizyczne-
go mogłyby korzystać z pływalni. Nowogard nie jest mały, więc basen po-
winien mieć.

Pani Sylwia: Z pewnością basen 
by się przydał w Nowogardzie, za-
wsze to jest jakaś rozrywka. Miesz-
kańcy nie musieliby jechać do Gole-
niowa. Wiele dzieci, jak i dorosłych, 
korzystałoby z takiego obiektu.

Pan Ernest: Chociaż w Nowo-
gardzie nie mieszkam, tylko w oko-
licy, uważam, że basen w mieście 
powinien być. W Nowogardzie nie 
ma wielu atrakcji czy rozrywek, a 
taki basen urozmaiciłby tę strefę. 
Nie trzeba byłoby wydawać dodat-
kowych pieniędzy na dojazdy do 
Goleniowa.

Pan Fabian: Basen w Nowogar-
dzie powinien być. Zawsze to jakaś 
atrakcja dla mieszkańców. Korzy-
stałoby z niego wiele osób, w tym 
szczególnie dzieci, którym rozrywek 
w naszym mieście nie ma zbyt wie-
le. Dodatkowo, pływanie z korzyścią 
wpływa na zdrowie, nie tylko dzieci, 
ale i osób dorosłych i starszych, które 
jeżdżą ze szkołami na zajęcia na ba-
senie w ramach zajęć korekcyjnych.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Komunikat Policji !!!
Informujemy, że w dniu 25 marca 2017 r., na 

ul. Zielonej, na terenie placu zabaw znalezio-
no głośnik bezprzewodowy. Właściciel zgu-

by proszony jest o kontakt pod nr telefonu 91-
57-92-341 (311)  lub o zgłoszenie się do Ko-

misariatu Policji w Nowogardzie. 
     st.insp. Klaudia Gieryń 

Uwaga- znaleziono 
kluczyk 

Widoczny na zdjęciu kluczyk samochodowy (marka 
Audi) znaleziono wczoraj, w sklepie Dezar (popularny 
„Żelazny”). Właściciela prosimy o odbiór zguby w biu-
rze redakcji DN, przy ul. Boh. Warszawy 7 a. 



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReKLaMa
OgłOsZenie

Sprzedam mieszkanie 
o pow. 91m2, w trzyrodzin-

nym budynku w Nowogar-
dzie wraz z ogrodem, garażem i 
udziałem w budynku gospodar-

czym. 
608 330 928

SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC 
Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne
 do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje

 tel.505-393-636 po godz 14 ej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Do wynajęcia 
powierzchnie 
magazynowe 

w Nowogardzie 
601 544 530

Do wynajęcia
 plac parkingowy 

ogrodzony, 
monitoring. 

601 544 530

akcja strażaków w Korytowie 

Zapaliło się w kominie 
W poniedziałek 27 marca, w godzinach przedpołudnio-
wych, w Korytowie w jednym z domów socjalnych, zapaliła 
się sadza w kominie.

 Na szczęście mieszkańcy szyb-
ko zareagowali, więc nie stało się 
nic poważnego. - Kafelki położone 
w okolicy komina były tak gorące, 
że nie dało się ich dotknąć – mówi 
mieszkanka domu w Korytowie. 
- Czuć też było dym, a styropian 
na suficie zaczął topnieć. Razem 
z córką zadzwoniłyśmy po Straż 

Pożarną, która na szczęście szyb-
ko przyjechała.-dodaje kobieta.  
Dzięki szybkiej interwencji Stra-
ży Pożarnej, udało się w porę uga-
sić tlącą się sadzę w kominie i po-
żar nie rozprzestrzenił się na inne 
części budynku.

DŚ

Strażacy gaszący pożar sadzy w kominie.

Radni dali na całą ulicę, ale burmistrz chce naprawić tylko fragment

Zaczną remont, ale od której strony? 
Ku zdziwieniu radnych, obecnych wczoraj na jednej z komisji, burmistrz zdecydował, że przystąpi tylko do częściowego remontu ul. Żeromskiego, i to od 
przeciwnej strony, niż wnioskowali o to radni, składając stosowny wniosek do budżetu, a później zabezpieczając odpowiednią kwotę na ten cel.  

Chodzi dokładnie o 315 tys. 
zł – tyle, opierając się na wstęp-
nych kosztorysach przedstawia-
nych przez gminę, radni (a w zasa-
dzie większość koalicyjna) zarezer-
wowali, by wyremontować ulicę Że-
romskiego, od lat w ogóle nie napra-
wianą. Radni wskazali też we wnio-
sku do budżetu, że remont ulicy na-
leży rozpocząć od strony skrzyżo-
wania ulicy z ulicą Sienkiewicza – 
na wysokości  Publicznego Przed-
szkola nr 1. To tam, nawet po nie-
wielkich deszczach, ulicę pokrywały 
ogromne kałuże wody, praktycznie 
uniemożliwiając korzystanie z jezd-
ni - zwłaszcza rodzicom dowożą-
cym swoje pociechy do Przedszkola.  

Podczas poniedziałkowego po-
siedzenia komisji finansowo-go-
spodarczej, kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska, Ta-
deusz Fiejdasz poinformował rad-
nych, że gmina planuje remont uli-
cy, ale ma on objąć tylko jej frag-
ment - od skrzyżowania z ul. Boh. 
Warszawy do skrzyżowania z ul. Ks. 
J. Poniatowskiego. 

- Burmistrz zlecił wykonanie 
programu funkcjonalno-użytko-
wego na podstawie którego będzie 
mógł zostać ogłoszony przetarg w 
trybie „zaprojektuj wybuduj”. Nie-
zbędne jest bowiem modernizacja 
kanalizacji deszczowej na tym od-
cinku, który chcemy zrobić, czy-
li od Poniatowskiego do Boh. War-
szawy – powiedział T. Fiejdasz, py-
tany przez radnych o postęp w re-
alizacji inwestycji. Słowa kierowni-
ka wywołały wśród radnych koali-
cji konsternację. Wszak we wnio-
sku do budżetu nie dość, że nie było 
mowy o etapowaniu inwestycji, a 
o wykonaniu remontu całej ulicy, 
to jeszcze gmina chce rozpocząć 
naprawę drogi od przeciwnej, niż 
chcieli radni, strony. 

- Chodzi o ten odcinek ulicy jed-
nokierunkowej? Przecież my wnio-
skowaliśmy, żeby to było robione 
najpierw od strony Przedszkola? - 
zapytała radna Jowita Pawlak. 

- Tak, ten odcinek będzie remon-
towany – potwierdził obawy radnej 
T. Fiejdasz. - Mówiliśmy wyraźnie, 
że w pierwszym etapie trzeba zro-
bić część ulicy od strony Przedszko-
la, bo tam często stoi woda. Poza 
tym z takimi wnioskami zgłaszali 
się do nas mieszkańcy – odpowie-
dział radny Michał Krata. 

W obronie pomysłu gminy sta-
nęła radna Anna Wiąz, która uzna-
ła, że taka kolejność jest jak najbar-
dziej prawidłowa. 

-Ten odcinek ulicy, gdzie obo-
wiązuje ruch w jednym kierunku, 
jest pozbawiony chodnika z jed-
nej stronny, z drugiej jest chodnik, 
po którym nie da się chodzić. Pro-
szę nie stopniować, która droga jest 
ważniejsza, a która mniej. Popa-
trzmy realnie. Na odcinku, o któ-
rym państwo mówicie, można nor-
malnie przejść po dwóch stronach 
- broniła decyzji burmistrza radna 
z SLD. 

-Ja wiem, że pani Anna Wiąz 
będzie walczyła, żeby zacząć 
remont od strony ul Boh. Warsza-
wy, bo to pani radnej okręg wybor-
czy - skwitował wypowiedź radnej 
M. Krata. 

Koniec, glosami radnych Paw-
lak, Kraty i Gały, przegłosowano  
wniosek aby zobowiązać gminę do 
przygotowania programu funkcjo-
nalno-użytkowego na remont dro-
gi zaczynając go od strony skrzyżo-

wania z ul. Sienkiewicza. Przeciwna 
była radna A. Wiąz. 

Radni zapowiedzieli też, że do 
sprawy wrócą na najbliższej sesji 
Rady Miasta, która ma się odbyć w 
najbliższą środę (29 marca). Przy 
okazji będą domagali się przedsta-
wienia szczegółowych informacji, 
na temat tego na jakim etapie jest 
realizacja innych  inwestycji zapi-
sanych w budżecie. Z takim wnio-
skiem już kilka tygodni temu wy-
stąpiła do władzy wykonawczej 
radna J. Pawlak, ale jak się okaza-
ło odpowiedzi nie otrzymała do 
dziś (mimo iż minął nawet ustawo-
wy termin na jej udzielenie przez 
UM). Dlaczego radnym tak zależy, 
aby gmina składała systematyczne 
raporty z realizacji wydatków inwe-
stycyjnych? Otóż w zeszłym roku, 
burmistrz Robert Czapla nie wy-
konał kilku, wydatków inwestycyj-
nych, które radni w budżecie 2016 
zaplanowali i zarezerwowali na nie 
odpowiednie środki. Chodzi m.in. 
o budowę świetlicy wiejskiej w Wy-
szomierzu, remont dróg na osie-
dlu przy ul. Waryńskiego, czy bu-
dowę chodników na wsiach (m.in. 
w Osowie, czy Kulicach). Łącznie 
burmistrz nawet nie przystąpił do 
realizacji aż 17 inwestycji na kwo-
tę ponad 1 mln 700 tys. zł, chcąc te 
pieniądze w tym roku przeznaczyć 
na… remont Placu Wolności. 

Marcin Simiński 

Radni chcieli, żeby remont ulicy Żeromskiego rozpocząć od skrzyżowania z ulicą 
Sienkiewicza. Na tym odcinku ulica często jest cała zalana wodą Tymczasem burmistrz chce naprawiać ulicę zaczynając remont od strony ulicy Boh. 

Warszawy i zakończyć ją już przy skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego.
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Nasz felieton

Uwaga  wędkarze     
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

w Nowogardzie   nr 36 
  informuje,  członków Koła, że w dniu 09 kwietnia 

2017 r  organizujemy ,, Zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwo Koła  nr 36 ‘’ które odbędą się  

w Kamieniu  Pom.na kanale Świniec „
 Zbiórka na wyjazd o godz. 6.00    na przystanku  PKS 

ul. 5-go Marca. Startowe wynosi 10 zł. Juniorzy  bez 
wpłat. Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim ,,Wędkarz” 
ul. Boh. Warszawy 107. do  07.04.2017 r.

    Zarzad Koła MG PZW nr 36

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 3 pokoje o pow. 

57,8m2 wysoki standard, umeblowana kuchnia 
oraz zabudowany przedpokój. Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453

Czy on naprawdę myśli, że kura 
to osioł?

1. Dezerterzy to niepodważal-
na już klasyka polskiego kina.   
W filmie oprócz wielu innych 
niezapomnianych scen jest też 
pewien epizod, który rozgrywa 
się w szpitalu psychiatrycznym, 
pacjentem jest tam von Nogay, 
tragikomiczny porucznik armii 
cesarskiej, postać grana przez 
Wojciecha Pokorę.  Filmowy von 
Nogay trafił do psychiatryka po 
szoku, jakiego doznał, gdy wylą-
dował w miejskim szambie we-
pchnięty tam przez zdesperowa-
nych jego sadyzmem żołnierzy.

2.  Lekarz szpitalny ( w tej roli 
wyśmienity Edward Dziewoń-
ski) poddaje von Nogaya bada-
niu niezbędnemu, dlatego, że 
tenże opowiada rzeczy zupeł-
nie niewiarygodne choćby takie, 
że do szamba wrzuciła go ban-
da murzynów, (co oczywiście nie 
było możliwie, bowiem wśród 
poddanych JCM Austro-Węgier 
czarnych niewolników nie spo-
tykano.) Von Nogay wyraźnie 

nie wytrzymuje nerwowo szpi-
talnej próby badawczej i w pew-
nym momencie okazaną mu na 
rysunku kurę nazywa osłem.  

3. Otóż jak się okazuje stan 
psychiczny, służbisty do granic 
idiotyzmu, von Nogaya nie jest 
bynajmniej tylko figurą z filmo-
wej fabuły. Zupełnie podobne ob-
jawy, bowiem możemy obserwo-
wać u pewnych osobników tu i 
teraz i to już nie w filmowej fik-
cji, ale w realnym życiowym do-
kumencie.

4. Po szoku wywołanym sro-
motną porażką, trwającej od 2012 
roku akcji ponownego sprowa-
dzenia nad Odrę i Bałtyk Niem-
ców (na początek do zarządzania 
wodociągami w Nowogardzie) 
odpowiedzialni za to panowie z 
gminy naszej poczęli gubić się ni-
czym von Nogay w zeznaniach. 

Pomijając tu przywoływanie róż-
nych wcześniejszych ich krętactw 
(np. zamazywaniu różnicy po-
między startującym w przetar-
gu Wasserverbrand Lausitz Bete-
riebsfuhrungs GMbH, a mający-
mi realizować umowę Wodocią-
gami Nowogardzkimi) zajmiemy 
się tylko finałem tych tłumaczeń. 
Finałem wypisz wymaluj jak ze 
sceny szpitalnej z Dezerterów

5. Po okazaniu bowiem w ubie-
głym wydaniu przez Dziennik 
Nowogardzki wizerunku odpo-
wiedzialnego za ten skandal, bla-
maż i marnotrawstwo ogromnych 
kwot gminnych pieniędzy, czyli 
wizerunku organizatora przetar-
gu o PPP burmistrza Nowogardu, 
nasz lokalny von Nogay (równie 
bystry) stwierdza w gminnej pro-
pagandówce, że to nie kura, ale 
osioł czyli że odpowiedzialny za 
sprowadznie Niemców to nie R. 
Czapla, ale D. Simiński.

6. Ponieważ, w DN nie będzie-
my wcielać się w role lekarzy z 

Dezerterów nie spytamy, więc lo-
kalnego von Nogaya, jakie widzi 
on podobieństwo między Cza-
plą a Simińskim (tak jak w filmie 
pytano o podobieństwo między 
kurą, a osłem).  Skoro bowiem 
von Nogay filmowy nie zauwa-
żył, że piękna kura (tym bardziej 
kogut) nijak ma się do zbrzydłe-
go osła, tak i jego następca z gmi-
ny zapewne nie dostrzeże różnicy 
pomiędzy pięknym wszak Czaplą 
(czego niektórzy posmakowali), a 
szkaradnym przecież Simińskim 
(co każdy widzi).

7.  Jest jednak pewna, zupełnie 
nie subtelna, a zasadnicza różnica 
między von Nogayem z filmu, a 
jego lokalnym odpowiednikiem. 
Tamten ostatecznie wycofał się 
ze stwierdzania, że kura to osioł. 
Być może intuicyjnie przeczuwał, 
że z lekarzami to żartów nie ma 

i ich ocena może mu pokrzyżo-
wać wymarzoną karierę żołdaka.  
Natomiast nasz von Nogay lokal-
ny nie wycofuje się ze stwierdze-
nia, że Czapla to Simiński. Nie-
wykluczone jest zatem, że myśli, 
iż może sobie kpić z inteligencji 
nowogardzkiego społeczeństwa, 
a jego kariera urzędnika – pisma-
ka (samo w sobie takie coś to też 
ni pies ni wydra) zależy tylko od 
R. Czapli.

8. Powinien jednak do koń-
ca prześledzić historię filmową z 
Dezerterów: tam wojna się skoń-
czyła i nikt kretyna von Nogaja 
już nie potrzebował. Został, więc 
z papugą i marzeniami o karierze. 
Kadencja jak wojna też się skoń-
czy (i następnej, jak słuchy nio-
są, nie będzie). Pominiemy jed-
nak opisywanie szczegółów, kto i 
z czym u nas wtedy zostanie - ce-
nimy bowiem inteligencję nowo-
gardzkiego społeczeństwa i wie-
my, że Ono tego się domyśla.

9. Oczywiście my również nie 
chcemy nikogo krzywdzić, ale o 
sprawiedliwość dbać musimy i 
jako prasa i jako ludzie. Dlatego 
wymierzymy sprawiedliwość lo-
kalnemu Nogayowi za kalumnie i 
oszczerstwa pod adresem Dzien-
nika Nowogardzkiego, które głosi 
za forsę podatników, (czyli rów-
nież naszą) od dawna. Nie pój-
dziemy śladem żołnierzy z Dezer-
terów i nie wrzucimy von Nogaya 
do szamba (a mamy jedno takie w 
samym centrum wybijające regu-
larnie nad jeziorem) tylko w spo-
sób cywilizowany oddamy spra-
wę w ręce Sądu. Oczywiście, jeśli 
wcześniej nie przeprosi i nie od-
woła oszczerstw, do czego został 
wczoraj wezwany.   

Marek Słomski

To jest D. Simiński- mówi lokalny von 
Nogay na wizerunek wskazujący nie-
wątpliwie Czaplę podpisującego umo-
wę w imieniu gminy

To jest osioł- mówi von Nogay na zdjęcie pokazujące niewątpliwie kurę

Drogowcy wiosną zapracowani

Łatają dziury  
po zimie 
Trwa łatanie ulic, które ucierpiały jak zwykle w okresie 
zimy.

Wczoraj ubytki w asfalcie wy-
pełniano na ulicy Żeromskiego. 
W zeszłym tygodniu naprawia-
no nawierzchnię ul. 15 Lutego. 
W dalszej kolejności ekipy dro-
gowe zajmą się łataniem dziur, 
jakie powstały w czasie zimy w 
nawierzchniach kolejnych ulic, 
m.in: Mickiewicza, Nadtorowej i 
Wojska Polskiego. 

Roboty te w ramach bieżącego 
utrzymania ulic i dróg na zlecenie 
gminy wykonuje nowogardzka 
firma Dro-Most. 

W trakcie napraw występu-
ją chwilowe utrudnienia w ru-
chu, więc zachowajmy szczególną 
ostrożność. 

MS

W najbliższych dniach takie pachołki możemy spotkać na ulicach w mieście- trwa 
remont dróg po zimie

W poniedziełek drogowcy łatali dziury na  ul. Żeromskiego

OgłOsZenie
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Wraz z nadejściem wiosny ogrody wracają do życia

Na działkach ruch 
Kalendarzowa wiosna trwa. Do życia budzi się przyroda, a dni robią się coraz dłuższe. Jest 
to też czas, kiedy zaczynają się prace na ogrodach i działkach. Udaliśmy się na teren nowo-
gardzkich ogrodów działkowych przy ul. 15 Lutego, by porozmawiać z działkowcami na te-
mat tego, jakie prace wykonują na swoich ogrodach wraz z nadejściem wiosny. 

Na niektórych działkach widać, 
że prace porządkowe już dawno się 
rozpoczęły. Być może, dlatego nie 
spotkaliśmy zbyt wielu osób - Zie-
mia jest jeszcze za zimna, żeby siać 
– powiedział nam pan Jan, które-
go spotkaliśmy na jednej z działek. 
- Ja jednak powoli zaczynam przy-
gotowywać ziemię do pierwszych 
nasadzeń. Zacząłem także sprzą-
tać domek i piwnicę. - dodał męż-
czyzna. Pan Jan, jako jeden z wie-
lu, ma na działce nie tylko kwiaty, 
ale także warzywa i owoce. Jak sam 
mówi, dzięki temu ma, co jeść całą 
zimę i nie musi zaopatrywać się w 
sklepach. - Nie muszę zimą chodzić 
do żadnych marketów. Jeszcze z po-
przedniego sezonu zostały mi wa-
rzywa, a jedliśmy je całą zimę i do-
datkowo obdarowywaliśmy nimi ro-
dzinę – opowiada pan Jan. - Nie 
używam także żadnych oprysków, 
wszystko jest zdrowe i naturalne. 
Dzięki temu wiem, co jem i nie mu-
szę się martwić wszech obecną che-
mią. - kontynuuje. Pan Jan prowa-
dzi działkę razem z żoną. Jak mówi, 
każdy ma swoje zadania: - Ja zaj-
muję się warzywami a żona kwiata-
mi. Każdy ma zawsze coś do pracy.

Przechadzając się między dział-
kami widać, że wielu działkowców 
zaczęło wiosenne porządki i przy-

gotowania do sezonu. Czarna zie-
mia, oczekująca na siew, zielone 
trawniki, z których zgrabiono ze-
schnięte liście. Na jednaj z takich 
działek spotykamy pana Zdzisła-

wa, który rozgrabiał na ziemi na-
turalny nawóz. - Używam tylko na-
turalne nawozy i dzięki temu mam 
obfite plony. Nie zapeszając, mogę 
się poszczycić naprawdę dużymi 
okazami warzyw. A maliny, jakie 
mam duże! - z radością opowiada 
pan Zdzisław. Na dowód pokazuje 
nam zeszłoroczną pietruszkę, któ-
ra jest zdecydowanie większa niż te 

sklepowe. - Sam prowadzę działkę, 
mimo że zdrowie już nie te. Mimo 
to, działka daje mi wytchnienie i ra-
dość, kiedy wszystko rośnie jak na-
leży. Teraz powoli już przygotowu-
ję wszystko, aby kiedy przyjdzie czas 
posiać i zasadzić. Mam namiot, więc 
tam już pierwsze nowalijki powo-
li rosną – dopowiada pan Zdzisław.

Na innej z działek spotykamy 
pana Krzysztofa, który prowadzi 
ogród wraz z żoną. Chociaż po-
goda nie zawsze dopisuje, już od 
rana krząta się po działce. - Działkę 
mam już od bardzo dawna. Wszyst-
ko, co na niej mam, sam zrobiłem. 
Teraz, na emeryturze mogę dbać o 
swój dobytek. Dzieci wyjechały, zo-
stałem sam z żoną. I co robić całymi 
dniami w domu? A tak przychodzę 
na działkę i zawsze do pracy coś się 

znajdzie. - opowiada p. Krzysztof. 
Mężczyzna, jak sam mówi, zajmu-
je się głównie pracami porządko-
wymi i estetycznymi. Tu poprawi, 
tam pomaluje, tu coś postawi: - Sta-
ram się, aby było ładnie i kolorowo. 
Odświeżyłem domek, pomalowałem 
drzewka. Teraz będę robił ławeczkę. 
A kiedy przyjdzie pora na warzywa, 
to przyjdzie żona i ona się tym zaj-
mie. Ja jej tylko przekopię glebę. W 
tej chwili wspólnie czekamy na przy-
jazd wnuków, dla których specjalnie 
zrobiłem huśtawkę.

Jak widać, miłośnicy ogrodów 
już zaczęli pracę i nie wszyscy cze-
kali do pierwszego dnia wiosny. 
Niektórzy prowadzą ogródki wa-
rzywne, inni wolą jedynie kwiato-
we, lub połączenie obu. Niezależnie 
od tego, co kto woli, pracy w ogro-
dzie i na działce zawsze jest sporo. 
Najbardziej wytrwali będą mogli 
już wkrótce podziwiać efekty swo-
ich prac i cieszyć się własnymi owo-
cami i warzywami.

DŚ
Ziemia już jest przygotowana do pierwszych siewów

Widok na działki przy ulicy Poniatowskiego

Pan Krzysztof porządkuje swoją działkę

W środę sesja 

Taryfy za wodę, 
sieć szkół i…
odszkodowanie
W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Miej-
skiej. Wśród projektów uchwał, nad którymi radni będą 
głosować, znalazła się m.in. uchwała przedłużająca o rok 
dotychczasowe stawki cen za wodę i ścieki. Ponadto bur-
mistrz chce, aby rada zgodziła się na wypłatę odszkodowa-
nia z budżetu miasta, na rzecz osoby prywatnej. 

Z wnioskiem o przedłużenie do-
tychczas obowiązujących cen wystą-
piło samo Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych. To rutynowa 
procedura, jednak tym razem PUWiS 
chce utrzymać ceny za wodę i ścieki 
na takim samym poziomie. To dobra 
informacja dla mieszkańców naszej 
gminy, zwłaszcza, że ceny pozosta-
łych mediów (prąd, gaz) systematycz-
nie rosną. Do tego przypomnijmy, że 
na wniosek radnych, od maja zaczną 
obowiązywać nieco niższe stawki za 
odbiór śmieci. 

Poza uchwałą w sprawie taryf za 
wodę i ścieki, radni otrzymali też w 
materiałach na sesję projekt uchwa-
ły w sprawie dopasowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego. Projekt ten, na 
wniosek radnych, został przez gmi-
nę skonsultowany i zaakceptowany 
przez dyrektorów szkół. Pozytywnie 
został też zaopiniowany przez Kura-
toriom Oświaty w Szczecinie i związ-
ki zawodowe reprezentujące prawa 
nauczycieli i pracowników oświa-
ty. Zgodnie z tym projektem Gimna-
zjum nr 2 (będące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących) przekształco-
ne zostaje z dniem 1 września 2019 r. 
w czteroletnie liceum; gimnazjum nr 
1 zostaje włączone do SP 1, a gimna-
zjum nr 3 włączone do SP 4. Powsta-
je w ten sposób 10 ośmioklasowych 
szkół podstawowych, 2 gimnazja (do 

31 sierpnia 2019 r.) i 1 liceum (od 1 
września 2019 czteroklasowe).

Radni będą głosować także nad 
zmianami w budżecie. Jedna z nich 
przewiduje dotację podmiotową dla 
NDK z przeznaczeniem na wykona-
nie remontu toalet oraz sali do za-
jęć garncarskich w części piwnicz-
nej budynku. Burmistrz chce także, 
aby radni zgodzili się na wypłatę po-
nad 44 tys. złotych odszkodowania 
na „rzecz osoby fizycznej w związ-
ku z pozbawieniem prawa własno-
ści nieruchomości uprzednio nabytej 
od gminy przez zasiedzenie osoby fi-
zycznej (zapewne innej osoby niż ta, 
której odszkodowanie należy wypła-
cić – dop. red.)- czytamy w krótkim 
uzasadnieniu uchwały. Gmina wyja-
śnia jedynie, że kwotę odszkodowa-
nia musi wypłacić zgodnie z wyro-
kiem Sądu Rejonowego w Golenio-
wie. Nie ujawnia jednak szczegółów 
sprawy. Również kilku radnych, któ-
rych zapytaliśmy o uzasadnienie tego 
wydatku przyznało, że urzędnicy tej 
kwestii dokładnie nie wyjaśnili.  Do 
tego tematu wrócimy w najbliższych 
wydaniach. 

Sesja Rady Miejskiej rozpoczy-
na się w środę, 29 marca, o godz. 9: 
00. Szczegółowy porządek obrad za-
mieszczamy przy tekście. 

MS

Porządek obrad:
- Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017,
b) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,
c) przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodocią-

gowo-kanalizacyjnej planowanej do wybudowania w pasie dróg we-
wnętrznych gminy na działkach nr 188/1 i 152/4,

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego  na terenie gminy Nowogard,

e) ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwier-
dzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez gminę Nowogard,

f) określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem  publicznej szkoły podstawowej  w postępowaniu rekru-
tacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem pro-
wadzącym jest gmina Nowogard,

g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

h) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze 
cywilnoprawnym przysługujących gminie Nowogard od Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.  w Nowogardzie z tytułu 
bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gmi-
ny Nowogard.

                                                                                                             Przewodniczący 
Rady Piotr Słomski



Nr 24 (2553)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Do Warszawy samolotem tanich linii już od 34 zł! 

Za godzinę będziesz na Okęciu…
W dniu 26 marca po Gdańsku i Wrocławiu, Port Lotniczy Szczecin - Goleniów dołączył do 
grona lotnisk mających w swojej ofercie tanie połączenia krajowe - pisze we wczorajszym 
komunikacie rzecznik naszego regionalnego portu lotniczego.

Loty krajowe od lat to domena 
naszego przewoźnika narodowe-
go LOTU (wcześniej Eurolotu).  
Zaczęło się to zmieniać od mo-
mentu, gdy i u nas obowiązują re-
gulacje unijne wprowadzające ko-
nieczność otwarcia dla przewoź-
ników zagranicznych również we-
wnątrz-krajowych rynków prze-
wozów lotniczych.  Szczecin po 
Gdańsku i Wrocławiu to kolejny 
port lotniczy, z którego połączenie 
do Warszawy otworzyły irlandz-
kie tzw. tanie linie lotnicze Ryana-
ir.  W niedzielę punktualnie, o go-
dzinie 19: 10- czytamy w komu-
nikacie rzecznik portu lotnicze-
go Szczecin- Goleniów - na pokła-
dzie samolotu linii Ryanair, 168 
pasażerów udało się w podróż do 
Warszawy na lotnisko Okęcie. Na 
rejs powrotny, zostało wykupio-
nych 158 biletów, co stanowi bar-
dzo dobry prognostyk dla kolej-
nych rejsów - pisze rzecznik Elwi-
ra Borecka (Postrożna)

 Linia Ryanair, rejsy do i z War-
szawy wykonywać będzie co-
dziennie, samolotem Boeing 737-
800, zabierających na pokład do 

189 pasażerów. -  Jesteśmy pew-
ni, że to połączenie przyjmie się 
wśród mieszkańców Pomorza Za-
chodniego, jako tańsza i szybsza 
alternatywa dla połączeń kolejo-
wych i drogowych, które to zaj-
mują minimum 5 godzin, a z ra-
cji kosztów bardzo często są wy-
korzystywane przez osoby uda-
jące się w podróż z i do Warsza-
wy - powiedział Maciej Dziadosz, 
Prezes Zarządu Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów.

-Dodatkowo, to połączenie po-
winno być bodźcem dla rozwo-
ju turystki Pomorza Zachodnie-
go przeznaczonej dla mieszkań-
ców Warszawy i okolic, którzy to 
do tej pory nad Bałtykiem wypo-
czywali głównie w Województwie 
Pomorskim - dodał Maciej Dzia-
dosz. Bardzo atrakcyjne dla pasa-
żerów są też ceny biletów nowego 
połączenia. Zaczynają się one od 
34 złotych. Oczywiście, tak jak to 
jest w przypadku cen biletów lot-
niczych, tak niskie ceny można 
uzyskać tylko w przypadku istot-
nie wcześniejszej rezerwacji. Loty 
odbywają się w godzinach wie-

czornych około 19 odlot do War-
szawy i około 21 odlot z Warsza-
wy z powrotem. Dokładne go-
dziny rozkładach lotów Ryanaira.  
Warto też zauważyć, że niedziel-
ne otwarcie nowej linii wpisuje 
się w szereg innych działań owo-
cujących w dynamicznym roz-
wój przewozów lotniczych z na-
szego regionalnego portu. W tam-
tym roku wzrost ilości odprawio-
nych pasażerów wyniósł ponad 
20%. Na ten rok planowana jest 
jeszcze wyższa dynamika.  Dzięki 
zwiększeniu przez PLL LOT czę-
stotliwości połączeń do Warsza-
wy (do 3 dziennie), większym sa-
molotom linii WIZZ AIR na połą-
czeniach do Skandynawii (245-cio 
miejscowe A-321, zamienią 180-
cio miejscowe A-320), nowym 
połączeniom Ryanair do Warsza-
wy i Edynburga oraz letnim czar-
terom turystycznym, w 2017 roku, 
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 
powinien obsłużyć około 600 000 
pasażerów, czyli 120 tys. więcej, 
jak w 2016 roku. 

 Red. 

Inauguracyjny odlot do Warszawy w niedzielę wieczorem zgromadził prawie komplet pasażerów 

W Przedszkolu nr 1
Ekologiczna „Marzanna” – 
symbol zimy spalony
Pierwszy Dzień Wiosny w Przedszkolu nr 1 im. „Niezapo-
minajka” był bardzo kolorowy i wesoły. Podczas uroczy-
stości powitania „Wiosny” przedszkolaki brały udział w 
wielu konkurencjach i zabawach ruchowych ze śpiewem 
włącznie.

Pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny – 21 marca – był 
bardzo kolorowy i wesoły w 
naszym przedszkolu. Dzie-
ci przygotowując się do powi-
tania nowej pory roku obser-
wowały zmiany zachodzące 
w przyrodzie, uczyły się pio-
senek o tematyce wiosennej 
a najstarsza grupa przygoto-
wała ekologiczną „Marzannę” 
– symbol zimy. Podczas uro-
czystości przedszkolaki bra-
ły udział w wielu konkuren-
cjach i zabawach ruchowych 
ze śpiewem. Nie zabrakło wio-

sennych piosenek w wykona-
niu wszystkich grup. Po uro-
czystości wesoły i barwny ko-
rowód przedszkolaków z „Ma-
rzanną” na czele okrążył mia-
sto. Podczas przemarszu moż-
na było usłyszeć przygryw-
ki na instrumentach perku-
syjnych oraz wiele okrzyków 
na powitanie tej ciepłej pory 
roku. Aby tradycji stało się 
zadość dzieci wróciły na plac 
przedszkolny, na którym zo-
stała spalona słomiana kukła.

Inf. własna

W Przedszkolu nr 4 

Wysłali zimę do dalekiej Arktyki
Dnia 21 marca w  Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie odbyło się uroczyste Powitanie Wiosny.

Dzieci przybyły do przedszko-
la w dobrych nastrojach i pięknie 
przebrane w wiosenne stroje, ko-
loru zielonego oraz wiosenne em-
blematy, aby zaakcentować nad-
chodzącą porę roku. 

Wszystkie przedszkolaki ze 
swoimi paniami zebrały się w jed-
nej sali naszego przedszkola, żeby 
wspólnie powitać wiosnę. Podczas 
uroczystości dzieci miały okazję 
wykazać się znajomością i wiedzą 
o nadchodzącej porze roku, roz-
wiązywały zagadki i wykonywały 

zadania dotyczące wiosny. Wita-
ły wiosnę piosenkami, a także ba-
wiły się tańcząc przy wesołej mu-
zyce. Głośnym graniem na grze-
chotkach i skandowaniem przed-
szkolaki przywoływały upragnio-
ną wiosnę. 

Po zabawie w sali dzieci z 
wszystkich grup zabrały Marzan-
nę i wraz z paniami wyruszyły 
barwnym pochodem na spacer 
dookoła ogrodu przedszkolne-
go . W ten sposób wszystkie dzie-
ci chciały wyrazić swoją radość z 

Przywitali wiosnę

przyjścia nowej pory roku.
 Pożegnaliśmy Zimę, wysyła-

jąc ją do Dalekiej Arktyki, a przy-
witaliśmy Panią Wiosnę ze swo-
ją liczną gromadą pomocników 
- naszych przedszkolaków i pięk-

nych kwiatów. Myślimy, że dzięki 
tak wspaniałemu powitaniu Pani 
Wiosny, Zima prędko do nas nie 
wróci..... Do zobaczenia znów za 
rok....

Inf. Własne 
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W szkole Podstawowej nr 2

„Bajkowe zamieszanie”
  „Bajkowe zamieszanie” to przedstawienie, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w 
dniu 13.03.2017r, przygotowane dla uczniów szkoły. Mali aktorzy przebrani w barwne stro-
je, przygotowane przez rodziców i nauczycieli, ich wspaniała gra rozbawiła widownię oraz  
wprowadziła wszystkich w baśniową atmosferę.

Na scenie pojawiły się dwie 
wróżki, które pomieszały 
postacie z bajek. Jednocze-
śnie wystąpili: Jaś i Małgosia, 
Czerwony Kapturek, Wilk, 
Kot w butach, Baba Jaga, kra-
snoludki. Z pomocą przy-
szedł król Baj, który przywró-
cił porządek w bajkowej kra-
inie. Mali aktorzy przebrani 
w barwne stroje, przygotowa-
ne przez rodziców i nauczy-

cieli i ich wspaniała gra rozba-
wiła widownię i wprowadziła 
w baśniową atmosferę. Du-
żym atutem przedstawienia 
były piosenki w wykonaniu 
aktorów „Bajkowego zamie-
szania”. Uwagę widzów przy-
ciągała również ciekawa sce-
nografia. Do obejrzenia za-
proszono dzieci z przedszko-
li nowogardzkich. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 

powtórzono przedstawienie 
w dniach:17.03.17 i 24.03.17. 
Uczestniczyło w nim łącznie 
800 dzieci z Przedszkola nr 1, 
Przedszkola nr 3, Zielonego 
Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 ze swoimi nauczy-
cielami. Inscenizację obejrze-
li również rodzice i dziadko-
wie aktorów biorących w niej 
udział. 

Inf. własna

 
Porozmawiajmy  
o bezpieczeństwie 

 
 
Możesz mieć 

na nie wpływ! 
 
Szanowni Mieszkańcy,  
Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społeczności lokalną, 

chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w cyklu debat społecznych. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i 

określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań 

prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
 
Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne 
zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
 
Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w 

pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowania działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających 

na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego. 

 
DATA I MIEJSCE DEBATY  

30.03.2017 r. g. 10.30  
Biblioteka Miejska w Nowogardzie   

 
Tematy debaty:  
1. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa   
2. Aplikacja „Moja Komenda”  
3. Sylwetka  Dzielnicowego  
4. Działania profilaktyczne realizowane przez Policję 

 
Na pytania w sprawie debaty odpowie Państwa dzielnicowy 
 
 

asp. Adam  Szczyrba  
telefon 91-57-92-311   e-mail dzielnicowy.nowogard8@sc.policja.gov.pl 

akcja „Caritas” 

Zbierali żywność  
dla potrzebujących 
W miniony weekend odbyła się ogólnopolska akcja zbiórki żywności 
pod hasłem „TAK, POMAGAM”, której organizatorem była „Caritas”. 
Akcja przeprowadzona była także w marketach na terenie Nowogardu. 

W naszym mieście żywność była 
zbierana w sklepach: Netto, Biedronka, 
Polo-Market i InterMarche. Dary moż-
na było składać w specjalnie oznaczo-
nych koszach, przy których nad spraw-
nym przebiegiem akcji czuwali wolon-
tariusze z Przyparafialnych Zespołów 
„Caritas” oraz Szkolnych Kół „Caritas”. 
Zachęcali też mieszkańców miasta, do 
włączenia się w akcję, rozdając ulotki 
przed wejściem do sklepów. 

Ze wstępnych informacji wynika, że 
nasi mieszkańcy przekazali do koszy-
ków około tonę żywności. 

Zebrane datki zostaną przekazane 
potrzebującym z terenu naszej gminy 
jeszcze przed świętami Wielkiej Noc-
ny. 

Ci, którzy w miniony weekend nie 
mogli wesprzeć akcji, mają jeszcze 
szansę pomóc ubogim rodzinom obję-
tym pomocą „Caritas”. Można to zro-
bić napełniając produktami spożyw-
czymi specjalnie oznaczone papierowe 
torby w ramach Jałmużny Wielkopost-
nej. Torby te można pozyskać po każ-
dej Mszy św. w niedzielę, i napełnione 
odnieść do kościoła lub pozostawić na 
plebanii. 

Osoby potrzebujące można również 
wesprzeć, wysyłając w trakcie zbiór-
ki żywności, wysyłając charytatyw-
ny  SMS pod numer 72052 z hasłem 
PACZKA (koszt 2,46 z VAT).

MS

Akcję „Caritas”,  „TAK, POMAGAM” chętnie wspierała też młodzież. Na zdjęciu Bar-
tek, który postanowił podzielić się z potrzebującymi produktami zakupionymi w 
Biedronce przy ul. Boh. Warszawy. Tam nad sprawnością akcji czuwały wolonta-
riuszki „Caritas”, działającego przy parafii pw. św. R. Kalinowskiego, panie: Czesła-
wa Żurawska, Małgorzata Tębłowska oraz Danuta Zdun.  
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ReKLaMa

Już w najbliższy weekend 

Wielkie święto tańca w 
Nowogardzie 
W dniach 1-2 kwietnia 2017 r., w Nowogardzie już po raz czternasty odbę-
dą się Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. 
Miejscem zmagań tanecznych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Boh. Warszawy 78. 

Turniej ten jest znakiem rozpoznawczym 
naszego miasta, na który zjeżdżają tancerze z 
całego kraju. Impreza ta jest największą im-
prezą taneczną w naszym województwie i 
jedną z największych w kraju.

Znów zostanie pobity rekord frekwencji, 
gdyż wystartuje 2500 tancerzy z całej Polski. 

- Mamy nadzieję, że 1-2 kwietnia wspól-
nie obejrzymy niezwykłe widowisko tanecz-
ne. Zapraszam wszystkich serdecznie – mówi 
Mikołaj Kubiak, ze Stowarzyszenia Tańca 

Sportowego FLESZ, jeden z organizatorów 
imprezy, obok Urzędu Miasta Nowogard i 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Zmagania tancerzy będzie można podzi-
wiać już od 9: 30, zarówno w sobotę jak i w 
niedzielę. Szczegółowy program NST znaj-
duje się na plakacie, który publikujemy przy 
tekście. 

Cena biletu dla publiczności: sobota - nie-
dziela 10 zł. 

MS
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Wywiad z aliną Wierzbicką - kolekcjonerką lalek

Niecodzienna pasja 
Alina Wierzbicka jest właścicielką niezwykłej kolekcji lalek. Ma ich ponad 3,5 tys. sztuk, są to lalki porcelanowe, zrobione z masy papierowej i lalki współ-
czesne, m.in. lalki Barbie. Kolekcjonowanie rozpoczęła pani Alina ponad 25 lat temu i kontynuuje je do dziś. 

Od czego zaczęło się Pani ko-
lekcjonowanie lalek?

Zaczęło się od tego, że kupi-
łam mojej mamie lalkę w skle-
pie z używaną odzieżą. Była ona 
strasznie zniszczona. Kiedy ją 
przyniosłam do domu to rodzi-
na mi powiedziała, że przynio-
słam zombie? Była ona napraw-
dę w strasznym stanie. Oczy 
miała wepchnięte, nie miała też 
włosów. Pomyślałam wtedy so-
bie, że jak ją naprawię to poda-
ruję ją mamie, ponieważ miała 
ona w dzieciństwie piękną lalkę, 
która niestety uległa zniszcze-
niu. Mama strasznie to przeżyła. 
Stwierdziłam więc, że w ten spo-
sób zrobię jej przyjemność. Na-
prawiłam lalce oczy i wyczyści-
łam ją. Uszyłam jej też ubranie. 
Lalka nie miała włosów, więc 
zrobiłam jej perukę z moich wła-
snych, ponieważ wtedy nie było 
łatwo o takie rzeczy jak włosy. I 
udało się. Mama była naprawdę 
szczęśliwa, gdy jej ją podarowa-
łam.

Czy właśnie od tego mo-
mentu postanowiła Pani zbie-
rać lalki?

W pewnym sensie tak. Po tej 
historii również odwiedziłam 

kolejny sklep z używanymi i sta-
rymi rzeczami. Była tam lalka, 
która leżała na podłodze, znisz-
czona i sponiewierana. Pod-
niosłam ją i odłożyłam na pół-
kę. Nie kupiłam jej od razu. Do-
piero jak wróciłam do domu 
to zadzwoniłam do pani, któ-
ra ten sklep prowadziła, że gdy-
by mogła i była w okolicy, to mi 
ją przywiozła. Wiedziałam, że i 
tak nikt jej nie kupi. I tak się sta-
ło. Pani przywiozła mi lalkę do 
domu, a ja dałam jej drugie ży-
cie. Wymyłam ją i uszyłam su-
kienkę. Moja mama stwierdzi-
ła, że jest podobna do pani Joli 
Kwaśniewskiej, i rzeczywiście 
tak jest. W tej chwili lalka jest na 
wystawie w Niechorzu. Od tego 
czasu ratowałam każdą lalkę, 
która trafiała w moje ręce. 

Czy to prawda, że część la-
lek z Pani kolekcji zrobiła Pani 
sama?

Tak, są to m.in. lalki porcela-
nowe i z masy papierowej. Pra-
cuję na osiemnastowiecznych 
formach do produkcji lalek. 
Sama jestem zdziwiona, ale po 
prostu mam jakieś nieprawdopo-
dobne szczęście do pozyskiwania 
tak niezwykłych rzeczy. Kiedyś 

zadzwoniła do mnie znajoma z 
pytaniem, czy nie chcę kupić for-
my do produkcji lalek? Odpowie-
działam, że oczywiście, iż chcę! 
I było wtedy nieważne, że bla-
dego pojęcia o tym nie miałam. 
Stwierdziłam jednak, że wszyst-
kiego można się nauczyć, więc 
kupiłam tę formę. Następnie zro-
biłam około 30 lalek. Najtrud-
niej jednak w tym wszystkim 
było pomalować oczy i to w taki 
sposób, aby spojrzenie było żywe.

Najpierw trzymała Pani lal-
ki tylko w domu. Od jakie-
go momentu zaczęła Pani my-
śleć o pokazaniu ich na wysta-
wach?

Miałam w Nowogardzie zna-
jomą, która jest fotografem. I 
to ona mi zaproponowała, żeby 
urządzić wystawę. Na początku 
nie chciałam, ponieważ stwier-
dziłam, że mam ich za mało. 
A miałam wtedy ok. 300 sztuk. 
Umówiłyśmy się, że jak moja 
kolekcja będzie liczyła 500 szt., 
to wtedy zorganizujemy wysta-
wę. Myślałam też wtedy, że 500 
sztuk to jest taka ilość, że nigdy 
do niej nie dojdę. Ale jednak sta-
ło się, udało mi się tyle ich na-
zbierać i zrobić. I wtedy moja 
znajoma pomogła mi w zorga-
nizowaniu wystawy w Nowo-
gardzie. Zadzwoniła do ówcze-
snej dyrektor Biblioteki, Pani Zo-
fii Pilarz, która bardzo chętnie 
przystała na zorganizowanie w 
Bibliotece wystawy moich lalek.

A co było później?
Od pokazania mojej kolekcji w 

Bibliotece w Nowogardzie zaczę-
ła się moja przygoda z wystawa-
mi. Najpierw pisały o tym wy-
darzeniu lokalne gazety. Później 
informacje ukazały się m.in. w 

Głosie Szczecińskim, a następnie 
kolejno kontaktowały się ze mną 
inne media. W niedługim czasie 
zadzwoniono do mnie z telewi-
zji szczecińskiej i zaproszono do 
studia. Byłam wówczas tak stre-
mowana, że jak tylko pomyśla-
łam ile osób będzie mnie słuchać 
i może będę poddana krytyce, to 
aż słabo mi się robiło na samą 
myśl o tym. Ale chęć pokazania 
innym mojej kolekcji była na tyle 
silna, że mimo strachu zdecydo-
wałam się skorzystać z zaprosze-
nia i do telewizji pojechałam.

Gdzie, zatem miała Pani 
jeszcze wystawy lalek?

Ostatnio miałam wystawę w 
muzeum w Grudziądzu, gdzie 
w ciągu dwóch miesięcy wystawę 
obejrzało ponad 5000 osób, cze-
go zupełnie się nie spodziewa-
łam. Część mojej kolekcji lalek 
jest teraz w Niechorzu, gdzie re-
gularnie i również w sezonie od-
bywają się wystawy.

Moje lalki były także m.in. w: 
Stargardzie, Złotowie, Wągrow-
cu, Rogoźnie itd. Miałam też 
wystawy poza granicami nasze-
go państwa m.in. w Niemczech. 
Miejsc, gdzie były moje lalki jest 
naprawdę sporo, aż trudno mi je 
wszystkie wymienić bez przemy-
ślenia. 

Lalki na wystawach przed-
stawiane są w różnych scen-
kach. Czym pani się kieruje w 
ich tworzeniu?

Od zawsze miałam głowę peł-
ną pomysłów najróżniejszych. 
Mogę też się poszczycić boga-
tą wyobraźnią. Kiedy już jakaś 
lalka do mnie trafia, to najczę-
ściej jest zniszczona. Więc naj-
pierw ją czyszczę i reperuję. A 
później, chociaż może się to wy-

dawać dziwne, patrzę w jej oczy 
i już wiem, jakie ubranie będzie 
do niej pasowało, i jakie będzie 
miała zadanie w inscenizacji. Te 
scenki są potrzebne, ponieważ 
gdybym położyła lalki na regale, 
to nie miałoby one takiego wyra-
zu i sensu. W inscenizacjach lal-
ki nabierają charakteru i piękna 
ożywają.

Czy ma Pani jeszcze jakieś 
pasje, oprócz kolekcjonowa-
nia lalek?

Myślę, że jestem osobą o wie-
lu talentach. Można powie-
dzieć, że 99 procent ubrań, które 
mają moje lalki, są uszyte przeze 
mnie. Wiele elementów użytych 
w scenkach z lalkami, są zro-
bione przeze mnie. Nie wszyst-
kie oczywiście, ponieważ bar-
dzo dużo rzeczy zrobił mój mąż, 
m.in. są to meble, na których sie-
dzą lalki, czy obecny na tej wy-
stawie wspaniały domek, w któ-
rym mieszkają lalki. W dzisiej-
szych czasach jest wiele wspa-
niałych zajęć czy technik, który-
mi się zajmuję i które polecam 
każdemu. Teraz robię qui-ling i 
wiklinę papierową, ponieważ od 
zawsze chciałam się nauczyć ko-
szykarstwa. Jestem też kolekcjo-
nerką misiów pluszowych. W 
swojej kolekcji mam także misia, 
który ma ponad 100 lat. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
Pani dalszych twórczych suk-
cesów i działań.

Ja również dziękuję za rozmo-
wę ze mną, pozdrawiam wszyst-
kich mieszkańców miasta i gmi-
ny Nowogard, a w listopadzie 
ponownie zapraszam do Biblio-
teki na moją wystawę.

Rozmawiała DŚ

Pani Alina Wierzbicka wraz ze swoją kolekcją lalek

Kolekcją lalek
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Pomorzanin przegrywa z najsłabszą drużyną okręgówki

Tak źle już dawno nie było...
Jeśli porażka u siebie z Sarmatą Dobra zabolała nowogardzkich kibiców, to co można powiedzieć o blamażu z minionej niedzieli? O godzinie 15:00, na sta-
dionie w Kołbaczu, Pomorzanin Nowogard grał z tamtejszym Zootechnikiem - najsłabszą drużyną rozgrywek. Nowogardzianie nie zdołali choćby zremi-
sować i sprezentowali gospodarzom ich pierwsze ligowe zwycięstwo...

Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Nowogard 3:2 (2:2)
Gole: Rafał Listkiewicz (35’), Kamil Lewandowski (42’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Paweł Królik, Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c), 
Dominik Wawrzyniak (Karol Osakiewicz), Konrad Adamek (Marek Kowalski) - Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski (Konrad Kolibski).

Pomorzanin pojechał do Kołba-
cza jako murowany faworyt, zresz-
tą trudno się dziwić - Zootechnik 
w 16 meczach uzbierał tylko dwa 
punkty. Pierwsze minuty wskazy-
wały na to, że nowogardzianie są 
w stanie powtórzyć wynik z 2. ko-
lejki i wysoko ograć rywali z Koł-
bacza. Już w 5. minucie faulowany 
w polu karnym był Rafał Listkie-
wicz, sędzia wskazał na „wapno”, a 
do piłki podszedł sam poszkodo-
wany. Niestety golkiper Zootechni-
ka w ładnym stylu wybronił strzał 
Listkiewicza i uratował swój zespół. 
Chwilę później w dogodnej sytuacji 
w polu karnym znalazł się Konrad 
Adamek, jednak jego strzał poszy-
bował nad bramką gospodarzy. Po 
raz kolejny sprawdziło się stare pił-
karskie porzekadło, że „niewyko-
rzystane sytuacje się mszczą”... W 
13. minucie futbolówka trafiła w 
pole karne Pomorzanina i po spo-
rym zamieszaniu, zawodnik miej-
scowych skierował piłkę do bram-
ki gości. W 21. minucie Kołbacz 
po raz drugi skarcił przyjezdnych 
i ku zaskoczeniu wszystkich, outsi-
der ligowej tabeli prowadził już 2:0. 
Podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego nie składali broni i zabrali się 
do odrabiania strat. W 35. minucie 
ładnym strzałem po ziemi z około 
20 metrów popisał się Rafał Listkie-

wicz, który pokonał golkipera go-
spodarzy. W 42. minucie było już 
2:2. Tym razem Kamil Lewandow-
ski zdecydował się na strzał z szes-
nastki i nie dał szans na skuteczną 
obronę bramkarzowi z Kołbacza. 
Tuż przed tym golem, w 40. minu-
cie boisko z urazem opuścił Domi-
nik Wawrzyniak. Po zmianie stron 
Pomorzanin przeważał, a gospoda-
rze skupiali się na wyprowadzaniu 
kontrataków. W 55. minucie Kamil 
Lewandowski mając stu procento-
wą okazję trafił jedynie w słupek.  
W 63. minucie ponownie Kamil 
Lewandowski stanął przed szan-
są na strzelenie swojego drugiego 

gola, ale tym razem piłka po jego 
strzale minimalnie minęła bramkę 
gospodarzy. W 78. minucie Pomo-
rzanin zmarnował kolejną wyśmie-
nitą okazję. Tym razem na bramkę 
rywali uderzał Gracjan Wnuczyń-
ski, piłka nieuchronnie zmierza-
ła do siatki tuż przy słupku, jednak 
piękną paradą popisał się bramkarz 
z Kołbacza, wybijając piłkę na rzut 
rożny. W pierwszej minucie doli-
czonego czasu gry Zootechnik wy-
prowadził „zabójczą” kontrę. Wy-
starczyło kilka podań, aby napast-
nik miejscowych znalazł się w sytu-
acji sam na sam z Kornelem Pękalą. 
Zawodnik Zootechnika nie zmar-
nował swojej szansy i dał gospo-

darzom upragnione pierwsze ligo-
we zwycięstwo. Dla podopiecznych 
Zbigniewa Gumiennego oznacza 
to kolejne niepowodzenie. Pomo-
rzanin traci punkty, a zdobywają je 
ci, którzy znajdują się w drugiej po-
łowie ligowej tabeli. Wobec takich 
wyników, coraz głośniej mówi się o 
tym, że piłkarze z Nowogardu mogą 
mieć problemy z utrzymaniem. W 
17. kolejce przedostatnia w tabe-

li Tanowia Tanowo zagrała świetny 
mecz przeciwko Flocie Świnoujście, 
długo prowadząc na boisku rywali. 
Ostatecznie Flota wygrała 3:2, jed-
nak dobra gra Tanowii, którą wie-
le osób już zdegradowało, pokazu-
je, że losy spadkowiczów jeszcze nie 
są przesądzone... Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
17. kolejka:
Mewa Resko - Wicher Brojce   0:1
Promień Mosty - Iskierka Szczecin  1:3
Masovia Maszewo - Odrzanka Radziszewo  1:1
Sarmata Dobra - Ehrle Dobra Szczecińska  5:2
Flota Świnoujście - Tanowia Tanowo  3:2
Orzeł Łożnica - Błękitni Trzygłów   0:2
Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Nowogard 3:2
Pomorzanin Krąpiel - Sparta Gryfice  0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 17 46 81 17 15 1 1
2 Wicher Brojce 17 39 43 21 12 3 2
3 Masovia Maszewo 17 38 56 27 12 2 3
4 Mewa Resko 17 36 37 20 12 0 5
5 Sparta Gryfice 17 31 33 28 10 1 6
6 Błękitni Trzygłów 17 28 42 32 9 1 7
7 Promień Mosty 17 25 36 42 8 1 8
8 Pomorzanin Nowogard 17 24 23 26 7 3 7
9 Iskierka Szczecin 17 23 37 25 6 5 6
10 Orzeł Łożnica 17 22 30 38 7 1 9
11 Sarmata Dobra 17 20 24 42 6 2 9
12 Nest Paliwa Odrzanka Radziszewo 17 18 24 33 5 3 9
13 Pomorzanin Krąpiel 17 13 23 55 4 1 12
14 Ehrle Dobra Szczecińska 17 12 26 52 3 3 11
15 Tanowia Tanowo 17 12 30 45 3 3 11
16 Zootechnik Kołbacz 17 5 22 64 1 2 14

Bramki w Kołbaczu były jak zaczarowane i piłkarze Pomorzanina swoją nieskutecz-
nością sprezentowali gospodarzom pierwsze ligowe zwycięstwo od dwóch lat.jpg

Półmaratony w Poznaniu i Warszawie

Startowali nowogardzianie
W miniony weekend odbyły się dwie duże imprezy biegowe. Jedna z 
nich miała miejsce w Poznaniu, gdzie wystartowało 7 zawodników z 
gminy Nowogard. W drugiej imprezie organizowanej w Warszawie, 
zaprezentowało się dwóch reprezentantów Nowogardu.

W weekend odbył się X PKO Półma-
raton Poznań, podczas którego wystar-
towało 7 zawodników z gminy Nowo-
gard. Na starcie biegu stanęli: Ewelina 
Paradowska, Karolina Posacka, Mag-
dalena Dawidowska, Ewelina Kuja-
wa, Paulina Nowak, Włodzimierz No-
wak i Michał Dawidowski. Najlepszy 
czas uzyskał reprezentujący „Endor-
finę” Michał Dawidowski. Zawodnik 
z Nowogardu pokonał trasę półmara-
tonu z czasem 01:49,48, co pozwoliło 
mu uplasować się na 4069. miejscu w 
klasyfikacji Open. Drugi najlepszy czas 
uzyskała reprezentantka „Zabieganych 
Babeczek” - Ewelina Paradowska, która 
zajęła w Open 4893. miejsce z czasem 

01:53,31. Poniżej dwóch godzin pobie-
gli jeszcze Karolina Posacka oraz Wło-
dziemierz Nowak. K. Posacka ukoń-
czyła swój start z wynikiem 01:57,15, 
który dał jej w zestawieniu Open 5873. 
miejsce, natomiast W. Nowak zajął 
5883. miejsce z czasem 01:57,16. Pauli-
na Nowak uplasowała się na 7127. po-
zycji z wynikiem 02:02,36, Magdale-
na Dawidowska zajęła 8794. miejsce z 
wynikiem 02:12,53, natomiast Eweli-
na Kujawa sklasyfikowana została na 
8994. miejscu z czasem 02:14,49. 

Drugi weekendowy wyścig, w któ-
rym wystartowali reprezentanci No-
wogardu odbył się w stolicy pod na-
zwą PZU Półmaraton Warszawski. 

Na zdjęciu reprezentanci Nowogardu startujący w poznańskim półmaratonie
Tam wystartowała Karolina Kubic-
ka oraz Przemysław Saja. K. Kubicka 
pokonała dystans półmaratonu z cza-
sem 01:59,56, dzięki któremu w kate-
gorii wiekowej K30 zajęła 582. miejsce, 
natomiast w Open Kobiet 1229. po-

zycję. Przemysław Saja uzyskał wynik 
02:10,42, przez co w kategorii wiekowej 
M30 zajął 3138. miejsce, natomiast w 
Open mężczyzn 7685. pozycję. Warto 
dodać, że dla zawodnika z Nowogardu 
był to pierwszy start podczas półma-

ratonu. Gratulujemy reprezentantom 
Nowogardu swoich występów oraz ży-
czymy poprawienia wyników w kolej-
nych startach. 

KR  
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Udana inauguracja juniorów Pomorzanina

Pokonali Unię Dolice
W niedzielę (26 marca), o godzinie 12:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomorzanina zainaugurowali rundę wio-
senną, meczem z Unią Dolice. Obyło się bez niespodzianki i podopieczni Pawła Błaszczyka ograli rywali 2:0. To było siód-
me zwycięstwo juniorów z Nowogardu, którzy umocnili się na 3. miejscu w ligowej tabeli. 

Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice 2:0 (0:0)
Gole: Mateusz Toruński (48’), samob. (90’+3)
Skład: Patryk Białasiewicz - Mateusz Lasocki (c), Przemysław Bartlewski (Szymon Rybicki), Michał Teodorczyk (Adrian Za-

jąc), Bartłomiej Kozieł - Michał Fedak (Jan Wysoszyński), Maciej Podbiegło, Mateusz Wojtyniak, Mateusz Toruński, Natan Je-
remicz (Jakub Jarecki) - Kacper Kozioł.

I Liga Okręgowa  Junior Starszy  gr. Szczecin 2016/2017
12. kolejka:
Ina Goleniów - SALOS II Szczecin 0:4
Odra Chojna - SCRS Barlinek  1:2
Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice 2:0
Energetyk Gryfino - Kluczevia Stargard 3:3
Sparta Gryfice - Światowid 63 Łobez  4:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 11 33 90 4 11 0 0
2 SCRS Barlinek 11 28 31 9 9 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 11 21 31 20 7 0 4
4 Odra Chojna 11 17 32 27 5 2 4
5 Polski Cukier Kluczevia Stargard 11 17 20 23 4 5 2
6 Sparta Gryfice 11 17 23 26 5 2 4
7 Ina Goleniów 11 16 41 35 5 1 5
8 Światowid 63 Łobez 11 12 18 34 4 0 7
9 Energetyk Gryfino 11 9 9 32 2 3 6
10 Zorza Dobrzany 10 3 5 34 1 0 9
11 Unia Dolice 11 0 11 67 0 0 11

Juniorzy Pomorzanina swój 
pierwszy mecz w 2017 roku roze-
grali z Unią Dolice. Rywale to naj-
słabszy zespół rozgrywek, zajmu-
ją ostatnie miejsce w ligowej tabeli, 
pozostając bez punktów na koncie. 
Zwycięstwo nowogardzian miało 
być tylko formalnością, jednak ku 
zdziwieniu miejscowych, Unia Do-
lice bardzo umiejętnie się broniła. 
Podopieczni Pawła Błaszczyka nie 
byli w stanie sforsować defensywy 
gości przez pierwsze 45. minut. W 
przerwie najwyraźniej piłkarzom 
z Nowogardu pomogła rozmowa 
z trenerem, bo po zmianie stron 
Pomorzanin szybko objął prowa-
dzenie. W 48. minucie ładną ak-
cję przeprowadził Mateusz Toruń-
ski, który oddał precyzyjny strzał 
po ziemi z około 16 metrów. Fut-
bolówka wpadła do bramki gości 
tuż przy słupku. Goście starali się 
odgryzać, ale ładne spotkanie roz-

grywał bramkarz Pomorzanina Pa-
tryk Białasiewicz, z kolei w środku 
pola kawał dobrej roboty wykony-
wał Maciej Podbiegło. Po golu dla 
nowogardzian trener Paweł Błasz-
czyk zaczął wpuszczać na plac gry 
świeżych zawodników. Jednym z 
piłkarzy rezerwowych, którzy poja-
wili się na boisku był Jakub Jarec-
ki. To właśnie ten zawodnik w do-
liczonym czasie gry rozegrał ładną 
dwójkową akcję z Mateuszem To-
ruńskim. Strzelec pierwszej bram-
ki wyprowadził futbolówkę z wła-
snej połowy, wymienił kilka po-
dań z Jakubem Jareckim, co pozwo-
liło nowogardzianom stanąć przed 
dogodną okazją do zdobycia bram-
ki. Gdy futbolówka nieuchron-
nie zmierzała do siatki gości, sytu-
acje starał się ratować obrońca Unii, 
jednak ostatecznie sam wepchnął 
piłkę do bramki strzelając gola sa-
mobójczego. Ostatecznie Pomorza-

nin wygrał 2:0 i zanotował swoje 7 
zwycięstwo w 11 meczu. Nowogar-
dzianie tym samym umocnili się na 
3. miejscu w ligowej tabeli. Bez nie-
spodzianek obyło się na szczycie 
tabeli, SALOS II pewnie wygrał w 

Goleniowie z Iną, z kolei SCRS Bar-
linek nieznacznie pokonał w Choj-
nie tamtejszą Odrę. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 12. 
kolejki oraz aktualną tabelę. 

KR

Mateusz Toruński zdobył pierwszą 
bramkę oraz wypracował drugiego 
gola dla Pomorzanina, w meczu z Unią 
Dolice

Mistrzostwa Regionu B w piłce ręcznej dziewcząt

Gimnazjalistki z „Trójki” w półfinałach
Uczennice Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie poszły w ślady swoich kolegów i podczas Mistrzostw Regionu B w piłce ręcznej, w ramach Gimnazjady, wy-
walczyły awans do dalszego etapu rozgrywek - półfinałów mistrzostw województwa. W hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, lepsze od zawod-
niczek z „Trójki”, były tylko szczecinianki.  

Mistrzostwa Regionu B w piłce 
ręcznej dziewcząt, rozgrywane w 
ramach Gimnazjady, tak jak w 
przypadku chłopców odbyły się 
w hali sportowej Gimnazjum nr 
1 w Nowogardzie. Turniej zo-
stał przeprowadzony w czwartek 
(9 marca). Zawodniczki z „Trój-
ki” wylosowały grupę A, w któ-
rej zmierzyły się ze swoimi ró-
wieśniczkami z Golczewa oraz 
Rewala. W grupie B natomiast 
szczęście uśmiechnęło się do 
szczecinianek z Centrum Kształ-
cenia Sportowego oraz gimna-
zjalistek z Dźwirzyna, gdyż oby-
dwa zespoły automatycznie wy-
walczyły prawo gry w półfina-

le. Nowogardzianki w pierw-
szym swoim meczu rywalizo-
wały z Golczewem. Reprezen-
tantki Gimnazjum nr 3 nie dały 
szans swoim rywalkom pewnie 
wygrywając 9:4. W swoim dru-
gim meczu szczypiornistki z No-
wogardu ponownie kontrolowa-
ły przebieg tego spotkania i wy-
grały z Gimnazjum w Rewalu 
8:4. Tym samym, zawodniczki z 
Nowogardu awansowały do pół-
finału, gdzie spotkały się z gim-
nazjalistkami z Dźwirzyna, któ-
re w grupie zostały rozbite przez 
CKS Szczecin (19:3). Szczypior-
nistki z „Trójki” już nie tak efek-
townie jak szczecinianki, ale co 
najważniejsze skutecznie zagra-
ły z Gimnazjum w Dźwirzynie, 
aplikując rywalkom 13 goli. To 
wystarczało, aby zapewnić sobie 
prawo gry w finale i co za tym 
idzie startu w półfinałach mi-
strzostw województwa. W spo-
tkaniu finałowym zawodnicz-
ki Centrum Kształcenia Sporto-
wego w Szczecinie, dały pokaz 
siły rzucając nowogardziankom 

aż 21 goli. Zawodniczki z „Trój-
ki” odpowiedziały jedynie 7 tra-
fieniami i musiały się pogodzić z 
finałową porażką. W meczu o 3. 
miejsce gimnazjalistki z Dźwi-
rzyna jedną bramką pokonały 
rywalki z Golczewa (7:6). Osta-
tecznie awans do półfinałów mi-
strzostw województwa wywal-
czyły szczecinianki oraz nowo-
gardzianki. To kolejny duży suk-
ces Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie. Przypomnijmy, że wcze-
śniej wygrywając Finały Regio-
nu B, prawo gry w kolejnym eta-
pie rozgrywek zapewnili sobie 
szczypiorniści z „Trójki”. Opie-
kunom drużyn, jak i dyrekcji 
Gimnazjum nr 3, pozostaje po-
gratulować świetnych szczypior-
nistów, którzy będą zarówno po-
śród chłopców, jak i dziewcząt, 
reprezentować powiat goleniow-
ski w półfinałach mistrzostw wo-
jewództwa. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz 
klasyfikację końcową. 

KR 

Grupa A:
Gimnazjum w Golczewie - Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 4:9
Gimnazjum w Rewalu - Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie  

4:8
Gimnazjum w Golczewie - Gimnazjum w Rewalu   

8:7
Grupa B:
CKS w Szczecinie - Gimnazjum w Dźwirzynie   

19:3
Półfinały:
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie - Gimnazjum w Dźwirzynie 

13:7
CKS w Szczecinie - Gimnazjum w Golczewie   

15:3
Mecz o 3. miejsce:
Gimnazjum w Dźwirzynie - Gimnazjum w Golczewie  

7:6
Finał:
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie - CKS w Szczecinie  

7:21
Klasyfikacja końcowa:
1. CKS w Szczecinie
2. Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
3. Gimnazjum w Dźwirzynie
4. Gimnazjum w Golczewie
5. Gimnazjum w Rewalu
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Spotkanie z pracodawcami
 Dnia 21 marca 2017 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły, kierownika warsztatów szkolnych, kie-
rownika internatu oraz nauczycieli do spraw ewaluacji z przedstawicielami firm, w któ-
rych nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
przedstawiciele następujących przedsiębiorstw:

- Autoneum Poland Sp. z o. o. 
Zakład Nowogard

- DREWPOL Spółka z o. o.
- Komenda Powiatowa Policji- 

Polmotor Auto- Serwis- L- SE-
RVICE

- Urząd Miejski w Nowogardzie
- AUTO- CZĘŚCI- Publiczne 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczo-
nej Europy

- Informatyczna Obsługa i kur-
sy- Cukiernia Marysieńka

- Piekarnia - Ciastkarnia
- Cukiernia „Ola”- Fryzjerstwo 

damskie- Zakład fryzjerski
- Zakład instalatorstwa elek-

trycznego- Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowo-
gardzie- Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców w Nowogardzie-

Jako szkoła wielozawodowa przy-
wiązujemy wielką wagę do roz-
woju współpracy 

z pracodawcami na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Rozwój 
współpracy szkół zawodowych z 
pracodawcami został uznany w 
ostatnich latach przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej za je-
den z obszarów priorytetowych. 
Spotkanie miało na celu: 

- wzajemne poznanie się stron;
- zwiększenie świadomości 

pracodawców na temat ich roli w 
podnoszeniu jakości kształcenia 
zawodowego;

- podjęcie ustaleń co do oczeki-
wań pracodawców wobec szkoły i 
uczniów;

- określenie: potrzeb ryn-
ku pracy, form współpracy po-
między szkołą a pracodawcami, 
umiejętności oraz cech potrzeb-
nych do wykonywania zadań za-
wodowych;-wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych.

ZAPROSZENIE Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie zaprasza rodziców oraz uczniów 
klas III gimnazjum na spotkanie informacyjne 

dotyczące: planowania drogi 
edukacyjno-zawodowejw kontekście 

współczesnych zmian w edukacji i potrzeb 

lokalnego rynku pracy   Spotkanie odbędzie 
się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w sali 
nr 28w ZSP im. St. Staszica w Nowogardzie; 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

Konferencja w ZSP 
Dnia 22 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyła się kon-
ferencja w zakresie współpracy Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej ze szkołami i placówkami. 

Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Szczecinie wraz 
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowogardzie.W progra-
mie konferencji znalazły się następujące zagadnienia:-współpraca szko-
ły z rodzicami w kontekście obowiązującego prawa;

- system współpracy Porad-
ni Psychologiczno- Pedagogicz-
nej w Nowogardzie ze szkoła-
mi i placówkami oświatowymi z 
uwzględnieniem zmian w zakre-
sie ich wspomagania;- prawne 

aspekty dotyczące opiniowania i 
orzecznictwa;- dyskusja w zakre-
sie efektywności udzielanej po-
mocy psychologiczno- pedago-
gicznej.

Zakończenie Ligi Halowej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt 
Dnia 03.03.2017r zakończyła się międzyszkolna Liga Halowa Piłki Siatkowej Dziewcząt or-
ganizowana przez LUKS Siatkarz Nowogard, która rozpoczęła się we wrześniu 2016 r. Po 
bardzo zaciętej rywalizacji tabela końcowa prezentuje się następująco:

ZSO Nowogard 6 pkt. 8-7 set, 
op.  Pani Joanna Dzikowska

I LO Nowogard 6pkt. 8-8 set, 
op. Pan Emil Grygowski

ZSP Nowogard 6pkt. 7-8 set, 
op. Pani Aneta Wodnicka

W składzie drużyny Pani Ane-
ty Wodnickiej znajdowały się: Eli-
za Guz (kapitan), Martyna Fedak, 
Nikola Jasek, Wiktoria Dąbrow-

ska, Patrycja Florczak, Gabrysia 
Lesner, Nikola Walkowiak i Pa-
trycja Pietrzyk. Najlepszą zawod-
niczką ligi została Natalia Pabi-
siak z II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie. 

Organizatorzy chcieliby po-
dziękować:

Pani dyrektor I LO  Karinie Sur-
mie, Panu dyrektorowi ZSO Lesz-

kowi Beceli, Panu dyrektorowi 
ZSP Jarosławowi Chudykowi, sę-
dziemu Panu Grzegorzowi Tan-
deckiemu oraz wszystkim uczest-
nikom rozgrywek.

Przypominamy, że rozgrywki 
chłopców zakończą  się w kwiet-
niu.

Wiktoria Żbikowska, kl. 1TL
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKłaD JaZDY PKP

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca. szczecin – 666096774 

aTeRiMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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OgłO sZe nia drob ne

ReKLaMa

nieRUCHOMOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g 
Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w 
nowym budownictwie o pow. 
53 m2 tel: 783 570 056.

• Sprzedam. Działka 80/104 
obr.2 ul. Gen. Bema w No-
wogardzie. 700 m2. Tel. 
604422221

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe w Nowogardzie na ul. 
Bankowej, na I piętrze, 62,20 
m2, cena 190 tyś. Mieszkanie 
można zakupić w programie 
MDM.tel. Kontaktowy: 530 
450 720.

• Bezczynszowe mieszkanie 
sprzedam (74m2) w Nowogar-
dzie,3 pokoje, kuchnia i łazien-
ka do remontu. 691 886 623, 
604 177 470 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 666 730 305 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 
357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię 
w Błotnym Młynie 10ha ziemi 
rolnej tel. 668-676-788.

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 
664 658

• Sprzedam działkę 6348 m2 w 
Nowogardzie w pobliżu cen-
trum. Tel. 730-096-281

• Wynajmę/kupię garaż ul. 5 
Marca lub Zamkowa. Tel. 500 
508 904 

• Nowogard 6 km posiadłość po-
łożona przy lesie. 660 206 833 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
Tel. 798 382 886 

•	 Sprzedam górę domu w Warn-
kowie tel. 605-749-908 dzwo-
nić po 15-tej

•	 Wynajmę mieszkanie firmie. 
601 835 453 

•	 Sprzedam gospodarstwo eko-
logiczne w okolicy Nowogar-
du 12 h. Klasa IV. 608 791 487 

•	 Sprzedam działkę na Bema. 
791 810 264 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe. Cena 
do uzgodnienia.Tel.. 667 353 
565 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana 
Pawła. Tel. 721 157 443 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe, parter. 607 289 477 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Monte Casino. 695 
400 600

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe dla firmy. Tel. 693 
850 197 

• Mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia. 607 289 286 

MOTORYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 
518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 790-
716-816

•	 Sprzedam lublina na części sil-
nik poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam corsa C 600 zł. 519 
385 158

•	  Sprzedam Citroen xsara picas-
so 2.0 HDI, 2004 rok. Tel. 608 
708 676 

• Sprzedam cześci do Ford Fiesta 
1.1 i chłodnicę do lublina. Tel. 
88 73 15 312

ROLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar. 782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95
•	 sprzedaż jaj wiejskich – ku-

rze. 502 119 960
•	 Sprzedam 70 balotów siana. 

696 741 163
•	 Kupię przyczepę rolniczą w 

dobrym stanie. 697 021 976 
•	 Sprzedam  pług ażurowy ob-

racany. Tel. 502 853 573 
•	 Kupię łubin. 502 853 573 
•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 
•	 Sprzedam kabinę do 60 bla-

szak, opony 1200 x18. 500 841 
914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 
•	 Kurki nioski odchowane po-

wyżej 7 tygodni. sprzedaż 
od 27.03, Żabowo 13. Tel. 91 
39 106 66, 502 530 452 

•	 Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	 sprzedam łubin. 608 013 
995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 
883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 
502 853 573 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak 
stan bardzo dobry. Cena do 
uzgodnienia. 724 049 451 

• Sprzedam kopaczkę dwurzędo-
wą, siewnik zbożowy Pozna-
niak, sadzarkę dwurzędową. 
Pług trzyskibowy ciągnikowy. 
601 577 365, 603 363 207 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 
417

 UsłUgi
• PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MA-

TERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• PRANIE DYWANÓW I TAP-
CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 MOnTaŻ MeBLi, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FiRMa UsłUgOWa „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetel-
nie. Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklara-
cje VAT i rozliczenia PIT. 726 
601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037 

• Usługi ogólnobudowlane z 
wieloletnim doświadczeniem, 
poddaszy, adaptacja pomiesz-
czeń, glazura, terakota, elewa-
cje. Więcej informacji pod nu-
merem 608 825 600 

• POLVAN ocieplenia budyn-
ków, szpachlowanie, zwycięz-
ca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

•	 Dachy, ocieplenia. 660 879 
108 

•	 Wykonam prace remontowe. 
691 430 490

• Rolety, plisy, wertikale, żalu-
zje, moskitriery. 695 181 070 \

•	 Projety	 wod-kan	 +	
geodezja.	tel.	609	250	
383	 geo-	 gIS-	 Projekt	
SP	z	o.o.

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, doryw-
czo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię pracownika na 
kuchnię. Tel. 530 395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę 
dorywczo na soboty do sklepu 
w godz. 8-16.00. 530 395 368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, 
wymagana znajomość języ-
kow obcych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze zna-
jomością języka angielskiego. 
530 924 991 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-
740-304

•	 Przyjme pracownika na budo-
wę z doświadczeniem. Tel. 606 
44 97 02 

• SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA 
STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM. 
JAKO KIEROWCA/ MA-
GAZYNIER/ MONTER ME-
BLI.WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT. B. CV PROSZE 
SKŁADAC W SKLEPIE ME-
BLOWYM KWADRAT ME-
BLE UL.ARMII KRAJOWEJ 
49 W NOWOGARDZIE. tel. 
661 960 881

• Zatrudnię do pracy – prace bu-
dowlane. 697 329 453 

• Zlecę wyjazdy do Niemiec dwa 
razy w miesiącu samochodem 
ciężarowym, kierowca z kwali-
fikacjami. Tel 601 897 368 

• Zatrudnimy panią do prowa-
dzenia porządków. 507 951 313 

• Zatrudnię barmankę do restura-
cji. 693 521 211

inne

•	 Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetolo-
giczne w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym 
stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie ser-
wisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne zaplon 
iskrowy-elektroniczny wyso-
ka jakosc niemiecka,do dom-
ku,domu wielorodzinnego-
,sklepu po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 
772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek 
z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thom-
son Aqua 14” - 99 zł. Szafa na-
rożna - 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową 
kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialnia-
ne z materacem, Wymiary 
160x200cm używane, stan 
dobry cena 300 zł. 668509 795 

•	 sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława ko-
lor wenge+wanilia. 512 012 
823 

•	 sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel 
91 39 23 540 

•	 Sprzedam szafę +2 komody. 
Prawie nowe za pół ceny. 665 
541 960 

•	 Stare samochody, motocykle, 
motorowery, części, literaturę 
kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew 
sezonowane 7 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, 
pralkę automatyczną 1,5 roku, 
maty legowiskowe gumowe 
konie, bydło. 91 39 79 313 po 
18stej

•	 Sprzedam meble dziecinne w 
dobrym stanie (drewno natu-
ralne) jasne w kolorze biało-
-szarym, 1000 zł. Tel. 91 39 25 
497 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OsóB - RO Man BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - sZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłaD JaZDY BU sóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOgaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam dwa grzejniki pane-
lowe, jednopłytowe, używane 
w dobrym stanie, 200 zł. 91 39 
25 497 

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 
•	 Sprzedam okna dachowe, uży-

wane. 796 419 253 
•	 Oddam 6tygodniowe szcze-

niaki labradora. 534 310 634 
•	 Szkółka w Karsku poleca bar-

dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski tu-
rystyczny cross z wyposaże-
niem, mało używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam telewizor Sony 50 
cali stan bardzo dobry. 513 
444 970

•	 Wolne miejsca w samochodzie 
do Szczecina do pracy. 782 438 
841 

•	 Owczarki niemieckie suczki po 
rodzicach z rodowodem. Tel. 
91 39 21 828 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 



Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• l a s e r  I P L  S H R  -   
  (bezbolesna depilacja,  likwidowanie 
   przebarwień i trądziku)

• fala uderzeniowa 
  (m.in.  likwiduje ostrogę piętową)
• testy na nietolerancję pokarmową

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 

• lekarz specjalista 
   
  (z USG narządów ruchu)
• masaże
• zabiegi �zykoterapeutyczne 

  

HIT
ortopeda-traumatolog

Piątek 
31 marca 2017 r. 
Nr 25 (2554)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
 Cena 2,00 zł (w tym 5% VAT)

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

 Jabłoński wraca do gry   •  Pieniądze są, tylko...   •  Wspomnienie o B. Bystroniu

reklama

reklama reklama

Firma 
z branży rolnej 

 

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena z dostawą 540 zł netto/tonę

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Czy to początek końca nowogardzkiego szpitala?

Po pieniądze  
na leczenie  
przyszedł do Gminy s. 3
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Jak teraz skończy się ta przygoda? 

Jabłoński wraca do gry 
Podczas czwartkowej sesji powiatu (30.03), uroczyste ślubowanie na radnego złożył Jerzy 
Jabłoński (SLD). Zastąpi on Wojciecha Włodarczyka, który na początku lutego ogłosił, że 
rezygnuje z mandatu. 

J. Jabłoński zdobył kolej-
no najwięcej, po K. Lembasie 
i W. Włodarczyku, głosów na 
liście SLD do powiatu z naszego 
okręgu. Dlatego po rezygna-
cji W. Włodarczyka, zajął jego 
miejsce w radzie, zgodnie z or-
dynacją wyborczą. 

J. Jabłoński ma już za sobą 
przeszłość związaną z powia-
tem. W latach 2002-2006 peł-
nił nawet funkcję starosty gole-
niowskiego. Niestety potknął się 
na szczycie samorządowej karie-
ry, kiedy w październiku 2005 
roku, wspólnie z kilkoma inny-
mi starostami z naszego regio-
nu wybrał się na wycieczkę do 
Brukseli. W drodze do unijnej 
stolicy polał się alkohol i zrobi-
ło się bardzo wesoło. Panowie 
Starostwie zaczęli popisywać się 
nawet swoimi wokalnymi umie-

jętnościami, a niektórzy obra-
żać innych pasażerów autoka-
ru. Upojonych i bujających się w 
autobusie, chwilami chamskich 
starostów, nagrała młodzież li-
cealna, która wyjazd do Brukse-
li wygrała w nagrodę za wygrany 
konkurs. Film z alkoholowej li-

bacji trafił do mediów. Nagranie 
zbulwersowało opinię społeczną 
w całej Polsce, rozsławiając rów-
nież nazwisko ówczesnego sta-
rosty goleniowskiego - Jerzego 
Jabłońskiego. 

Marcin Simiński 

rada Gminy Osiny

Sesja ekspresowa
Około 20 minut – zaledwie tyle potrzebowali osińscy radni, aby przyjąć 7 uchwał, które 
znalazły się w porządku obrad wczorajszej sesji Rady Gminy Osina. 

W trakcie obrad sesji przy-
jęto m.in. uchwały w sprawie 
zmian w budżecie, które nastą-
piły dzięki uzyskaniu funduszy 
europejskich. Dodatkowe pie-
niądze pozwoliły gminie Osina 
zaoszczędzić ponad 200 tys. zło-
tych. Przyjęto także uchwałę do-
stosowującą sieć szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego. Zatwier-
dzono również roczny program 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobieganiu ich 
bezdomności. 

Po przyjęciu wszystkich 
uchwał, radni oraz sołtysi wy-

słuchali sprawozdania Wój-
ta z działalności w okresie mię-
dzy sesjami i współpracy Gmi-
ny Osina z organizacjami poza-
rządowymi. Przedstawiono tak-
że raport z wykonania Gminne-
go Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2016 roku.

Pod koniec sesji radni pyta-
li Wójta, K. Szwedo między in-
nymi o koszty nowego oświe-
tlenia ledowego lamp ulicznych 
oraz koszty i ewentualny termin 
wymiany parkietu na sali spor-
towej w ZSP w Osinie. W sesji 
uczestniczył także mieszkaniec 
Kościuszek, który wnioskował 

o nagrywanie za pomocą kame-
ry obrad sesji, które później mo-
głyby być umieszczane na stro-
nie gminy. Miałoby to wpły-
nąć na transparentność pra-
cy rady, zwłaszcza, kiedy więk-
szość mieszkańców gminy w 
czasie obrad jest w pracy i nie 
ma możliwości przysłuchiwa-
nia się im „na żywo”. Radni jed-
nak zdecydowali nie tylko, że 
nie będą nad sprawą głosować 
zdejmując uchwałę mającą roz-
strzygnąć wniosek mieszkańca, 
ale też nie udzielili obywatelo-
wi głosu. 

DŚ

Jerzy Jabłoński znów radnym powiatowym. Foto. CM

Radni Gminy Osina podczas Sesji Gminy

Podaruj Swój 1% Podatku 

Pomóż Fabiankowi
w leczeniu i rehabilitacji

Numer krS 0000037904
cel szczegółowy 1%

"31445 ŁaWNICZek  
FaBIaN"

Darowizny można wpłać na konto  
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 31445 - Fabian Ławiczek

„Caritas” informuje 

Dystrybucja żywności
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-

gardzie informuje, że w dniach 04.04 (wtorek) oraz 05.04 (środa), w 
godzinach 13:30 – 16:00 odbędzie się kolejna dystrybucja żywności 
z programu pomocowego UE (nowa dostawa). We wtorek, zapra-
szamy osoby o numerze porządkowym od 1 do 80. Natomiast w śro-
dę, osoby posiadające numerek od 81 do ostatniego na liście. Dary 
wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2.

„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie  
zwraca się z prośbą do rodziców
zainteresowanych przyjęciem 

dzieci do klasy  pierwszej w SP nr 
2 na rok szkolny 2017/2018 o pil-
ne zgłoszenie się do sekretariatu 
szkoły najpóźniej do 07.04.2017 r.

Dokładniejsze informacje pod  
numerem telefonu – 91 39 26 274
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklama
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reklama

Czy to już początek końca nowogardzkiego szpitala?

Po pieniądze na leczenie przyszedł  
do Gminy

Jan Słaby i Kazimierz Lembas- dyrektorzy szpitala, przysłuchują się obradom Rady 
Miejskiej. Czy liczyli, że rada da im pieniądze, których nie wypłacił NFZ?

Dyrektor nowogardzkiego szpitala K. Lembas przyszedł do Gminy po kolejne pieniądze na szpital. Tym razem złożył wniosek do burmistrza o przeka-
zanie szpitalowi kwoty 326 tys. złotych na pokrycie deficytu w związku z poniesionymi kosztami… wykonanych w ubiegłym roku zabiegów medycznych. 

To wbrew konstytucji
Pisaliśmy już w DN kilka ty-

godni temu, na jakich to absur-
dalnych i krzywdzących dla no-
wogardzkiego podatnika podsta-
wach opiera się finasowanie na-
szego szpitala. Jako jedyna gmina 
w kraju zwolniliśmy, bowiem re-
alnie powiat z ponoszenia kosz-
tów realizacji ustawowego obo-
wiązku, spoczywającego na po-
wiecie - zapewnienia dostępu 
do usługi szpitalnej dla wszyst-
kich obywateli powiatu. W po-
wiecie goleniowskim, powiat te 
koszty ponosi tylko w stosun-
ku do obywateli korzystających 
z usług szpitala w Goleniowie. O 
korzystających ze szpitala w No-
wogardzie martwi się nasza Gmi-
na.  Żeby uzmysłowić sobie, o ja-
kich pieniądzach rzecz, wystar-
czy informacja, że w ciągi 6 lat na 
szpital w Goleniowie powiat wy-
dał ponad 20 mln złotych, a na 
szpital w Nowogardzie  0! Odpo-
wiedzialni za ten stan rzeczy są 
jednak głównie włodarze nowo-
gardzcy, czyli rządząca tutaj od 
lat klika, która nie potrafiła wy-
pracować przez lata sensownego 
systemu finasowania szpitala. Nie 
potrafiła mimo sprawowania tak-
że wszystkich możliwych lokal-
nie funkcji w naszym powiecie. 
Wydawało się dotychczas, że jako 
społeczność gminna ponosimy 
niesłusznie tylko koszty tworze-
nia i utrzymania infrastruktury 
szpitalnej. Ale w zakresie bieżą-
cych kosztów procedur medycz-
nych opłacanych przez NFZ je-
steśmy obywatelami jednak rów-
nej kategorii. Okazuje się, że tak 
się tylko wydawało, do środy!

lembas przyszedł  
po pieniądze na leczenie… 

do Gminy 
W środę, bowiem na sesji Rady 

Miejskiej wystąpił nowogardzki 
omnibus, wybitny specjalista od 
ekonomii i finansów (skarbnik R-
-XXI i skarbnik kilku lokalnych 
organizacji) dyr. szpitala Kazi-
mierz Lembas. Poinformował 
on radnych z rozbrajającą szcze-
rością, że właśnie złożył do bur-
mistrza wniosek o wyasygnowa-
nie na szpital 326 tys. złotych!  I 
nie będą to pieniądze z przezna-
czeniem na remont, sprzęt, czy 
tym podobne wydatki ponoszo-
ne przez organ założycielski, ale 
pieniądze na … procedury me-
dyczne, czyli te, za które ustawo-
wo płaci NFZ. Wszystko dlatego, 
że - jak oświadczył Lembas - NFZ 
nie wypłacił nikomu tzw. nadwy-
konań za ostanie miesiące ubie-
głego roku.  Jak nie wypłacił ni-
komu to także nie wypłacił in-
nym szpitalom w kraju. Tak nie 
wypłacił tylko, że w przypadku 
innych szpitali, jeśli zajdzie taka 
potrzeba to dopłaci za nadwyko-
nania odpowiedni powiat, a to są 
także pieniądze rządowe (tylko z 
innej jak NFZ-u „półki”), a nie 
gminne.  W przypadku zaś na-
szego, gminy, jako jedynej w kra-
ju, niedopłatę szpitala ma pokryć 
( i musi pokryć) podatnik gmin-
ny! Wszystko dzięki fantastycz-
nemu sposobowi, wypracowane-
mu przez lata przez lokalnych ko-
muchów na finansowanie szpita-
la, a także oczywiście przy okazji 
swoich gaży i „władzy” (prawdo-
podobnie o te dwie ostatnie po-
zycje w istocie tutaj chodzi). Nie 

tylko, więc jako jedyna społecz-
ność gminna w kraju musieliśmy 
zapłacić z gminnych pieniędzy za 
remont szpitala to jeszcze mu-
simy teraz z gminnych środków 
płacić za procedury medyczne! 

Jest nadzieja…
Lembas w trakcie swojego jak 

zwykle bardzo miłego przemó-
wienia (on to w ogóle taki „do 
rany go przyłóż”) stwierdził też, 
że w sprawie szpitala należałoby 
zorganizować naradę/sesję nad-
zwyczajną, podczas której trze-
ba „ poważnie” porozmawiać o fi-
nansowaniu szpitala. W rozmo-
wach tych mieliby wziąć udział 
również ordynatorzy szpitala i 
dyrekcja szersza placówki. Co 
oznacza niewątpliwie, że klika 
uznała, że dotychczasowym spo-
sobem to ona szpitala sobie nie 
utrzyma i trzeba, aby ktoś wymy-
ślił jak uratować ten tonący okręt, 

aby dotychczasowi kapitanowi 
mogli dalej w spokoju bohatersko 
nim sterować.  

Co zrobić?
Niewątpliwie potrzebna jest 

poważna narada nad dalszym 
sposobem finansowania szpi-
tala. Ale narada ta powinna zo-
stać dobrze przygotowana. Pod-
stawowym elementem tego przy-
gotowania powinno być szybkie 
usunięcie dotychczasowego kie-
rownictwa na czele z dyrektorem 
Lembasem, jako gremium zupeł-
nie nieudolnego i niezdolnego 
cokolwiek sensownie zrobić dla 
społecznego (nie swojego) pożyt-
ku, a tym bardziej prowadzić po-
ważną instytucję w trudnych re-
aliach finansowych… Jeśli to się 
nie stanie to społeczność, która 
tych zmian nie dokona zachowa 
sobie i Lembasa i spółkę, a straci 
nie tylko szpital, ale i resztki do-

brego imienia. Żeby nie było, że 
gołosłownie to tylko kilka liczb: 
niedopłacone nadwykonania za 
rok 2016 - 326 tys. Nadwykona-
nia za rok 2017, których praw-
dopodobnie nikt nie zapłaci: co 
najmniej drugie tyle, ponieważ 
roczne wynoszą około 2,4 mln. 
Do tego nieznana kwota real-
nego długu szpitalnego skrzęt-
nie ukrywana pod hasłem wła-
śnie poślizgu z płatnością nad-
wykonań.  Ujawnienia kwo-
ty tego długu nie można się do-
prosić od dawna- niestety także 
Rada Miejska zadawala się w tym 
zakresie zdawkowymi, w sen-
sie pragmatyki finansów, relacja-
mi. Z pewnych szacunków wyni-
ka, że mogą to być już miliono-
we kwoty.  

Warto tu przypomnieć, że no-
wogardzki szpital otrzymał na 
razie połowę kontraktu z NZF na 
ten rok – finansowanie do czerw-
ca, kwota ok. 4 mln. 18 tys. zł. A 
także to, że pożyczkę, którą gmi-
na zaciągnęła na budowę szpita-
la spłacać będziemy jeszcze dłu-
go. Wzięliśmy, bowiem jako gmi-
na na to ponad 20 mln żywej go-
tówy, czyli na całość inwestycji, 
ponieważ nasi fachowcy oczywi-
ście nie załatwili ani grosza ze-
wnętrznego dofinansowania, bo i 
po co i tak na nas zagłosują, śmie-
je się klika po kątach.

ms
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Daje im 345 tysięcy złotych

Co będzie jak każdy tak zechce?
W trakcie środowej sesji doszło do przyjęcia na wniosek burmistrza tajemniczej uchwały. Zgodnie z jej treścią gmina zobowiązuje się pokryć koszty wy-
konania sieci wod. kan. dla bliżej nieokreślonej grupy prywatnych właścicieli działek. Konkretne, co do kwoty zobowiązanie zostaje podjęte w chwili, gdy 
sieć jeszcze istnieje i nikt nie zna rzeczywistych kosztów jej wykonania.  Ale to nie jedyny szkopuł w sprawie.       

W jednej z uchwał przedłożo-
nych przez burmistrza radnym 
na środową sesję czytamy: Zabez-
pieczyć w budżecie Gminy środ-
ki finansowe na wypłatę na rzecz 
właścicieli działek … (tutaj okre-
ślono obręby), wynagrodzenia za 
przeniesienie na rzecz gminy No-
wogard własności sieci wodocią-
gowo- kanalizacyjnej planowanej 
do wybudowania w pasie dróg we-
wnętrznych na działkach 188/1 i 
152/4… Wypłata (tego) wyna-
grodzenia … zostanie udzielo-
na ze środków budżetu gminy na 
rok 2017… do kwoty 345 000 zł.  
Uchwałę, zacytowaną w istot-
nych jej fragmentach, powtórz-
my to jeszcze raz, przedłożył bur-
mistrz Nowogardu.  Radni po-
czątkowo oddalili procedowa-
nie nad tym dziwnym projektem, 
ale po ponownym zawniosko-
waniu przez radnego Wolnego z 
SLD sprawa wróciła pod obrady 
i uchwała niespodziewanie prze-
szła 9 głosami za, głównie SLD i 
WN. Przeciwnymi jej przyjęciu 
było 4 radnych w tym przewod-
niczący Rady Piotr Słomski i za-
stępca przewodniczącego Michał 
Krata, a czworo radnych wstrzy-
mało się od głosu.  

kto, komu, co i po co 
funduje tę forsę? 

Uchwała dotyczy sieci wod.- 
kan. projektowanej do wykona-
nia przez właścicieli działek, któ-
re położone są w obrębie geode-
zyjnym Nowogard 6 i Kulice. Jest 
to teren za istniejącymi zabudo-
waniami po lewej strony dro-
gi, która biegnie od Boh Warsza-
wy do lodowiska i dalej już, jako 
polna (patrz zdjęcie z geopor-
tal).  Uchwała zobowiązuje Gmi-
nę do refundacji połowy kosztów 
doprowadzenia do tych działek 
instalacji wod. kan. Refundacji 
tej, dla kilkudziesięciu obywate-
li (32), zobowiązuje się dokonać 
Gmina na wniosek burmistrza z 
pieniędzy, które już w tym roku 
są rozdysponowane na inne waż-
ne społecznie cele. Które inwesty-
cje padną łupem beneficjentów 
tej uchwały?   Ofiary te, zgodnie 
z treścią postanowienia z ubiegłej 
środy, wskaże wkrótce burmistrz.

Gmina może a nie musi…
Przepis z ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę … , na któ-
ry burmistrz powołał się przed-
stawiając projekt  ufundowania 

niemałych,  a nawet  jak na naszą 
gminę dużych pieniędzy, zawiera 
następujący zapis:

Art. 31. 1. Osoby, które wybu-
dowały z własnych środków urzą-
dzenia wodociągowe i urządzenia 
kanalizacyjne, mogą je przekazy-
wać odpłatnie gminie lub przed-
siębiorstwu wodociągowo-ka-
nalizacyjnemu, na warunkach 
uzgodnionych w umowie. 2. Prze-
kazywane urządzenia, o których 
mowa w ust. l, powinny odpowia-
dać warunkom technicznym okre-
ślonym w odrębnych przepisach. 
3. Należność za przekazane urzą-
dzenia wodociągowe i urządzenia 
kanalizacyjne może być rozłożona 
na raty lub uwzględniona w roz-
liczeniach za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków.  Wynika z powyż-
szej treści jasno, że osoby, które 
wybudowały z własnych środków 
sieć mogą a nie muszą przekazać 
ją Gminie. Analogicznie zatem 
Gmina może a nie musi ja prze-
jąć. Może to zrobić też przedsię-
biorstwo wod.- kan. Czyli w na-
szym przypadku PUWiS. Nasze 
źródła informowały, że przedsta-
wiciele właścicieli działek pró-
bowali w tej sprawie porozu-
mieć się z PUWiS-em. Ale wte-
dy w temat wkroczył burmistrz i 
było to wkroczenie jak zwykle w 
przypadku naszego włodarza no-
kautujące dla… budżetu Gmi-
ny. Efektem tego jest także treść 
omawianej uchwały 

Po co takie dictum 
Według naszego informatora 

burmistrz miał sugerować prze-
kazanie sieci po jej wykonaniu 
gminie (oczywiście za odpłatno-
ścią ze strony tejże) uzależnia-
jąc od tego wydanie warunków 
lokalizacyjnych pod planowane 
tutaj budowy. Po co burmistrzo-

wi ta sieć i to teraz, zaraz i za 
pieniądze oczywiście gminne?  
To już wydaje się być bardziej 
złożone zagadnienie. Aby je w 
pełni zrozumieć należałoby sko-
jarzyć inne fakty. W tym należa-
łoby sięgnąć do spotkania, które 

kilka miesięcy temu odbyło się 
w UM z zagranicznym właści-
cielem działek położonych tuż 
za działkami, o których wspo-
mina się w uchwale. W trakcie 
tego spotkania ten inwestor pro-
ponował Gminie wybudowanie 
na swojej działce osiedla dom-
ków w systemie deweloperskim 
w zamian za wykonanie przez 
Gminę na własny koszt uzbro-
jenia. Radni odrzucili wówczas 
tę propozycję słusznie uzna-
jąc ją za niekorzystną dla inte-
resu Gminy. Wykonanie sieci, 
o której mówi środowa uchwa-
ła oznacza, że dotrze ona bez-
pośrednio do granicy terenu bę-
dącego własnością niemieckie-
go właściciela. Nie bez znacze-
nia w całej tej sprawie jest za-
pewne także wieloletnia już woj-

na prowadzona prze burmistrza 
z lokalnym przedsiębiorstwem 
wod.-kan.

resume 
Z czego burmistrz zawniosku-

je zabranie w tym roku pienię-
dzy, aby wypłacić je zgodnie z 
uchwałą właścicielom działek, 
okaże się wkrótce.  Co powie-
dzą na to Ci mieszkańcy, którzy 
w związku z tym nie otrzymają 
obiecanych w budżecie inwesty-
cji? O tym napiszemy również. 
Kto będzie winien temu zupeł-
nie nieodpowiedzialnemu dzia-
łaniu? Oczywiście, według bez-
-logiki urzędu naszego będzie 
winien pracownik, który napisał 
uchwałę na swoim komputerze 
– w żadnym wypadku burmistrz 
on tylko podpisuje i pozuje.    

ms

Planowane ciągi sieci wod.-kan

OrlIk

Fragment terenu inwestycyjnego położonego za boiskiem Orlik
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Spotkanie młodzieży z Przewodniczącym rm 

Czy pojadą na Sejm Dzieci i Młodzieży?
Natalia Dwórzyńska i Julia Mąkowska, uczennice klasy II B I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak, stanęły do konkursu orga-
nizowanego przez Sejm Dzieci i Młodzieży. Tytuł tegorocznej sesji brzmi: „Przestrzeń publiczna, jako miejsce wolne od symboli propagujących 
systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Uczennice podjęły wyzwanie polegające na odnalezieniu w najbliższym oto-
czeniu miejsca, którego nazwa powinna zostać zmieniona, zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną. W tym celu spotkały się z Piotrem Słom-
skim, Przewodniczącym Rady Miasta w Nowogardzie.

Temat XXIII już sesji SDiM na-
wiązuje do uchwalonej przez Sejm 
RP w 2016 roku ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej. Na 
podstawie jej przepisów obowiąz-
kiem władz samorządowych jest 
wyeliminowanie z przestrzeni pu-
blicznej nazw upamiętniających 
osoby, organizacje, wydarzenia 
lub daty symbolizujące komunizm 
lub inny ustrój totalitarny albo ten 
ustrój propagujące. 

Natalia oraz Julia, wraz z opie-
kunem p. Natalią Szurgot, pod-
jęły wyzwanie polegające na od-
nalezieniu w najbliższym otocze-
niu miejsca, którego nazwa po-
winna zostać zmieniona zgodnie 
z przepisami ustawy. W tym celu 
spotkały się z Piotrem Słomskim, 
Przewodniczącym Rady Miasta w 
Nowogardzie. Podczas spotkania 
przedstawiły P. Słomskiemu, jaki 
jest cel konkursu oraz na jakim są 
już etapie. P. Słomski poinformo-
wał uczniów, że na liście miejsc, 
których nazwa musi zostać zmie-

niona jest ul. Dąbrowszczaków. 
- Ulica Dąbrowszczaków nie 

każdemu się kojarzy z poprzed-
nim system, jednak swoją nazwą 
do niego nawiązuje. Proponuje-
my więc, aby ulica otrzymała na-
zwę Żołnierzy Wyklętych – powie-
działa Natalia. Jednym z punk-
tów konkursu również jest odnie-
sienie do lokalnego bohatera, jeże-
li taki istnieje. - Jak wiadomo, na 

naszym terenie mieszka pan An-
drzej Kiszka, Żołnierz Wyklęty. 
Miałyśmy ten zaszczyt spotkać się 
z p. Kiszką nie raz i porozmawiać 
o zeszłych czasach. Dlatego też, 
aby uczcić między innymi jego za-
sługi, nasza propozycja jest taka, 
aby ulica nosiła nazwę Żołnierzy 
Wyklętych – powiedziała Julia. 
Uczennice zapytały także Prze-
wodniczącego, jaki jest jego sto-

sunek do ich propozycji. - Jestem 
otwarty na wszelkie propozycje, 
które jednocześnie pozwolą nam 
przedłużyć pamięć o bohaterach  i 
losach Polaków na przełomie dzie-
jów – powiedział Piotr Słomski. - 
Jednak zgodnie z zasadami demo-
kracji, w pierwszej kolejności nale-
ży zapytać o te zmiany mieszkań-
ców tej ulicy. Informuję jednak, że 
w tym przypadku jest już inicja-

tywa obywatelska zmiany nazwy 
ulicy na Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, która wkrótce będzie pro-
cedowana przez radnych – dodał 
Przewodniczący. 

W konkursie, w którym bio-
rą udział uczennice, konkuren-
cja jest ogromna. Z każdego woje-
wództwa zostaną wyłonione dwa 
dwuosobowe zespoły uczniów. Na-
grodą dla zwycięzców jest udział 
w posiedzeniu SDiM w Warsza-
wie, odbywającym się tradycyjnie 
1 czerwca, czyli w Międzynarodo-
wym Dniu Dziecka. 

W obradach młodych posłów 
uczestniczą, zaproszeni przez 
SDiM – Marszałek i Wicemar-
szałkowie Sejmu oraz Minister 
Edukacji Narodowej. Bywa też, 
że gościem posiedzenia 1 czerw-
ca jest Prezes Rady Ministrów, 
Rzecznik Praw Dziecka, czy Mi-
nister Pracy i Polityki Społecz-
nej. To także okazja do zwiedze-
nia gmachu Sejmu i przyjrzenia 
się z bliska miejscu pracy parla-
mentarzystów 

DŚ

Piotr Słomski wraz z uczennicami i paniami Natalią Szurgot i Jolantą Machut

Czy mieszkańcy Czermnicy doczekają się nowej drogi?

Pieniądze są, tylko woli burmistrzowi brak
Chociaż w budżecie są na to pieniądze, a w ratuszu już dawno leży projekt i kosztorys, burmistrz nie ogłasza przetargu na remont drogi w Czermnicy. O 
poprawę nawierzchni drogi od lat ubiegają się mieszkańcy wsi. 

Chodzi o drogę nr 44, która za-
czyna się od krzyżówki, tuż za 
wsią i biegnie koło boiska gmin-
nego, prowadząc do czterech po-
sesji. Droga ma długość 27 me-
trów a jej remont, miał się odbyć 
już w zeszłym roku. Gmina ogło-
siła nawet przetarg na przygoto-
wanie projektu nowej drogi, ale 
nie wpłynęły żadne oferty. Bur-
mistrz kolejnego przetargu już nie 
ogłosił i tak sprawa drogi utknęła 
w martwym punkcie. Niewyko-
naną przez włodarza inwestycję 
radni po raz drugi wpisali w bu-
dżet na ten rok. Pieniądze leżą, 
projekt tym razem niby gotowy, 
czas leci. Jednak burmistrz z re-
montem widać się znów nie spie-
szy. 

Droga jest w takim stanie, że 
mieszkańcy chcąc dojechać do 
swoich posesji, częściowo korzy-
stają z prywatnego terenu, gdzie 
powstała prowizoryczna ścieżka. 
Uprzejmość właściciela terenu, 

na którym powstała dzika dro-
ga, jednak się kończy. Zapowiada, 
że za dwa tygodnie ogrodzi dział-
kę i mieszkańcy będą mieli utrud-
niony dojazd do swoich domów. - 
Droga wchodzi, coraz bardziej w 
głąb mojej działki. Nie chcę robić 
mieszkańcom na złość, ale ponad 
20 metrów jest już odczuwalne. 
Mam plany związane z tym tere-
nem i dlaczego miałbym z nich re-
zygnować tylko, dlatego, że Gmina 
nie chce zrobić nam drogi? - pyta 
właściciel działki. 

Mieszkańcy do właściciela nie-
ruchomości, po której obecnie 
jeżdżą, nie zamierzają mieć pre-
tensji.

- Wcale się nie dziwię, że sąsiad 
będzie się grodził. Ile można prosić 
się o remont drogi? - zastanawia się 
p. Zbigniew Stępień, mieszkaniec 
Czermnicy. - Mamy jeszcze dwa 
tygodnie, a później co?- zastana-
wia się mężczyzna. Przy tej dro-
dze mieszka wiele osób starszych, 

którzy mogą w każdej chwili po-
trzebować pomocy - Mamy wjazd 
z drugiej strony, ale jak wydarzy 
się nieszczęście i będzie musiała 
przyjechać karetka, albo straż, to 
co wtedy? Nie będą mieli jak za-
wrócić. Nawet śmieciarka nie prze-
jedzie po tej zarośniętej drodze. W 
mieście, co chwilę coś się robi, a o 
wioskach się zapomina.- dodaje p. 
Zbigniew.

Mieszkańcy wsi przy okazji 
wspominają, że nie słyszeli, aby 
w sprawie drogi głos zabierała, 
chociaż raz radna Jolanta Bedna-
rek (SLD), która to również przy 
wsparciu wyborców z Czermni-
cy otrzymała mandat społeczny. 
Czermnica bowiem, obok Strze-
lewa z którego pochodzi radna 
(i jeszcze Świerczewa, Płotkowa, 
Suchego Lasu i Trzechla), stanowi 
okręg, z którego to właśnie J. Bed-
narek została wybrana do rady. 

DŚ

Pan Zbigniew pokazujący za pomocą taśmy, jak prawidłowo powinna przebiegać droga

A to dzika droga, którą wyjeździli mieszkańcy, przecinając prywatną działkę
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marian Rąpała: lat 83, zmarł 28.03.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 31.03.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Był pewien chory, Łazarz z Beta-
nii, z miejscowości Marii i jej sio-
stry Marty. Maria zaś była tą, któ-
ra namaściła Pana olejkiem i wło-
sami swoimi otarła Jego nogi. Jej to 
brat Łazarz chorował. Siostry zatem 
posłały do Niego wiadomość: „Pa-
nie, oto choruje ten, którego Ty ko-
chasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: 
„Choroba ta nie zmierza ku śmier-
ci, ale ku chwale Bożej, aby dzię-
ki niej Syn Boży został otoczo-
ny chwałą”. A Jezus miłował Mar-
tę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jed-
nak że słyszał o jego chorobie, za-
trzymał się przez dwa dni w miej-
scu pobytu. Dopiero potem powie-
dział do swoich uczniów: „Chodź-
my znów do Judei!” Rzekli do Nie-
go uczniowie: „Rabbi, dopiero co 
Żydzi usiłowali Cię ukamienować i 
znów tam idziesz?” Jezus im odpo-
wiedział: „Czyż dzień nie liczy dwu-
nastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za 
dnia, nie potknie się, ponieważ wi-
dzi światło tego świata. Jeżeli jed-
nak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 
ponieważ brak mu światła”. To po-
wiedział, a następnie rzekł do nich: 
„Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz 
idę, aby go obudzić”. Uczniowie rze-
kli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, 
to wyzdrowieje”. Jezus jednak mó-
wił o jego śmierci, a im się wyda-
wało, że mówi o zwyczajnym śnie. 
Wtedy Jezus powiedział im otwar-
cie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że 
Mnie tam nie było, ze względu na 
was, abyście uwierzyli. Lecz chodź-
my do niego!” Na to Tomasz, zwa-
ny Didymos, rzekł do współucz-
niów: „Chodźmy także i my, aby 
razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus 
tam przybył, zastał Łazarza już do 
czterech dni spoczywającego w gro-
bie. A Betania była oddalona od Je-
rozolimy około piętnastu stadiów i 

wielu Żydów przybyło przedtem do 
Marty i Marii, aby je pocieszyć po 
bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała 
się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu 
na spotkanie. Maria zaś siedziała w 
domu. Marta rzekła do Jezusa: „Pa-
nie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da 
Ci wszystko, o cokolwiek byś pro-
sił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat 
twój zmartwychwstanie”. Rzekła 
Marta do Niego: „Wiem, że zmar-
twychwstanie w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecznym”. Rzekł 
do niej Jezus: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” 
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja 
mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na 
świat”. Gdy to powiedziała, odeszła 
i przywołała po kryjomu swoją sio-
strę, mówiąc: „Nauczyciel jest i woła 
cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, 
wstała szybko i udała się do Niego. 
Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, 
lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie 
Marta wyszła Mu na spotkanie. Ży-
dzi, którzy byli z nią w domu i po-
cieszali ją, widząc, że Maria szyb-
ko wstała i wyszła, udali się za nią, 
przekonani, że idzie do grobu, aby 
tam płakać. A gdy Maria przyszła 
do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzaw-
szy Go upadła Mu do nóg i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus 
ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy 
razem z nią przyszli, wzruszył się w 
duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie-
ście go położyli?” Odpowiedzieli 
Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus 
zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak 
go miłował!” Niektórzy z nich po-
wiedzieli: „Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł spra-
wić, by on nie umarł?” A Jezus po-
nownie, okazując głębokie wzrusze-
nie, przyszedł do grobu. Była to pie-
czara, a na niej spoczywał kamień. 
Jezus rzekł: „Usuńcie kamień!” Sio-
stra zmarłego, Marta, rzekła do Nie-
go: „Panie, już cuchnie. Leży bo-
wiem od czterech dni w grobie”. Je-
zus rzekł do niej: „Czyż nie powie-
działem ci, że jeśli uwierzysz, uj-
rzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc 
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry 

i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie 
wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze wzglę-
du na otaczający Mnie lud to powie-
działem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie 
posłał”. To powiedziawszy zawołał 
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, ma-
jąc nogi i ręce powiązane opaskami, 
a twarz jego była zawinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go 
i pozwólcie mu chodzić!”. (J  11,1-
44)

Liturgia Słowa V niedzieli Wiel-
kiego Postu przesiąknięta jest moty-
wem śmierci. Sama Ewangelia uka-
zuje nam śmierć przyjaciela Jezusa- 
Łazarza. Kiedy Chrystus dowiaduje 
się, że Jego przyjaciel umiera, chce 
jak najprędzej powrócić do Judei. 
Jego uczniowie Mu tego odradzają. 
Przecież chciano Go tam ukamie-
nować. Jezus chce wrócić do Betanii 
mimo niebezpieczeństwa. Ile ja je-
stem w stanie zrobić dla dobra dru-
giego człowieka? Ile zaryzykować, 
ile poświęcić? Dziwne zdanie w dzi-
siejszym Słowie wypowiada Tomasz 
Didymos(Bliźniak): Chodźmy tak-
że i my, aby razem z Nim umrzeć. 
Czy tego chce Bóg? Czy Bóg pra-
gnie śmierci człowieka? Zobaczmy, 
że Jezus nie użył tego określenia. 
Nazwał śmierć snem. Sen raczej ko-
jarzy się z czymś dobrym i miłym. 
Sen to czas odpoczynku. Śmierć jest 
odpocznieniem w Bogu. Kiedy nasz 
Pan znajdował się w pobliżu Beta-
nii, dwie siostry zmarłego „przywi-
tały” Go tym samym zdaniem: gdy-
byś tu był, mój brat by nie umarł. 
One wierzyły, o czym często słysza-
ły, że Chrystus uzdrawiał chorych. 
Wierzyły, że gdyby Jezus odwiedził 
Łazarza gdy ten jeszcze chorował to 
na pewno by go uzdrowił. A teraz? 
Teraz jest za późno- Łazarz zmarł. 
To zdanie sióstr Łazarza troszkę za-
latuje pretensjami, które też w kie-
runku Boga wyraża współcze-
sny człowiek: gdzie był Bóg? Gdzie 
był Bóg, gdy ktoś mój bliski umie-
rał? Gdzie jest Bóg, gdy na świecie 
tyle nędzy i głodu? Gdzie ten Bóg 
jest? Dlaczego nie działa? Dlacze-
go nie interweniuje? Dlaczego mil-
czy? Jezus pragnie, by zaprowadzo-
no Go do grobu Łazarza. W tej ca-
łej sytuacji, w obliczu ludzkiej tra-
gedii, ludzkiego dramatu, a co po-
daje nam ewangelista Jan: Jezus za-
płakał. To jest najkrótsze zdanie 
ewangelii, a jakże piękne. Jezusowi 
nie jest obojętny los naszych rodzin, 

los każdego z nas. On niejednokrot-
nie płacze, gdy widzi co się dzie-
je na tym świecie. Płacze, gdy czło-
wiek sprzeciwia się Bogu. Płacze, 
gdy człowiek odrzuca Boże przy-
kazania. Płacze, gdy między nami 
nie ma miłości. Chrystus chce, aby 
odsunięto kamień od grobu Łaza-
rza. Marta, kierując się zdrowym 
rozsądkiem, sprzeciwia się decyzji 
Jezusa, który, prosi, aby otworzo-
no grób. Ile razy my, podobnie jak 
Marta, w imię zdrowego rozsądku, 
sprzeciwiamy się Bogu? Jezus jed-
nak nie odpuścił. Marta dopowiada: 
Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 

czterech dni w grobie. Wielu z nas 
nosi w sobie taki grzech, ma w sobie 
jakąś słabość albo nałóg, których 
nie chcemy pokazać Jezusowi. Mó-
wimy Mu, że już cuchnie. Chrystus 
w tym czasie Wielkiego Postu chce 
odsuwać kamień do naszych serc. 
Chce tak, jak do Łazarza zawołać 
do nas: wyjdź na zewnątrz! Wyjdź 
ze śmierci do mnie, do Pana życia! 
Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i 
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i 
wierzy we Mnie, nie umrze na wie-
ki. Wierzysz w to?

Ks. Krystian Dylewski 

Zapisy na Dni młodych dla młodzieży 
prowadzi ks. robert Szyszko z parafii 
Wniebowzięcia NmP. Tel. 531 580 030.
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Kino na weekend
BarBIe W ŚWIeCIe GIer  

31.03.2017, godz. 16:00
01.04.2017, godz. 16:00
02.04.2017, godz. 16:00

animowany, przygodowy, fami-
lijny, USA / 2017 / 72 min., Od lat: 
B/O

POLSKI DUBBING
Przygotuj się na turbodołado-

waną przygodę! Gdy Barbie zo-
staje w magiczny sposób wcią-
gnięta w świat swojej ulubionej 
gry wideo, staje się jedną z poja-
wiających się w niej, ścigających 
się na wrotkach postaci. W grze 
poznaje nowych przyjaciół: uro-
czego Pana Chmurkę oraz Bel-
lę, księżniczkę na rolkach. Razem 
dowiadują się, że pewien złośli-
wy Emotkowy Wirus chce prze-
jąć kontrolę nad całą grą. Pod-
czas wspólnej podróży z pozio-
mu na poziom Barbie musi prze-
mieniać się oraz wykazać się nie-
spotykanymi umiejętnościami i 
nieszablonowym sposobem my-
ślenia, aby ocalić zespół i wygrać 
grę!

lekarSTWO Na ŻYCIe 
31.03.2017, godz. 18:00
01.04.2017, godz. 18:00
02.04.2017, godz. 18:00

thriller, USA  / 2017 /  106 min., 
od lat: 15

Wizjonerski thriller psycholo-
giczny w reżyserii nagrodzone-
go Oscarem Gore’a Verbinskie-
go, twórcy “Piratów z Karaibów”. 
Ambitny młody pracownik wiel-
kiej korporacji otrzymuje zada-
nie przywiezienia szefa swej firmy 
z idyllicznego, ale i tajemniczego 
ośrodka odnowy biologicznej, po-
łożonego w malowniczym zakąt-
ku w szwajcarskich Alpach. Ośro-
dek oferuje lekarstwo na wszel-
kie problemy i bolączki współcze-
snego świata, ale na miejscu oka-
zuje się, że nic nie jest tym, czym 
mogłoby się wydawać. Bohater 
odkrywa mroczne sekrety i musi 
walczyć, by ocalić życie – i zdrowie 
psychiczne. W rolach głównych: 
Jason Isaacs (seria ”Harry Potter”), 
Dane DeHaan (”Niesamowity Spi-
der-Man 2”) i Mia Goth (”Everest”).

NOWe CeNY, BIleTÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób l zakup biletów - 

przynajmniej 1 doba przed seansem. 

Toffi – czarno biały wesołek 
czeka na swój domek. W schro-
nisku od niedawna, nieprzy-
zwyczajony do siedzenia w za-
mknięciu, upust energii daje 
podczas spaceru.  Nieposkro-
miona energia, ewidentnie spra-
gniony biegania i kontaktu z 
człowiekiem. Rwie do przodu, 
staje na komendę, często skra-
da buziaka. Przemiły psiak pole-
ca się na przyjaciela rodziny. Tel. 
w sprawie adopcji : 91 38 60 535, 
793 844 842, 692 536 108

Wolontariusze Schronisko 
Sosnowice

Adoptuj, nie kupuj 

kącik kolekcjonera 

Nowy banknot obiegowy  
z serii „Władcy Polski”
Klub Kolekcjonera w Nowogardzie pragnie poinformować, że pojawił się nowy banknot 
obiegowy, który mamy już w swojej kolekcji.

10 lutego 2017 r., to data wpro-
wadzenia do obiegu przez Na-
rodowy Bank Polski banknotu o 
nominale 500 zł, będącego kolej-
nym banknotem z serii „Władcy 
polscy”. Znajduje się na nim wi-
zerunek Jana III Sobieskiego, po-
chodzący z jego medalionu ko-
ronacyjnego. Na przedniej stro-
nie banknotu król jest zwróco-
ny w stronę stylizowanego wize-

runku herbu rodu Sobieskich no-
szącego nazwę Janina. Po prawej 
stronie portretu władcy widocz-

ny jest szyszak husarski. Na od-
wrotnej stronie banknotu znaj-
dują się: orzeł w koronie i pałac 

w Wilanowie. Banknot jest utrzy-
many w kolorystyce szarobrązo-
wej, niebieskiej, bordowej i zielo-
nej. Prace projektowe nad nowym 
banknotem trwały dwa lata. Auto-
rem projektu graficznego jest An-
drzej Heidrich, który zaprojek-
tował również pozostałe polskie 
banknoty obiegowe. Producen-
tem banknotów, na zlecenie NBP, 
jest Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych SA. 

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

Giełda kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz Klub 

Kolekcjonera w Nowogardzie zapra-
sza na kolejną giełdę kolekcjonerską, 
która odbędzie się 9 kwietnia 2017 
roku (niedziela), o godz. 15.00 
w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry (Plac Wolności 7). W progra-
mie giełdy: skup, wymiana, wycena 
i sprzedaż następujących ekspona-
tów: monety, banknoty, medale, kar-
ty telefoniczne, znaczki filatelistycz-
ne, klasery, katalogi oraz inne eks-
ponaty kolekcjonerskie. Klub Ko-

lekcjonera i Koło Numizmatyczne 
w Nowogardzie prowadzi nabór do 
naszych Stowarzyszeń. Ażeby zostać 
naszym członkiem należy wypeł-
nić deklarację, załączyć zdjęcie oraz 
uiścić opłatę całorocznej składki. A 
na giełdę zapraszamy przede wszyst-
kim naszych członków, sympatyków 
i hobbystów. Jednocześnie informu-
jemy, że Koło Numizmatyczne w 
Nowogardzie wraz z Miejską Biblio-
teką Publiczną w Nowogardzie, bę-
dzie organizować wystawę o zasięgu 

regionalnym o tematyce „Bankno-
ty Polski i Świata”. W związku z tym, 
prosimy naszych kolekcjonerów i 
sympatyków o dostarczanie ekspo-
natów w wyżej wymienionej tema-
tyce, które zostaną wykorzystane na 
wystawie. Eksponaty zostaną sko-
piowane, a oryginały oddane właści-
cielom. Kontakt w tej sprawie: Koło 
Numizmatyczne i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Nowogardzie. 

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

•	 Oddam wersalkę w dobrym stanie, tel. 
796 835 492

•	 Przyjmę podpórkę kołową (wózek na 
zakupy i do siedzenia), tel: 514 322 170

•	 Biurko do oddania pod adresem Gen. 
Bema 37/3, parter, Kłaczyński

•	 Oddam komplet mebli w tym m.in. fo-
tele, stół, kanapa. Oddam także sprzę-
ty RTV i AGD – tel. 695 403 158

•	 Potrzebuję kuchnię gazową, szafki ku-
chenne i wersalkę z fotelami oraz pral-
kę automatyczną – Tel. 667108029

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 
733794989

•	 Potrzebuję pilnie opał, pralkę automa-
tyczną, segment kuchenny, pokojowy, 
dywan, wersalkę - Tel. 723970460

•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 
692 302 754

•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz 
meble pokojowe dziecięce - tel. 667 
353 578

•	 Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub na-
rożnik, stół tel. 735 448 007

•	 Przyjmę: telewizor Tel. 731 792 825

•	 Przyjmę: meble pokojowe, fotel dzie-
cięcy, Junkers – Tel. 501 611 350 

•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i 
kanapę do siedzenia i spania – Tel. 517 
636932

•	 Potrzebne nakrętki po napojach, mle-
ku, kawie, chemii gospodarczej dla 
chorego Miłosza, który bardzo potrze-
buje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki 
można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztu-
ki), oddam kafle – Tel. 509-528-688

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię 
nieodpłatnie do wyrównania terenu 
przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 
Tel. 607 690 741

•	 Przyjmę pralkę Frania Tel. 731 792 825
•	 Oddam półroczną kotkę, wysterylizo-

waną w dobre ręce Tel. 728 815 148
•	 Oddam kotka rasowego w dobre ręce. 

Kotek jest zadbany, szczepiony, odro-
baczony i wychowywany z psemTel. 
601 172 993 

•	 Przyjmę koncentrator tlenu przeno-

śny. Tel. 607 137 136
•	 Znaleziono rower kilka miesięcy temu, 

oddam go. Tel. 601 89 35 14 
•	 Oddam szafkę wiszącą i szafkę stoją-

cą z szufladami, kolor biały. Tel. 501 
549 818

•	 Półkotapczan rozkładany oddam. Tel. 
694 958 247

•	 Oddam dwa fotele w stanie dobrym. 
Tel. 601 324 551 

•	 Potrzebuje łóżeczka i ubranek dla nie-
mowlaka. 723 970 460

•	 Oddam biurko. 79 59 77 965
•	 Oddam 12 łóżek (dla pracowników, do 

hotelu itp.). Tel. 508 312 261
•	 Przyjmę tapczan. 782 407 851 
•	 Potrzebuje komputer stacjonarny. 723 

970 460 
•	 Oddam chłodziarko-zamrażarkę marki 

whirlpool. Tel. 663 420 422
•	 Oddam monitor i klawiaturę z myszką. 

733 794 989 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w 

ofercie można również przesyłać na adres 
mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie
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Nowa restauracja pod ratuszem

Tu ma być jak „Z INNEJ BAJKI”
W piwnicy pod Ratuszem, przy Placu Wolności, powstała nowa restauracja o nazwie „Z INNEJ BAJKI”. Choć oficjalne otwarcie lokalu planowane jest na 
przyszły tydzień, z oferty lokalu już można korzystać. Czym nowa restauracja będzie się wyróżniać na tle innych lokali gastronomicznych w mieście i co 
znajduje się w karcie dań – o tym między innymi w krótkiej rozmowie z DN opowiada właścicielka lokalu „Z INNEJ BAJKI”, pani Izabela Wyszomirska. 

Dziennik Nowogardzki: Co 
skłoniło Panią, żeby otworzyć 
restaurację?

Izabela Wyszomirska: Już od 
jakiegoś czasu chciałam otworzyć 
w Nowogardzie punkt z trady-
cyjnym, polskim jedzeniem. Jed-
nak to, że restauracja powsta-
ła w piwnicy pod ratuszem, było 
akurat dość spontaniczną decy-
zją. Jak wiadomo lokal ten stał 
dość sporo czasu pusty i mimo 
kilku przetargów nie było chęt-
nych na jego dzierżawę. Które-
goś razu mój Mąż powiedział do 
mnie: choć, weźmiemy tę restau-
rację. Tak też zrobiliśmy i dziś jest 
to perełka spośród moich pozo-
stałych lokali gastronomicznych. 

Czyli nie jest to pani pierw-
sza restauracja? 

Gastronomią zajmuję się już 
od dłuższego czasu. Posiadam 
punkt gastronomiczny między in-
nymi w Stargardzie. 

Nie boi się pani konkurencji? 
W Nowogardzie jest dość sporo 
takich miejsc.

Nie, nie boję się. Na tle innych 

restauracji wyróżnia nas przede 
wszystkim miejsce, czyli położe-
nie lokalu w centrum miasta.  Lo-
kal ten ma też swoją historię, któ-
rą często goście wspominają, więc 
mają jakiś sentyment do tego 
miejsca, a magia lat ich młodo-
ści ciągle krąży w powietrzu. Wy-
strój akurat jest kwestią gustu, nie 
każdemu musi się podobać, jed-
nak staraliśmy się, aby było baj-
kowo i romantycznie - choć bez 
przesady. Przede wszystkim chce-
my się wyróżniać jakością obsługi 
i serwowanych dań. Jedzenie na-
sze zawsze jest świeże, przygoto-
wywane przed podaniem, tak jak 
powinno być. W Nowogardzie 
jest dużo miejsc, gdzie można do-
brze zjeść - przyznaję, jednak my 
chcemy wejść na wyżyny obsługi 
gości. Będziemy dokładać wszel-
kich starań, aby ludzie, którzy do 
nas przychodzą czuli, że to oni są 
najważniejsi. Chcemy, aby czuli 
się jak przysłowiowa księżniczka 
lub książę i że ta obsługa jest na-
prawdę kompleksowa, jak to się 
mówi: od A do Z. 

Proszę powiedzieć, co znala-
zło się w karcie dań? Czym za-
skoczycie klientów?

Bazujemy przede wszystkim na 
dobrej polskiej kuchni. Podsta-
wą są dania mączne, w których 
się specjalizujemy. Wiele najróż-
niejszych pierogów, ale także ta-
kie dania zapomniane i coraz 
rzadziej spotykane, chociażby ze 
względu na trudność ich przygo-
towania, takie jak np. pyzy i kar-
tacze z różnymi farszami. Są też 
tradycyjne obiady. Staramy się 
połączyć tradycję z nowoczesno-
ścią tak, aby każdy znalazł coś 
dla siebie. Karty z menu będzie-
my zmieniać dosyć często, wpro-
wadzając dania sezonowe, by 
przyjemnie zaskakiwać gości, ale 
też po prostu nie popaść w ruty-
nę. Będą także oferty dnia i oferty 
specjalne np. dla par, czy na spo-
tkania ze znajomymi. Jeszcze jed-
ną rzeczą, jaka będzie nas wyróż-
niać to są wina, które sprowadza-
my prosto z Włoch i Hiszpanii. Są 

one bardzo dobre a ich cena jest 
przestępna. Nie jest problemem 
znaleźć dobre wino a drogie, ale 
sztuką jest znaleźć wino bardzo 
dobre o przystępnej cenie i dosto-
sowane dla większego grona. 

Kiedy nastąpi otwarcie re-
stauracji?

Oficjalne otwarcie nastąpi w 
przyszłym tygodniu, ale restau-
racja już funkcjonuje. Chcemy, 
aby mieszkańcy mogli zobaczyć, 

że już jesteśmy i działamy, dla-
tego zapraszamy wszystkich do 
spróbowania tego, co oferujemy. 
I muszę powiedzieć, że już mamy 
rezerwacje na komunie i inne im-
prezy okolicznościowe.

Restauracja to biznes wyma-
gający sporego nakładu pracy – 
ile osób znajdzie u pani zatrud-
nienie? 

W tej chwili jestem na etapie 
kompletowania zespołu. To dosyć 
trudna kwestia, dlatego czas na-
szego otwarcia się przedłużył. W 
tej chwili zobaczymy, czy zosta-
niemy w takim składzie, ale my-
ślę, że tak około 7, 8 osób będzie 
zatrudnionych. Wiadomo, że jak 
będzie potrzeba to personel bę-
dzie powiększony.

Życzymy powodzenia w pro-
wadzeniu biznesu, a przede 
wszystkim zadowolonych 
klientów. 

Dziękuję i zapraszam miesz-
kańców miasta oraz okolic do od-
wiedzenia naszej restauracji. 

DŚ

Restauracja mieści się w piwnicy pod Ratuszem
Właścicielka restauracji Izabela Wyszomirska wraz z pracownicami

Pracownice restauracji na tle barku

Wieści z I lO 

Sukces Marcina Ogiewy w olimpiadzie PCK 
Marcin Ogiewa, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie został Laureatem etapu okręgowego XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 
PCK i będzie reprezentował nasze województwo w finale ogólnopolskim. 

W piątek, 24 marca, w siedzi-
bie Zachodniopomorskiego Od-
działu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Szczeci-
nie odbyły się eliminacje do fi-
nału ogólnopolskiego Olimpia-
dy Promocji Zdrowego Stylu 
Życia. Wszyscy uczestnicy za-
kwalifikowani do etapu okrę-
gowego musieli się zmierzyć  
z testem składającym się z 30 
pytań, warunkiem koniecz-

nym przystąpienia do testu było 
przedstawienie pracy z przepro-
wadzonej akcji prozdrowotnej. 
Ostatecznie po ocenie testów 
i prac, uczeń naszego liceum, 
Marcin Ogiewa, uzyskał wy-
nik równy z wynikiem koleżan-
ki. Po emocjonującej dogrywce, 
awans wywalczył Marcin, będzie 
one reprezentował okręg za-
chodniopomorski podczas ma-
jowego finału ogólnopolskiego. 

Przygotowania do 
finału odbywać się 
będą pod czujnym 
okiem opiekunów 
p. Danuty Gutow-
skiej oraz p. Jolanty  
Machut.

Życzymy Marcinowi powo-
dzenia na finale oraz uzyskania 
indeksu na wyższą uczelnię.

Inf. własne 

Marcin Ogiewa
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Rozdział 8.
W góry zimą… Pieniny: 

Czorsztyn, Niedzica, Dębno 
Podhalańskie, Sokolica, Trzy 
Korony, Wysoka, XII 2008

[…]
11.01.2009 
Na niedzielę zaplanowaliśmy 

łażenie po górkach. Przed wyj-
ściem mieliśmy trochę obaw, czy 
warunki nam pozwolą na wę-
drówkę. Co prawda Pieniny do 
wysokich górek nie należą, ale 
zimą trzeba mieć szacunek do 
każdych. Na wycieczkę ruszyli-
śmy z rana, nie było kłopotów z 
odpaleniem samochodu, mimo 
że temperatura była bardzo ni-
ska, ani też z zaparkowaniem sa-
mochodu niemal na samej gra-
nicy Pienińskiego PN w miejscu, 
gdzie zaczyna się szlak zielony 
prowadzący na Sokolicę. Po dro-
dze widzieliśmy wędkarza stoją-
cego na środku Dunajca i łowią-
cego ryby. W takim mrozie… fa-
cet musi być nieźle zahartowa-
ny. Po mniej więcej 15 minutach 
spaceru po płaskim terenie szlak 
zaczyna prowadzić dosyć stro-
mo w górę. Mieliśmy to szczę-
ście, że przed nami ktoś przetarł 
szlak, dzięki czemu szło się zde-
cydowanie łatwiej, choć łatwo 
to pojęcie względne. Miejscami 
szlak był oblodzony, miejscami 
śniegu było trochę więcej. Ale za 
to jakie widoki. Ośnieżone drze-
wa, szron na gałęziach, po pro-
stu bajka. Co chwila przystawa-
liśmy i robiliśmy fotki. A oczy 
nie mogły się nacieszyć tymi wi-
dokami. Po blisko godzinie za-
meldowaliśmy się na Sokolicy – 
ostatni odcinek jest wspomaga-
ny barierkami (od przełęczy So-
snów – szlak niebieski). To na 
pewno duże ułatwienie. Zna-
kiem rozpoznawczym Sokolicy, 
747 m n.p.m., są reliktowe sosny. 
Według różnych źródeł najstar-
sza z nich ma ponad 500 lat. 

Ruszyliśmy w dół szlakiem 
niebieskim, kierując się na Trzy 
Korony. Po drodze mijaliśmy 
pojedynczych turystów i raz 
gdzieś większą piknikową gru-
pę. Pewnie przyjechali w góry na 
sylwestra i chcieli zmierzyć się z 

Pieninami. A my szliśmy Soko-
lą Percią na grań Pieninek, któ-
re tworzą wąski grzebień, wci-
nający się turnią Sokolicy w za-
kole Dunajca. Minęliśmy wypię-
trzenie Białych Skał wznoszą-
ce się na porośnięty jodłowym 
lasem Ociemny Wierch, 750 m 
n.p.m. Tam szlak prowadzi na 
przemian w górę i w dół wą-
skimi, kamienistymi, a niekie-
dy wręcz skalistymi ścieżkami. 
Z Ociemnego Wierchu doszli-
śmy na Przełęcz Burzana, 724 
m n.p.m., gdzie jest kolejne roz-
widlenie szlaków, skąd można 
pójść w dół szlakiem żółtym do 
Krościenka. Przed polaną Wyro-
bek mieliśmy małą zagwozdkę, 
który wybrać szlak na Trzy Ko-
rony, niebieski czy żółty? Nasze 
wątpliwości rozwiała wspomi-
nana wcześniej grupa pikniko-

wa. W takim towarzystwie nie 
chcieliśmy iść. Oni więc poszli 
żółtym, a my niebieskim w kie-
runku Góry Zamkowej, 770 m 
n.p.m. Podejście pod nią było 
dosyć strome, a już ostatnie me-
try to masakra, prawie jak śli-
zgawka. Całe szczęście, że jest 
barierka. Zrobiliśmy sobie krót-
ki odpoczynek, po czym ruszy-
liśmy dalej szlakiem niebieskim 
wznoszącym się dosyć stromo 
lasem przez Ostry Wierch, 851 
m n.p.m.

I co chwila mała przerwa na 
zrobienie kilku fotek i podzi-
wianie widoków. Świat wydawał 
się wtedy bajecznie piękny. Po 
mniej więcej trzech godzinach 
byliśmy na Trzech Koronach, 
982 m n.p.m. 

Trzy Korony to najwyższy, naj-
bardziej znany i najczęściej od-

wiedzany szczyt Pienin Wła-
ściwych (często, choć niepra-
widłowo, określane są po pro-
stu nazwą Pieniny). Od stro-
ny wschodniej sąsiadują z Ma-
łymi Pieninami, od strony za-
chodniej z Pieninami Spiskimi. 
Pieniny właściwe ciągną się od 
Czorsztyna i Niedzicy do prze-
łomu Dunajca między Leśnicą a 
Krościenkiem. No właśnie, wie-
le osób uważa ten szczyt za naj-
wyższy w całych Pieninach, a 
to nie jest prawda, bo najwyż-
sza jest Wysoka, 1050 m n.p.m., 
w pasmie Małych Pienin… Trzy 
Korony ponoć najpiękniej pre-
zentują się ze Sromowców Niż-
nych lub ze słowackiego brzegu 
Dunajca, z Czerwonego Klasz-
toru. Gdy my tam byliśmy, Trzy 
Korony pokryte były chmurami. 
Wierzchołek wieńczy pięć pio-
nowych wapiennych skał o trój-
kątnych kształtach, wśród któ-
rych wyraźnie dominują trzy 
(stąd nazwa góry) – najwyższa 
Okrąglica, Płaska Skała i Pańska 
Skała. Trzy Korony zwieńczone 
są platformą widokową. Według 
tego, co usłyszałem od Pawła, 
to latem panuje tam niesamo-
wity ścisk, a tłumy ludzi przeci-
skają się powoli wokół, by mieć 
widok na każdą stronę. Ba, wte-
dy też wstęp na nią jest płatny 
(podobnie jak na Sokolicę). Ale 
fakt, widok z Trzech Koron na-
leży do bardzo ciekawych i naj-
ładniejszych na całej trasie, wi-

dać Tatry, Gorce, a my mieli-
śmy nawet widok na odległą Ba-
bią Górę. A na platformie ludzi 
niewiele, w zasadzie był tylko 
jeden chłopak, który wyglądał 
bardzo profesjonalnie i z apara-
tem na coś czekał – zachód słoń-
ca? Tego nie wiemy. Później na 
szczyt weszło jeszcze kilka osób, 
ale my już wtedy zaczęliśmy 
schodzić. Nic dziwnego, tempe-
ratura zaczęła nam doskwierać i 
noski zaczęły marznąć. Ponadto 
pora stawała się coraz później-
sza, a my musieliśmy wrócić do 
Krościenka. W dół schodziliśmy 
nieco inaczej, niż weszliśmy, na 
zejście wybraliśmy szlak żół-
ty. Tempo mieliśmy dosyć ostre, 
choć u mnie zaczęły się proble-
my z prawym kolanem. Już kie-
dyś miałem taką kontuzję. W su-
mie nic poważnego, ale przy źle 
postawionej stopie staw kolano-
wy dawał mi się we znaki. Przed 
samym Krościenkiem postano-
wiliśmy nieco zboczyć ze szla-
ku, gdyż chcieliśmy szybko do-
stać się do samochodu. Trochę 
więc trawersowaliśmy po zbo-
czu góry. Fajnie się szło po śnie-
gu sięgającym do kolan. Pod sa-
mochodem byliśmy około go-
dziny 16.00, a w Szczawnicy kil-
ka minut później, cała wyprawa 
zajęła nam ok. siedmiu godzin. 
W Szczawnicy udaliśmy się pro-
sto na posiłek, bo nasze brzuchy 
domagały się strawy… […]

Wspomnienia z wypraw roberta Durskiego – część II 

„Podróżą przez życie”
Kontynuujemy rozpoczętą przed tygodniem publikację fragmentów książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z 
podróży, urodzonego w Nowogardzie Roberta Durskiego, który zginął tragicznie w Himalajach. Dziś druga część wspomnień, 
które specjalnie dla naszych czytelników wybrała i opracowała Katarzyna Durska - siostra R. Durskiego. Przypominamy, że dla 
uważnie czytających poszczególne fragmenty książki (a będzie ich razem 7) ogłosiliśmy konkurs.  Przy ostatnim odcinku ukaże 
się kupon z pytaniem konkursowym dotyczącym jednego szczegółu związanego z miejscami, które odwiedził Robert Górski, w 
trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie i dostarczą do nas 
prawidłowo wypełniony kupn, wylosujemy dwa egzemplarze książki zawierającej zapiski z wypraw Roberta Durskiego, ufundo-
wane przez rodzinę zmarłego tragicznie podróżnika. Zapraszamy, zatem do uważnej lektury!

Robert Durski.  fot. W. Nowak

Na zamarzniętym szczycie Sokolica, Pieniny
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Wspomnienie o Bronisławie Bystroniu - cz. 1
Rano 9 lutego 2017 zadzwonił do mnie kolega z liceum nowogardzkiego, Eryk Lipiński. Po intonacji pierwszych słów domyśliłem się, że stało się coś nie-
dobrego. Eryk powiedział, że nasz nauczyciel i przyjaciel Bronisław Bystroń nie żyje. 

Tego samego dnia Wydział In-
formatyki Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicz-
nego przedstawił na swojej stro-
nie internetowej następującą in-
formację:

Z głębokim żalem zawiadamia-
my, że dnia 8 lutego 2017 r. zmarł 
śp. mgr Bronisław Bystroń - dłu-
goletni pracownik Instytutu Fizy-
ki. Msza św. żałobna odprawio-
na zostanie w sobotę 11.02.2017 
r. roku, o godzinie 13.30 w koście-
le Św. Antoniego z Padwy w Koby-
lance. Pogrzeb odbędzie się bezpo-
średnio po Mszy św. pogrzebowej 
na cmentarzu w Kobylance. 

Bronisław Bystroń urodził się 
24 lipca 1938 na Kaszubach. Stu-
diował fizykę na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W 1963 roku pojawił się w No-
wogardzie, gdzie od września za-
czął uczyć fizyki w tutejszym Li-
ceum. Profesor Bystroń przyszedł 
do naszego liceum w tym samym 
czasie, co Roman Gruchała, na-
uczyciel matematyki. Myśleliśmy, 
że obaj byli w tym samym wie-
ku. Okazało się, że pan Gruchała 
był młodszy od pana Bystronia o 
dwa lata. Pan Bystroń, po zakoń-
czeniu nauczania w nowogardz-
kim LO, we wrześniu 1966 zaczął 
pracę w Technikum Chemicznym 
i Zasadniczej Szkole Chemicznej 
w Szczecinie przy ul. Felczaka. Po 
paru latach również Roman Gru-
chała opuścił Nowogard i prze-
niósł się do Koszalina; w latach 
1974 - 2002 był wicedyrektorem 
tamtejszego I LO.  

Ja w 1966 rozpocząłem naukę 
w pomaturalnym studium han-
dlu zagranicznego w Szczecinie. 
Kilka razy spotkałem pana Bro-
nisława w pociągu, gdy wraca-
liśmy po niedzieli do Szczecina. 
Pan Bystroń nie tylko uczył fizy-
ki, ale też był wychowawcą paru 
klas, m.in. klasy ZL 1966-1969 
w Zasadniczej Szkole Chemicz-
nej i klasy T1 1967-1972 w Tech-
nikum Chemicznym. Wykształcił 
liczne grono laborantek (chłopcy 
niezbyt licznie garnęli się do tych 
szkół), które później znalazły pra-
cę w laboratoriach Sanepidu i Po-
lcargo oraz zakładów produkcyj-
nych (np. Superfosfat, Fabryka 
Farb i Lakierów). 

Po rozstaniu ze szkołami che-
micznymi Bronisław Bystroń 
został pracownikiem nauko-
wym Politechniki Szczecińskiej 
(obecnie Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny), 
gdzie spotkał się ze swoimi daw-
nymi uczniami LO w Nowogar-
dzie - Ignacym Erykiem Lipiń-
skim i Zbigniewem Zarzyckim. 
Dawni uczniowie stali się jego 
kolegami. 

Bronisław Bystroń był człon-
kiem Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego założonego w roku 
1920. W logo Towarzystwa, 
oprócz polskiej nazwy, jest tak-
że łacińska: SOCIETAS PHYSI-
CORUM POLONIAE - Experi-
mento et Mente (eksperymento-
wać i myśleć). Chyba ta senten-
cja - eksperymentować i myśleć 
- najlepiej określa naszego Pro-
fesora. 

Polskie Towarzystwo Fizyczne 
wydaje czasopismo Postępy Fizy-
ki służące krzewieniu wiedzy fi-
zycznej w Polsce. Periodyk uka-
zuje się od 1949 i jest w zamie-
rzeniu twórców źródłem wiedzy 
o najważniejszych wydarzeniach 
w fizyce na świecie i w Polsce. I to 

właśnie „mgr Bronisław Bystroń 
w Instytucie Fizyki Politechniki 
Szczecińskiej zajmował się zbie-
raniem składek członkowskich 
PTF i opłat za prenumeratę Postę-
pów Fizyki”. Można było kontak-
tować się z Nim w Demonstra-
torni Wydziału  Mechanicznego 
ZUT (wg Info ZUT). 

W roku 1991 Bronisław By-
stroń otrzymał nagrodę Polskie-
go Towarzystwa Fizycznego dla 
wyróżniających się nauczycie-
li. Na liście laureatów tej nagrody 
jest niewiele osób z naszego wo-
jewództwa.

Bronisław Bystroń interesował 
się również numizmatyką. Parę 
razy jadąc do pracy widziałem 
go stojącego w kolejce pod Naro-
dowym Bankiem Polskim na uli-
cy Starzyńskiego w Szczecinie. W 
kwietniu 2004 uwiecznił go na 
zdjęciach fotoreporter „Kuriera 
Szczecińskiego”. Widać na nich 
Profesora ubranego w skórzaną 
kurtkę, dyskutującego z innymi 

numizmatykami, zapewne o no-
wej monecie, o którą chcieli po-
większyć swoje zbiory.

Czasami spotykałem Profe-
sora w przychodni studenckiej 
przy ul. Sikorskiego w Szczeci-
nie. Leczyliśmy się u tej samej le-
karki. Raz spotkałem Go na zna-
nym szczecińskim targowisku 
zwanym Manhattanem. Mieszkał 
w pobliżu, na ul. Kadłubka. Tak, 
jak wcześniej w pociągu, były to 
spotkania przypadkowe. Nieprzy-
padkowe były natomiast spotka-
nia na zjazdach szkolnych i kla-
sowych. Profesor był na naszych 
zjazdach absolwentów w 1987, 
1996 i 2015, był też na naszych 
spotkaniach klasowych w 2008, 
2009, 2010, 2012 i 2014.  Wiem, 
że bywał też na spotkaniach in-
nych roczników. Tak, jak Profeso-
ra łączyły więzi sympatii z nowo-
gardzkim LO, tak było też ze szko-
łami chemicznymi. Na stronach 
Naszej Klasy można znaleźć zdję-
cia przedstawiające uroczystości 
w dn. 30.05.2009, zorganizowane 
z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół 
Chemicznych istniejących w la-
tach 1950-1995. Na dwóch zdję-
ciach widać naszego Profesora w 
Zamku Książąt Pomorskich. 

Niestety, na nasze spotkanie „50 
lat po Maturze” w czerwcu 2016 
nie przybył. Przebywał wtedy już 
w szpitalu, gdyż zaczął chorować. 
Zmarł po ciężkiej chorobie 8 lu-
tego 2017 w Szczecinie. Pochowa-
ny został 11 lutego 2017 na cmen-
tarzu w Kobylance. Na pogrzeb 
przyjechali byli uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie, Technikum Chemicz-
nego w Szczecinie oraz koledzy i 
współpracownicy z Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego. Wieniec ufundo-
wany przez byłych uczniów no-
wogardzkiego LO ozdobiony był 
szarfą z następującym napisem:  

ŻEGNAJ PROFESORZE B.B. - 
NASZ DROGI PRZYJACIELU - 
MATURZYŚCI Z 1966 R. LO W 
NOWOGARDZIE. 

Kolega Eryk Lipiński nad trum-
ną Profesora wygłosił krótką, ale 
wzruszającą mowę. Powiedział, 
że „Bronek” (tak poufale mówi-
liśmy o Nim) był najpierw na-
szym nauczycielem a potem stał 
się przyjacielem, był z nami na ty. 
Mówił o Jego pasji, którą była fi-
zyka. Wspomniał też o tym, że 
„Bronek” bardzo lubił tańczyć na 
naszych spotkaniach.  Profesor 

spoczął na cichym leśnym cmen-
tarzu w Kobylance. Było chłod-
ne, ale słoneczne, sobotnie popo-
łudnie.

Na stronach internetowych ci, 
którym dane było poznać Profe-
sora, tak Go wspominali:

Władysław Studziński: Przykra 
wiadomość. Znałem profesora By-
stronia, choć mnie nie uczył, ale 
wiem że był prawym człowiekiem 
i nauczycielem.

Henryka Szymaniak (Gojlik): 
Żal...mnie uczył, niech mu ziemia 
lekką będzie.

Wiesława Potyrańska (Win-
czewska): czasami uczył nas w za-
stępstwie ...

Joanna Mania (Niećko): Bardzo 
przykra wiadomość. Był prawym 
człowiekiem wiem coś na ten te-
mat....długo z Nim rozmawiałam, 
wspominając dawne trudne czasy. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać 
Panie.....

Aleksadra Marszałł (Kempa): 
Przykro...

Jadwiga Cichecka (Karolczuk): 
Zapamiętam Go jako wspaniałe-
go człowieka, nauczyciela. Wspo-
minam Go jako wspaniałego, spo-
kojnego człowieka... 

Janusz Pietruszewski: Był wspa-
niałym człowiekiem.

Renata Dembicka (Antas): Bar-
dzo przykro. Nie wiem czy moich 
kilka słów wniesie coś nowego do 
wspomnień o naszym Panu Profe-
sorze, ale spróbuję. Pan Bronisław 
Bystroń do Nowogardu przyjechał 
jako młody nauczyciel   w 1963 r. 
Mieliśmy to szczęście, że został wy-
chowawcą klasy VIII C, do której ja 
też uczęszczałam. Był wychowaw-
cą naszej klasy przez dwa lata, czy-
li byliśmy jedyną klasą, która miała 
tak wspaniałego wychowawcę. Nie-
stety ku naszemu niezadowoleniu w 
1966 r. wyjechał do Szczecina. Był 
nauczycielem, który nie tylko wy-
magał i nauczał, ale był prawdzi-
wym przyjacielem młodzieży. Or-
ganizował nam spotkania poza lek-
cyjne przy płytach ulubionych wy-
konawców, dużo też   rozmawiali-
śmy na różne interesujące nas tema-
ty. Po wyjeździe nie zerwał kontak-
tu z uczniami z Nowogardu. Spoty-
kaliśmy się na szkolnych zjazdach, 
już nie jako nauczyciel - uczniowie 
ale na stopie koleżeńskiej. Był jedy-
nym Profesorem, który nie opuścił 
ani jednego spotkania. Będzie nam 
Go brakowało. Już się nie spotkamy 
na szkolnych zjazdach.

cdn. 

Jedno z ostatnich zdjęć Bronisława Bystronia. 17.04.2017 - 7-lecie Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie
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Zachodnia liga mTB - moryń

Kolarze z Nowogardu na podium
W niedzielę (26 marca), na trasie Moryń - Pojezierze została zainaugurowana Zachodnia Liga MTB. W zawodach wystartowali kolarze z Nowogardu, któ-
rzy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 

Wyścig Moryń-Pojezierze był 
pierwszym akcentem zmagań w 
ramach Zachodniej Ligi MTB. Na 
linii startu stanęło 6 zawodników 
z Nowogardu startujących indy-
widualnie oraz dwie pary utwo-
rzone przez ojca i syna. W Mo-

ryniu o medale walczyli: Anna 
Kłos, Arkadiusz Pietruszewski, Ja-
nusz Pietruszewski, Marek Szy-
mański, Adam Wielowski - ci ko-
larze ścigali się na głównym dy-
stansie 50 km oraz Jan Baran star-
tujący w kategorii Amator na dy-
stansie 25 km. W parach walczy-

li Robert i Jakub Krause oraz Ja-
cek i Grzegorz Fecak, startują-
cy na dystansie 25 km. Najlepszy 
czas spośród wszystkich nowo-
gardzkich kolarzy uzyskał Arka-
diusz Pietruszewski, który poko-
nał 50 km z czasem 01:54:40. Ko-

larz z Nowogardu startował w sil-
nie obsadzonej kategorii wiekowej 
M4, w której zajął 11. miejsce, na-
tomiast w Open Mężczyzn 36. po-
zycję. Bardzo ładnie w kategorii 
wiekowej M6a zaprezentowali się 
Janusz Pietruszewski oraz Marek 
Szymański. Janusz Pietruszewski 

pokonał 50 km z czasem 02:06:16, 
zajmując 1. miejsce w swojej kate-
gorii, natomiast Marek Szymański 
z czasem 02:06:17 uplasował się 
na 2. stopniu podium. Anna Kłos 
rywalizująca w kategorii K1, po-
konała trasę z wynikiem 02:22:38, 
dzięki czemu wywalczyła 3. miej-
sce w swojej kategorii oraz 114. 
pozycję w Open. Duży pech przy-
trafił się Adamowi Wielowskie-
mu. Kolarz z Nowogardu złapał 
gumę na trasie wyścigu, dlatego 
jego wynik nie jest tak imponu-
jący, jaki mógłby być. Adam Wie-
lowski dojechał do mety z wyni-
kiem 02:35:42, przez co w swojej 
kategorii wiekowej M4 zajął 41. 
miejsce. Na dystansie 25 km w 
kategorii Amator walczył Jan Ba-
ran. Nowogardzianin uzyskał czas 
01:11:44. W rywalizacji par, Ro-
bert i Jakub Krause zwyciężyli, 
jednak zostali następnie zdyskwa-
lifikowani, gdyż okazało się, że 
syn ma za dużo lat, aby wspólnie 
jechać w tej kategorii. Tym samym 
ze złotych medali cieszyli się Jacek 
i Grzegorz Fecakowie, którzy po-
konali 25 km z czasem 01:00:30. 
Gratulujemy naszym kolarzom 
uzyskanych wyników oraz życzy-
my im kolejnych udanych startów. 

KR

VIII Otwarte mistrzostwa Pomorza w kulturystyce i Fitness

Nowogardzianie bez medali
W niedzielę (26 marca), w Bytowie odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness. W zawodach wystartowali reprezentanci Po-
morzanina Nowogard. Tym razem, pomimo obecności kulturystów z Nowogardu w ścisłych finałach, obyło się bez medali. 

W Bytowie wystąpiło 6 repre-
zentantów Nowogardu, spośród 
których, aż trzech zawodników 
otarło się o podium. Najbliżej me-
dali byli Natalia Goc, Maciej Ra-
tajczak oraz Damian Kuffel. Nata-
lia Goc zaprezentowała się na sce-
nie w fitness sylwetkowym kobiet 
- wszechkategorii. Reprezentant-
ka Nowogardu awansowała do fi-
nałowej rozgrywki, gdzie osta-
tecznie zajęła 4. miejsce. Całe po-
dium zdominowały zawodniczki 
Pomorskiego Stowarzyszenia Tre-
nerów Osobistych z Gdyni. Da-
mian Kuffel zaprezentował się w 
kulturystyce klasycznej mężczyzn 
- wszechkategorii. Zawodnik Po-
morzanina uplasował się na 4. 
miejscu, gdzie do podium zabra-
kło mu zaledwie jednego punk-
tu. Zwyciężył zawodnik z Ustki - 
Artur Wilemski. Maciej Ratajczak 
również zajął 4. miejsce, startu-
jąc w kulturystyce mężczyzn do 
80 kg. W tej kategorii najlepszy 

był Paweł Saniewski z klubu UKS 
Black & White Ostrowiec Święto-
krzyski. W finałowej szóstce zna-
lazł się również Kamil Strzeszew-
ski, który startuje w kulturystyce 
mężczyzn powyżej 90 kg. Nowo-
gardzianin uplasował się ostatecz-
nie na 5. miejscu. W tej kategorii 
zwyciężył Łukasz Marcinkowski z 
KS Paco Lublin. W Bytowie wy-
startowali również Michał Śnie-
gowski oraz Marcin Pieczaba. Za-
wodnicy Pomorzanina rywalizo-
wali w tej samej kategorii, co Da-
mian Kuffel, czyli w kulturystyce 
klasycznej mężczyzn - wszechka-
tegorii. Michał Śniegowski upla-
sował się na 8. pozycji, natomiast 
Marcin Pieczaba został sklasyfi-
kowany na 10. miejscu. Dla za-
wodników Pomorzanina był to 
kolejny etap przygotowań do zbli-
żających się Mistrzostw Polski w 
Kulturystyce, które odbędą się w 
Kielcach. 

KR Zawodnicy Pomorzanina tym razem wrócili z Bytowa bez medali

Anna Kłos - pierwsza z prawej, wywalczyła brązowy medal w swojej kategorii Janusz Pietruszewski w Moryniu zwyciężył w swoim przedziale wiekowym

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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„Pomorzanki” bez anity Piotrowskiej i małgorzaty labudy

Rozpoczynają walkę o awans
W najbliższą sobotę (1 kwietnia), piłkarki Pomorzanina Nowogard zainaugurują rundę wiosenną. Nowogardzianki do rozgrywek przystąpią osłabione 
odejściem Anity Piotrowskiej oraz Małgorzaty Labudy. Zespół zostanie za to wzmocniony powrotem Patrycji Kozioł oraz Małgorzaty Wołk. Ponadto do 
Pomorzanina dołączyła nowa bramkarka - Weronika Jurewicz.  

Piłkarki Pomorzanina są lider-
kami III Ligi Kobiet i nad dru-
gim Zalewem Stepnica oraz trze-
cią Falą Międzyzdroje, wypraco-
wały sobie 4 punkty przewagi. To 
spora zaliczka jak na tę ligę, ale 
awans do II Ligi trzeba będzie so-
bie wyszarpać, bez najważniejszej 
piłkarki. Anita Piotrowska ogłosi-
ła, że żegna się z zespołem Pomo-
rzanina. Taką samą decyzję podję-
ła Małgorzata Labuda. Obie panie 
wraz z Pawłem Błaszczykiem pro-
wadziły również zajęcia w Akade-
mii Piłkarskiej Pomorzanina. Jak 
poinformował nas Paweł Błasz-
czyk, dziewczyny tłumacząc swo-
ją decyzję, argumentowały ją bra-
kiem czasu, na kontynuowanie 
swojej gry. Anita Piotrowska pod-
biła serca nowogardzkich kibiców 
pięknymi bramkami i nieprzecięt-
nymi umiejętnościami. Pełniąc 
rolę drugiego trenera w kobiecej 
drużynie, z czasem wycofała się z 
pola gry i zajęła pozycję bramkar-
ki. Całą rundę jesienną Piotrow-
ska była bramkarką, jednak w na-
głych wypadkach, gdy jej koleżan-
kom nie szło, bywało, że wchodzi-
ła do gry w polu, odwracając losy 
meczów. Jak będzie wyglądała gra 

kobiecego zespołu bez tej waż-
nej zawodniczki? Między słupka-
mi zastąpi ją nowa twarz w nowo-
gardzkim zespole - Weronika Ju-
rewicz, która ma za sobą epizod 
gry w Fali Międzyzdroje. Poza tym 
do gry wrócą dwie równie waż-
ne dla Pomorzanina na przestrze-
ni kilku lat piłkarki. Jedną z nich 
jest Patrycja Kozioł, która w no-
wogardzkim zespole stanowiła 
o sile ataku. Napastniczka z No-
wogardu nie występowała w run-
dzie jesiennej, jej powrót na pew-

no będzie sporym wzmocnieniem. 
Tak samo jak powrót, po również 
półrocznej przerwie, Małgorzaty 
Wołk, która występuje w pomo-
cy. Wierzymy, że obydwie piłkarki 
przyczynią się do osiągania kolej-
nych zwycięstw i w efekcie upra-
gnionego od dawna awansu do II 
Ligi. Na początek nowogardzianki 
będą musiały sprawdzić się z Vic-
torią Sianów, która rzekomo doko-
nała sporych wzmocnień. Następ-
nie podopieczne Pawła Błaszczy-
ka wybiorą się do Kołobrzegu, na 
mecz z bardzo silną Kotwicą, któ-
ra traci mało goli, dzięki temu, że 
ma w składzie bramkarkę repre-
zentacji Polski. Z kolei w trzecim 
meczu, „Pomorzanki” na własnym 
boisku zagrają z Zalewem Stepni-
ca, czyli z wiceliderkami rozgry-
wek. Te trzy pierwsze pojedynki 
mogą okazać się niezwykle ważne, 
jeśli Pomorzanki wywalczą kom-
plet punktów, jedną nogą będą 
już w II Lidze. Może być również 
tak, że po tych trzech spotkaniach 
awans znacząco się oddali... Przy 
artykule publikujemy aktualną ta-
belę rozgrywek oraz terminarz 
rundy wiosennej. 

KR   

III Liga Kobiet 2016/2017
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 9 23 43 6 7 2 0
2 Zalew Stepnica 9 19 28 16 6 1 2
3 Fala Międzyzdroje 9 19 37 7 6 1 2
4 AP Kotwica Kołobrzeg 9 17 39 7 5 2 2
5 Victoria Sianów 9 15 47 24 5 0 4
6 Vielgovia Szczecin 9 13 23 13 4 1 4
7 Błękitni II Stargard 9 12 22 27 4 0 5
8 Olimpia III Szczecin 9 7 14 36 2 1 6
9 Energetyk Junior Gryfino 9 5 19 29 1 2 6
10 Hattrick Kołobrzeg 9 0 0 107 0 0 9
Runda wiosenna
10. kolejka (1 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Victoria Sianów   (13:00)
11. kolejka (8 kwietnia):
Kotwica Kołobrzeg - Pomorzanin Nowogard  (11:00)
12. kolejka (22 kwietnia):
Pomorzanin Nowogard - Zalew Stepnica   (13:00)
13. kolejka (29 kwietnia):
Błękitni II Stargard - Pomorzanin Nowogard  ( --||-- )
14. kolejka (6 maja):
Pomorzanin Nowogard - Hattrick Kołobrzeg  (13:00)
15. kolejka (14 maja):
Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard  (12:00)
16. kolejka (20 maja):
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino  (13:00)
17. kolejka (27 maja):
Pomorzanin Nowogard - Fala Międzyzdroje  (13:00)
18. kolejka (4 czerwca):
Olimpia III Szczecin - Pomorzanin Nowogard  (16:00)

Patrycja Kozioł po półrocznej przerwie 
znów będzie stanowiła o sile ataku Po-
morzanina.

Inauguracja rundy wiosennej w lidze kobiet

Pomorzanin zagra z „Wyspiarzami”
Na dobre ruszyły rozgrywki piłkarskie dla nowogardzkich kibiców. W najbliższy weekend na stadionie w Nowogardzie swoje mecze rozegrają trzy zespo-
ły Pomorzanina. Wszystko rozpoczną piłkarki Pomorzanina, które podejmować będą Victorię Sianów. Po meczu kobiet na boisko wybiegną seniorzy, aby 
zmierzyć się z Flotą Świnoujście. Z kolei w niedzielę, juniorzy Pomorzanina podejmować będą Energetyk Gryfino. 

W sobotę (1 kwietnia), o godzi-
nie 13:00, rundę wiosenną zain-
augurują zawodniczki Pomorza-
nina Nowogard. O tym, w jakim 
składzie przystąpią do tego meczu 
podopieczne Pawła Błaszczyka in-
formujemy w odrębnym artyku-
le, jedno jest pewne, mecz z Vic-
torią Sianów, która wzmocniła się 
w przerwie zimowej, zweryfikuje 
szanse „Pomorzanek” na awans do 
II Ligi. Przypomnijmy, że piłkarki 
z Sianowa spadły z II Ligi Kobiet, 
a w swoim pierwszym trzecioligo-
wym występie, dostały spore lanie 
od Pomorzanina. Nowogardzian-
ki na boisku Victorii wygrały 0:6. 
Z czasem piłkarki z Sianowa za-
częły punktować i obecnie z licz-
bą 15 punktów, zajmują 6. miej-
sce w ligowej tabeli. Victoria na 
wyjazdach grała lepiej niż na wła-
snym boisku. W dotychczasowych 
4 meczach, piłkarki z Sianowa wy-
grały 3 razy oraz zanotowały 1 po-
rażkę, a wszystko to przy impo-

nującym bilansie bramkowym 36 
strzelonych i 8 straconych goli. Po-
morzanki na swoim boisku jeszcze 
nie zaznały porażki i wierzymy, że 
w sobotę podtrzymają swoją se-
rię. Niedługo po tym meczu, o go-
dzinie 16:00, kibice z Nowogardu 
będą mogli obejrzeć swoich piłka-
rzy w starciu z liderami rozgrywek 
- Flotą Świnoujście. „Wyspiarze” są 
niekwestionowanym faworytem 
do awansu, do tej pory uzbierali 
46 punktów, notując 15 zwycięstw, 
1 remis i 1 porażkę. Nad drugim 
w tabeli Wichrem Brojce, Flota ma 
już 7 punktów przewagi. Piłkarze 
ze Świnoujścia na boiskach rywa-
li wygrali 6 spotkań oraz zaliczy-
li swoje dwie „wpadki”, a wszyst-
ko to przy 31 strzelonych i 9 stra-
conych golach. W pierwszym me-
czu, Pomorzanin przegrał w Świ-
noujściu 6:0. Wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go spróbują napsuć rywalom spo-
ro krwi, choćby tak, jak w ostatniej 

kolejce zrobili to przedostatni w li-
gowej tabeli piłkarze, Tanowii Ta-
nowo. Przypomnijmy, że skazani 
na pożarcie zawodnicy z Tanowa 
do 70. minuty prowadzili w Świ-
noujściu 1: 2, by ostatecznie prze-
grać po walce 3:2. Niech to będzie 
punkt odniesienia dla Pomorza-
nina, że Flotę można postraszyć. 
W niedzielę (2 kwietnia), o godzi-
nie 16:00, juniorzy starsi Pomo-
rzanina zagrają na własnym bo-
isku z Energetykiem Gryfino. Ry-
wale plasują się w dolnej części li-
gowej tabeli zajmując 9. miejsce, z 
9 punktami na koncie. Energetyk 
na boiskach rywali wygrał 1 mecz, 
1 spotkanie zremisował, natomiast 
w 3 pojedynkach przegrał, strze-
lając jedynie 4 i tracąc 13 goli. W 
pierwszym meczu obydwu dru-
żyn, Pomorzanin pewnie wygrał 
w Gryfinie 0:5. Przy artykule pu-
blikujemy komplet gier w poszcze-
gólnych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
18. kolejka:
Tanowia Tanowo - Pomorzanin Krąpiel  (01.04; 15:00)
Błękitni Trzygłów - Masovia Maszewo  (01.04; 15:00)
Odrzanka Radziszewo - Promień Mosty  (01.04; 15:00)
Pomorzanin Nowogard - Flota Świnoujście (01.04; 16:00)
Sparta Gryfice - Mewa Resko   (01.04; 16:00)
Iskierka Szczecin - Sarmata Dobra   (01.04; 18:00)
Ehrle Dobra Szczecińska - Zootechnik Kołbacz (02.04; 11:00)
Wicher Brojce - Orzeł Łożnica   (02.04; 13:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Victoria Sianów  (01.04; 13:00)
Energetyk Gryfino - Kotwica Kołobrzeg  (01.04; 17:00)
Hattrick Kołobrzeg - Błękitni II Stargard  (01.04; 19:00)
Vielgovia Szczecin - Zalew Stepnica  (02.04; 12:00)
Fala Międzyzdroje - Olimpia III Szczecin  (02.04; 13:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
13. kolejka:
Unia Dolice - Odra Chojna   (02.04; 11:00)
Światowid Łobez - Kluczevia Stargard  (02.04; 12:00)
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino (02.04; 16:00)
SALOS II Szczecin - Sparta Gryfice  (02.04; 17:00)
SCRS Barlinek - Zorza Dobrzany   (05.04; 17:00)
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

Przekaż 1% podatku dla PATRYCJI
chorej na mukowiscydozę

 KRS 0000097900 z dopiskiem „dla Patrycji Jadwiżyc” 
Darowizny na konto 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC” Podopieczna Fundacji MATIO

D������� Pa��y�j�
� ro���n�

Proszę o 1% Twojego podatku
to on pozwala mi... dłużej oddychać...

 Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje
Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 

dochodowego na moje konto,które jest prowadzone  
w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stward-
nienie rozsiane (SM). Tylko kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycznym przeka-
zać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej , a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich
Niżej podaję nazwę Fundacji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Konta 951440 1440 0000 2133 
5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba
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Podaruj 1% podatku na szlachetny cel !!!
Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem 
czterokończynowym z zaburze-
niami oddychania.

Mojej choroby nie można wy-
leczyć farmakologicznie, jedyną 
pomocą i nadzieją w  leczeniu 

była i w dalszym ciągu jest sys-
tematyczna rehabilitacja.  Tyl-
ko dzięki niej oddycham bez 
respiratora, utrzymuję pozycję  
siedzącą na wózku i  poruszam  
lewą ręką.   Nie jestem zdolna 
do samodzielnej egzystencji, 
potrzebuję całodobowej po-
mocy (mama zajmuje się moją 
opieką 24h na dobę a tata jest 
na rencie po wylewie krwotocz-
nym).

  Opłaty za lekarstwa, środki 
pielęgnacyjne, ciągła rehabili-
tacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych ośrodkach są 
bardzo kosztowne.  Dzięki ćwi-
czeniom z rehabilitantem moje 
ręce, nogi, wszystkie stawy są w 
dobrej kondycji żeby to utrzy-
mać potrzebuję regularnej re-
habilitacji.  Pragnę prosić ludzi 
dobrej woli o wsparcie i prze-
kazanie  1 % podatku na moje 
leczenie. Za ofiarność i bezinte-
resowną pomoc płynącą z serca 
bardzo dziękuję.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
 WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:    Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

Podaruj 1% podatku  
na szlachetny cel !!!

Nazywam  się Paulina Skrzyniarz, 
mam 30 lat.

Od roku mieszkam w Nowogardzie 
a pochodzę z Dobrej.

W 2008 r. nagle zachorowałam 
na  poprzeczne zapalenie rdzenia 
kręgowego  z porażeniem cztero-
kończynowym z zaburzeniami od-
dychania.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w  leczeniu była i w 
dalszym ciągu jest systematyczna 
rehabilitacja.  Tylko dzięki niej od-
dycham bez respiratora, utrzymuję 
pozycję  siedzącą na wózku i  poru-
szam  lewą ręką.   

PRZEKAŻ 1%  
PODATKU DOCHODOWEGO 

WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000308316

z dopiskiem:    Paulina 
Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny 
można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Mój blog: www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Zosia córka Agnieszki Turowskiej ur. 
26-03-2017 z Łobza

Piotr syn Mireli Bednarek ur. 27-03-
2017 z Łobza

Rozalia córka Marty Czechowicz ur. 28-
03-2017 ze Szczecina

Oskar syn Beaty i Marka ur. 27-03-2017 
z Krzemiennej

Nikola córka Karoliny Grzybowskiej ur. 
28-03-2017 z Łobza

Oliwia córka Marty Balbus ur. 29-03-
2017 z Nowogardu

Nikodem syn Magdaleny Wypart ur. 
26-03-2017 ze Sikorek

Hania córka Anny Bąk ur. 25-03-2017 
z Bienic

Jakub syn Adrianny i Mariusza Rut-
kowskich ur. 27-03-2017 z Nowogardu

Gracjan syn Roksany Zalewskiej ur. 29-
03-2017 z Nowogardu

Aleksander syn Natalii Więzowskiej ur. 
29-03-2017 z Trzechla

Hania córka Anety i Adama Poprawa 
ur. 27-03-2017 z Ostrzycy
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SPrZeDam mIeSZkaNIe 
o pow. 91m2, w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz  
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 

608 330 928

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

SOBOTa Dla ZDrOWIa - 
"PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PamIĘTaJ! O ZDrOWIe mUSISZ ZaDBaĆ Sama!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

„kOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. k.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZaTrUDNI:
1. meCHaNIkÓW SamOCHODOWYCH
2. POmOCNIkÓW meCHaNIkÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

kSIĘGOWa / kSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

kIerOWCa
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle Słonecz-
ne. 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

• Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum. Tel. 730-096-281

•	 Wynajmę/kupię garaż ul. 5 Marca lub 
Zamkowa. Tel. 500 508 904 

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 
605-749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Wynajmę mieszkanie firmie. 601 835 453 

•	 Sprzedam gospodarstwo ekologiczne 
w okolicy Nowogardu 12 h. Klasa IV. 608 
791 487 

•	 Sprzedam działkę na Bema. 791 810 264 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe. Cena do uzgodnienia. 
Tel.. 667 353 565 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła. Tel. 
721 157 443 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
parter. 607 289 477 

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
monte Casino. 695 400 600

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
dla firmy. Tel. 693 850 197 

•	 Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia. 
607 289 286 

• Wynajmę pomieszczenia magazyno-
we, miejsce parkingowe, ogrodzone, 
monitoring. 601 544 530 

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w Lestkowie. 
601 636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. Zamkowej lub zamienię na dwupoko-
jowe z dopłatą. 788 566 432 

•	 Sprzedam działkę 29 ar, 8 km od Nowo-
gardu, media, 12 zł za m2. 669 517 975 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam corsa C 600 zł. 519 385 158

•	  Sprzedam Citroen xsara picasso 2.0 HDI, 
2004 rok. Tel. 608 708 676 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i 
chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam SkODa OkTaVIa kOmBI – 
1.6 101km benzyna, 1999r. W cenie 
dodatkowy komplet opon zimowych 
na stalowych felgach, Tel. 507 100 280 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-

nar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym sta-
nie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 
502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do 60 blaszak, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• kurki nioski odchowane powyżej 7 ty-
godni. Sprzedaż od 27.03, Żabowo 13. 
Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak stan bar-
dzo dobry. Cena do uzgodnienia. 724 
049 451 

•	 Sprzedam kopaczkę dwurzędową, siew-
nik zbożowy Poznaniak, sadzarkę dwu-
rzędową. Pług trzyskibowy ciągnikowy. 
601 577 365, 603 363 207 

•	 Tuczniki sprzedam. 606 576 417

•	 Sprzedam ciągnik C-355. 91 418 39 47 

 USŁUGI
• PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 

WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ 
SamOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TerIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ 
/ laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZe-
NIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• TraNSPOrT-PrZePrOWaDZkI. 665 
720 037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z wieloletnim 
doświadczeniem, poddaszy, adaptacja 
pomieszczeń, glazura, terakota, elewa-
cje. Więcej informacji pod numerem 608 
825 600 

• POlVaN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na naj-
lepszy blok. Tel. 731 517 928 

•	 Dachy, ocieplenia. 660 879 108 

•	 Wykonam prace remontowe. 691 430 
490

•	 Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, moski-
triery. 695 181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 
250 383 GeO- GIS- PrOJekT Sp z o.o.

• Transport usługi. 601 544 530

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. Tel. 
530 395 368 

•	 Zatrudnie młodą dziewczynę dorywczo 
na soboty do sklepu w godz. 8-16.00. 
530 395 368 

•	 Zatrudnię do pracy biurowej, wymagana 
znajomość językow obcych. 601 472 947 

•	 Zatrudnię spedytora ze znajomością ję-
zyka angielskiego. 530 924 991 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Przyjme pracownika na budowę z do-
świadczeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W 
NOWOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE 
OSOBĘ DO PRACY W SKLEPIE MEBLO-
WYM. JAKO KIEROWCA/ MAGAZYNIER/ 
MONTER MEBLI.WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT. B. CV PROSZE SKŁADAC W 
SKLEPIE MEBLOWYM KWADRAT MEBLE 
UL.ARMII KRAJOWEJ 49 W NOWOGAR-
DZIE. tel. 661 960 881

•	 Zatrudnię do pracy – prace budowlane. 
697 329 453 

•	 Zlecę wyjazdy do Niemiec dwa razy w 
miesiącu samochodem ciężarowym, kie-
rowca z kwalifikacjami. Tel 601 897 368 

•	 Zatrudnimy panią do prowadzenia po-
rządków. 507 951 313 

•	 Zatrudnię barmankę do resturacji. 693 
521 211

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

• Potrzebna Pani do opieki nad starszą 
osobą. 601 544 530 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektronicz-
ny wysoka jakosc niemiecka,do domku-
,domu wielorodzinnego,sklepu po prze-
gladzie serwisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam szafę +2 komody. Prawie 
nowe za pół ceny. 665 541 960 

•	 Stare samochody, motocykle, motoro-
wery, części, literaturę kupię. Tel. 600 
182 682 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew sezonowane 
7 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę au-
tomatyczną 1,5 roku, maty legowisko-
we gumowe konie, bydło. 91 39 79 313 
po 18stej

•	 Sprzedam meble dziecinne w dobrym 
stanie (drewno naturalne) jasne w ko-
lorze biało-szarym, 1000 zł. Tel. 91 39 25 
497 

•	 Sprzedam dwa grzejniki panelowe, jed-
nopłytowe, używane w dobrym stanie, 
200 zł. 91 39 25 497 

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Sprzedam okna dachowe, używane. 796 
419 253 

•	 Oddam 6tygodniowe szczeniaki labra-
dora. 534 310 634 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny 
cross z wyposażeniem, mało używany, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam telewizor Sony 50 cali stan 
bardzo dobry. 513 444 970

•	 Wolne miejsca w samochodzie do Szcze-
cina do pracy. 782 438 841 

•	 Owczarki niemieckie suczki po rodzi-
cach z rodowodem. Tel. 91 39 21 828 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 
989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 50 
cm – 2m. 607 580 172 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PIlNIe POSZUkUJemY 
Dla NaSZYCH klIeNTÓW 

mIeSZkaŃ 3 POkOJe W 
NOWOGarDZIe

rech Nieruchomości tel. 517 508 374

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ
GOleNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej



Nr 25 (2554)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Sarah Hilary
Nie ma innej ciemności

Marnie Rome – bohaterka 
najlepszego kryminału 2015 
roku w Wielkiej Brytanii – po-
wraca. Więcej mroku, więcej 
strachu, więcej niepokoju… W 
ogrodzie jednego z domów na 
nowo powstałym osiedlu przy-
padkiem zostaje znaleziony 
stary bunkier, a w nim… cia-
ła dwóch chłopców. Nie wiado-
mo kim byli, ani w jaki sposób 
zginęli. Wiadomo natomiast, że 
zwłoki przeleżały tam około pię-
ciu lat. Fakt, że bracia nie figuru-
ją w policyjnych kartotekach 
jako zaginieni nie ułatwia śledz-
twa. Czy to możliwe, żeby naj-
bliżsi zgotowali im taki los? To 
najtrudniejsza sprawa w karie-
rze londyńskiej detektyw. Mar-
nie Rome będzie musiała odsu-
nąć na bok emocje i całą ener-
gię włożyć w znalezienie mor-
dercy sprzed lat.

„W obcej skórze” wciskało w 
fotel. „Nie ma innej ciemno-
ści” sprawi, że strach zostanie z 
Wami na jeszcze dłużej.

PIONOWO:
1. imię ukochanej Winicjusza
z powieści "Quo vadis" Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ... , co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera z baktria-
nem
10. o liczbie atomowej 65
11 . miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna

18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini ogniska domo-
wego
20. nagość w ramach
21 . cyrkowy zapaśnik
22. język zwierzęcia
23. typ żaglowca
24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy , o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Organa z komedii A. Fredry 
"Dożywocie"
28. powieść La rysy Mitznerowej
29. wierzchnie, obszerne nakrycie, 
rodzaj peleryny, używane w star. 
Rzymie do podróży
30. miasto w Danii
31 . strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta

34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej kome-
dii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz
42 .... pracy lub myślenia
43 .... Su mac, piosenkarka
44. wiecznie zielone drzewo afryk.

POZIOmO:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji

51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula
56. galeria otaczająca dziedziniec 
meczetu
57. zoofilia
58. sólkwasujodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika
63. drugi plan
64. kraj z Luandą
65. autor " Skrzydeł nad Warszawą"
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała

69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71 . miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81 . imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii

PODPOWIEDZI: ABILENE, ARCT, BA-
SETLA, ENNS, EPE, ZANNI
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod ratuszem.

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Owoc zakazany smakuje 
najlepiej

Genowefa Maćkowska, Zofia Lep-
ka, Robert Kierzyk, Władysława Hu-
get, Halina Galus, Maria Sowińska, 
Malwina Bryndza. Stanisław Strzel-
czyk, Ewa Wołosewicz, Krystyna Per-
dek, Pelagia Feliksiak, Danuta Koper, 
Jolanta Kozioł, Halina Stefańska, Ju-
styna Grenda, Szymon Rybarczyk, 
Lucyna Andrzejczak, Christiana Sy-
fert, Grażyna Siedlecka, Helena Iwan, 
Andrzej Leszczyński, Anna Wypych, 
Grażyna Siedlecka, Barbara Pędzisz-
czak, Lucyna Andrzejczak

Nagroda książkowa: Danuta Ko-
per

Zwycięzcy prenumerata: Halina 
Stefańska, Genowefa Maćkowska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Szymon Nagły, Jagoda Zarczyńska, 

Wiktoria Fluder, Marcel Budzich, Nad-
ia Grenda, Igor Grenda, Maciek Pę-
dziszczak, Julia Furmańczyk, Miłosz 
Wielgus, Zosia Zwolińska, Martyna 
Polakowska, Weronika Zaremba

Zwycięzca: Igor Grenda
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

D-BARTEK OMEF.H.U.

ul. Boh. Warszawy 71 • tel. 91 579 02 62

1. Chemię budowlaną MAPEI - np. adesilex P-9 - 39 zł powyżej 5 szt. - 38,50 zł

2. Farby ŚNIEŻKA

3. Dachówki ceramiczne RÖBEN, CREATON, BRAAS

4. Wełna mineralna ROCKWOOL

5. Tynk MP-75 i GOLDBAND

KWIETNIOWA PROMOCJA na:

Budowlane Centrum Handlowe

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s.  10

reklama

s.4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 5
Zmiany personalne 
w Straży Pożarnej

s. 11
OgłOSZenia

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Pogonili ze szpitala...

Żaden lekarz  
go nie zbadał

 s. 3

Przegrali trzeci mecz 
z rzędu

OgłOSZenia

Śmierć  
k. ławniczek

Starosta odpowiada

Czyje to 
drewno?s. 6

Każdy ma 
co wybrał

s. 5

Prokurator 
kontynuuje  
postępowanie

Odbył się turniej 
tańca

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zatrudnię od zaraz
 na umowę o prace

przedstawiciela handlowego 
w branży fryzjersko-kosmetycznej

Z prawem jazdy kat.B 
Tel. 502 651 671 

 

 

  

Konkurs „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni” 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ogłasza konkurs dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pt. „Jak uchronić młodych ludzi 
przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń  
w cyberprzestrzeni oraz pobudzanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań  
w zakresie pozyskiwania wiedzy, nabywania umiejętności i utrwalania właściwych postaw związanych z 
zagrożeniami oraz zapobiegania przestępczości w sieci. 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i trwa od 6 marca do 21 kwietnia 2017 roku. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2017 r. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 1 500 złotych (I miejsce), 1 000 złotych (II miejsce), 500 złotych (III miejsce) 
oraz puchary Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

Patronat nad konkursem objęli: 
Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie, Polskie Radio Szczecin S.A. oraz TVP3 Szczecin. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP w Szczecinie:  

http://wshtwp.pl/rusza-konkurs-jak-uchronic-mlodych-ludzi-przed-zagrozeniami-w-cyberprzestrzeni/ 
 

 
    
 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
ul. Monte Cassino 15  •  70-466 Szczecin  •  tel. 91 422 04 22  •  www.wshtwp.pl  

Podaruj Swój 1% Podatku 

Pomóż Fabiankowi
w leczeniu i rehabilitacji

Numer krS 0000037904
cel szczegółowy 1%

"31445 łaWniCZek  
FaBian"

Darowizny można wpłać na konto  
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 31445 - Fabian ławiczek

nieradka  
w PiS-ie

s.5

Wyróżnienie dla 
a. Obracianko i 
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SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC 
Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne
 do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje

 tel.505-393-636 po godz 14 ej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

29.03.2017 r. 
Godz. 11.30 
Potrącenie przechodnia na 

przejściu dla pieszych na ul. T. Ko-
ściuszki. 

Godz. 12.15 
Powiadomienie o kradzieży ta-

blic rejestracyjnych z samochodu 
marki Toyota Yaris, zaparkowane-
go przy ul. Racibora. 

Godz. 15.20 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Wojska Polskiego, pomiędzy 
pojazdami Toyota Yaris oraz Ford 
C Max. 

30.03.2017 r. 

Godz. 09.10
Ujawniono kierującego cią-

gnikiem rolniczym, wywożące-
go żwirek z kamieniami przezna-
czony pod tarlisko dla pstrągów w 
rzece Sąpólna. 

Godz. 18.40 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Ostrzyca, pomiędzy 
pojazdami Peugeot i VW T4. 

31.03.2017 r. 
Godz. 06.30 
Powiadomienie o włamaniu 

do samochodów, Ford Mondeo i 
Opel , zaparkowanych na poboczu 
drogi prowadzącej do miejscowo-

ści Kościuszki. 
 Godz. 10.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

samochodu marki Fiat Ducato za-
parkowanego przed hotelem przy 
ul. Kościuszki. 

Godz. 19.00
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, pomiędzy pojazdem marki 
Fiat Punto oraz skuterem. 

01.04.2017 r.
Zdarzenie drogowe pomiędzy 

miejscowościami Kikorze – Osi-
na, w którym uczestniczył pojazd 
marki Mercedes. 
 st. insp. Klaudia Gieryń   

1 kwietnia, czyli Prima Aprilis. Jest to dzień, w którym celo-
wo próbuje się wprowadzić w błąd innych, za pomocą żar-
tu lub psikusa. Zapytaliśmy, więc mieszkańców Nowogardu, 
czy w ich domach nadal kultywuje się tę tradycję i czy lubią 
żartować na co dzień, czy tylko z okazji takich dni?

Pani Józefa: Tak, co roku świętu-
ję Prima Aprilis. W tym udało mi 
się oszukać trzy osoby! Najpierw 
siostrę zakonną, a później dwie ko-
leżanki. Nie były to oczywiście żad-
ne przykre ani niestosowne żarty. 
Taki dzień, jak pierwszy kwietnia 
daje nam możliwość żartowania do 
woli, trzeba jedynie znać umiar.

Pani Danuta:  Jestem tradycjo-
nalistką, więc czemu nie miała-
bym obchodzić takiego zabawne-
go święta? Niestety w tym roku ni-
kogo nie oszukałam, ale sama też 
nie dałam się oszukać. Na co dzień 
lubię żartować, a Prima Aprilis to 
takie właśnie święto żartu. Trochę 
radości i zabawy w dzisiejszych 
czasach jest bardzo przydatne.

Pani Graży-
na z mężem Ta-
deuszem:  Tradycję 
Prima Aprilis obcho-
dzę, jak najbardziej! 
W tym roku męża 
oszukałam, już z sa-
mego rana. Mnie nie 
udało się oszukać, 
bo odkąd wstałam, 
pamiętałam o tym, 
że jest Prima Aprilis. 

Ale nie tylko w ten dzień trzymają się mnie żarty, w inne dni także, ponie-
waż chociaż odrobina dobrego humoru jest potrzebna. Życie jest ciężkie, 
a miłe żarty pozwalają na to, żeby nie chodzić ciągle ze skwaszoną miną. 
Potrzebna jest, chociaż odrobina radości.

Pani Wanda: Teraz już nie ob-
chodzę Prima Aprilis. Kiedy by-
łam dzieckiem, to fajnie było, jak 
udało się kogoś oszukać i trochę 
pośmiać. Teraz uważam, że ten 
dzień jest jak bajka, z tym tyl-
ko, że dla dzieci. To one mają 
największą radochę z tego dnia. 
Mimo to, staram się żyć optymi-
stycznie i z uśmiechem na twa-
rzy. Przede wszystkim bezkonflik-
towo, a żartowanie zawsze, jak to 
się mówi, musi być na miejscu.

Pani Kamila:  Ciągle bio-
rę udział w Prima Aprilis-owych 
żartach. W tym roku udało mi się 
wkręcić znajomych i sama też da-
łam się wkręcić. Lubię się śmiać w 
życiu i od czasu do czasu pożarto-
wać. Teraz każdemu jest potrzebne 
trochę radości i rozluźnienia, a od-
powiednio dobrany żart może nas 
rozweselić na cały dzień.

DŚ

miętno – pożar nieużytków

Czy zaczął się sezon na 
podpalanie?
W sobotę, 1 kwietnia, w godzinach popołudniowych płonęły nieużytki, w miejscowości 
Miętno. Pożar gasił jeden zastęp Straży Pożarnej.

Przez chwilę pożar wyglądał 
dość groźnie. Na sporym frag-
mencie nieużytków szalały pło-
mienie. Strażakom godzinę zaję-
ła walka z żywiołem. Na szczęście 
pożar nie rozprzestrzenił się na 
większy teren i został ugaszony. 

Przypominamy, że w zeszłym 
roku miało miejsca kilka podob-
nych pożarów nieużytków. Płonę-
ły trawy nie tylko poza miastem, 
ale też blisko zabudowań. Tak 
było m.in. w okolicach osiedla Ra-
dosław. Niestety do dziś nie uda-
ło się ustalić sprawców tak nie-
odpowiedzialnego zachowania. 
Miejmy nadzieję, że sobotni po-
żar koło Miętna, to nie początek 
serii podobnych zdarzeń. 

DŚ Straż pożarna, która przyjechałana na miejsce pożaru łąki

W TYCH DniaCH ODeSZli DO WieCZnOŚCi

Danuta Szarek: lat 72, zmarła 01.04.2017 r., pogrzeb odbędzie się 08.04.2017r., o godz. 13:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Szukam przyjaciółki z terenu Nowogardu 
od lat 58-68. 

Jeżeli będzie zgodność charakterów 
to pobierzemy się. 

Tel. 887 10 19 36 

Ze szpitala wygonili, w nocnej była tylko pielęgniarka 

Przychodzi pacjent na dyżur, a tam…nie ma lekarza 
„Tu się z takimi sprawami nie przychodzi…” – miał usłyszeć od jednej z pielęgniarek pracującej na izbie przyjęć nowogardzkiego szpitala pan Andrzej Mro-
ziewicz z Nowogardu (lat 68). Mężczyzna zgłosił się na izbę z wysokim ciśnieniem i zawrotami głowy.  W miejscu gdzie powinien uzyskać pomoc, nawet 
go nie zbadano. W zamian za to usłyszał, że ma sobie pójść na dyżur do nocnej opieki. Tam, jak się okazało nie było lekarza. Pomocy pacjentowi udziela-
ła…pielęgniarka. 

Ta skandaliczna historia ma 
swój początek w sobotę, 25 mar-
ca, przed godz. 6.00. Pan Andrzej, 
który od pewnego czasu choruje 
na nadciśnienie, źle się poczuł po 
przebudzeniu. Mężczyzna zmie-
rzył ciśnienie za pomocą posiada-
nego w domu aparatu. 

-Miałem zawroty głowy. Zmie-
rzyłem sobie ciśnienie. Urządze-
nie wskazało wartość: 200/140. 
Natychmiast udałem się do szpi-
tala, na izbę przyjęć. Tam jednak 
odmówiono mi pomocy.  Nie za-
jął się mną żaden lekarz, a pielę-
gniarka będąca w tym czasie na 
dyżurze poinformowała mnie, tu 
cyt.: „z takimi sprawami tu się nie 
przychodzi. Proszę udać się na dy-
żur nocnej i świątecznej opieki me-
dycznej przy ul. 3 Maja”. Nawet 
nie zmierzono mi ciśnienia, cho-
ciaż lekarz był na izbie, bo zajmo-
wał się inną pacjentką - notabene 
żoną znanego u nas samorządow-
ca - opowiada pan Andrzej Mro-
ziewicz. 

Mężczyzna w obawie o swój 
stan zdrowia udał się pod wska-
zane przez pielęgniarkę miejsce, 
nie dyskutując z faktem odmowy 
udzielenia mu pomocy. Tam, ku 
jego zdziwieniu nie było lekarza, 
chociaż zgodnie z przepisami po-
winien pełnić dyżur. 

- Byłem na miejscu kilkadzie-
siąt minut po godz. 6.00. Drzwi 
do gabinetu otworzyła mi pielę-
gniarka. Zaprosiła mnie do gabi-
netu i zmierzyła ciśnienie.  Na-
dal było bardzo wysokie. Zapyta-
łem wtedy czy jest lekarz, ale pani 

pielęgniarka poinformowała mnie, 
że nie ma i że ona zatelefonuje do 
lekarza dyżurującego, by ten poin-
struował, jakie ma mi podać leki. 
Po rozmowie telefonicznej, którą 
słyszałem, pielęgniarka podała mi 
lek w formie zastrzyku oraz kazała 
połknąć tabletkę. Nie poinformo-
wano mnie, jakie leki mi się poda-
je. Ciśnienie po kilkudziesięciu mi-
nutach spadło - relacjonuje pobyt 
w gabinecie przy ul. 3 Maja, pan 
Andrzej. 

Pielęgniarka miała kazać panu 
Andrzejowi czekać na lekarza. 
Ten, zdaniem mężczyzny, pojawił 
się w gabinecie dopiero ok. 8.20, 
choć dyżur zaczynał od 8.00. Le-
karz zbadał pana Andrzeja, prze-
pisał leki i wypuścił do domu, za-
lecając dalszą konsultację już u le-
karza rodzinnego. 

Pan Andrzej nie kryje, że oba-
wiał się opowiedzieć swoją histo-
rię na łamach naszej gazety. 

-Ostatnio choruję, więc nie jest 
wykluczone, że znów będę potrze-
bował pilnej pomocy. Nie mniej 
uznałam, że nie można tego tak 
zostawić. To, co się stało jest ka-
rygodne. Nie rozumiem, dlacze-
go na izbie przyjęć odmówiono 
mi pomocy. Nawet nie spytano czy 
mam jak dostać się na ten dyżur. 
Co by było gdybym dostał jakie-
goś wylewu, czy zawału w drodze 
- słusznie rozważa pan Andrzej. 

Dlatego mężczyzna nie tyl-
ko zdecydował się sprawę nagło-
śnić, ale też wysłał skargę zarów-
no na działanie izby przyjęć no-
wogardzkiego szpitala , jak i gabi-

netu nocnej opieki prowadzącego 
przez goleniowską spółkę Szpital-
ne Centrum Medyczne – tę samą, 
która kieruje szpitalem w Gole-
niowie. W skardze, jaka zosta-
ła skierowana do szczecińskiego 
oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia, pan Andrzej domaga 
się wyjaśnienia sytuacji, i kontro-
li obu placówek pod kątem pra-
widłowego przestrzegania proce-
dur medycznych, jak również wy-
ciągnięcia odpowiednich konse-
kwencji przede wszystkim wobec 
lekarza, który miał być, a którego 
nie było w gabinecie w czasie, kie-
dy w teorii i praktyce miał pełnić 
dyżur. 

To już nie pierwszy taki przy-
padek 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że gabinet Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Medycznej, jak 
sama nazwa wskazuje ma być do-
stępny dla pacjentów potrzebują-
cych pomocy, przez całą dobę w 
każde weekendy i święta. U nas 
z tym jednak jest problem i to 
nie po raz pierwszy. W zeszłym 
roku, w lutym, opublikowaliśmy 
list mieszkanki Nowogardu, która 
poskarżyła się na zachowanie per-
sonelu tego gabinetu, jaki u nas 
działa przy ul. 3 Maja w Nowo-
gardzie. Kobieta przyjechała do 

gabinetu zaniepokojona stanem 
zdrowia swojego dziecka. Okaza-
ło się, że w gabinecie nie ma leka-
rza, mimo, iż trwał jeszcze dyżur. 
Zamiast fachowej pomocy kobie-
ta usłyszała, że na drugi raz po-
winna przyjechać godzinę przed 
zamknięciem gabinetu. Wówczas 
p. Elżbieta Kasprzak, prezes za-
rządu SCM, które to prowadzi 
w Nowogardzie, i jest odpowie-
dzialne za realizację kontrak-
tu w ramach nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej, przeprosi-
ła na łamach DN pacjentkę za za-
istniałą sytuacją. Poinformowała 
też, że wobec personelu medycz-
nego, który tego dnia miał peł-
nić dyżur w gabinecie, wyciągnię-
to konsekwencje i nakazano ści-
śle przestrzegać zarówno przepi-
sów o prawach pacjenta, jak i tych 
regulujących zasady świadczenia 
usług medycznych w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki. 
Z perspektywy czasu można 
zaryzykować stwierdzenie, że 
owe działania podjęte przez pa-
nią Prezes mogły okazać się nie-
skuteczne. Sytuacja się znowu, 
bowiem powtórzyła - nie wie-
my czy był to znów odosobniony 
przypadek. Wszak nie każdy pa-
cjent, ma odwagę, (co jest rów-
nież zrozumiałe) opowiedzieć o 
tym publicznie. 

Tak wyciekają ze szpitala pie-
niądze?

Ale bardzo dużo  uwag otrzy-
mujemy też co do funkcjonowa-
nia nowogardzkiego szpitala. I 
tak w DN publikujemy tylko nie-
które z nich. Nie publikujemy np. 
wielu z tych w związku z który-
mi nasi informatorzy obawiają 
się o identyfikację, czując  zagro-
żenie  zemstą (np. zwolnieniem). 
Nie publikujemy także tych, które 
nie skutkują  bezpośrednio zagro-
żeniem dla zdrowia aby nie szko-
dzić opinii zewnętrznej szpitala. 
Przy okazji jednak  historii pana 
Andrzeja (która nie mieści się 
w wyżej wymienionych katego-
riach) warto zauważyć, że oprócz 
oczywiście karygodnego potrak-
towania pacjenta, cała ta sprawa 
ma również wymiar czysto eko-
nomiczny. W poprzednim wyda-
niu DN pisaliśmy o tym, że szpi-

tal ma 326 tys. zł długu (przynaj-
mniej na razie tyle  ujawniono 
oficjalnie), który powstał z powo-
du niewykupienia przez NFZ tzw. 
nadwykonań, mówiąc obrazo-
wo - tego, co wykonano w szpita-
lu poza przyznanym kontraktem. 
Z naszych informacji wynika jed-
nak, że problemu by nie było, 
lub byłby przynajmniej o wie-
le mniejszy, gdyby w szpitalu nie 
dochodziło do częstych sytuacji, 
kiedy pacjenta się odsyła z izby 
przyjęć, bez badania i diagno-
zy. Na przykładzie pana Andrze-
ja można łatwo wyliczyć ile szpi-
tal „zarobiłby”, gdyby mężczyź-
nie zbadano, chociaż ciśnienie (a 
to raczej nie kosztuje nic). Szpi-
tal, bowiem otrzymuje ryczałt w 
kwocie 500 zł za każdego pacjen-
ta „obsłużonego” na izbie (nieza-
leżnie od decyzji czy później taki 
pacjent trafi na oddział, czy też 
będzie miał wskazane leczenie 
poza szpitalem). Z naszych in-
formacji(pozyskanych z kompe-
tentnych źródeł) wynika, że tylko 
w ciągu miesiąca lekarze, czy też 
pielęgniarki (te przypominamy 
nie mają do tego prawa-zawsze 
żądajmy kontaktu z lekarzem), 
odsyłają bez badania i próby po-
stawienia diagnozy nawet kilka-
naście osób - może to dać w skali 
miesiąca od 5,5 tys. do 9 500 tys. 
złotych strat - strat, bo właśnie w 
takiej kategorii należy oceniać re-
zygnowanie z płatności, które 
NFZ musi szpitalowi zapłacić, 
gdyby lekarze wykonali konkret-
ną procedurę. 

Do tego tematu jeszcze wró-
cimy, tak samo jak do sprawy p. 
Andrzeja. Czekamy, bowiem na 
wyjaśnienia zarówno od SCM w 
Goleniowie, jak i dyrekcji nasze-
go szpitala, a także rozstrzygnię-
cia skargi, jaką mieszkaniec z No-
wogardu złożył do NFZ. 

Marcin Simiński

Pan Andrzej Mroziewicz właśnie do tego gabinetu zgłosił się w sobotę, 25 marca. Okazało się, że wewnątrz była tylko pielęgniarka

OgłOSZenie
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Zmiany personalne w Straży Pożarnej 

Komendant (na chwilę) 
z Nowogardu 
Starszy kapitan Marek Michalak z Nowogardu, będzie pełnił 
tymczasowo funkcję komendanta Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie. 

W miniony piątek, 31 marca, na te-
renie jednostki w Goleniowie, odbyła 
się uroczysta zbiórka, podczas której 
po 26 latach ze służbą pożegnał się do-
tychczasowy dowódca starszy bryga-
dier Bogusław Tunkiewicz. Do czasu 
powołania nowego komendanta PPSP, 
co ma nastąpić za kilka tygodni, funk-
cję szefa strażaków w powiecie powie-
rzono st. kpt. Markowi Michalakowi. 

Jak sugeruje Gazeta Goleniowska, 
nowym komendantem PPSP w Gole-
niowie prawdopodobnie zostanie do-
tychczasowy zastępca B. Tunkiewicza 
- bryg. Arkadiusz Skrzypczak - obec-
nie przebywający na zwolnieniu lekar-
skim. Wówczas M. Michalak może zo-
stać przesunięty do funkcji jego za-
stępcy. 

MS
Fot. Paweł Palica 

Przekazanie dowodzenia PPSP w Goleniowie Markowi Michalakowi. Obok odcho-
dzący ze służby i stanowiska komendanta powiatowej straży B. Tunkiewicz

Zmiany na politycznym podwórku

Radny Nieradka w PiS-ie 
Radny Marcin Nieradka od dwóch tygodni zasili szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Będzie 
działał w nowogardzkim kole tej partii.  

Radny M. Nieradka złożył 
deklarację o przyjęcie do PiS 
już kilka miesięcy temu. Jego 
wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony, i od dwóch ty-
godni nowogardzki radny jest 
już oficjalnie członkiem par-
tii kierowanej przez Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Tu, lokalnie 
będzie głównie działał na rzecz 
nowogardzkiego koła PiS, któ-
rego przewodniczącą jest Mag-
dalena Zarębska-Kulesza, 
Zachodniopomorska Kurator 
Oświaty. 

-Cieszę się, że mogę w tym 
kole współpracować z ludź-
mi przy wielu dobrych inicja-
tywach, jak choćby paździer-
nikowa zbiórka podpisów pod 
wnioskiem o obniżenie cen od-
bioru śmieci - mówi M. Nie-
radka, pytany przez DN o po-
wody swojej decyzji. -  Koło 
PiS stale się powiększa i liczę, 
że uda nam się razem osiągnąć 
wiele sukcesów. Stanowimy sil-
ną drużynę i myślę, że będzie to 
coraz bardziej widoczne. No-
wogardzki PiS to dobre środo-
wisko do pozytywnego działa-
nia na rzecz Nowogardu. PiS to 
ugrupowanie, które dba o inte-

res narodowy. Program 500 
Plus, obniżenie wieku emery-
talnego, darmowe leki dla se-
niorów, próba odbudowania 
stoczni szczecińskiej to real-
ne zasługi PiS. Żaden rząd nie 
zrobił tyle dla zwykłych obywa-
teli w tak krótkim czasie. Do 
tego dochodzą wartości i idee 
patriotyczne, którym zawsze 
byłem wierny. Działając w sa-
morządzie warto się pod tym 
podpisać, więc decyzja nie była 
trudna- kończy radny z PiS. 

M. Nieradka do Rady Miej-
skiej w Nowogardzie został po 
raz pierwszy wybrany na jesie-
ni 2010 roku. Startował wów-

czas z listy Platformy Obywa-
telskiej, chociaż do partii tej ni-
gdy się ostatecznie nie zapisał. 
W wyborach do samorządu, 
jakie odbyły się w listopadzie 
2014, startował do rady z listy 
KWW Partnerstwo i Rozwój - 
utworzonego przez braci Piotra 
i Pawła Słomskich. Uzyskał po-
nownie mandat, zdobywając w 
swoim okręgu 204 głosy. W Ra-
dzie jest członkiem czterooso-
bowego klubu PiR-PiS. Obec-
nie pełni też funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej 
działającej przy Radzie Miasta. 

MS

Radny Marcin Nieradka (na pierwszym planie) podczas jednej z ostatnich sesji Rady 
Miasta w Nowogardzie

Zanim kupisz – zobacz, jak to działa 

Pokaz kotłów ekologicznych
W poniedziałek, 3 kwietnia, hurtownia elektryczno – hydrauliczna PS – Eltech, przy ul. Armii Krajowej, zorganizowała darmowy pokaz kotłów ekolo-
gicznych. Pokaz miał na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym, jak wygląda praca takiego kotła oraz porównać koszty ogrzewania nisko-emisyjny-
mi źródłami ciepła.

Jak wiadomo, sezon od wiosny do 
jesieni jest dobry na to, aby rozpo-
cząć remont centralnego ogrzewa-
nia. Z tym często wiąże się także wy-
miana pieców grzewczych. Na ryn-
ku istnieje wiele rodzajów kotłów i 
trudno zdecydować się na ten naj-
lepszy dla nas. Dlatego właściciel 
hurtowni elektryczno – hydraulicz-

nej PS - Eltech, pan Piotr Salamon, 
zdecydował się choć odrobinę po-
móc swoim klientom wybór i przy-
bliżyć im wachlarz produktów ofe-
rowanych na rynku kotłów grzew-
czych. Wraz z jednym z producen-
tów takich urządzeń, zorganizował 
pokaz. Na specjalnie do tego przy-
gotowanej przyczepie, uczestnicy 

pokazu mieli okazję zobaczyć, jak 
działa taki piec, zanim zdecydują się 
na jego kupno. Wykwalifikowany in-
stalator kotłów prezentował, jak wy-
gląda obsługa pieca, jak i czym nale-
ży w nim palić, oraz jak rozprowa-
dzane jest ciepło.  Dodatkowo klien-
ci mogli uzyskać wszystkie informa-
cje dotyczące wydajności i trwałości 
kotłów, oraz ceny ich zakupu. 

- Jestem dystrybutorem kotłów i 
zauważyłem, że powoli zaczyna ro-
snąć zainteresowanie, w szczególno-
ści kotłami ekologicznymi. Jednak 
problemy zaczynają się przy wybo-
rze odpowiedniego - mówi właściciel 
hurtowni, p. Piotr Salamon. -  Aby 
pomóc w wyborze, prezentujemy dzi-
siaj kocioł na pelet, czyli małe granul-
ki wyprodukowane z trocin. Cena pe-
letu jest taka sama jak węgla, a ja-
kość i wydajność zdecydowanie więk-
sza. Chcieliśmy też pokazać naszym 
klientom, obecnym i przyszłym, jak 
działa takie ogrzewanie i jakie są 
jego korzyści – dodaje. Kotły na pe-

let w przeciwieństwie do kotłów wę-
glowych, na koks czy miał zapew-
niają czystość – paliwo jest wykona-
ne z czystych trocin drzewnych – nie 
brudzi, ma przyjemny wygląd i za-
pach. Dzięki optymalnemu proceso-
wi spalania w urządzeniach grzew-
czych emisje gazów szkodliwych są 
minimalne, a emisje CO2 uznaje 
się za równą zeru. - Informacje, któ-
re mi zaprezentowano są interesują-
ce. Przyznam, że zamierzam wymie-
nić ogrzewanie, a ten pokaz bardzo 
ułatwia mi podjęcie decyzji – mówi 
p. Stefan, uczestnik pokazu. - Pierw-
szy raz brałem udział w takim wy-
darzeniu, nie mniej jednak jestem z 
tego zadowolony i z pewnością we-
zmę udział w następnych lub podob-
nych. - dodaje.

Hurtownia elektryczno – hydrau-
liczna PS- Eltech działa na nowo-
gardzkim  rynku od 2012 roku. Po-
czątkowo stawiała jedynie na elek-
trykę, jednak od 2015 roku zaczęła 
oferować również elementy hydrau-

liczne i kotły grzewcze. - Staramy się 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
klientów. Mogą oni u nas nie tylko 
kupić potrzebne im rzeczy, ale także 
uzyskać informacje i poradę. Staramy 
się, aby obsługa była fachowa i rzetel-
na. - mówi p. Piotr Salamon. - Każ-
dy klient jest traktowany indywidu-
alnie, gdzie wszelkie produkty dobie-
rane są do jego potrzeb i oczekiwań. 
Oferujemy także pomoc i obsługę in-
stalatorów czy hydraulików. - doda-
je p. Piotr.

Jak zapewnia właściciel hurtow-
ni PS – Eltech, był to jego pierw-
szy tego typu pokaz, ale nie ostatni. 
W przyszłości planuje więcej takich 
wydarzeń, aby móc zaprezentować 
klientom szeroki wachlarz wyboru. 
Będą to nie tylko pokazy kotłów, ale 
być może i urządzeń związanych z 
elektryką tak, aby każdy, kto pla-
nuje drobny lub większy remont, 
mógł uzyskać wszystko, czego po-
trzebuje.

DŚ

Właściciel hurtowni, wraz z monterami i instalatorami kotłów, oraz gośćmi



4-6.04.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Tragedia na nowogardzkiej porodówce - wracamy do sprawy 

Prokurator kontynuuje postępowanie 
Prokuratura Regionalna w Szczecinie w dalszym ciągu nie postawiła nikomu zarzutów w sprawie śmierci 32-letniej Karoliny Ławniczek, która zmarła w 
nowogardzkim szpitalu, kilka godzin po tym, jak urodziła dziecko. Śledczy mają jednak szereg wątpliwości, co do tego, czy kobieta była leczona prawidło-
wo, dlatego wydała postanowienie o zaciągnięciu opinii ekspertów z Pracowni Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przypomnijmy, że dramatyczne 
wydarzenia rozegrały się w nocy 
23 sierpnia 2016 roku. Kobieta zo-
stała przywieziona karetką na od-
dział położniczy do nowogardz-
kiego szpitala, ok. godz. 1:30. Po-
gotowie, które zabrało kobietę, we-
zwali jej bliscy, bo rodzącej odeszły 
wody płodowe. Już w trakcie ak-
cji porodowej w szpitalu doszło do 
komplikacji. Lekarz dyżurny mu-
siał dokonać cesarskiego cięcia, a 
dziecko urodziło się, jak się potem 
okazało, z niedotlenieniem mózgu 
i zostało przetransportowane do 
szpitala w Szczecin-Zdrojach (jego 
stan nadal wymaga specjalistycz-
nej opieki - dzieckiem zajmuje się 
aktualnie babcia-mama p. Karo-
liny). Również stan matki po po-
rodzie nie był dobry. Nieoficjalnie 
wiadomo, że doznała wewnętrz-
nego krwotoku. Jeszcze w nocy na 
salę wezwano drugiego lekarza po-
łożnika. Mimo interwencji chirur-
gicznej, kilka godzin później, stan 
kobiety się znacznie pogorszył i 
ostatecznie pani Karolina zmarła. 
Zgon nastąpił ok. godz. 9:00 rano. 
Kobieta miała 32 lata i była to jej 
druga ciąża - osierociła także kil-
kuletniego syna. Przy pierwszym 
porodzie nie było żadnych kom-
plikacji.   

Wyjaśnieniem bezpośredniej 
przyczyny śmierci pani Karoliny 
zajęła się Prokuratura Regionalne 
w Szczecinie, wszczynając śledztwo 
w tej sprawie. Jest ono prowadzone 
w kierunku art. 166 par. 2 Kodeksu 
Karnego, który brzmi:

”Jeżeli na sprawcy ciąży obowią-
zek opieki nad osobą narażoną na 
niebezpieczeństwo, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5”. Sprawa jest o tyle bul-
wersująca, że ciąża u kobiety prze-
biegała bez zarzutów, a ona sama 
pierwszy raz do nowogardzkiego 
szpitala zgłosiła się kilka dni wcze-
śniej. Otrzymała, bowiem skiero-
wanie od swojego lekarza prowa-
dzącego, który uznał, że zbliża się 
rozwiązanie. Kobieta miała, bo-
wiem już 3 centymetrowe rozwar-
cie. Puchły jej też nogi. Rodzina 
twierdzi jednak, że po wykonaniu 
w nowogardzkim szpitalu badania 
KTG (wynik nam okazano) kobie-
ta nie została przyjęta na oddział 
ginekologiczno-położniczy i ode-
słana do domu. 

I to właśnie sam proces opie-
ki i leczenia kobiety, wykonywa-
ny zarówno przez jej lekarza pro-
wadzącego, jak zwłaszcza rów-
nież później przez lekarzy w no-
wogardzkim szpitalu leży w zain-

teresowaniu śledczych. Badają oni, 
czy leczenie to przebiegało prawi-
dłowo, a przede wszystkim, czy w 
trakcie pobytu pani Karoliny Ław-
niczek już na oddziale położni-
czym szpitala prawidłowo doko-
nano cesarskiego cięcia, po którym 
to nastąpiły powikłania skutkujące 
zgonem kobiety. 

Aby uzyskać odpowiedzi na 
te i wiele innych pytań w ostat-
nim czasie, prokurator prowadzą-
cy śledztwo postanowił zasięgnąć 
opinii biegłych Pracowni Eksper-
tyz Sądowo-Lekarskich Katedry i 
Zakładu Medycyny Sądowej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Colle-
gium Medicum w Krakowie. Wy-
konane wcześniej badania sekcyj-
ne, analizy pobranych próbek, oraz 
zebrane inne dowody, w tym doku-
mentacja medyczna, nie dały jed-
noznacznej odpowiedzi, która po-
zwoliłaby podjąć śledczym decyzje 
o ewentualnym postawieniu ko-
muś zarzutów w tej sprawie - bądź 
też umorzeniu sprawy. Dlatego do 
wspomnianej Pracowni Ekspertyz 
skierowano aż dwanaście szczegó-
łowych pytań.   

O sprawie będziemy informo-
wać, jak tylko znana będzie opinia 
biegłych. 

MS

Starosta odpowiada i wyjaśnia:

Dlaczego to drewno tutaj 
próchnieje?

Odnosząc się do treści artykułu „ 
W parku na Smużynach…” opubli-
kowanego w dniu 14 marca 2017 
roku w Dzienniku Nowogardzkim, 
uprzejmie wyjaśniam jak niżej i 
proszę o publikację niniejszej od-
powiedzi:

Park leśny otaczający budynki 
Domu Pomocy Społecznej w No-
wogardzie wpisany jest do Rejestru 
Zabytków i objęty ochroną praw-
ną, co oznacza, że nie podlega go-
spodarce leśnej. Celem zachowa-
nia założeń parkowych i walorów 
przyrodniczych w lasach ochron-
nych nie wykonuje się typowych 
zabiegów pielęgnacyjnych a je-
dynie cięcia sanitarne w sytuacji, 
gdy wiek lub stan zdrowia drzew 
stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia osób.

Sytuacja, o której mowa w arty-
kule  „W parku na Smużynach…, 
Dlaczego to drewno tutaj próch-

nieje?” dotyczy drzew, ( tzw. wia-
trołomów), które stanowiąc zagro-
żenie dla życia lub zdrowia osób 
korzystających z tego miejsca zo-
stały ścięte w latach poprzednich 
za zgodą Zachodniopomorskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie. Następnie 
z uwagi na fakt, iż jest to mienie 
powiatu, została oszacowana war-
tość drewna, które złożone na tere-
nie parku czekało na sprzedaż. Po-
mimo wielokrotnych prób sprzeda-
ży i kilkukrotnego przeszacowania 
ceny, niestety nie znalazł się chęt-
ny na zakup, wiec drewno to ska-
zane jest na składowanie w parku, 
co jest wymogiem przepisów a nie 
marnotrawstwem, jak podaje czy-
telnik. I pomimo chęci, brak jest 
możliwości oddania ww. drewna 
potrzebującym na opał.  

Dodatkowo należy stwierdzić, iż 
w listopadzie 2016 roku został wy-

konany operat brakarski  zgodnie, 
z którym ok. 43 m3 zostało zakwa-
lifikowane do drewna ekologicz-
nego, tj. do pozostawienia w par-
ku dla celów ekologicznych i przy-
rodniczych.

Ponadto informuję, że „nowo” 
powalone lub zagrożone wywróce-
niem drzewa (nieobjęte ww. decy-
zją), zostały już zgłoszone do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z prośbą o wyrażenie zgody na 
ich usunięcie i aktualnie oczekuje-
my na decyzję.

Tomasz Kulinicz
Starosta Goleniowski

Odbył się Turniej 
Tańca 
W miniony weekend, tj. sobota i niedziela (102.04) odbył się 
XIV Turniej Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego o puchar 
Burmistrza Nowogardu. Spotkanie odbyło się w hali sporto-
wej Zespołu Szkół, przy ulicy Bohaterów Warszawy 70.

W zmaganiach brały udział 
dzieci oraz młodzież w różnych 
kategoriach wiekowych i tanecz-
nych. Były to zespoły i pary in-
dywidualne nie tylko z Nowogar-
du, ale całego regionu. Szczegóło-

wa relacja z turnieju oraz wyni-
ki w kolejnym, piątkowym wyda-
niu DN. 

DŚ
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Osioł osłu najpiękniejszy…

Goleniów ma, co wybrał… Nowogard też 
(Przedruk fragmentów tekstu nadesłanego przez biuro prasowe Marszałka województwa) 

Nie zwalniają tempa inwestycje Gminy Goleniów z wykorzystaniem unijnej pomocy. Po przygotowaniu projektu budowy ZAZ-u, tym razem wła-
dze miasta stawiają na turystykę wodną i rowerową. Podpisanie umów gwarantujących przyznania funduszy odbyło się w piątek, 31 marca br. W 
uroczystości uczestniczył marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Robert Krupowicz.

Do budżetu gminy wpłynie 
6,5 mln zł. Wszystkie trzy in-
westycje oszacowano na pra-
wie 9 mln zł. Realizacja pro-
jektów w zakresie infrastruk-
tury kajakowej i rowerowej 
wpisuje się w założenia 4 Osi 
Priorytetowej RPO WZ 2014-
2020 „Naturalne otoczenie 
człowieka”. Inwestycje zapla-
nowano na 2017 i 2018 rok.

- Wszystkie trzy umowy 
znacząco podniosą jakość ży-
cia w Goleniowie, Szczeciń-
skim Obszarze Metropolital-
nym i regionie. …Gratuluję 
samorządowi Goleniowa pro-
jektów na rzecz dla turystyki 
kajakowej, a przede wszystkim 
rowerów, bo te staną się narzę-
dziem miejskiej komunikacji 
- podkreślił marszałek woje-
wództwa Olgierd Geblewicz.

Rzeka Ina zwraca się ku 
kajakarzom

Przystanek kajakowy wybu-
dowany ma być na prawym 
brzegu rzeki Iny. …Powsta-
nie mała infrastruktura: wiaty 
rekreacyjne, wiaty na kajaki, 
ławki, stoły, kosze, stojaki ro-
werowe, ciągi komunikacyjne 
i oświetlenie. Projekt, które-
go zakończenie przewidziano 
na sierpień 2018 roku, będzie 
realizowany w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Koszt inwe-
stycji samorząd Goleniowa 
oszacował na 1,5 mln zł. Po-
moc RPO WZ 2014-2020 to 
prawie 250 tys. zł.

Wszyscy na rower
W ramach dwóch projek-

tów przybędzie w mieście 
prawie 11 km tras dla cykli-
stów. Pierwszy blisko 3-kilo-

metrowy odcinek powstanie 
od ulicy Stargardzkiej przez 
miejscowość Podańsko w kie-
runku Danowa. Druga tra-
sa - około 8 kilometrów - po-
łączy Lubczynę z Goleniow-
skim Parkiem Przemysło-
wym na wysokości Łozie-
nicy. Nowe odcinki ścieżek 
uzupełnią sieć dróg dla ro-
werów w gminie, pozwolą na 
sprawniejszą komunikację 
do ważnych miejsc, jak cen-
trum bądź dworzec, ale tak-
że stanowić będą alternatyw-
ną formę transportu z domu 
do pracy. Oba przedsięwzię-
cia warte są w sumie 7,3 mln 
zł. RPO WZ 2014-2020 do-
łoży ponad 6,2 mln zł. Bu-
dowa krótszego odcinka za-
kończy się w listopadzie br., a 
dłuższego w listopadzie 2018 
roku.

- Cieszy fakt, że samorząd 
województwa umiejętnie czy-
ta potrzeby gmin, miast i po-
wiatów kierując tam skutecz-
nie pomoc. Widać, że Regio-
nalny Program Operacyjny 
chce i potrafi pomagać bene-
ficjentom. Obie inwestycje są 
dla nas ważne. Przystań kaja-
kowa wpisze się w naszą zielo-
ną przestrzeń, a ścieżki rowe-
rowe skomunikują miasto   z 
okolicznymi miejscowościami 
- zaznaczył burmistrz Gole-
niowa Robert Krupowicz.

Dobre wiadomości dla 
pracowników GPP 

Umowy podpisano w sie-
dzibie spółki Faymonvil-
le produkującej naczepy spe-
cjalistyczne. Firma znajdu-
je się na terenie Goleniow-

skiego Parku Przemysłowego 
w Łozienicy. Obecny na uro-
czystości prezes Łukasz Żu-
chowski dodał, że to dosko-
nała wiadomość dla pracow-
ników przedsiębiorstwa, bo 
dzięki nowej infrastruktu-
rze już niebawem będą mogli 
bezpiecznie dojechać rowe-
rem do pracy...

Nadesłane z biura prasowego 
Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Zdjęcie przedstawia wizualizację przystani kajakowej na Inie dofinansowanej z RPO. Burmistrz Goleniowa zadbał więc, aby 
mieszkańcy mieli gdzie popływać kajakami.

Zdjęcie przedstawia klatkę postawioną obok mola na nowogardzkiej plaży w  któ-
rej miała stać łódka wyposażona w silnik zabrany młodzieży ćwiczącej w klubie 
żeglarskim. Burmistrz Nowogardu zadbał więc, aby mieszkańcy mogli sobie po-
oglądać ohydną pustą klatkę...

Nasz komentarz
Świadomie dokonaliśmy przedruku powyższego tekstu, aby to słowami osób z zewnątrz, zostały opisa-

ne fakty na tle, których trudno już nie dostrzec nowogardzkiej nędzy w wykorzystaniu środków zewnętrz-
nych i nędzy inwestycyjnej w ogóle. Świadomie dokonaliśmy tego przedruku, ponieważ to, co z niego wy-
nika kładzie oczywisty kłam lokalnej urzędowej propagandzie, że jest tu „cudownie” w każdym zakresie ży-
cia publicznego, a DN (pisząc „jak jest”) to rzekomo zajmuje się tylko zwalczaniem wybitnego przecież bur-
mistrza tego.  Nędza i bida w zakresie inwestycji (zwłaszcza tzw. twardych) i skuteczności pozyskiwania na 
nie środków zewnętrznych wynika jednak nie z nieróbstwa DN, ale z nieróbstwa lokalnego Urzędu na cze-
le z jego kierownikiem i z braku tam dobrych pomysłów.  Tylko bowiem dobre pomysły mają szanse zdo-
być dofinasowanie zewnętrzne.  A dobrym pomysłem, który ktokolwiek sfinansuje z zewnątrz, nie jest by-
najmniej tzw. ścieżka wokół jeziora, czyli urzędowy trick nr 2 (nr 1 to pl. Wolności) na kolejną kadencję rzą-
dzenia, czyli dalszego dołowania Gminy (DDG).  Nikt bowiem nie da pieniędzy na budowanie po lesie asfal-
towych jezdni tylko dlatego, że ktoś po tym lesie chce sobie pojeździć rowerem. Jak zaś tego chce to i dzisiaj 
może, po utwardzonej naturalnie ścieżce, bez wywalania milionów publicznych pieniędzy.  Pieniądze te bo-
wiem są przeznaczone na takie ścieżki rowerowe, które mają znaczenie komunikacyjne, stanowią alternaty-
wę transportową i poprawiają bezpieczeństwo rowerzystów. Pisaliśmy już o tym w DN, a wszyscy cytowani 
w tekście marszałek, burmistrz Goleniowa i szef firmy z Parku podkreślają właśnie te funkcje planowanych 
ścieżek, jako podstawowe i główne zalety goleniowskiej inwestycji. A teraz jeszcze tylko dla przypomnienia: 
te prawie 7 mln środków z zewnątrz, na które podpisano tylko w ubiegłym tygodniu umowy w Goleniowie 
to więcej aniżeli cały budżet inwestycyjny Nowogardu na rok 2017, który wynosi nieco ponad 5 mln (w po-
przednich latach u „gospodarza Czapli” było podobnie). Goleniów rocznie przeznacza na wszystkie inwesty-
cje gminne ponad 50 mln złotych, (czyli „tylko” 10 razy więcej jak u nas).  Nowogard w latach 2007-2015 po-
zyskał zewnętrznych środków na inwestycje w kompromitująco niskiej kwocie 3,26 zł na obywatela, podczas 
gdy w przypadku Goleniowa kwota ta wynosi 194 zł (źródło krajowy miesięcznik samorządowy „ Wspólno-
ta”).   I tego dystansu nie tłumaczy już fakt istnienia w Goleniowie Parku Przemysłowego – wnioski o wspar-
cie dobrych pomysłów przygotowują bowiem Gminy, a nie przedsiębiorcy ze strefy. To twarde dane, które 
pokazują różnice w rezultatach skuteczności zarządzania dobrem wspólnym pomiędzy, będącym także dru-
gą kadencję burmistrzem Krupowiczem z Goleniowa, a burmistrzem Czaplą z Nowogardu. Co ciekawe bur-
mistrz, Krupowicz wywalczył kolejną kadencję dopiero w drugiej turze natomiast nasz już w pierwszej. To 
niestety tylko potwierdza, wielką moc ludowego przysłowia „osioł osłu najpiękniejszy”.  Dla Goleniowa, więc 
perspektywa wznosząca, a dla Nowogardu – ośle uszy nadal.   

red
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ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goleniowie Oddział Nowogard 
zaprasza wszystkich członków Banku

na Zebranie Grupy Członkowskiej Banku
Spółdzielczego w Goleniowie Oddział Nowogard 
w dniu 12 kwietnia 2017 r. godz. 17:00  

w Restauracji „Kamena”
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego 

w Goleniowie.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.
7. Sprawozdanie finansowe  Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2016 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goleniowie 

za 2016 r.
9. Sprawozdanie Zarządu  z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz 

wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2017-2021.
11. Dokonanie następczej oceny indywidualnej kwalifikacji członków Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2016 r.
12. Wybór członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2021 (uprzednia 

ocena indywidualna kwalifikacji – składanie Arkuszy informacyjnych kan-
dydatów).

13. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania 
Przedstawicieli:
a) podział zysku,
b) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
c) wnioski polustracyjne,
d) zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie - Decyzja 

Komisji Nadzoru Finansowego,
e) ocena Polityki wynagrodzeń - raport,
f) ocena Ładu Korporacyjnego - ankieta,
g) oraz inne sprawy będące przedmiotem najbliższego Zebrania 

Przedstawicieli.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w 

sprawach Banku.
14. Zakończenie Zebrania. 
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SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

„KOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI:
1. MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
2. POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu,
w związku z zakupem nowych pojemników do gromadzenia psich 

nieczystości serdecznie zapraszam do przesyłania lub zgłaszania propo-
zycji ich lokalizacji na terenie miasta Nowogard.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 kwietnia br. drogą mailową  
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie 91 39 26 232 bądź osobiście w po-
koju 208 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pani Aleksandra 
Lewińska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

KIEROWCA
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 

Wyróżnienie dla a. Obracianko i a. łuczak

„Książka, która mnie 
zafascynowała...”
We wtorek, 28 marca, w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych odbył się konkurs pod 
hasłem Książka, która mnie zafascynowała... Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych m.in. ze Stargardu, Goleniowa, Nowogardu, czy Choszczna. Za-
daniem uczestników było zaprezentowanie maksymalnie 4-minutowej wypowiedzi doty-
czącej wybranej przez siebie książki.

Okazało się, że młodzież czyta 
bardzo różne teksty, ale kilkakrotnie 
pojawiły się powieści kryminalne, a 
dwa razy opowieści znanych podróż-
ników. Dwukrotnie zaprezentowana 
została też powieść Markusa Zusaka 
„Złodziejka książek”. Poza tym przed-
stawiono m.in.: „12 x śmierć”, „Piekło 
w raju”, „Dumę i uprzedzenie”, „Rzeź 
wołyńską”, „Medaliony”, a także ko-
miks mangę „Srebrny trójkąt”.

W kategorii gimnazjów I miej-
sce zdobył Michał Legacki z Gimna-
zjum nr 1 w Stargardzie. Zaprezento-
wał dramat „Romeo i Julia” Williama 
Szekspira. II miejsce zajęła Agnieszka 
Szczerba z Gimnazjum nr 4 (z książ-
ką „Zanim się pojawiłeś” Jojo Moy-
es). III miejsce przypadło Wiktorii 
Józefczyk, również z Gimnazjum nr 4 
w Stargardzie („W głębi lasu” Harla-
na Cobena). Wyróżnienie otrzymały: 
Agnieszka Obracianko z Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie („Światło mię-
dzy oceanami” M.L. Stendman) oraz 
Zuzanna Stefańska z Gimnazjum Nr 
4 w Stargardzie („Igrzyska śmier-
ci” Suzanne Collins). Nagrodę Jury 
przyznano Adamowi Buwelskiemu za 
prezentację książki Agathy Christie 
„Zabójstwo” Rogera Ackroyda.

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych I miejsce zajął Łukasz Ku-
ciński z CKU w Stargardzie, opowia-
dając o książce „12 x śmierć. Piekło 
w raju” Michała Pauliego. II miejsce 
przypadło Karolinie Kameli z Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Choszcznie za pre-
zentację zapisków z podróży Marcina 
Kydryńskiego „Biel. Notatki z Afry-
ki”. III miejsce zdobyła Jowita Terka 
z ZSBT, opowiadając o tekście „Rzeź 

wołyńska. Pamięć piekła” Aleksandra 
Ławskiego.

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Śnie-
guła z Zespołu Szkół nr 1 w Golenio-
wie („Droga Bramy” to historia te-
atru w Goleniowie, w którym Piotr 
występuje) oraz Mateusz Wasikow-
ski z CKU w Stargardzie („Gringo 
wśród dzikich plemion” Wojciecha 
Cejrowskiego). Jury przyznało swo-
ją nagrodę Aleksandrze Łuczak z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie („Moja mroczna strona” Ga-
brielle Zevin).

Oto, co powiedzieli o swojej pa-
sji do czytania zwycięzcy tegorocz-
nej edycji konkursu, Michał Legacki 
z Gimnazjum nr 1 oraz Łukasz Ku-
ciński z CKU. 

Michał Legacki - Bardzo lubię 
czytać książki, ponieważ poprzez 
czytanie rozwijam swoje pasje i róż-
ne zainteresowania. Najbardziej lu-
bię literaturę fantastyczną, ale nie 
tylko. Sięgam po różnie książki. Ale 
staram się zaszczepić tę miłość rów-
nież w dzieciach, gdyż w każdą so-
botę, w formie wolontariatu, pro-
wadzę z kolegą zajęcia dla dzieci na 
Os. Lotnisko w parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa - powiedział 
Michał.

Łukasz Kuciński - Lubię czytać, po-
nieważ kiedyś, podobnie jak bohate-
rowi zaprezentowanej przeze mnie 
książki, przydarzyło mi się popeł-
nić podobny błąd. Byłem w takim sa-
mym miejscu, jak ten bohater. Mia-
łem wtedy sporo wolnego czasu. Za-
cząłem więc czytać książki. Pozwoli-
ły mi one na rozpoczęcie normalne-
go życia. Dzięki czytaniu czas szybciej 

mi upływał. Bardzo lubię książki o te-
matyce sportu i kryminały. Zajmuję 
się sportem, gdyż lubię grać w piłkę i 
biegać - powiedział Łukasz. 

Młodzież oceniało jury w skła-
dzie: pani Irena Zalewska - dorad-
ca metodyczny do spraw bibliotek 
szkolnych z Powiatowego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli, pani 
Beata Podolak, doradca metodycz-
ny języka polskiego z Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li, i pan Piotr Słomski, redaktor na-
czelny „Dziennika Stargardzkiego”. 
Poziom wystąpień był bardzo wy-
soki. Nagrody wręczyła wicedyrek-
tor ZSBT pani Iwona Makowska. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy na kolejną edycję konkur-
su za rok! Konkurs przygotowały po-
lonistki z ZSBT.

tekst i foto:
Anna Pietrusewicz

Agnieszka Obracianko w czasie prezentowania książki "Światło między oceanami", w tle zaś członkowie jury - Beata Podolak, 
Irena Zalewska oraz Piotr Słomski.

Aleksandra Łuczak z LO nr 1 w trakcie 
prezentacji książki - "Moja mroczna 
strona"
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reklama

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Damian Kłys w finale
31 marca 2017r, godz. 9:00, w Goleniowie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie.  

W eliminacjach Powiatowych 
w grupie szkół podstawowych 
udział w turnieju wzięli, ucznio-
wie SP w Długołęce – Bartek Ste-
fański, Maciej Nowak, Damian 
Kłys, uczennice z Gimnazjum nr 
2 w Nowogardzie – Ania Dobru-
chowska i Małgorzata Ługowska, 
oraz uczniowie SP z Osiny. Spo-
śród wszystkich zawodników bio-
rących udział w konkursie najlep-

szy okazał się Damian Kłys, który 
zajął pierwsze miejsce. Już nieba-
wem „młody strażak” będzie re-
prezentował szkołę w finale woje-
wódzkim w Połczynie Zdroju.

Do udziału w Wojewódzkim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
uczniów ze SP w Długołęce przy-
gotowywała pani Danuta Ziół-
kowska, uczniów Gimnazjum nr 
2 – pani Inga Szymańska. 

W tym roku w konkursie 
uczniowie zmagali się na punkty. 
Po testach pisemnych wyłoniono 
pierwszą piątkę, która przecho-
dziła do części teoretycznej. Za-
wodnicy musieli odpowiedzieć 
na pięć pytań. Po wielu dogryw-
kach, z największą ilością punk-
tów, okazał się Damian Kłys, któ-
ry już niebawem, bo 23 kwietnia, 
będzie reprezentantem szkoły w 

Reprezentanci SP Długołęka i Gim. nr 2 w Nowogardzie.- W pierwszym rzędzie drugi od prawej

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO  
PRZEZ KRZYŻ”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 7 kwietnia godz. 18.30
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Trzecia wiosenna porażka

Flota za mocna
W sobotę (1 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin gościł liderów rozgrywek, zespół Floty Świnoujście. Obyło się bez nie-
spodzianki i „Wyspiarze” pewnie wygrali. Dla nowogardzian była to trzecia porażka z rzędu w rundzie wiosennej.  

Pomorzanin Nowogard - Flota Świnoujście 0:4 (0:3)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Paweł Królik - Maciej Dobrowolski (c), Karol Osakiewicz (Marek Kowalski), 
Konrad Adamek (Kacper Litwin), Dominik Wawrzyniak - Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
18. kolejka:
Tanowia Tanowo - Pomorzanin Krąpiel  2:1
Błękitni Trzygłów - Masovia Maszewo  1:1
Odrzanka Radziszewo - Promień Mosty  1:6
Pomorzanin Nowogard - Flota Świnoujście 0:4
Sparta Gryfice - Mewa Resko   3:2
Iskierka Szczecin - Sarmata Dobra  3:1
Ehrle Dobra Szczecińska - Zootechnik Kołbacz 1:0
Wicher Brojce - Orzeł Łożnica   5:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 18 49 85 17 16 1 1
2 Wicher Brojce 18 42 48 21 13 3 2
3 Masovia Maszewo 18 39 57 28 12 3 3
4 Mewa Resko 18 36 39 23 12 0 6
5 Sparta Gryfice 18 34 36 30 11 1 6
6 Błękitni Trzygłów 18 29 43 33 9 2 7
7 Promień Mosty 18 28 42 43 9 1 8
8 Iskierka Szczecin 18 26 40 26 7 5 6
9 Pomorzanin Nowogard 18 24 23 30 7 3 8
10 Orzeł Łożnica 18 22 30 43 7 1 10
11 Sarmata Dobra 18 20 25 45 6 2 10
12 Odrzanka Radziszewo 18 18 25 39 5 3 10
13 Ehrle Dobra Szczecińska 18 15 27 52 4 3 11
14 Tanowia Tanowo 18 15 32 46 4 3 11
15 Pomorzanin Krąpiel 18 13 24 57 4 1 13
16 Zootechnik Kołbacz 18 5 22 65 1 2 15

Wraz z piłkarzami Floty, do 
Nowogardu przyjechała spora 
grupa kibiców ze Świnoujścia. 
Piłkarze z Nowogardu najwy-
raźniej przestraszyli się renomo-
wanego zespołu i w pierwszych 
45 minutach nie byli w stanie 
stworzyć sobie klarownych oka-
zji. Goście z kolei grali swoje. W 
17. minucie Paweł Królik sfau-
lował rywala przed polem kar-
nym, a doświadczony Grzegorz 
Skwara występujący we Flocie, 
pięknym strzałem z rzutu wol-

nego pokonał Kornela Pękalę. 
W 29. minucie sędzia dopatrzył 
się zagrania ręką Marcina Skór-
niewskiego, w odległości około 
25 metrów od bramki. Do pił-
ki ponownie podszedł G. Skwa-
ra, który bezpośrednio uderzył 
na bramkę Pomorzanina. Strzał 
nie był zbyt groźny, jednak Kor-
nel Pękala popełnił duży błąd i 
przepuścił futbolówkę do bram-
ki. W 36. minucie boiskowym 
cwaniactwem popisał się Grze-
gorz Skwara, który umiejętnie 

wymusił w polu karnym faul 
Karola Osakiewicza. Do piłki 
podszedł Michał Nowak i pod-
wyższył wynik na 0:3. Po zmia-
nie stron, gdy emocje już nie-
co opadły, Pomorzanin zaczął 
grać lepiej. To jednak nie prze-
szkodziło gościom, aby zdobyć 
czwartą bramkę. W 52. minucie 
Kornel Pękala wybił przed sie-
bie strzał jednego z piłkarzy ry-
wali, który skutecznie został do-
bity przez Łukasza Mickiewicza. 
Pomorzanin mógł zdobyć bram-
kę honorową. Do pustej bramki 
nie trafił z kilku metrów Kamil 
Lewandowski, któremu futbo-
lówka podskoczyła na nierów-
ności. Po jednym z dośrodko-
wań Lewandowskiego, obrońca 
Floty był bliski zdobycia bram-
ki samobójczej, jednak piłka tra-
fiła w słupek. „Wyspiarze” mie-
li jeszcze szansę na piątego gola, 
jednak tym razem strzał zawod-
nika przyjezdnych zatrzymał 
się na słupku bramki nowogar-
dzian. Pomorzanin tym samym 
notuje trzecią porażkę z rzędu w 
rundzie wiosennej. Tak fatalne-
go bilansu nie ma żadna druży-
na w okręgówce. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Piłkarze z Nowogardu przegrali trzeci mecz z rzędu w rundzie wiosennej

Kornel Pękala cztery razy musiał wyjmować piłkę z siatki

Jak wyglądają transfery w amatorskiej piłce nożnej?

Piłki za piłkarzy
Czy ktoś zastanawiał się kiedyś, w jaki sposób kluby załatwiają pomiędzy sobą rozliczenie za transfery na poziomie amatorskiej piłki? W tym se-
zonie Pomorzanin stracił kilku zawodników, którzy występują np. w A Klasie. W zamian za to, klub z Nowogardu otrzymał piłki oraz sprzęt spor-
towy, w sumie na 4 tys. zł. 

Po tym, jak został rozwiązany 
drugi zespół Pomorzanina, po-

zostało wielu zawodników, któ-
rzy nie chcieli walczyć o miej-

sce w składzie pierwszego ze-
społu, ale wciąż chcieli „poko-
pać” sobie w piłkę. W takiej sy-
tuacji, jak zapewnia prezes Po-
morzanina, klub nie ma zamia-
ru komuś utrudniać możliwość 
zmiany barw klubowych. Na 
taki ruch zdecydowali się m.in. 
Max Pokorski, Andrzej Piotro-
wicz oraz Krzysztof Domanow-
ski, którzy występują w Jastrzę-
biu Łosośnica. Ich nowy ze-
spół gra w A Klasie, gdzie wal-
czy o utrzymanie. Trudno by 
było wymuszać na Jastrzębiu, 
aby płacił jakieś pieniądze Po-
morzaninowi, zatem w takich 
sytuacjach płaci się symbolicz-
nie - w sprzęcie sportowym. 
Tak, więc za tych trzech piłka-

rzy, Pomorzanin otrzymał 6 pi-
łek meczowych, którymi grać 
będą młodzi piłkarze z Nowo-
gardu. Podobnie było z wypo-
życzeniem zdolnego Mełecha z 
rocznika 2005, którego treno-
wał w szkółce piłkarskiej Ro-
berto Mendes. Jak poinfor-
mował naszą redakcję Marcin 
Skórniewski, Mełech został wy-
pożyczony do Błękitnych Star-
gard, a ci w zamian przekaza-
li do Pomorzanina 4 piłki mar-
ki adidas. W sumie, w tym se-
zonie Pomorzanin „zarobił” na 
swoich piłkarzach około 4 tys. 
zł w sprzęcie sportowym. - Nie-
dawno Pomorzanin sfinalizo-
wał ostatni transfer. Bilans w 
tym okienku jest dodatni. Wy-

nosi blisko 4 tysiące zł w sprzęcie 
oraz gotówce, z czego większość 
trafi do grup dziecięcych. Ostat-
nio dotarł do nas kolejny sprzęt 
z tytułu dokonanych transferów, 
chodzi o 4 piłki adidasa od Błę-
kitnych Stargard, za wypożycze-
nie naszego piłkarza z rocznika 
2005 - informuje Marcin Skór-
niewski. 

KR

Błękitni Stargard za wypożyczenie młodego piłkarza Pomorzanina przekazali 4 
piłki marki adidas

Piłki meczowe dla młodzika starszego 
D1 oraz młodzika młodszego D2
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DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE
zapraszamy na 

ZEBRANIE OTWARTE 
które odbędzie się

 06 kwietnia  2017 r. (czwartek) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. St. Staszica w Nowogardzie 
Harmonogram zebrania: 

- godz. 16:00 – 17:00 – spotkanie  rodziców
 z wychowawcami klas

- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli
         ZAPRASZAMY!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 IM.STANISŁAWA STASZICA

ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard
 tel./fax. 91 392 11 62 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Program Dnia Otwartego:
1. Prezentacja kierunków kształcenia w naszej szkole.
2. Zwiedzanie budynku głównego i warsztatów szkolnych.
3. Spotkania z nauczycielami i uczniami.
4. Punkt informacyjny doradcy zawodowego oraz przedstawi-

cieli lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. 

Z energetykiem tylko remis

Dwa gole Kacpra Kozioła to za mało
W niedzielę (2 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy starsi Po-
morzanina rywalizowali z Energetykiem Gryfino. Wszystko zmieniało się jak w kalejdosko-
pie, najpierw Pomorzanin prowadził, aby następnie odrabiać straty. Ostatecznie po dwóch 
golach Kacpra Kozioła, piłkarze z Nowogardu wywalczyli 1 punkt. 

Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino  2:2 (1:2)
Gole: Kacper Kozioł (27’, 68’)
Skład: Patryk Białasiewicz - Mateusz Lasocki (c), Mateusz Wojtyniak, Mateusz Toruński 

(Szymon Rybicki), Bartłomiej Kozieł - Maciej Podbiegło, Przemysław Bartlewski (Michał Teo-
dorczyk), Michał Fedak, Michał Jutkiewicz (Jakub Jarecki) - Natan Jeremicz (Radosław Masalski), Kacper Kozioł. 

koszmarny początek - Victoria wygrywa w nowogardzie

Pierwsza porażka od 21 spotkań!
W sobotę (1 kwietnia), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, piłkarki Pomorzanina zainaugurowały rozgrywki rundy wiosennej. Pierwszy ligo-
wy mecz w tym roku, nie będzie mile wspominany przez podopieczne Pawła Błaszczyka. „Pomorzanki” zaliczyły pierwszą ligową porażkę od 21 spotkań! 
Niebezpiecznie do Pomorzanina zbliżyły się 4 zespoły, które wspólnie z nowogardziankami powalczą o awans.

Pomorzanin Nowogard - Victoria Sianów 0:1 (0:0)
Skład: Weronika Jurewicz - Anna Nowicka, Karolina Kowalczuk, Róża Misiak, Weronika Godziszewska - Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrowska (c), 
Klaudia Korgiel, Wiktoria Górska (Aleksandra Mościńska) - Patrycja Kozioł, Natalia Nowacka (Weronika Rzeplińska).

III Liga Kobiet 2016/2017
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Victoria Sianów  0:1
Energetyk Gryfino - Kotwica Kołobrzeg  0:4
Hattrick Kołobrzeg - Błękitni II Stargard  2:2
Vielgovia Szczecin - Zalew Stepnica  1:1
Fala Międzyzdroje - Olimpia III Szczecin  7:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 10 23 43 7 7 2 1
2 Fala Międzyzdroje 10 22 44 10 7 1 2
3 AP Kotwica Kołobrzeg 10 20 43 7 6 2 2
4 Zalew Stepnica 10 20 29 17 6 2 2
5 Victoria Sianów 10 18 48 24 6 0 4
6 Vielgovia Szczecin 10 14 24 14 4 2 4
7 Błękitni II Stargard 10 13 24 29 4 1 5
8 Olimpia III Szczecin 10 7 17 43 2 1 7
9 Energetyk Junior Gryfino 10 5 19 33 1 2 7
10 Hattrick Kołobrzeg 10 1 2 109 0 1 9

Pojedynek z Victorią był niezwy-
kle ważny dla „Pomorzanek”. Zwy-
cięstwo mogło zapewnić utrzyma-
nie 4 punktowej przewagi nad po-

zostałą stawką, porażka z kolei, 
mogła mocno pokrzyżować plany 
związane z awansem. Cieszą powro-
ty Patrycji Kozioł, Małgorzaty Wołk 
oraz Natalii Nowackiej. W bramce 
nowogardzianek już nie Anita Pio-
trowska, a debiutująca Weronika Ju-
rewicz. Pomorzanin prezentował się 
lepiej od swoich rywalek, które sku-
piały się głównie na długich poda-
niach do swojej napastniczki, ma-
jącej za sobą występy w Ekstrali-
dze. W pierwszej części gry najlep-
szą okazję do zdobycia gola zmar-
nowała Patrycja Kozioł, która w sy-
tuacji sam na sam nie znalazła spo-
sobu na golkiperkę Victorii. Po 
zmianie stron, spełnił się najczar-
niejszy scenariusz dla podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. W 56. mi-
nucie zawodniczka z Sianowa do-
środkowała wzdłuż pola karnego, a 
napastniczka przyjezdnych uprze-
dziła Karolinę Kowalczuk i skiero-

wała futbolówkę do bramki Pomo-
rzanina. Piłkarki z Nowogardu rzu-
ciły się do odrabiania strat. Brako-
wało jednak szczęścia... W dogod-
nej sytuacji Katarzyna Piotrowska 
trafiła w nogi bramkarki z Sianowa, 
a przy innej sytuacji, po strzale Pio-
trowskiej piłkę z linii wybijała za-
wodniczka Victorii. Piłkarki Pomo-
rzanina po mimo dużego naporu na 
rywalki nie zdołały wyrównać i tym 
samym przerwały piękną serię... Po-
morzanin zanotował pierwszą ligo-
wą porażkę od 21 spotkań! Przypo-
mnijmy, że ostatni raz „Pomorzan-
ki” przegrały 14 października 2015 
roku w Wałczu, z tamtejszym Or-
łem (3:1). Z wpadki zespołu z No-
wogardu skorzystała Fala Międzyz-
droje i Kotwica Kołobrzeg, które 
wygrały swój mecz. Punkty zgubił 
także Zalew Stepnica, który do Po-
morzanina traci 3 punkty. Po zwy-
cięstwie ponownie do walki o awans 

włączyły się piłkarki Victorii, które 
do nowogardzianek tracą już tylko 
5 punktów, zatem o awans na całe-
go będzie biło się aż 5 drużyn. Seria 
meczów bez porażek „Pomorzanek”, 
nie była jedyną serią, która została 
w ten weekend przerwana w III Li-
dze Kobiet. Najsłabszy zespół roz-

grywek - Hattrick Ko-
łobrzeg, który od początku swoje-
go istnienia, od ponad dwóch lat 
nie zdobył gola, ani punktu, zremi-
sował z Błękitnymi II Stargard 2:2. 
Przy artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR 

Małgorzaty Wołk brakowało w run-
dzie jesiennej, teraz wróciła na boisko 
wzmacniając linię pomocy Pomorzanek

Juniorzy starsi Pomorzanina, w 
niedzielę podejmowali Energety-
ka Gryfino. Rywale nie imponują 
w tym sezonie, jednak w Nowogar-
dzie, zdołali wywalczyć korzystny 
rezultat. W 27. minucie Natan Je-
remicz pod swoim polem karnym 
odebrał piłkę rywalom, po czym 
podholował ją do środka boiska, 

a następnie idealnie zagrał prosto-
padłe podanie do Kacpra Kozioła. 
Napastnik z Nowogardu skorzystał 
ze swojej szybkości i w sytuacji sam 
na sam nie dał szans bramkarzowi 
z Gryfina. Chwilę potem Pomorza-
nin podwyższył na 2: 0, jednak sę-
dzia dopatrzył się pozycji spalonej. 
W 33. minucie rywale wykonywa-

li rzut wolny z 18 metrów. Zawod-
nik Energetyka pięknie uderzył na 
bramkę Pomorzanina, posyłając 
futbolówkę w samo okienko - gol 
„stadiony świata”. Tuż przed prze-
rwą, w 44. minucie Energetyk wy-
prowadził drugi cios. Do napast-
nika gości zostało posłane dłu-
gie podanie, bramkarz z Nowogar-
du wyszedł do piłki, jednak niepo-
trzebnie zatrzymał się. Futbolów-
kę przejął zawodnik gości i przelo-
bował Patryka Białasiewicza dając 
gościom prowadzenie. Po zmianie 
stron Pomorzanin walczył o od-
robienie strat. Podopieczni Pawła 
Błaszczyka dopięli swego w 68. mi-
nucie. Wówczas w dogodnej sytu-
acji w polu karnym znalazł się Ma-
teusz Lasocki, który trafił jedynie w 
słupek, a jego strzał skutecznie do-
bił Kacper Kozioł. Na więcej zabra-
kło czasu i nowogardzianie z Ener-
getykiem tylko zremisowali. 

KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
13. kolejka:
Unia Dolice - Odra Chojna    0:6
Światowid Łobez - Kluczevia Stargard   6:1
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino  2:2
SALOS II Szczecin - Sparta Gryfice   11:0
SCRS Barlinek - Zorza Dobrzany   (05.04; 17:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 12 36 101 4 12 0 0
2 SCRS Barlinek 11 28 31 9 9 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 12 22 33 22 7 1 4
4 Odra Chojna 12 20 38 27 6 2 4
5 Polski Cukier Kluczevia Stargard 12 17 21 29 4 5 3
6 Sparta Gryfice 12 17 23 37 5 2 3
7 Ina Goleniów 11 16 41 35 5 1 5
8 Światowid 63 Łobez 12 15 24 35 5 0 7
9 Energetyk Gryfino 12 10 11 34 2 4 6
10 Zorza Dobrzany 10 3 5 34 1 0 9
11 Unia Dolice 12 0 11 73 0 0 12
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nocne czuwanie młodych 
-Katedra Szczecin
W piątek 24 marca  br. 9 osobowa grupa młodzieży z Parafii pw.  WNMP w Nowogardzie  
uczestniczyła w Nocnym Czuwaniu Młodych w Katedrze w Szczecinie prowadzonym przez 
Siostry Uczennice Krzyża. 

Siostra Gracjana, która była 
odpowiedzialna za przebieg mo-
dlitewnego   czuwania powita-
ła młodzież zgromadzoną w Ka-
tedrze.   Czuwanie rozpoczęło się 
o godz.21.00   wniesieniem przez 
młodzież relikwii świętego bra-
ta Alberta Chmielowskiego. Na-
stępnie odśpiewaliśmy Apel Ja-
snogórski. Po apelu była wygło-
szona   katecheza przez księdza 
Tomasza   na temat   poszanowa-

nia i obrony życia ludzkiego od 
poczęcia aż do naturalnej śmier-
ci.  Następnie  rozpoczęła się  Ad-
oracja Najświętszego Sakramen-
tu  przeplatana  śpiewem. W tym 
czasie była możliwość skorzysta-
nia z sakramentu pokuty. Po Ad-
oracji rozpoczęła się Msza świę-
ta. Przewodniczył Jej   Jego Eks-
celencja Ksiądz Arcybiskup An-
drzej   Dzięga, a koncelebrowało 
ją  około 60 księży, którzy przyje-

chali z młodzieżą na czuwanie. Po 
Mszy świętej był czas na posiłek, 
chwilę odpoczynku i czas na roz-
mowy z młodzieżą która przyje-
chała z różnych stron archidiece-
zji. Po tej chwili przerwy atrakcją 
czuwania był wjazd na punkt wi-
dokowy Katedry świętego Jakuba 
w Szczecinie. 

Po zejściu z wieży ostatnim 
punktem czuwania ( było to oko-
ło godz.4.00)   było nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Następnie roz-
jechaliśmy się do swoich domów. 
Wszyscy wróciliśmy bardzo za-
dowoleni i umocnieni duchowo. 
W czuwaniu uczestniczyło około 
350 młodzieży z całej Archidiece-
zji Szczecińsko Kamieńskiej.

Następne czuwanie modlitew-
ne       w Myśliborzu z 19/20 maja 
br     prowadzone przez Siostry 
Jezusa Miłosiernego. Dziękuje 
młodzieży z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych   za wzięcie 
udziału w tym czuwaniu.

Zapraszamy
       Ks. Robert Dąbrowski z 

młodzieżą

Piłka ręczna chłopców i dziewcząt 
Dnia 21.03.2017r. w naszej szkole odbyły się zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców, 
które zakończyły się awansem naszych drużyn do dalszego etapu. 

Nasze drużyny poradziły dobie 
znakomicie przechodząc tym sa-
mym do następnego etapu.

Skład drużyny dziewcząt: 
Magdalena Dukaczewska, Mag-

dalena Kapella, Weronika,Mościń-
ska,  Aleksandra Mrówczyńska, Ma-
riola Mrówka,  Kinga Nizio, Aga-
ta Ptaszek, Julia Tożewska, Gabriela 

Wdowczyk, Klaudia Wójcik, Korne-
lia Wróbel i  Amelia Zbłocka.

Opiekunem drużyny dziewcząt 
jest Pan Zbigniew Ceranka. 

Skład drużyny chłopców: 
Adrian Banasiewicz, Jakuba Bruź-

dziński, Nikodem Dobrowolski, Szy-
mon Jakliński,   Filip Jarota, Maciej 
Jaskulski, Wojciech Kopiecki, Domi-

nik Kubacki,  Mateusz Lasocki, Bła-
żej Maciejewski, Patryk Nowickie, 
Aleksander Pakulski, Karol Razik i 
Krzysztof Zając. Trzymamy kciuki za 
dalsze zwycięstwa naszych drużyn.

Opiekunem drużyny chłopców 
jest Pani Anna Pikuła-Bielska.

Wiktoria Żbikowska 1TL 

II Szkolny Konkurs 
Polonistyczny
Krótki utwór literacki, zawierający morał, często wierszo-
wany, czasem żartobliwy to ...? W jakim utworze pojawiła 
się Laura Kościeniecka? A w jakim Wernyhora? Kto napi-
sał Wesele a kto Chłopów? Z jakiego utworu pochodzi cytat: 
Nazywam się Milijon – bo za miliony / Kocham i cierpię ka-
tusze? A może: Koniec i bomba /A kto czytał, ten trąba!? Na 
tego typu pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy konkur-
su z języka polskiego.

II Szkolny Konkurs Poloni-
styczny odbył się 28.03.2017 r. 
na siódmej godzinie lekcyjnej. W 
konkursie wzięli udział uczniowie 
klasy IV THE:

Dagmara Balasińska,
Damian Bogdan,
Patrycja Ciechmiszczuk,
Patrycja Grodzicka,
Konrad Małek,
Klaudia Morzyc,
Beata Paś,
Radosław Stodolnik,
Angelika Świrgoń,
Krzysztof Topolski, 
Michał Warda. 
Tegoroczni maturzyści zmie-

rzyli się z różnymi zadaniami 
sprawdzającymi wiedzę z zakre-
su języka polskiego. Musieli m. 
in. prawidłowo dopisać nazwę ga-
tunku literackiego do podanych 
definicji albo podać nazwę epoki, 
w której tworzyli wskazani twór-
cy. Do zadań uczestników nale-
żało również poprawne przypisa-
nie tytułu i autora tekstu, w jakim 
pojawił się wymieniony boha-
ter literacki oraz napisanie imie-
nia i nazwiska autora przy poda-

nym utworze. Na pewno nie ża-
łował swojego udziału ten uczest-
nik, który wiedział, jakie pojęcia 
składają się na światopogląd da-
nej epoki lub zapamiętał cytaty 
charakterystyczne dla niektórych 
dzieł. 

Rozstrzygnięcie konkursu od-
było się 30.03.2017 r. po trzeciej 
godzinie lekcyjnej. Dyplomy i na-
grody dla uczestników konkur-
su wręczyły wicedyrektor szko-
ły Pani Ewa Staszak i Pani Mo-
nika Sipajło Zwycięzcą konkur-
su został Konrad Małek, II miej-
sce zajęła Patrycja Ciechmiszczuk 
zaś III miejsce zajął Damian Bog-
dan. Dla wszystkich uczestników 
konkurs był doskonałą okazją do 
sprawdzenia swojej wiedzy przed 
zbliżającym się egzaminem matu-
ralnym z języka polskiego. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy 
a wszystkim tegorocznym matu-
rzystom życzymy miłego przygo-
towywania się do egzaminów ma-
turalnych. 

 Nauczycielka języka polskiego:  
Monika Sipajło

red

Zwycięzca konkursu Konrad Małek 

Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie
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OgłOSZenie O PrZeDłUŻeniU DOTYCHCZaSOWYCH TarYF O 1 rOk

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie działając na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XLII/268/17 Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 29.03.2017 r.

okres obowiązywania do-
tychczasowych taryf dla Od-
biorców usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych na terenie 
gminy Nowogard uległ prze-
dłużeniu o 1 rok, ceny i staw-
ki opłat wynoszą:

CENA ZA 1 m3 DOSTAR-
CZONEJ WODY:

- przeznaczonej do spoży-
cia lub na cele socjalno-byto-
we – 2,98 zł/m3 netto + należ-
ny podatek VAT 8% = 3,22 zł/
m3 brutto,

- przeznaczonej na potrzeby 
produkcji, w której woda wcho-
dzi w skład albo bezpośred-
ni kontakt z produktami żyw-
nościowymi, farmaceutyczny-
mi lub na cele konfekcjonowa-
nia – 3,02 zł/m3 netto + należ-
ny podatek VAT 8% = 3,26 zł/m3 
brutto,

- przeznaczonej na cele po-
zostałe, inne niż wymienione 
powyżej – 3,04 zł/m3 netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 3,28 zł/
m3 brutto,

STAWKA OPŁATY ABONA-
MENTOWEJ NIEZALEŻNIE 
OD CELU ZUŻYCIA WODY:

DLA ODBIORCÓW OB-
SŁUGIWANYCH

ZARÓWNO W ZAKRE-
SIE ZBIOROWEGO ZAOPA-
TRZENIA W WODĘ, JAK I 
ZBIOROWEGO ODPROWA-
DZANIA ŚCIEKÓW:

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego– 8,49 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 9,17 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego w bu-
dynku wielolokalowym – 2,19 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 2,37 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 7,30 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 7,88 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

DLA ODBIORCÓW OB-
SŁUGIWANYCH

WYŁĄCZNIE W ZAKRE-
SIE ZBIOROWEGO ZAOPA-
TRZENIA W WODĘ:

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego – 10,67 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 11,52 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego w bu-
dynku wielolokalowym – 4,37 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 4,72 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość pobra-
nej wody na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 8,30 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 
8% = 8,96 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

CENA ZA 1 m3 ODPROWA-
DZONYCH ŚCIEKÓW:

 - dla wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług – 3,67 zł/
m3 netto + należny podatek VAT 
8% = 3,96 zł/m3 brutto

STAWKA OPŁATY ABO-
NAMENTOWEJ:

DLA ODBIORCÓW OBSŁU-
GIWANYCH

ZARÓWNO W ZAKRESIE 
ZBIOROWEGO ZAOPATRZE-
NIA W WODĘ, JAK I ZBIORO-
WEGO ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW:

- rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego 
– 6,20 zł/odbiorcę/okres rozli-
czeniowy netto + należny poda-
tek VAT 8% = 6,70 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustalo-
ną na podstawie zużycia wody 
określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza lokalowe-
go w budynku wielolokalowym  
– 2,19 zł/odbiorcę/okres rozli-
czeniowy netto + należny poda-
tek VAT 8% = 2,37 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zu-
życia wody – 5,01 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 5,41 
zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto,

DLA ODBIORCÓW OB-
SŁUGIWANYCH

WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE 
ZBIOROWEGO ODPROWA-
DZANIA ŚCIEKÓW:

- rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego 
– 8,38 zł/odbiorcę/okres rozli-
czeniowy netto + należny poda-

tek VAT 8% = 9,05 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustalo-
ną na podstawie zużycia wody 
określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza lokalowe-
go w budynku wielolokalowym  

– 4,37 zł/odbiorcę/okres rozli-
czeniowy netto + należny poda-
tek VAT 8% = 4,72 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy brutto,

- rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zu-

życia wody – 6,01 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 6,49 
zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto

Taryfy obowiązują od 31 
marca 2017 roku do 30 marca 
2018 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanali-
zacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 
50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0 

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 

10,0 do 10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 
i powyżej 
10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5 

i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z 
VAT

netto/ z 
VAT

Grupa I

1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8.

Związki biogenne: 

azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9.

Metale ciężkie:

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe

12. Siarczki

13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione 

w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz. U. z 2014, poz.1800) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  
Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbio-
ru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 31 marca 2017 roku do 30 marca 2018 roku.

 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się 
w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00. 
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na 

wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi 
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkłaD JaZDY PkP

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

Bezpłatny kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. Ilość miejsc ograniczona. 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BeZ kaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

aTerima meD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;

Strona 1 z 4
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OgłO SZe nia drob ne

reklama

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzo-
ny w pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku. 666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 
517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi 
rolnej tel. 668-676-788.

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w 
Nowogardzie w pobliżu cen-
trum. Tel. 730-096-281

•	 Nowogard 6 km posiadłość 
położona przy lesie. 660 206 
833 

•	 Sprzedam gospodarstwo eko-
logiczne w okolicy Nowogar-
du 12 h. Klasa IV. 608 791 487 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe. Cena 
do uzgodnienia.Tel.. 667 353 
565 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana 
Pawła. Tel. 721 157 443 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe, parter. 607 289 477 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Monte Casino. 695 
400 600

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe dla firmy. Tel. 
693 850 197 

•	 Wynajmę pomieszczenia ma-
gazynowe, miejsce parkingo-
we, ogrodzone, monitoring. 
601 544 530 

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w 
Lestkowie. 601 636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe na ul. Zamkowej lub 
zamienię na dwupokojowe z 
dopłatą. 788 566 432 

•	 Sprzedam działkę 29 ar, 8 km 
od Nowogardu, media, 12 zł 
za m2. 669 517 975 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 693 715 990 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 
518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 790-
716-816

•	 Sprzedam lublina na części 
silnik poj.2417 cm3.  887 315 
312 

•	 Sprzedam corsa C 600 zł. 519 
385 158

•	  Sprzedam Citroen xsara pi-
casso 2.0 HDI, 2004 rok. Tel. 
608 708 676 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fie-
sta 1.1 i chłodnicę do lublina. 
Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam SKODA OKTA-
VIA KOMBI – 1.6 101KM 
benzyna, 1999r. W cenie do-
datkowy komplet opon zimo-
wych na stalowych felgach, 
Tel. 507 100 280 

•	 Sprzedam MTZ rok produk-
cji 1990 sprawny, zarejestrowa-
ny , ubezpieczony. Cena 17000 
z napędem przednim. 695 026 
023 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar. 782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95
•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-

rze. 502 119 960
•	 Sprzedam 70 balotów siana. 

696 741 163
•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-

brym stanie. 697 021 976 
•	 Sprzedam  pług ażurowy obra-

cany. Tel. 502 853 573 
•	 Kupię łubin. 502 853 573 
•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 
•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 

60 – blaszak kompletna, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 
•	 Orkę, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 013 995 
•	 Sprzedam łubin. 608 013 995
•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 

988
•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 

502 853 573 
•	 Sprzedam kopaczkę dwurzę-

dową, siewnik zbożowy Pozna-
niak, sadzarkę dwurzędową. 
Pług trzyskibowy ciągnikowy. 
601 577 365, 603 363 207 

•	 Sprzedam ciągnik C-355. 91 
418 39 47

•	  Sprzedam ciągnik Ursusc-355 
rok produkcji 1975. 91 418 39 
47 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne 
oraz pszenicę jęczmień. 91 39 
18307 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAP-

CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 P R A N I E - M AG I E L , P R A-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Usługi księgowe tanio i rze-
telnie. Tel. 726 601 608 

•	 Kapitał początkowy, deklara-
cje VAT i rozliczenia PIT. 726 
601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037 

•	 Usługi ogólnobudowlane z 
wieloletnim doświadczeniem, 
poddaszy, adaptacja pomiesz-
czeń, glazura, terakota, elewa-
cje. Więcej informacji pod nu-
merem 608 825 600 

•	 POLVAN ocieplenia budyn-
ków, szpachlowanie, zwycięz-
ca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

•	 Wykonam prace remontowe. 
691 430 490

•	 Rolety, plisy, wertikale, żalu-
zje, moskitriery. 695 181 070 \

•	 Projety wod-kan + geodezja. 
Tel. 609 250 383 GEO- GIS- 
PROJEKT Sp z o.o.

•	 Transport usługi. 601 544 530
•	 Usługi koparką, wywrotką. 660 

497 390 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, doryw-

czo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymaga-
ny j. niemiecki komunika-
tywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-
740-304

•	 SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA 
STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM. 
JAKO KIEROWCA/ MAGA-
ZYNIER/ MONTER ME-
BLI.WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT. B. CV PROSZE 
SKŁADAC W SKLEPIE ME-
BLOWYM KWADRAT ME-
BLE UL.ARMII KRAJOWEJ 
49 W NOWOGARDZIE. tel. 
661 960 881

•	 Zatrudnię do pracy – prace 
budowlane. 697 329 453 

•	 Zlecę wyjazdy do Niemiec dwa 
razy w miesiącu samochodem 
ciężarowym, kierowca z kwa-
lifikacjami. Tel 601 897 368 

•	 Zatrudnimy panią do prowa-
dzenia porządków. 507 951 
313 

•	 Zatrudnię barmankę do restu-
racji. 693 521 211

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewiatan. 
ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 
39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrunię na stacji paliw Or-
len. CV proszę składać na sta-
cji. 695 355 225 

•	 Zatrudnię  pomocnika mura-
rza. 501 549 756 

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 
etatu, 5 dni w tygodniu go-
dziny poranne. Mile widziani 
emeryci. Tel. 510 554 625

•	 Przyjmę dwóch pracowników 
samodzielnych do dachu. 512 
013 258

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetolo-
giczne w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant 
z wlasnym palnikiem gazo-
wym stojace 130 litr.z niemiec 
malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne zaplon 
iskrowy-elektroniczny wysoka 
jakosc niemiecka,do domku-
,domu wielorodzinnego,sklepu 
po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek 
z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thom-
son Aqua 14” - 99 zł. Szafa 
narożna - 299 zł.Tel. 503-005-
554

•	 Deski, membranę dachową ku-
pię. 600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialnia-
ne z materacem, Wymiary 
160x200cm używane, stan 
dobry cena 300 zł. 668509 795 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim dla manicurzystki. 
Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew se-
zonowane 7 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, 
pralkę automatyczną 1,5 roku, 
maty legowiskowe gumowe 
konie, bydło. 91 39 79 313 po 
18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 
•	 Oddam 6tygodniowe szcze-

niaki labradora. 534 310 634 
•	 Szkółka w Karsku poleca bar-

dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski tury-
styczny cross z wyposażeniem, 
mało używany, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam telewizor Sony 50 
cali stan bardzo dobry. 513 
444 970

•	 Owczarki niemieckie suczki 
po rodzicach z rodowodem. 
Tel. 91 39 21 828 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stoło-
wego + siatka. Cena do uzgod-
nienia. 733 794 989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne 
tuje od 50 cm – 2m. 607 580 
172 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regUlarna linia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO man BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOlCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkłaD JaZDY BU SóW
inFOrmaTOr lOkalnY - nOWOgarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga  wędkarze     
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

w Nowogardzie   nr 36 
  informuje,  członków Koła, że w dniu 09 kwietnia 

2017 r  organizujemy ,, Zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwo Koła  nr 36 ‘’ które odbędą się  

w Kamieniu  Pom.na kanale Świniec „
 Zbiórka na wyjazd o godz. 6.00    na przystanku  PKS 

ul. 5-go Marca. Startowe wynosi 10 zł. Juniorzy  bez 
wpłat. Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim ,,Wędkarz” 
ul. Boh. Warszawy 107. do  07.04.2017 r.

    Zarzad Koła MG PZW nr 36
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

 Babcia prosi o pomoc dla wnuka   •  Wywiad z nowym dyrektorem ZK

reKlama

reKlama reKlama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż
nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM siar
kowego 20 % azotu i 6 % siarki

Cena z dostawą 540 zł netto/tonę

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

D-BARTEK OMEF.H.U.

ul. Boh. Warszawy 71 • tel. 91 579 02 62

1. Chemię budowlaną MAPEI - np. adesilex P-9 - 39 zł powyżej 5 szt. - 38,50 zł

2. Farby ŚNIEŻKA

3. Dachówki ceramiczne RÖBEN, CREATON, BRAAS

4. Wełna mineralna ROCKWOOL

5. Tynk MP-75 i GOLDBAND

KWIETNIOWA PROMOCJA na:

Budowlane Centrum Handlowe

Zatrudnię na umowę  
o prace  przedstawiciela 
handlowego w branży 

fryzjersko-kosmetycznej 
z prawem jazdy kat. B 
Tel. 502 651 671

Firma transportowa 
zatrudni mechanika 

609 493 989 

PraCa

Kłopoty z budową osiedla przy ul. Wojska Polskiego 

s. 4

Burmistrz deweloperem

Ekspert: Zarobi  
na tym z bańkę

s. 4

s. 3

Groźny 
pożar  
w Karsku

s. 2

Zamieszkają później 
i jeszcze dopłacą
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W skrócie

Mieszkańcy osiedla Radosław, zwłaszcza najmłodsi ich przedstawicie-
le, mogą się już cieszyć nowym placem zabaw. Od lat, o budowę takie-
go miejsca zabiegał radny Michał Wiatr, który na osiedlu tym się wycho-
wał. Koszt inwestycji, włącznie z dokumentacją to ok. 55 tys. złotych, i 
został pokryty przez gminę. Do placu zabaw zostanie jeszcze doprowa-
dzony chodniczek, który zobowiązały się wspólnie wykonać i sfinanso-
wać Spółdzielnie Mieszkaniowe: „Radosław” i „Cisy”. MS

Ewakuacja pracowników zakładu Autoneum, była tylko ćwiczeniem. 
W ten sposób firma szkoli pracowników na wypadek, gdyby w pomiesz-
czeniach zakładu wybuchł pożar. W ćwiczeniach wzięła też udział jed-
nostka straży pożarnej. Niestety redakcji DN na teren zakładu nie wpusz-
czono, więc mogliśmy wykonać zdjęcia tylko z oddali. DŚ

Do redakcji DN zgłosił się mieszkaniec Nowogard, który ma poważne 
problemy ze wzrokiem. Zwrócił uwagę na sprawę, która dla ludzi widzą-
cych, może być zupełnie „niedostrzegalna”. Chodzi mianowicie o kolo-
ry słupków, na których zamontowane znaki są szare, matowe często zu-
pełnie niewidoczne dla osób słabo widzących, co stwarza zagrożenie, 
zwłaszcza, że znaki te często ustawiane są w pasie chodnika. Zdaniem 
naszego czytelnika rozwiązanie tego kłopotu jest proste- słupki nale-
ży pomalować na jaskrawy kolor. Koszt jest nieduży, pomysł ciekawy, 
wydaje się, że warto, aby sprawę przemyśleli zarządcy naszych ulic. DŚ

Kolejna zbiórka na rzecz śmiertelnie chorego 
mieszkańca Nowogardu

Michałowi pomoże też „Caritas”
Już w ten weekend na ulicach miasta spotkamy wolontariuszy „Caritas”, którzy włączyli się 
do akcji zbiórki pieniędzy dla Michała Walasa, który choruje na twardzinę układową. 

Michał potrzebuje pienię-
dzy na wyjazd do Berlina, gdzie 
przejdzie badania pod kątem 
szansy na przeszczep komórek 
macierzystych. Jest to jedyna 
nadzieja dla Michała, ponieważ 
dzięki temu będzie mógł żyć.

Wolontariusze „Caritas”, w so-
botę, 8 kwietnia, będą zbierać 
darowizny na ulicach miasta i w 
obrębie większych sklepów. Na-
tomiast w niedzielę, 9 kwietnia, 
spotkamy ich przy nowogardz-
kich kościołach (przy kościele 
Wniebowzięcia NMP, św. Rafała 
Kalinowskiego i pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej), gdzie po Mszach 
świętych będą kwestować do pu-
szek. 

W imieniu „Caritas” apeluje-
my do mieszkańców Nowogar-
du o wsparcie tej akcji. 

Zbiórkę na rzecz Michała Wa-
lasa zakończył też Zbigniew Sto-
noga, znany polski przedsiębior-
ca i działacz społeczny, słynący 
z obnażania paradoksów praw-
nych funkcjonujących w naszym 
kraju. Fundacja Stonogi zebrała 
na rzecz Michała 4.300 zł. 

Wciąż można też pomagać 
choremu mężczyźnie przekazu-
jąc 1% podatku (KRS 0000 518 
797 z dopiskiem „Pomoc dla 
Michała Walasa”), lub wpła-
cając darowizny na subkon-
to ING BANK 76 1050 1764 
1000 0090 3087 9689,  w ty-
tule przelewu wpisując: „Po-
moc dla Michała Walasa”.

DŚ

Z ostatNiej ChWili: 

Groźny pożar poddasza  
w Karsku 
Do groźnego pożaru doszło wczoraj, tj. czwartek 06.04, kilkanaście minut po godz. 16-tej, 
na poddaszu jednego z domów w Karsku. 

Wydobywający się z poddasza 
gęsty, siwy dym mieli pierwsi za-
uważyć chłopcy grający w pił-
kę. Posesja znajduje się bowiem 
tuż przy wiejskim boisku. To oni 
pierwsi ostrzegli mieszkańców o 
zagrożeniu. 

-Graliśmy w piłkę i zauważyli-
śmy dym na poddaszu. Od razu 
pobiegliśmy zawiadomić miesz-
kańców – mówi jeden z młodych 
mieszkańców Karska, który 
wspólnie z kolegami pierwszy 
zauważył pożar. 

Na miejsce zdarzenia natych-
miast zadysponowano kilka za-
stępów straży pożarnej. Pierw-
si do budynku weszli jednak ra-

townicy medyczni. Ewakuowa-
li oni z zadymionych pomiesz-
czeń sparaliżowanego, starsze-
go mężczyznę, poruszającego się 

na wózku inwalidzkim. Pozosta-
li mieszkańcy opuścili budynek 
o własnych siłach. 

W wyniku pożaru uszkodze-
niu uległa część poddasza domu, 
oraz poszycia dachowego.  Stra-
żacy dość długo wyrzucali na ze-
wnątrz, składowane tam przez 
mieszkańców tlące się rzeczy. 

Prawdopodobną przyczyną 
pożaru było zapalenie się sadzy 
w kominie. W czasie zdarzenia 
nikomu nic poważnego się nie 
stało.  Mieszkańcy domu mogą 
mówić o wielkim szczęściu. Nie-
wiele brakowało, aby pożar wy-
rządził o wiele więcej szkód. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlama
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reKlama

reKlama

Burmistrz deweloper 

Ekspert: Zarobi na tym z bańkę 
Burmistrz Robert Czapla postanowił najwyraźniej zostać deweloperem. Jakiś czas temu na-
był atrakcyjne grunty w okolicach Karska. Na przeszło 2 hektarowej działce może powstać 
15 domów jednorodzinnych. Gołe działki przydałoby się teraz uzbroić, toteż włodarz –de-
weloper, zaczął forsować plan skanalizowania tego bardzo oddalonego od głównych sie-
ci wod.-kan. terenu, oczywiście za publiczne pieniądze. To rzecz jasna znacznie podniesie 
wartość nabytego przez niego gruntu i pozwoli zarobić mu prawdziwe krocie. 

Działka o pow. 2,38 ha i nr. 
ewid. 348 położona jest przy 
drodze z Karska do Dąbrowy 
Nowogardzkiej - na wysoko-
ści rozwidlenia z polną ścieżką, 
naprzeciw miejscowego wodne-
go akwenu. Przy drodze tej po-
wstało w ostatnich latach już kil-
ka okazałych posesji. Sama nie-
ruchomość wcześniej posiadała 
funkcję rolną - trochę nieużyt-
ków i łąk. Zgodnie z warunkami 
zabudowy, jakie wydała Gmina 
Goleniów, będzie tam mogło po-
wstać osiedle 15 domów jedno-
rodzinnych, na działkach o pow. 
1100 metrów kwadratowych 
każda. Dlaczego Gmina Gole-
niów? Otóż R. Czapla nie mógł 
sobie sam wydać warunków za-
budowy, bo jest burmistrzem, 
czyli w procesie decyzji admini-
stracyjnych sprawuje funkcje or-
ganu, nie może więc jednocze-
śnie być wydającym decyzje i 
jej adresatem.  Takie są przepisy. 
Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze wskazało, więc do wyda-
nia wspomnianej decyzji burmi-
strza Gminy Goleniów. Czapla 
mógł rzecz jasna złożyć wniosek 
o wydanie warunków na swo-
je nazwisko. Ostatecznie z ta-
kim wnioskiem do goleniow-
skiego magistratu wystąpiła jed-
nak jego nowa, życiowa partner-
ka - Aneta Rz., z którą pozosta-
je w konkubinacie. Ta sama oso-
ba, tym razem w gminie Osina, 
zwróciła się o wydanie warun-
ków środowiskowych - te są nie-
zbędne, gdy większy grunt rol-
ny, chce się podzielić na mniej-
sze o innym charakterze, w tym 
wypadku pod budownictwo jed-
norodzinne. Obie decyzje otwie-

rają właścicielowi gruntu możli-
wość jego podziału i dalszą od-
sprzedaż - już w kawałkach i 
rzecz jasna z dużym zyskiem. 

teraz przydałoby się 
uzbroić

W ostatnim czasie na oficjal-
nej stronie miasta ukazał się ar-
tykuł pt.: „Kanalizacja w Karsku 
coraz bliżej”. W tekście opisano 
spotkanie R. Czapli z przedsta-
wicielami sołectwa Karsk i PU-
WiS. „Głównym tematem roz-

mów było omówienie spra-
wy budowy sieci kanalizacyj-
nej prowadzącej z Warnkowa do 
Karska (w ramach wieloletniego 
planu inwestycyjnego PUWiS-
-u). Burmistrz R. Czapla wska-
zał, aby jeszcze w tym roku po-
wstał projekt nowej sieci kanali-
zacyjnej, natomiast w roku przy-
szłym, by przystąpiono do prac 
ziemnych. Uczestniczący w spo-
tkaniu przedstawiciele Sołec-
twa Karsk mogli poznać wstęp-
ną koncepcję przebiegu sieci 
oraz wnieść swoje uwagi.” – czy-
tamy w najważniejszym frag-
mencie tekstu. Wszystko pięk-
nie, tyle, że temat budowy sieci 

kanalizacyjnej z Warnkowa do 
Karska pojawił się po raz pierw-
szy i to właśnie teraz, kiedy R. 
Czapla kupił w tej okolicy nie-
ruchomość i szykuje ją do po-
działu. Przypadek? Wcześniej, 
zgodnie z uchwałami rady miej-
skiej, jeszcze poprzedniej kaden-
cji, ustalono, że w pierwszej ko-
lejności uzbrojone w kanaliza-
cję mają być obszary wokół Woj-
cieszyna i Miętna. Tam bowiem 
rozwija się dynamicznie rozbu-
dowa jednorodzinna. Nieste-

ty tak się nie dzieje. Również na 
swoją kolejkę czekają atrakcyjne 
tereny nad jeziorem w kierunku 
Olchowa. W Karsku oczywiście 
też budują, ale mniej, ponadto 
w znacznej odległości od głów-
nych kolektorów sieciowych 
(Warnkowo) i do tego na dość 
rozproszonym terenie, co też 
wymaga dużo większego nakła-
du finansowego, by rozprowa-
dzić sieć kanalizacyjną.  Mimo 
to właśnie Karsk (a nawet trochę 
dalej) zdaje się teraz być, szcze-
gólnie dla burmistrza, prioryte-
tem w planowaniu inwestycji, ja-
kie w najbliższych latach ma wy-

konać PUWiS.  R. Czapla chce 
bowiem, aby jeszcze w tym roku 
powstał projekt sieci kanaliza-
cyjnej na tym obszarze, a przy-
szłym ruszyć miałaby budowa. 
Tempo nadzwyczaj ekspresowe, 
zważywszy, że przez sześć lat ka-
dencji R. Czapli, z inicjatywy i 
przy udziale gminy nie powstał 
ani jeden metr bieżący kanaliza-
cji czy wodociągu. 

Zarobi nawet milion 
Nie od dziś wiadomo, że inwe-

stycja w nieruchomości, to złoty 
interes. Nie znamy ceny, za któ-
rą R. Czapla mógł nabyć grun-
ty w Karsku. Biorąc jednak pod 
uwagę ceny rynkowe nie mo-
gło to go kosztować więcej niż 
50 tys. zł (cena za hektar waha 
się w granicach 20 tys. zł). Liczy 
się jednak to, jakie zyski moż-
na osiągnąć w przyszłości. Jeśli 
grunt zostanie podzielony zgod-
nie z warunkami zabudowy na 
15 działek, każda z nich będzie 
warta najmniej 50 tys. zł. A gdy 
jeszcze doprowadzona tam zo-
stanie sieć kanalizacyjna, cena 
za jedną działkę może osiągnąć 
nawet kwotę 70-80 tys. zł. Z wy-
liczeń naszego eksperta od ob-
rotu nieruchomości wynika, że 
R. Czapla może zarobić na tym 
interesie nawet 1 milion złotych 
na „czysto”, a może i więcej! 

Marcin Simiński

Nasz komentarz:
Aniżeliśmy się obejrzeli a oka-

zało się, że z Roberta Czapli zro-
bił się jeden z większych w gmi-
nie developerów. Można zary-
zykować twierdzenie, że burmi-
strzowanie stanie się wkrótce 
dla niego tylko osobistym hobby 
(ponoć bardzo lubi „być burmi-
strzem”). Prawdziwe pieniądze 
bowiem przyniesie mu owa de-
weloperka. Oczywiście na istot-
ną część tych kokosów złożą się 
wszyscy obywatele finansując, 
poza racjonalną kolejnością i 
nieuzasadnione ekonomicznie, 
planowane tu zbrojenie terenu. 
Być może przedstawione przez 
nas okoliczności wyjaśniają tak-
że wyjątkowy zapał do „zbroje-
nia” w ogóle, jaki burmistrz za-
czął wykazywać w ostatnich ty-
godniach. Jeśli bowiem uzbroi 
przy okazji jeszcze kilku czy kil-
kunastu (właścicieli tylko poje-
dynczych działek) to nikt nie za-
uważy, że najwięcej to „zbroje-
nie” z publicznej kasy przyniesie 
pożytku dowódcy. Prawdziwa 
„armata” trafi bowiem do niego 
podczas, gdy inni otrzymają za-
ledwie procę. 

Redakcja 

Za Karskiem, w kierunku na Dąbrowę, po prawej stronie, rozciąga się  2,38 ha  od 
pewnego czasu  należacące do R Czapli

Czarnym konturem oznaczono ponad 2 ha działkę będącą własnością R. Czapli. 
Strzałka oznacza kierunek planowanego ciągu sieci

jezioro 
w Karsku

Dąbrowa
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Kłopoty z budową osiedla przy ul. Wojska Polskiego 

Zamieszkają później i jeszcze dopłacą
Budowa osiedla przy ul. Wojska Polskiego (na terenie byłej masarni), miała zostać zakończona w maju 2016, ale do dnia dzisiejszego są z tym problemy. 
Mieszkańcy już dawno stracili cierpliwość, a inwestor, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy”, winą za opóźnienie inwestycji obarcza głównego wykonaw-
cę. Na dodatek okazało się, że mieszkańcy będą musieli dopłacić do inwestycji, by ta mogła zostać ukończona. 

Plac budowy oddano w mar-
cu 2015 roku. Krótko po tym 
rozpoczęły się pierwsze prace 
ziemne. Projekt obejmował bu-
dowę 55 mieszkań w trzech bu-
dynkach. Chętnych na nowe lo-
kale nie brakowało, ze względu na 
deficyt mieszkań w naszym mie-
ście, a przede wszystkim cieka-
wy projekt osiedla i jego atrakcyj-
ne położenie. Ludzie podpisali ze 
SM „Cisy” umowy o budowę lo-
kali i wpłacili pieniądze. Mieszka-
nia miały być gotowe najpóźniej 
w maju 2016. Termin ten jednak 
nie został dotrzymany. Już na sa-
mym początku pojawiły się trud-
ności z osuszeniem gruntu, na 
którym miały stanąć mieszkania. 
Spółdzielnia zmuszona była prze-
suwać termin zakończenia inwe-
stycji. Doszło nawet do tego, że 
banki wstrzymywały wypłatę ko-
lejnych transz kredytów pod hi-
potekę, jakie przyszli mieszkańcy 
zaciągnęli, by zakupić swoje wy-
marzone mieszkanie. 

Dopiero w lutym tego roku dwa 
z trzech bloków uzyskały pozwo-
lenie na użytkowanie. Mieszka-
ją w nich już lokatorzy. Problem 
jest z ostatnim budynkiem. Nie 
dość, że jest on niedokończony, 
to jeszcze w mieszkaniach jest 
wiele usterek i niedociągnięć. Do 
redakcji DN zgłosiło się kilku na-
bywców mieszkań, którzy nie kry-
ją, że ich cierpliwość dawno już 
się skończyła. Problemów jest bez 
liku. Dotyczą one m.in. jakości 
wykonania przyłączy wodnych, 
gazowych, ale też stolarki okien-
nej. Nie mówiąc już o poziomie 
samego wykończenia mieszkań - 
regipsów, wyrównania ścian, pro-
gi. Mieszkańcy skarżą się także na 
przepływ informacji ze Spółdziel-
ni. Ich zdaniem zarząd SM „Cisy” 
unikał rozmów i nie reagował 

na zgłaszane przez nich usterki. 
Spółdzielnia miała też nie infor-
mować o problemach, które po-
wodowały przesunięcie terminu 
oddania inwestycji. 

spółdzielnia  
rozumie,  

mieszkańcy dopłacą 
W związku z tymi sygnała-

mi redakcja DN zwróciła się do 
Zarządu SM „Cisy” o wyjaśnie-
nie sytuacji. W rozmowie z nami 
przedstawiciele Zarządu, przy-
znali, że w trakcie budowy wystą-
piły poważne utrudnienia i w peł-
ni rozumieją pretensje mieszkań-
ców.  Winą za to jednak SM „Cisy” 
obarcza samego wykonawcę. Ma-
rian Jeż, prezes Spółdzielni, twier-
dzi, że firma mająca wybudować 
od „a do z” mieszkania, nie dosza-
cowała kosztów inwestycji. 

Problemy pojawiły się z osu-
szaniem gruntu, na którym sta-
nęły budynki. To spowodowa-
ło znacznie wyższe koszty już 
na pierwszym etapie inwesty-
cji- budowy fundamentów. Do-
szło nawet to tego, że wykonaw-
ca praktycznie zszedł z placu bu-
dowy, nie będąc w stanie udźwi-
gnąć finansowo inwestycji. SM 
„Cisy” poinformowało, że już jest 

na etapie egzekwowania od wy-
konawcy kar za niedotrzyma-
nie terminu realizacji inwesty-
cji. Spółdzielnia nie zdecydowa-
ła się jednak na zerwanie umowy, 
bo to mogło spowodować jesz-
cze większe opóźnienia w budo-
wie.   Przejęła, więc dokończenie 
inwestycji (ok. 3% robót), nawią-

zując współpracę z lokalnymi fir-
mami. To dobra i zła wiadomość 
dla lokatorów. Po skosztorysowa-
niu tego, co jeszcze trzeba zrobić 
lub poprawić okazało się, że po-
trzeba dodatkowych ok. 350 tys. 
złotych, by budowę dokończyć. 
Ponieważ SM „Cisy” nie posia-
da własnych środków, aby sa-
modzielnie sfinansować ostatni 
etap inwestycji, koszty te zgod-
nie z umową, jaką kupujący lo-
kale podpisali ze Spółdzielnią, 
zostaną solidarnie rozłożone na 

wszystkich mieszkańców. Trwa 
szczegółowe wyliczanie kosztów, 
jakimi obciążeni będą miesz-
kańcy. Zarząd Spółdzielni pyta-
ny, czy ma sobie coś do zarzuce-
nia w związku z tą sytuacją odpo-
wiada, że jedyne, co można było 
zrobić to nie wybrać tej konkret-
nej firmy (mowa o firmie Inter-

bau z Gorzowa Wlk.), która w 
przetargu zaproponowała naj-
niższą kwotę za realizację inwe-
stycji. Firma jednak przedłożyła 
odpowiednie referencje i nikt nie 
spodziewał się, że budowa tak się 
opóźni. Zarząd SM „Cisy” w roz-
mowie z DN zapewnił, że uzyska-
ne kwoty z tytułu kar, jakie wyko-
nawca będzie musiał zapłacić za 
opóźnienie inwestycji, zostaną 
przeznaczone na zwrot kwot, ja-
kie mieszkańcy wpłacą by budo-
wę dokończyć. Zarząd SM „Cisy” 

zadeklarował też, że osiedle ma 
być w pełni gotowe najpóźniej do 
końca czerwca - oczywiście, je-
śli mieszkańcy wpłacą dodatko-
we pieniądze. 

Pytanie tylko jak oni sami na tę 
wiadomość zareagują.

Marcin Simiński

Wyjście na taras w jednym z mieszkań- tu jak widać brakło już 
materiału na wykończenie

Trzeci budynek, do którego wciąż nie mogą się wprowadzić 
mieszkańcy

Takie rozwiązania stosowano w czasie wykańczania miesz-
kań. Na zdjęciu jedna z rynien zamonotowanych na dachu

Rury kanalizacji wystają ponad powierzchnię posadzki

Projekt pięknego osiedla sprawił, że chętnych na wykup mieszkania nie brakowało

 Uczniowie ii lo z wizytą na Wydziale mechanicznym 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego 

„Moc naukowców” 
Dnia 31 marca 2017 r. klasa IA i IIA II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z 
wychowawcami p. Szymonem Grygowskim i p. Joanną Dzikowską wzięła udział w imprezie 
naukowej „Moc naukowców” organizowanej przez wydziały Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego. Nasze klasy brały udział w pokazach przygotowanych przez 
Wydział Mechaniczny ZUT.

Program edukacyjny był 
bardzo napięty. Dla naszych 
uczniów przygotowano kilkana-
ście pokazów i wykładów. Klasy 
podzielone były na cztery grupy, 
które jednocześnie realizowa-
ły różne zadania dydaktyczne. 

Uczniowie uzyskali m.in. infor-
macje na temat tego jak funkcjo-
nują dzisiejsze roboty przemy-
słowe, jak można je programo-
wać i dlaczego mogą być niebez-
pieczne dla człowieka. Ucznio-
wie byli świadkami działania ro-

bota o kinematyce pająka. Mogli 
również zobaczyć jak działa ska-
ner 3D służący do wizyjnej in-
spekcji silnika samochodowego. 

Bardzo ciekawy pokaz doty-
czył zasady działania skaningo-
wego mikroskopu elektronowe-

go, za pomocą, którego ucznio-
wie mogli zbadać zobaczyć swo-
ją biżuterię w powiększeniu 800 
tys. razy większym oraz odczy-
tać jej skład chemiczny. Ucznio-

wie widzieli również jak pracują 
obrabiarki CNC i drukarki 3D.

Nasze grupy wzięły udział w 
dwóch ciekawych wykładach 
„Inteligentne powłoki” i „Ter-
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Kacper to 11 – letni chłopiec, 
który od urodzenia zmaga się 
z chorobami. Urodził się, jako 
wcześniak, z wagą 750 gram. - 
Kacperek nie był cięższy od toreb-
ki cukru. Był jak kruszynka, zda-
ny na innych. - wspomina babcia 
Kacpra, p. Irena. - Niestety oka-
zało się, że to nie jest jedyny pro-
blem - dodaje. Kacperek urodził 
się z porażeniem mózgowym, 
czego konsekwencją jest niedo-
wład kończyn i problem z mó-
wieniem. Był to szok dla jego ro-
dziców. Znaczyło to, że chłopiec 
nigdy nie będzie w pełni spraw-
ny, jak inni jego rówieśnicy. - 
Bardzo długo od urodzenia, Kac-
perek przebywał w szpitalu. Kie-
dy wreszcie wyszedł do domu, by-
liśmy szczęśliwi, że jest już z nami, 
mimo jego chorób - mówi p. Ire-
na. Kiedy chłopiec miał półto-
ra roczku, życie znów go skrzyw-
dziło. Mama Kacperka zostawiła 
go z ojcem i odeszła. - Nie chcę 
komentować jej zachowania. Być 
może była to dla niej za duża od-
powiedzialność i stwierdziła, że 
nie podoła takiej sytuacji. Nie 
wiem. W każdym razie odeszła, 
ale na szczęście Kacperek miał 
tatę i dziadków, którzy go kocha-
li i kochają do dzisiaj. - opowia-
da p. Irena. Mamie Kacpra zosta-
ły odebrane prawa rodzicielskie, 
a pani Irena-babcia Kacpra, wraz 
z mężem postanowili pomóc sy-
nowi w wychowaniu i opiece nad 
niepełnosprawnym wnukiem. 
Od tamtej pory rozpoczęły się 
również wyjazdy Kacperka do 
szpitala i na rehabilitacje. - Był to 
wtedy trudny okres w życiu. Wy-
jazdy, rehabilitacja, a później na-
gła śmierć męża – wspomina bab-
cia chłopca. Mimo przeciwno-
ści, jakie stawiał im los, pani Ire-

na wraz z synem starali się, aby 
chłopiec miał wszystko, czego 
potrzebuje. - Jego potrzeby prze-
kładam nad własne. Mówi się, że 
babcie bardziej kochają wnuków, 
niż dzieci. Być może. Wiem tylko, 
że nigdy w życiu nie zostawiłabym 
Kacperka - mówi jego babcia. 

Dla lepszych efektów rozwo-
jowych zarówno tych fizycznych 
i psychicznych, rodzina Kacpra 
zapisała go do Ośrodka Reha-
bilitacyjno – Edukacyjno – Wy-
chowawczego w Goleniowie. Od 
poniedziałku do piątku chłopiec 
uczęszcza na zajęcia edukacyjne 
oraz rehabilitacyjne. - Codziennie 
jest zawożony i przywożony z Go-
leniowa. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tego ośrodka. Tam Kacpe-
rek ma możliwość kontaktu z in-
nymi ludźmi, z dziećmi, które też 
są chore. Dzięki temu jego rozwój 
się poprawia, chociaż wiadomo, 
że i tak potrzeba czasu - opowia-
da p. Irena. Jak do tej pory Kac-
perek nabrał dość sił, aby poru-
szać rękami. Stara się też mówić, 
chociaż nie zawsze mu się to uda-
je. Jak opowiada jego babcia, bra-
kuje mu tylko sił, aby samemu 
poruszać nogami i się na nich 
utrzymać. Niemniej jednak cie-
szą się z każdego dokonania Kac-
perka. 

Pani irena prosi  
tylko o jedno

Babcia chłopca nie prosi o 
wiele. Jak mówi, do tej pory 
wraz z synem i z pomocą Fun-
dacji, radzili sobie z wszelkimi 
zakupami i potrzebami. - Wia-
domo, jak to jest. Kacper rośnie, 
więc nie tylko ubrania są mu po-
trzebna, ale także musimy, co ja-
kiś czas zmieniać wózki inwalidz-
kie, ponieważ robią się za małe, a 

także kupować leki - dodaje bab-
cia Kacpra. Na dzień dzisiejszy 
największą potrzebą jest zakup 
schodołazu, ponieważ rodzina 
mieszka na drugim piętrze blo-
ku mieszkalnego. Pani Irena nie 
posiada już tylu sił, aby wnieść 
chłopca na górę, lub znieść go ze 
schodów np. aby wyjść na spa-
cer. Tata Kacpra też nie zawsze 
jest w domu, ponieważ pracuje. 
- Nie ukrywam, że nie raz sąsie-
dzi pomagali mi wnieść Kacper-
ka. Wiadomo jednak, że nie za-
wsze ktoś jest chętny do pomocy, 
a ja nie mogę nikogo zmuszać. 
Poza tym, nie zawsze sąsiedzi są 
w domu - mówi p. Irena. - Scho-
dołaz, który chcielibyśmy kupić, 
ułatwiłby codzienne zmagania 
ze schodami. Wnuk rośnie i sta-
je się coraz cięższy. Taki schodo-
łaz dodatkowo nie zagradzałby 
miejsca na klatce i nie przeszka-
dzał innym. Chociaż pytałam się 
sąsiadów i nic przeciwko temu 
nie mają. - dodaje babcia chłop-
ca. Schodołaz raz kupiony, może 
posłużyć bardzo długo. Niestety 
taki sprzęt jest drogi, a rodzina 
Kacpra nie posiada takiej kwoty. 
Cena schodołazu, wraz z odpo-
wiednim wózkiem inwalidzkim, 
to 15 900 zł. Uzbieranie takiej 
ilości pieniędzy jest trudne, przy 
jednoczesnym życiu codzien-
nym. - Byłam już w różnych in-
stytucjach, jednak wiadomo, że 
nie tylko mój Kacperek choruje. 
Chciałabym jedynie mieć dla nie-
go ten schodołaz. Z innymi rze-
czami dajemy sobie radę. Jestem 
coraz starsza i coraz mniej mam 
sił. A uwielbiam wychodzić z nim 
na spacery i zabierać go chociaż-
by do Kościoła. Wierzę, że na 
tym świecie istnieje jeszcze dobro 
– mówi babcia Kacperka.

Panu  
Krzysztofowi Szwedo

Wójtowi Gminy Osina
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci  

Ojca
składa

Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Stronnictwa 

Ludowego w Nowogardzie

Wyrazy szczerego żalu  
i współczucia

z powodu śmierci  

Ojca
Panu  

Krzysztofowi Szwedo
Wójtowi Gminy Osina

składają  
zarząd i pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych  
i Sanitarnych Sp. z o.o.  

w Nowogardzie

składają
Radni Gminy Osina oraz 

Pracownicy Urzędu Gminy Osina

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Krzysztofowi Szwedo

Wójtowi Gminy Osina

z powodu śmierci 

Ojca

KoNdoleNCje KoNdoleNCje

Nasza interwencja

Babcia prosi o pomoc dla wnuka
Wciąż trwa okres, w którym możemy przekazać swój jeden procent podatku. W naszej gminie jest wiele osób, którym potrzebna jest pomoc. Nawet symbo-
liczna złotówka może wiele zdziałać. O pomoc w uzbieraniu pieniążków na zakup schodołazu dla Kacpra Garlińskiego, za naszym pośrednictwem, zwró-
ciła się babcia chłopca. 

Kacperek wraz z babcią

Wszystkim, którzy chcą po-
móc podajemy numer konta, i 
dane do przekazania swojego 
1 % podatku, na który można 
wpłacać pieniążki:

Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”

Bank Pekao są I O/Warsza-
wa

41 1240 1037 1111 0010 
1321 9362

W tytule wpłaty: 5732 Kac-
per Garlińskiego

1%: KRS: 0000037904 , w ru-
bryce „informacje uzupełnia-
jące” napisać: 5732 Kacper 
Garliński 

DŚ

mowizja w naturze, nauce i 
praktyce”. Na pamiątkę tego 

ostatniego grupa uczniów zosta-
ła uwieczniona na zdjęciu wy-
konanym przez kamerę pracu-
jącą w zakresie promieniowania 
podczerwonego.

Dla osób zainteresowanych 
techniką samochodową przygo-
towano pokaz dotyczący dzia-
łania poduszki powietrznej. 
Uczniowie mogli również za-
poznać się z zasadami pomia-
ru mocy silnika samochodowe-
go na hamowni. Równie cieka-
wy okazał się pokaz urządzenia 
badającego wytrzymałość mate-

riałów na rozciąganie, ściskanie 
i skręcanie. Byliśmy świadkami 
rozerwania pręta wykonanego 
ze stali, którego średnia wynosi-
ła 1,5 cm. 

Imprezę organizowaną przez 
Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny relacjo-
nowała Telewizja Polska TVP3, 
specjalnie dla której, wywia-
du udzielił Patryk Goliński 
uczeń klasy pierwszej II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie (https://szczecin.tvp.
pl/29744522/moc-naukowcow).

Szymon Grygowski
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Danuta Szarek: lat 72, zmarła 01.04.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 08.04.2017r., o godz. 13: 00 wystawienie urny, o godz. 14:00 
Msza  św. w kaplicy cmentarnej, po Mszy św. pochówek na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Stefania Dobrowolska: lat 91, zmarła 03.04.2017 r., pogrzeb od-
był się 06.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stefania Jura: lat 85, zmarła 04.04.2017 r., pogrzeb odbył się 
06.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Julian Szwedo: lat 85, zmarł 05.04.2017 r., pogrzeb odbędzie się 
07.04.2017r., o godz. 14:00 Msza św. w kościele w Osinie,  po Mszy 
św. pochówek na cmentarzu w Osinie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Pojechali do 
Szczecina na „PASJĘ”  
W sobotę 1 kwietnia zorganizowałem z  Parafii  pw Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie wyjazd na „PASJĘ” do Arcy-
biskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczeci-
nie. Wyjechaliśmy 20 osobową grupą w parafii ( w tym osoby 
świeckie  z naszej parafii, młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, ministranci, Siostra Daniela i ks. Robert D.). 

Misterium rozpoczęło się o go-
dzinie 20.00 w Kościele semina-
ryjnym . Przyjechało około 300 
osób z różnych parafii naszej  Ar-
chidiecezji. Udział w  przedsta-
wieniu PASJI  wzięli klerycy z Ar-
cybiskupiego Wyższego Semi-
narium Duchownego i studen-
ci Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Przed-
stawienie Pasji było w oparciu o 
objawienia niemieckiej mistyczki 
Katzrzyny Emmerich. A oto krót-
ki jej życiorys: Anna Katarzyna 
Emmerich, niemiecka mistyczka i 
stygmatyczka, urodziła się 8 wrze-
śnia 1774 roku w ubogiej rodzinie 
w Wesfalii, w północno−wschod-
nich Niemczech. Od czwartego 
roku życia miała częste wizje hi-
storii Zbawienia. Po wielu trudno-
ściach w wieku 28 lat wstąpiła ona 
do klasztoru augustianek w Dül-
men. Od 1813 roku do końca ży-
cia ciężka choroba przykuła ją do 
łóżka. Zmarła 9 lutego 1824 roku. 

Była naznaczona stygmatami 
Męki Pańskiej i otrzymała chary-
zmat niesienia pociechy licznie 
odwiedzającym ją gościom. Ofi-
cjalne badania stygmatów wyka-
zały ich autentyczność. Począwszy 
od 1813 roku jedynym pokarmem, 
który przyjmowała, była Komunia 

święta i woda.
Była jedną z najbardziej zna-

nych postaci Kościoła niemiec-
kiego w pierwszej ćwierci XIX 
stulecia. Ściągała do siebie lu-
dzi z różnych środowisk, któ-
rzy często w jej obecności dozna-
wali olśnienia łaską wiary. Od-
wiedził ją m.in. znany niemiec-
ki pisarz, Klemens Brentano, któ-
ry pod jej wpływem się nawrócił i 
w rezultacie lata 1818−1824 spę-
dził przy łożu stygmatyczki, spisu-
jąc jej relacje. Po jej śmierci Bren-
tano opublikował je pod tytułem 
Bolesna męka Pana naszego Je-
zusa Chrystusa (Salzbach 1833). 
Anna Katarzyna Emmerich zosta-
ła beatyfikowana przez Jana Pawła 
II 3 października 2004 r.

„Przez swoje szczególne powo-
łanie mistyczne Anna Katarzy-
na Emmerich uzmysławia nam 
wartość ofiary i współcierpienia z 
ukrzyżowanym Panem”.

Św. Jan Paweł IIPo zakończeniu 
przedstawienia Pasji wszyscy wró-
ciliśmy zadowoleni i  umocnieni 
duchowo przeżyciami jakie nam 
towarzyszyły podczas jej ogląda-
nia. Dziękuje wszystkim osobom i 
młodzieży za to,że chcieli pojechać  
ze mną na Pasję.

organizator ks. Robert Dąbrowski

Przed nami Wielki Tydzień. 
Najważniejszy tydzień dla chrze-
ścijan. Czas, kiedy to dotykamy 
największych tajemnic z życia Je-
zusa: Jego męki, śmierci i zmar-
twychwstania. Kiedy to widzimy, 
ile Jezus zrobił dla mojego i two-
jego zbawienia. Dzisiejszy frag-
ment ewangelii nie potrzebu-
je komentarza. Pragnę Cię tylko 
poprosić o spokojną i dokładną 
lekturę tego świętego tekstu. Zo-
bacz, że to wszystko zrobił Jezus 
dla twojego zbawienia. Podziękuj 
Mu za to! 

Jezusa zaś stawiono przed na-
miestnikiem. Namiestnik zadał 
Mu pytanie: «Czy Ty jesteś kró-
lem żydowskim?» Jezus odpowie-
dział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy 
Go oskarżali arcykapłani i star-
si, nic nie odpowiadał. Wtedy za-
pytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak 
wiele zeznają przeciw Tobie?» On 
jednak nie odpowiedział mu na 
żadne pytanie, tak że namiestnik 
bardzo się dziwił. A był zwyczaj, 
że na każde święto namiestnik 
uwalniał jednego więźnia, które-
go chcieli.  Trzymano zaś wtedy 
znacznego więźnia, imieniem Ba-
rabasz. Gdy się więc zebrali, spytał 
ich Piłat: «Którego chcecie, żebym 
wam uwolnił, Barabasza czy Je-
zusa, zwanego Mesjaszem?» Wie-
dział bowiem, że przez zawiść Go 
wydali.  A gdy on odbywał prze-
wód sądowy, żona jego przysłała 
mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do 
czynienia z tym Sprawiedliwym, 
bo dzisiaj we śnie wiele nacier-
piałam się z Jego powodu». Tym-
czasem arcykapłani i starsi namó-
wili tłumy, żeby prosiły o Baraba-
sza, a domagały się śmierci Jezu-
sa. Pytał ich namiestnik: «Którego 
z tych dwóch chcecie, żebym wam 
uwolnił?» Odpowiedzieli: «Bara-
basza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż 
więc mam uczynić z Jezusem, 
którego nazywają Mesjaszem?» 

Zawołali wszyscy: «Na krzyż z 
Nim!»  Namiestnik odpowiedział: 
«Cóż właściwie złego uczynił?» 
Lecz oni jeszcze głośniej krzycze-
li: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, 
że nic nie osiąga, a wzburzenie ra-
czej wzrasta, wziął wodę i umył 
ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie 
jestem winny krwi tego Sprawie-
dliwego. To wasza rzecz». A cały 
lud zawołał: «Krew Jego na nas i 
na dzieci nasze». Wówczas uwol-
nił im Barabasza, a Jezusa kazał 
ubiczować  i wydał na ukrzyżo-
wanie. Wtedy żołnierze namiest-
nika zabrali Jezusa z sobą do pre-
torium i zgromadzili koło Niego 
całą kohortę. Rozebrali Go z szat 
i narzucili na Niego płaszcz szkar-
łatny. Uplótłszy wieniec z ciernia 
włożyli Mu na głowę, a do prawej 
ręki dali Mu trzcinę. Potem przy-
klękali przed Nim i szydzili z Nie-
go, mówiąc: «Witaj, Królu Ży-
dowski!»  Przy tym pluli na Nie-
go, brali trzcinę i bili Go po gło-
wie.  A gdy Go wyszydzili, zdję-
li z Niego płaszcz, włożyli na Nie-
go własne Jego szaty i odprowa-
dzili Go na ukrzyżowanie. Wy-
chodząc spotkali pewnego czło-
wieka z Cyreny, imieniem Szy-
mon. Tego przymusili, żeby niósł 
krzyż Jego. Gdy przyszli na miej-
sce zwane Golgotą, to znaczy 
Miejscem Czaszki,  dali Mu pić 
wino zaprawione goryczą. Skosz-
tował, ale nie chciał pić. Gdy Go 
ukrzyżowali, rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie 
losy.  I siedząc, tam Go pilnowa-
li. A nad głową Jego umieścili na-
pis z podaniem Jego winy: «To jest 
Jezus, Król Żydowski». Wtedy też 
ukrzyżowano z Nim dwóch zło-
czyńców, jednego po prawej, dru-
giego po lewej stronie. Ci zaś, któ-
rzy przechodzili obok, przeklinali 

Go i potrząsali głowami, mówiąc: 
«Ty, który burzysz przybytek i w 
trzech dniach go odbudowujesz, 
wybaw sam siebie; jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, zejdź z krzyża!» Po-
dobnie arcykapłani z uczonymi w 
Piśmie i starszymi, szydząc, po-
wtarzali: «Innych wybawiał, siebie 
nie może wybawić. Jest królem 
Izraela: niechże teraz zejdzie z 
krzyża, a uwierzymy w Niego. Za-
ufał Bogu: niechże Go teraz wy-
bawi, jeśli Go miłuje. Przecież 
powiedział: «Jestem Synem Bo-
żym»».  Tak samo lżyli Go i zło-
czyńcy, którzy byli z Nim ukrzy-
żowani. Od godziny szóstej mrok 
ogarnął całą ziemię, aż do godziny 
dziewiątej.  Około godziny dzie-
wiątej Jezus zawołał donośnym 
głosem: «Eli, Eli, lema sabachtha-
ni?», to znaczy Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił?  Sły-
sząc to, niektórzy ze stojących tam 
mówili: «On Eliasza woła». Zaraz 
też jeden z nich pobiegł i wziąw-
szy gąbkę, napełnił ją octem, wło-
żył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz 
inni mówili: «Poczekaj! Zobaczy-
my, czy przyjdzie Eliasz, aby Go 
wybawić». A Jezus raz jeszcze za-
wołał donośnym głosem i wyzio-
nął ducha. A oto zasłona przybyt-
ku rozdarła się na dwoje z góry 
na dół; ziemia zadrżała i skały za-
częły pękać. Groby się otworzyły i 
wiele ciał Świętych, którzy umarli, 
powstało.  I wyszedłszy z grobów 
po Jego zmartwychwstaniu, we-
szli oni do Miasta Świętego i uka-
zali się wielu. Setnik zaś i jego lu-
dzie, którzy odbywali straż przy 
Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i 
to, co się działo, zlękli się bardzo i 
mówili: «Prawdziwie, Ten był Sy-
nem Bożym». (Mt 27,11-54)

Ks. Krystian Dylewski 

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma 
swoją porę, jest czas rodzenia i czas umierania...”

Ks. Kazn. Salomona 

Wyrazy współczucia dla Dariusza Szarka 

z powodu śmierci Mamy 

Śp. Danuty Szarek 
składa 

zespół NZOZ LEKS 

KoNdoleNCje
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Giełda Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zapraszają na kolejną giełdę 
kolekcjonerską, która odbędzie się 9 kwietnia 2017 roku (niedziela), o godz. 15:00 w Nowo-
gardzkim Domu Kultury (Plac Wolności 7). 

W programie giełdy: skup, 
wymiana, wycena i sprzedaż na-
stępujących eksponatów: mone-
ty, banknoty, medale, karty tele-
foniczne, znaczki filatelistyczne, 
klasery, katalogi oraz inne eks-
ponaty kolekcjonerskie. Klub 
Kolekcjonera i Koło Numizma-
tyczne w Nowogardzie prowadzi 
nabór do swych Stowarzyszeń. 
Ażeby zostać naszym członkiem 
należy wypełnić deklarację, za-
łączyć zdjęcie oraz uiścić opła-

tę całorocznej składki. Na na-
szą giełdę zapraszamy wszyst-
kich sympatyków kolekcjoner-
stwa i hobbystów a szczególnie 
naszych członków. Jednocześnie 
informujemy, że Koło Numi-
zmatyczne w Nowogardzie wraz 
z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Nowogardzie, będzie organi-
zować wystawę o zasięgu regio-
nalnym o tematyce „Bankno-
ty Polski i Świata”. W związku z 
tym, prosimy naszych kolekcjo-

nerów i sympatyków o dostar-
czanie eksponatów o wyżej wy-
mienionej tematyce, które zosta-
ną wykorzystane na wystawie. 
Eksponaty dostarczone nam zo-
staną skopiowane, a oryginały 
oddane właścicielom. Kontakt w 
tej sprawie: Koło Numizmatycz-
ne i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Nowogardzie. 

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

Serdeczne podziękowania za   wsparcie i pomoc w organizacji 
XIV Nowogardzkich Spotkań Tanecznych 2017

Solven finanse obsługujący Polo życzkę 
Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
Dako Norbert Dworak Nowoczesne systemy drzwiowe i okienne
TWN Nowogard
FPHU Pawkard Paweł Kluszczyński
Antyki Sylwia Podgórska
Sokolniki drzewka ozdobne
Łukasz Małgorzata Żminda 
Hotel i Restauracja Kamena 
Pizzeria Neptun Edyta i Sławomir Wencel 
Drewnikowski  Citroen Mitsubischi Peugeot 
PPHU Ewa  Obiady domowe 
Dorado – reklama 
Aneta Grzegorz Kwinta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 
Super  ogrzewanie Bogumił Gała
 Jacek Olszewski – Pracownia optyczna 
Patrycja i Zenon Sierżant
ZUPH Pomorze
Barbara Waldemar Pędziszczak
Warta Ubezpieczenia  
Pomoc drogowa Krzysztof Pietrzak
Sylwia Błażej Nawara
Iga Wojciech Błażewicz
Katarzyna Piotr Kędzia
Dziennik Nowogardzki – patron medialny 
oraz wszystkim rodzicom, którzy pomogli w organizacji turnieju. 

Organizatorzy 

Wyniki Turnieju Tańca 
Tak, jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu, przedstawiamy Państwu wyniki XIV Turnieju 
Tańca, który odbył się w dniach 1-2.04. w hali sportowej przy ZSO w Nowogardzie. 

Przypomnijmy, że w impreza brało udział prze-
szło 2 tysiące tancerzy. W sobotę odbył się kon-
kurs tańca towarzyskiego, natomiast w niedzielę 
konkurs tańca nowoczesnego. W Turnieju brała 
udział młodzież nie tylko z Nowogardu, ale także 
ze Szczecina, Świnoujścia czy Goleniowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:
Taniec towarzyski:
Kat. 8-9 „H”
Dworak Oskar, Zaganiacz Natalia – 1 miejsce
Kita Filip, Kobus Julia – 1 miejsce
Majcher Kacper, Krystkiewicz Maja – 1 miejsce
Osial Jakub, Grygowska Lena – 1 miejsce
Ślipek Tomasz, Źróbek Alicja – 1 miejsce
Pircalaboiu Denis, Nazarczyk Aniela- 1 miejsce
Dierzbicki Michał, Krzewiak Julia – 2 miejsce
Kośmider Kajetan, Tomala Julia – 2 miejsce
Kuleta Wiktor, Wąsik Martyna - 2 miejsce
Dworak Oskar, Gorzelska Martyna – 1 miejsce
Kita Filip, Makowiecka Martyna – 1 miejsce
Osial Jakub, Marcinkiewicz Celina – 1 miejsce
Pircalaboiu Denis, Płachecka Aleksandra - 1 miejsce
Piekarski Miłosz, Kluszczyńska Aleksandra – 1 miejsce
Dierzbicki Michał, Zawendowska Zuzanna– 2 miejsce
Kośmider Kajetan, Kulak Hanna– 2 miejsce
Kucharczyk Adam, Rydz Marta – 2 miejsce
Lisowski Kacper, Kaliszewska Zuzanna – 2 miejsce
Szydłowski Mieszko, Żyła Maja – 2 miejsce
Kat. Do 7 „H”
Bażewicz Jan, Owczarek Julia- 1 miejsce
Kazuba Mateusz, Wasyluk Maja- - 1 miejsce
Paczkowski Natan, Połatyńska Maja – 1 miejsce
Kuleta Wiktor, Szulc Agata – 2 miejsce
Kowalczyk Hubert, Białowąs Nina – 2 miejsce
Kluszczyński Olaf, Konieczny Daria – 1 miejsce
Kubicki Maksymilian, Nowak Amelia – 1 miejsce
Danilewski Łukasz, Jabłonowska Nicola – 2 miejsce
Małek Igor, Ziółkowska Julia – 1 miejsce
Kat. 10-11 „G” 
Gradek Michał, Wojnarowska Alicja – 1 miejsce
Lipski Bartłomiej, Kielar Agata – 2 miejsce
Wojtacki Maciej, Lipczyńska Oliwia – 3 miejsce
Kat. 14-15 „E” 
Kaźmierski Bartosz, Zeuge Nell – 5 miejsce
Kat. 8-9 „G”
Zając Maurycy, Gała Julia – 1 miejsce
Sienkowski Antoni, Borzymowska Alicja – 1 miejsce
Pietrzak Maciej, Kędzia Zuzanna – 2 miejsce
Rosołowski Olgierd, Jażdzewska Amelia – 2 miejsce
Płotnicki Dawid, Obarzanek Hanna – 2 miejsce
Kokoszka Borys, Grygowska Hanna – 3 miejsce

Kat. 12-13 „E”
Błażewicz Antoni, Nawara Marta – 1 miejsce
Kat. 14-15 „D” 
Żelazowski Piotr, Kwinta Paula – 1/2 finału ST, LA
Kat. 12-13 „D” 
Jadwiżyc Hubert, Marchewka Martyna – 1/2 finału ST, 
1/4 finału LA
Szafran Brajan, Pędziszczak Zuzanna – 1/4 finału ST, 
1/4 finału LA 
Błażewicz Antoni, Nawara Marta - 1/2 finału ST, 1/2 fi-
nału LA
Kat. Pow. 15 „C” ST
Miksa Jakub, Idzik Nikola – 5 miejsce
Bęben Damian, Dąbrowska Sandra – 6 miejsce
Kat. Pow. 15 „C” LA
Miksa Jakub, Idzik Nikola – ½ finału
Kat. Pow. 15 „B” LA
Bęben Damian, Dąbrowska Sandra – 6 miejsce
Taniec Nowoczesny:
Kat. 6-10 lat:
Flesz Dance 2 – 1 miejsce
Flesz Dance Luzik - wyróżnienie
Flesz Dance Luz – 2 miejsce
Flesz Dance New – 3 miejsce
Flesz Dance Skip – 2 miejsce
Blask Szczecin – 3 miejsce
Kat. 11-14 lat:
Flesz Dance 1 – 1 miejsce (Grupa zdobyła Puchar 
Grand Prix Burmistrza Nowogardu)
Presto Szczecin – 1 miejsce

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!                                              DŚ
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Konkurs „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni” 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ogłasza konkurs dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pt. „Jak uchronić młodych ludzi 
przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń  
w cyberprzestrzeni oraz pobudzanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań  
w zakresie pozyskiwania wiedzy, nabywania umiejętności i utrwalania właściwych postaw związanych z 
zagrożeniami oraz zapobiegania przestępczości w sieci. 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i trwa od 6 marca do 21 kwietnia 2017 roku. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2017 r. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 1 500 złotych (I miejsce), 1 000 złotych (II miejsce), 500 złotych (III miejsce) 
oraz puchary Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

Patronat nad konkursem objęli: 
Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie, Polskie Radio Szczecin S.A. oraz TVP3 Szczecin. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP w Szczecinie:  

http://wshtwp.pl/rusza-konkurs-jak-uchronic-mlodych-ludzi-przed-zagrozeniami-w-cyberprzestrzeni/ 
 

 
    
 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
ul. Monte Cassino 15  •  70-466 Szczecin  •  tel. 91 422 04 22  •  www.wshtwp.pl  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO  
PRZEZ KRZYŻ”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 7 kwietnia godz. 18.30
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Wywiad z mjr mariuszem dominowskim – nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie 

Żadnych widowiskowych zmian nie przewiduję…
Jak już informowaliśmy, nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie od 17 lutego jest major Mariusz Dominowski. Zastąpił on na tym stano-
wisku płk. Jerzego Dudzika. W pierwszym wywiadzie dla Dziennika Nowogardzkiego, mjr M. Dominowski mówi o tym, czy i jakie zmiany czekają nowo-
gardzkie więzienie za jego kadencji, jaki ma stosunek do resocjalizacji więźniów i o problemach, jakie występują za murami ZK w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: Czy 
pracę na rzecz Służby Więzien-
nej można, a może nawet trzeba 
postrzegać w kategorii „misji”? 

Mjr Mariusz Dominowski: 
Dla mnie odpowiedź jest oczy-
wista i jednoznaczna. Jeżeli w 
tej trudnej i wymagającej służ-
bie znajdą się osoby bez poczu-
cia misji, bez społecznych i pa-
triotycznych motywacji, to naj-
częściej same dochodzą do wnio-
sku, że nie jest to ich powołanie 
i odchodzą ze służby. Ponad 1/4 
osób odchodzi ze służby przed 
osiągnięciem 15 lat stażu służ-
by. Jedynie poczucie misji po-
zwala sprostać zadaniom reali-
zowanym przez Służbę Więzien-
ną. Niegdyś zadaniem głównym 
więziennictwa była izolacja prze-
stępców, a przez to ochrona spo-
łeczeństwa. Obecnie nie mniej 
ważna jest pomoc osobom po-
zbawionym wolności w odna-
lezieniu przez nich właściwego 
sposobu funkcjonowania, aby po 
wyjściu na wolność kierowały się 
społecznie pożądanymi postawa-
mi. Tak więc dziś zakład karny 
to nie tylko izolacja, ale przede 
wszystkim kompleksowe zindy-
widualizowane działania korek-
cyjne, a do realizacji tych działań 
niezbędna jest dobrze wykształ-
cona i przygotowana kadra, która 
przy realizacji swoich obowiąz-
ków kieruje się poczuciem odpo-
wiedzialności za skuteczność re-
alizacji podejmowanych działań. 

Co prawda takie jednostki 
jak zakłady karne mają określo-
ną specyfikę, to każdy szef ma 
pewną swobodę w procesie za-
rządzania nimi. Jak to mówią 
„nowa miotła, zawsze zamiata 
lepiej“. Co zamierza pan, zatem 
zmienić w funkcjonowaniu na-
szego ZK?

Żadnych radykalnych i wido-
wiskowych zmian nie przewi-
duję. Trzeba pamiętać, że funk-
cjonujemy w pewnych okre-
ślonych ramach prawnych (ko-
deks karny wykonawczy i przepi-
sy wykonawcze). Mamy określo-
ne cele, zadania i sposoby działa-
nia. Wprowadzane zmiany ukie-
runkowane będą jedynie na po-
prawę jakości i skuteczności wy-
konywanych zadań. Główne cele 
na najbliższy czas to zwiększe-
nie powszechności zatrudnienia 
osób pozbawionych wolności, 
realizacja kursów zawodowych w 
ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, popra-
wa bezpieczeństwa osób pozba-

wionych wolności m.in. poprzez 
działania mające na celu uszczel-
nienie jednostki w sposób jesz-
cze bardziej utrudniający przeni-
kanie przedmiotów niebezpiecz-
nych i niedozwolonych na jej te-
ren. Ważnym zadaniem jest rów-
nież kontynuacja zadań związa-
nych z poprawą warunków pra-
cy i pełnienia służby oraz warun-
ków odbywania kary pozbawie-
nia wolności. Zamierzam utrzy-
mać dobrą współpracę z admini-
stracją publiczną na terenie gmi-
ny i powiatu, jak również z orga-
nizacjami społecznymi, z który-
mi zakład karny współpracuje. 

Wiele mówi się o resocjali-
zacji więźniów. Są tacy, którzy 
w nią nie wierzą i mówią, że to 
fikcja. A jakie jest pana zdanie 
na ten temat? 

Czy wierzę w resocjalizację? 
Gdybym w nią wątpił lub nie 
wierzył, to pewnie nie byłbym tu 
gdzie jestem. Wiele pracy i wysił-
ku kosztuje nas podejmowanie 
całego szeregu działań zmierza-
jących do zmiany postaw osób, 
które weszły w konflikt z pra-
wem, do nauki innego sposo-
bu ich funkcjonowania w społe-
czeństwie, do przewartościowa-
nia celów i priorytetów, który-
mi powinni kierować się w ży-
ciu codziennym tu i na wolności. 
Wszystkie te rzeczy, jako służba 
nie tylko musimy skazanym po-
kazać, ale i również przekonać 
ich, co do ich słuszności. W za-
kładach karnych pomagamy ska-
zanym odnaleźć w sobie poten-
cjał, który posiadają, a o którym 
do tej pory często nie mieli po-
jęcia. Skazani realizują się po-
przez swoje pasje i zainteresowa-
nia. Rozwijają się poprzez naukę 

i pracę. To, czego skazani nauczą 
się za murami więzienia, procen-
tuje po wyjściu na wolność. Kla-
sycznym przykładem jest nauka 
zawodu, którą realizujemy na te-
renie jednostek. Do więzienia 
trafia wiele osób nieposiadają-
cych żadnego wyuczonego zawo-
du. W więzieniu zawód ten zdo-
bywają, często praktykują wyko-
nując go w ramach zatrudnie-
nia, a po wyjściu na wolność od-
najdują się na rynku pracy. Za-
burzone czy zerwane relacje ro-
dzinne przed osadzeniem w za-
kładzie karnym często dopiero w 
warunkach więziennych zaczy-
nają się właściwie układać czy na 
nowo budować.

Oczywiście wskaźniki powrot-
ności do przestępstwa nadal są 
duże jednak nie zrażamy się, bo 
wiemy, że gdyby nie nasze działa-
nia to ta powrotność byłaby dużo 
większa.

Nie bez znaczenia w proce-
sie resocjalizacji skazanych są 
działania służby duchowej. W 
ZK w Nowogardzie sporo suk-
cesów w tej materii odnotowu-
je program Arka. Jaka jest Pana 
ocena tego programu, i w ogó-
le roli duchownych w naprawie 
osób przebywających w izola-
cji?

Kapelan i jego obecność po-
zwalają skazanym uporać się z 
poczuciem winy, skłania do re-
fleksji i zmian w życiu. Nie je-
den skazany właśnie za murami 
więzienia zaczyna zmieniać swo-
je życie i duchowni wielokrotnie 
te zmiany uruchamiają. Stąd tak 
ważna jest rola służby duchowej 
w skomplikowanym procesie re-
socjalizacji.

Niezwykle ważną rolę odgry-

wa tu właśnie program resocja-
lizacyjny Arka, której działa-
nia dedykowane są dla osób od-
bywających karę pozbawienia 
wolności, członków rodzin i by-
łych skazanych, opracowany jest 
przez Fundację „Instytut św. Bra-
ta Alberta”. Celem programu 
jest m.in. zmiana systemu war-
tości uczestników poprzez prze-
mianę moralno – duchową. Pro-
gram prowadzony jest w postaci 
warsztatów i innych form zajęć 
grupowych. Zajęcia odbywają się 
zarówno na terenie zakładu kar-
nego, jak i poza murami więzie-
nia, np. rekolekcje. W ZK w No-
wogardzie dość duża grupa ska-
zanych wyraża chęć uczestnictwa 
w tym programie. Program ten 
uzupełnia prowadzone przez wy-
chowawców i psychologów dzia-
łania. Istotną rolę w programie 
odgrywa osoba Prezesa Zarządu 
p. Leszka Podoleckiego, który dla 
skazanych jest osobą znaczącą.

Chociaż wokół każdego za-
kładu karnego stoją szczelne 
mury nie jest tajemnicą, że tra-
fiają tam niedozwolone sub-
stancje, jak chociażby narkoty-
ki. Wyobraźnia więźniów nie 
zna granic. Również w naszym 
ZK mamy takie zdarzenia. Jak 
pan zamierza sobie z tym ra-
dzić? 

 Pamiętajmy, że więzienia nie 
są samowystarczalnymi twier-
dzami stale odciętymi od świata 
zewnętrznego. Kosztem tego jest 
ryzyko przeniknięcia na teren 
jednostki np. narkotyków. Za-
kład Karny w Nowogardzie tak 
jak i pozostałe jednostki peni-
tencjarne podejmują szereg dzia-
łań minimalizujących to ryzyko. 
W tym celu wykorzystywane są 
środki techniczne np. prześwie-
tlarki rzeczy i bagażu, testy nar-
kotykowe. Wykorzystywane są 
również psy specjalnie przeszko-
lone do wyszukiwania środków 
narkotycznych. Przeprowadza-
my kontrole cel i pomieszczeń 
oraz kontrole osób ubiegających 
się o wstęp do jednostki, jak i 
osadzonych przebywających w 
tej jednostce. Efektem tych dzia-
łań są coraz częstsze ujawnienia 
kontrabandy już przy wejściu do 
jednostki. Jaka jest ciemna liczba 
udanych przemytów tego nikt nie 
jest w stanie stwierdzić, ale robi-
my co w naszej mocy aby była jak 
najmniejsza. W tej kwestii mam 
kilka pomysłów na uszczelnienie 
jednostki, jednak na tym etapie 
za wcześnie, aby o tym mówić.

Od kilku lat ZK w Nowogar-
dzie współpracuje z Urzędem 
Miejskim w zakresie kierowa-
nia skazanych do pracy poza 
murami więzienia. Czy współ-
praca ta będzie kontynuowana i 
jak pan ocenia tę formę resocja-
lizacji osadzonych? 

W Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie pracuje 5 skazanych. 
Kolejnych 2 skazanych pracu-
je na rzecz stadionu miejskie-
go, a następnych 3 w DPS Nowo-
gard. Wszędzie tam, gdzie skaza-
ni wykonują prace publiczne na 
rzecz organów administracji pu-
blicznej, dzięki ich sumienności 
i zaangażowaniu, cieszą się du-
żym uznaniem i co najważniej-
sze skazani nie przysparzają żad-
nych problemów w miejscu pra-
cy. Myślę, że tam gdzie skazani 
wykonywali prace, szybko znik-
nął stereotyp skazanego jak oso-
by stwarzającej jakiekolwiek za-
grożenie dla otoczenia. Tych 
obaw już nie ma. Skazani wyko-
nują różnego rodzaju prace cha-
rytatywne, czy prace wykonywa-
ne na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Często są to parafie, 
hospicja, DPS-y, szkoły, domy 
kultury, itp. Poza korzyściami, 
jakie odnoszą instytucje i orga-
nizacje zatrudniające skazanych 
pamiętać należy, że ta szczegól-
na forma zatrudnienia jest jedną 
z podstawowych form oddziały-
wania resocjalizacyjnego, a więc 
korzystają na tym wszystkie stro-
ny. Dlatego ta forma współpracy 
z samorządem lokalnym będzie 
nadal kontynuowana. 

Marcin Simiński

Kariera zawodowa
Nowy dyrektor ZK w No-

wogardzie jest funkcjona-
riuszem SW od 1997 roku i 
mieszka w Szczecinie. Rozpo-
czął swoją karierę od stanowi-
ska strażnika działu ochrony 
w tamtejszym Areszcie Śled-
czym. Następnie od 2007 r. 
pełnił służbę w Okręgowym 
Inspektoracie Służby Wię-
ziennej w Szczecinie, zajmu-
jąc stanowiska: specjalisty 
ds. obronnych i pełnomoc-
nika ds. ochrony informacji 
niejawnych. Od 17 lutego, na 
wniosek Dyrektora Okręgo-
wego SW w Szczecinie, Dy-
rektor Generalny Służby Wię-
ziennej powołał mjr Mariu-
sza Dominowskiego na stano-
wisko dyrektora ZK w Nowo-
gardzie. 

Mjr Mariusz Dominowski
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Wspomnienia z wypraw roberta durskiego – część ii 

„Podróżą przez życie”
Kontynuujemy publikację fragmentów książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z podróży, urodzonego w 
Nowogardzie Roberta Durskiego, który zginął tragicznie w Himalajach. Dziś trzecia część wspomnień, tym razem z gór-
skiej wyprawy na Półwysep Bałkański. Przypominamy, że dla uważnie czytających poszczególne fragmenty książki (a bę-
dzie ich razem 7) ogłosiliśmy konkurs.  Przy ostatnim odcinku ukaże się kupon z pytaniem konkursowym dotyczącym jed-
nego szczegółu związanego z miejscami, które odwiedził Robert Górski, w trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. 
Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie i dostarczą do nas prawidłowo wypełniony kupon, wylosu-
jemy dwa egzemplarze książki zawierającej zapiski z wypraw Roberta Durskiego. Zapraszamy do uważnej lektury!

Rozdział 11.
Bałkańska trylogia:
Czarnogóra – Albania – Mace-

donia, VII 2009
[…]
23.08.2009 
Na ostatni dzień pobytu na Bał-

kanach zaplanowaliśmy wejście na 
Golem Korab – najwyższą górę za-
równo Albanii, jak i Macedonii. 
Przed wyjazdem uzyskałem z kil-
ku źródeł informację, że obecnie 
na Korab można iść bez zezwole-
nia. Jeszcze rok czy dwa temu, żeby 
wejść na tę górkę, trzeba było uzy-
skać specjalny glejt z macedońskie-
go MSZ. Oczywiście od strony al-
bańskiej było można wejść bez żad-
nych papierów, ale za to dojazd na 
punkt startowy jest trudniejszy. 
Cóż, Macedończycy pewnie oba-
wiali się, że napłynie im za dużo 
Albańczyków do kraju, ewentual-
nie chodziło o szmuglowanie róż-
nego rodzaju dóbr. Jednak bez ze-
zwolenia nie znaczy, że nikt się tym 
nie interesuje. Według uzyskanych 
informacji, obecnie miało wystar-
czyć zarejestrowanie się w budyn-
ku policji w Strežimirze.

[…] Wyjechaliśmy ok. 7.00 rano. 
Do pokonania mieliśmy ok. 100 km 
odcinek w kierunku na Debar, po-
tem na Gostivar. Droga nie najgor-
sza, miejscami nowy asfalt, frag-
mentami jednak sporo dziur. Wi-
doki za to ciekawe – zwłaszcza na 
jezioro w Debarze. Nim się obej-
rzeliśmy, dojechaliśmy do Mavro-
vi Anovi. Rzut oka na mapę – jeste-
śmy za daleko, bo gdzieś w okoli-
cy wsi Volkovija powinniśmy odbić 
w bok. A tu ani wsi o takiej nazwie 
nie mijaliśmy, ani znaku na Streži-
mir. Wracamy… i po kilku kilome-
trach jak byk stoi znak! W tym jed-
nak cały problem, że z drugiej stro-
ny jest znak informujący o jakiejś 
cerkwi. Jakby był wielki problem, 
żeby taką samą tabliczkę dać z obu 
stron. Od tego miejsca droga zmie-
nia się najpierw w mocno podziu-
rawiony asfalt. Raz nawet musia-
łem wyjść z samochodu i sprawdzić 
nawierzchnię, z której strony da się 
przejechać, bo takie wielkie były 
dziury, że cały niemal samochód by 
się w nich zmieścił. A potem w szu-
ter. Ten szuter nie jest taki najgor-
szy, zwłaszcza do punktu kontrol-
nego w Strežimirze. Czas dojazdu 
do budynku policji zajmuje ok. 30 
minut. Gmachu policji strzeże kil-
ka psów, a panowie policjanci le-
niwie czekają na tych, co porusza-
ją się tą drogą. Są chyba nawet lek-
ko zaskoczeni… Konieczność re-

jestracji jest prawdą. Mieliśmy na-
wet przygotowaną listę, więc for-
malności trwały krótko. Na chwil-
kę oddaliśmy paszporty i mogliśmy 
jechać dalej. Droga całkiem do-
bra, choć oczywiście uważać trze-
ba. Gdy dojechaliśmy do poziomu 
1280 m n.p.m., musieliśmy podjąć 
decyzję, czy jechać dalej, ponieważ 
szlak odbijał w lewo i prowadził 
stromo w górę, czy szukać miejsca 
do zaparkowania wozu. Wybrali-
śmy to drugie. Jak się później oka-
zało, nie była to dobra decyzja.

Po przepakowaniu i przebra-
niu się, ruszyliśmy na szlak. I znów 
lampa, choć na niebie pojawiały się 
chmury. To chyba były jeszcze po-
zostałości po wczorajszym deszczu 
– a mieliśmy nawet obawy, że na 
koniec pogoda spłata nam figla i na 

Korab albo wcale nie pojedziemy, 
albo będziemy wchodzić w desz-
czu. Po prawie 30 minutach mar-
szu doszliśmy do byłego schroni-
ska – Karaula, 1473 m n.p.m. Tam 
zobaczyliśmy zaparkowany samo-
chód na bułgarskich blachach. Spo-
kojnie do tego miejsca da się doje-
chać autem. Mogliśmy oszczędzić 
sobie trochę czasu i sił. Mądry Po-
lak po szkodzie. Na tabliczce ujrze-
liśmy info, że do szczytu mamy 4,5 
godziny. Nie jest źle, bo ok. 15.00 
powinniśmy być na górze. Po krót-
kiej przerwie ruszamy dalej. Dziś 
czuję się dobrze, za to Gabi wyglą-
da nie najlepiej. Od kilku dni ma 
jakieś problemy żołądkowe. Wio-
la też nie czuje się jeszcze w peł-
ni sił, ale nie odstaje od nas tyle 
co Gabi. Co jakiś czas musimy ro-
bić przerwę, żeby Gabi mogła nas 
podgonić. Widzę po niej, że wal-

czy z sobą. Ma dziewczyna charak-
ter, ja pewnie w takiej sytuacji wal-
nąłbym się gdzieś w cieniu i odpo-
czywał, a Gabi twardo idzie dalej. 
Szlak na Korab nie jest specjalnie 
wymagający od strony technicznej. 
Ba, zważywszy na wysokość szczy-
tu, jest dziecinnie prosty. Z drugiej 
strony jest dosyć długi i nużący. 
Są strome podejścia. Ponadto Ma-
cedończycy, z którymi korespon-
dowałem, straszyli mnie, że łatwo 
zgubić tam szlak. Nic z tych rzeczy, 
niedawno ktoś wymalował nowe 
znaki i nie ma raczej takiej opcji, 
żeby się tam zgubić. Prawda jest też 
taka, że stare oznaczenie jest fak-
tycznie słabo widoczne.

Z czasem psuje się nieco pogoda, 
co dla nas jest o tyle dobre, że nie 
ma już takiej lampy. Pogoda jest, 

można by rzec, idealna na chodze-
nie, choć wilgotność powietrza wy-
soka i na tym szlaku można się po-
rządnie wypocić. Chmury przy-
krywają góry. Próbujemy też zga-
dywać, gdzie jest Korab, ale dłu-
go się nam to nie udaje. Udaje się 
nam za to poznać Bułgarów – Iva-
na i Nikolaya. To ich samochód stał 
koło schroniska. Zamieniamy kil-
ka zdań i okazuje się, że Ivan pra-
cuje w Niemczech, a tam zajmu-
je się m.in. sprzedażą map, w tym 
tej mapy Przeklętych, którą chcia-
łem kupić przed wyjazdem. Jest je-
dynym przedstawicielem tej fir-
my od map… Świat jest rzeczywi-
ście mały. Oni też idą na Korab, ale 
szybko zostawiamy ich w tyle.

Zanim osiągniemy szczyt, mamy 
przygodę z groźnymi pieskami. W 
Przeklętych to zjawisko nie wystę-
puje. Na Korabie tak i to w najgor-

szym znaczeniu. O ile pierwsze pie-
ski zostały szybko zawołane przez 
swoich właścicieli, o tyle z kolejny-
mi nie poszło już tak łatwo. Bestie 
chciały nas pożreć. Zaczęliśmy się 
nawet zbroić w kamienie, ale paste-
rze jakoś te psy sprowadzili do sie-
bie. Mnie było gorąco…

Około 14.00 zameldowaliśmy 
się na szczycie na Koraba, 2764 m 
n.p.m. Znów miałem wrażenie, 
że górka po albańskiej stronie jest 
wyższa. Kilkanaście minut po nas 
doszli Bułgarzy (też mieli przygo-
dy z pieskami. Jeden z nich napisał 
mi po powrocie, że zmuszeni byli 
do użycia gazu pieprzowego). Tym-
czasem zdążyliśmy zjeść kanapki, 
porobić pierwsze fotki, rozpoznać 
okolicę. Zacząłem się zastanawiać, 
w którym miejscu jest podejście od 

albańskiej strony od Radomire i w 
sumie najbardziej pasowałoby mi 
to, że ostatni fragment podejścia 
jest wspólny obu szlakom. Inne kie-
runki wydawały mi się zbyt strome.

Z Ivanem i Nikolayem porobili-
śmy sobie wspólne zdjęcia – udało 
się nawet z flagi bułgarskiej zrobić 
polską. Wymieniliśmy się adresa-
mi. Tak przy okazji, oni mieli nie-
małą przygodę, żeby zdobyć Ko-
rab. Otóż, bazując na opisie z sum-
mitpostu pisali kilkanaście maili 
do różnych macedońskich instytu-
cji z prośbą o wydanie pozwolenia 
na wejście na Korab (swoją drogą 
też sam pisałem do macedońskie-
go MSW, skąd nie dostałem żadnej 
odpowiedzi). Nikt im nic nie odpi-
sał i już w czasie wycieczki posta-
nowili sami wziąć sprawy w swoje 
ręce. W Skopje udali się do MSW 
ze stworzonym przez siebie doku-

mentem. Tam wszyscy patrzyli na 
nich jak na wariatów, ale ostatecz-
nie ktoś się tam zlitował i przybił 
pieczątkę na ich druku, zapytując 
się przy okazji, po co im iść na Ko-
rab, skoro tam nic nie ma? Tam są 
przecież tylko góry. Podejście tu-
bylców do gór… A jakby tego było 
mało, to Nikolay ubrany był w strój 
typu moro. Strażnicy ze Strežimi-
ru byli zaskoczeni na jego widok i 
nic dziwnego. Wyglądał bardziej na 
terrorystę niż turystę. Nazwaliśmy 
go w efekcie legalny terrorysta, bo 
miał glejt z urzędową pieczątką.

Zaczęliśmy schodzić, najbar-
dziej obawiając się psów. Tym ra-
zem było odwrotnie, pierwsze psy 
tylko poszczekały, drugie były bar-
dzo agresywne. W dodatku paste-
rze wcale nie reagowali na sytuację 
i nie wołali swoich psów. Na Paw-
ła jeden z nich się o mało nie rzu-
cił. Pewnie ku głupiej uciesze pa-
sterza… Na szczęście nikogo z nas 
nie pogryzły, ale stracha nam napę-
dziły.

W dół schodziliśmy niemal bez 
odpoczynku. Tempo było napraw-
dę niezłe. Dziewczynom wróciły 
siły, gorzej nieco było z Pawłem. W 
Przeklętych rozpadły mu się buty 
i potem musiał korzystać z innych 
o krótkiej cholewie. Zaczął też od-
czuwać problemy z kolanami. Sam 
wiem dobrze, jaki to ból – choćby 
z Wysokiej w Pieninach, gdzie każ-
dy kolejny krok to coraz większy 
ból. Około 17.00 byliśmy już przy 
naszym samochodzie. Całodnio-
wa wyprawa. Pozostało nam doje-
chać jedynie do Strugi. Przy straż-
nicy chwilę postaliśmy. Policjant 
spytał się, czy byliśmy na Korabie. 
Po naszej twierdzącej odpowie-
dzi mogliśmy jechać dalej. I zonk. 
Na drodze najpierw mały kopiec 
z piachem, który pokonaliśmy, a 
za chwilę – spora góra piachu. Nie 
obyło się bez wyjścia z auta. Po roz-
kopaniu górki mogliśmy jechać da-
lej… Swoją drogą, robotnicy mogli 
zastanowić się, że ktoś może korzy-
stać z tej drogi. I tak mieliśmy fart, 
że ta górka nie była duża, bo inaczej 
to moglibyśmy tam utknąć na do-
brych kilka godzin. Pewnie śmiga-
libyśmy po łopatę do policjantów.

I cokolwiek by mówić, oddali-
śmy przysługę Bułgarom. A w ca-
łym tym remoncie też brak logiki, 
bo tam gdzie dali piach, to jakoś 
rano udało się nam przejechać bez 
wysiadania, ale tam, gdzie trzeba 
było wysiąść z samochodu, to dro-
gi nie zasypali. Ot, bałkańska logi-
ka. […]

Robert Durski, Korab, Albania-Macedonia



7-10.04.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

jan Czesław Kozakowski pisze dla dN

Wspomnienie o Bronisławie Bystroniu - cz. 2
Rano 9 lutego 2017 zadzwonił do mnie kolega z liceum nowogardzkiego, Eryk Lipiński. Po intonacji pierwszych słów domyśliłem się, że stało się coś nie-
dobrego. Eryk powiedział, że nasz nauczyciel i przyjaciel Bronisław Bystroń nie żyje. 

Alicja Mikłaszewicz (Bielic-
ka): Żal, z Profesorem wiąże się 
tyle wspomnień. Kiedy chodzi-
łam do liceum, fizyka nie była 
moją pasją. Bałam się Profeso-
ra Bystronia, którego odbierałam 
jako bardzo surowego nauczycie-
la. Tak więc fizykę i Profesora sta-
rałam się okrążać szerokim łu-
kiem. Wystarczyło, aby zaliczyć i 
iść do przodu. W tym czasie by-
łam zakochana, więc patrzyłam 
w gwiazdy i zjawiska fizyczne ra-
czej odbierałam w sposób roman-
tyczny. Po kilku latach, kiedy roz-
poczęłam studia, z fizyką zetknę-
łam się na poważnie. Na tyle po-
ważnie, że po studiach przez kilka 
dobrych lat uczyłam fizyki w szko-
le podstawowej. Po kilkudziesięciu 
latach na spotkaniu absolwentów 
zobaczyłam uśmiechniętego, cie-
płego, sympatycznego z posiwiałą 
głową Profesora Bystronia. Gdzie 
się podział ten surowy nauczyciel, 
którego przez cały czas miałam w 
pamięci? Co się zmieniło? Przez 
wiele spotkań mogłam obserwo-
wać Profesora jak był jednym z 
nas, jak świetnie bawił się w na-
szym towarzystwie. A my również 
czekaliśmy na wspólne spotkania.   

Nie tylko Alicja miała takie bli-
skie spotkanie z fizyką po matu-
rze. W 1987, na Zjeździe Absol-
wentów roczników 1966, 1967 i 
1968, Mirosław Ardelli, kolega z 
naszego rocznika, podczas ape-
lu na placu poprosił pana Bystro-
nia o pokazanie dłoni. Zdziwio-
ny Profesor zapytał, o co chodzi. 
Mirek wyjaśnił: „Chciałem zo-
baczyć, czy panu wyrósł kaktus. 
Przed maturą mówiłem panu, że 
chcę studiować fizykę. Pan po-
wiedział wtedy: ‘Ty się wybie-
rasz na fizykę? Tu mi kaktus wy-
rośnie, jak się dostaniesz na fizy-
kę!’.  Ja jednak, panie profesorze, 
skończyłem fizykę i teraz uczę jej 
w szkole, a u pana jakoś kaktusa 
nie widzę”. Mirosław Ardelli uzy-
skał tytuł magistra fizyki w 1977 
na Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Po studiach 
został nauczycielem, a następnie 
dyrektorem Zespołu Szkół Za-
wodowych w Środzie Wielkopol-
skiej.  Niestety, Mirek nie pojawił 
się na żadnym następnym spo-
tkaniu - zmarł w roku 2009. 

Powyższe zdarzenie opowie-
działa mi Jadzia Sroka (Wolska). 
Mówiła też, że Profesor Bystroń 
chciał nauczyć fizyki, był poważ-
ny, stanowczy. Umiał też doce-
nić ucznia za pięknie prowadzo-
ny zeszyt. Na spotkaniach klaso-

wych zawsze lubił tańczyć i tań-
czył dobrze. 

Profesor miał bardzo do-
brą pamięć do nazwisk i twa-
rzy uczniów. Spotykając na uli-
cy dawnego ucznia zawsze się 
zatrzymywał i rozmawiał, inte-
resował się jego życiem. Tę ser-
deczność Profesora podkreśla Jó-
zef Szymczak, mój kolega z ławy 
szkolnej.

Inni koledzy wspominają, że 
na jakiejś lekcji fizyki wywołany 
przez Profesora do odpowiedzi 
uczeń oznajmił: „Nie będę dziś 
odpowiadał, bo mam „trzęsaw-
kę”. Wzbudziło to wesołość i za-
ciekawienie, gdyż to był jeden z 
najlepszych uczniów w klasie.

Uczennice Technikum Che-
micznego mają w pamięci inną 
historię. Profesor Bystroń zadał 
do domu jakieś zadanie z fizyki. 
Na następnej lekcji okazało się, 
że nikt nie rozwiązał tego zada-
nia. Najlepsza uczennica w klasie 
powiedziała: „Panie profesorze, 
tego zadania nie da się rozwią-
zać”. Profesor napisał zadanie na 
tablicy, popatrzył na nie, zacmo-
kał i oznajmił: „Wrócimy do nie-
go na następnej lekcji”. Niestety, 
uczennice nie pamiętają, czy Pro-
fesor pokazał rozwiązanie tego 
zadania.

Jak napisałem wyżej, ostat-
ni raz spotkaliśmy się z Profeso-
rem w kwietniu 2015 na obcho-

dach 70-lecia Liceum Ogólno-
kształcącego. Po części oficjalnej 
wziął udział (razem z prof. Marią 
Kowalczyk i prof. Stanisławem 
Świrskim) w spotkaniu klaso-
wym roczników 1966-1967.  Przy 
kawie i cieście wspominaliśmy 
szkolne lata, razem przeglądali-
śmy dzienniki lekcyjne z klas je-
denastych. Ja też je przeglądałem, 
a nawet kilkunastu stronom zro-
biłem zdjęcia. Wynika z nich, że 
pan Bystroń, w przeciwieństwie 
do niektórych innych nauczycie-
li, nie postawił mi żadnej dwói. 

W dzienniku na I okres swo-
im charakterystycznym pismem 
wpisał m.in. następujące tematy:

- uzupełnienie wiadomości z ru-
chu falowego; 

- opór i samoindukcja w obwo-
dzie prądu zmiennego;

- opór i pojemność w obwodzie 
prądu zmiennego;

- elektryczny obwód drgający;
- fale elektromagnetyczne
- lampy elektronowe
- lampa elektronowa jako detek-

tor i wzmacniacz;
-  zastosowanie fal elektroma-

gnetycznych;
- zasada działania telewizji, za-

sada działania radaru;
- prostoliniowe rozchodzenie się 

światła, prawo odbicia;
- obrazy w zwierciadle płaskim 

i wyjaśnienie sposobu ich powsta-
wania;

- zwierciadło kuliste wklęsłe.
Na dwóch lekcjach fizyki ho-

spitacje przeprowadzał dyrektor 
oraz wicedyrektor szkoły. Dnia 
14.09.1965 był omawiany te-
mat: Opór i pojemność w obwo-
dach prądu; dnia 12.02.1966 te-
mat brzmiał: Siatka dyfrakcyjna. 
Z perspektywy czasu uważam, że 
nauka fizyki jednak okazała się 
przydatna w większości przypad-
ków.

Niedawno dopisałem kolejną 
strofę do wiersza pt. „Tym, któ-
rzy odeszli”, napisanego z okazji 
70-lecia naszego LO świętowane-
go w 2015 roku:

I znów muszę w telefonie ska-
sować parę numerów. Tym razem 
są to numery telefonów do Broni-
sława Bystronia. Jakiś czas temu 
w komputerze założyłem kata-
log telefonów nieaktualnych. Są 
to numery telefonów, pod który-
mi po zadzwonieniu nikt już nie 
odpowie. 

Jan Czesław Kozakowski
27 marca 2017

15.06.1996 - Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.
Prof. Bronisław Bystroń (drugi z prawej) z byłymi uczniami naszego rocznika. Na zdjęciu jest też prof. Roman Gruchała ( w środku w czarnym garniturze), zm. 2005, oraz 
prof. Ryszard Wieczorek (pierwszy z lewej w dolnym rzędzie).
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Komunikat radnych Rady Miejskiej - nr 2 
Szanowni Państwo,  przypominam, że radni koalicji większościowej zdecydowali o systematycznym wydawaniu tego komunikatu,  realizując  konieczność 
informowania  wyborców o posunięciach podejmowanych przez nas  w ramach Pracy w Radzie Miejskiej. Informujemy jednocześnie, że koszty tych  pu-
blikacji nie są pokrywane ze środków publicznych, tylko  z  naszych prywatnych pieniędzy.   

W imieniu koalicji większościowej radna Jowita Pawlak

materiał PłatNy

I. W dniu 29. marca 2017 roku 
odbyła się XLII sesja Rady Miej-
skiej w Nowogardzie. 

Radni zgłaszali zapytania, 
wnioski i interpelacje do Burmi-
strza dotyczące spraw zgłaszanych 
przez mieszkańców naszej Gmi-
ny. Poniżej prezentujemy część z 
nich:

Piotr Słomski:
W sprawie stanu realizacji- za-

pisanego w projekcie budżetu na 
rok 2017 - wykonania łącznika 
ul Dworcowej z 700-lecia. Odpo-
wiedź urzędnika- trwa procedura 
uzgodnień z PKP dotyczą przyle-
głych do łącznika działek. Radny 
zapowiedziała stale monitorowa-
nie postępu prac w tym zadaniu.

Michał Krata: 
Radny złożył pisemną interpe-

lację skierowaną do burmistrza-
,a dotyczącą stanu realizacji bu-
dowy ścieżki rowerowej w kierun-
ku Wierzbięcina - zwracam się z 
prośbą o podanie terminu ogło-
szenia konkursu na wykonanie 
projektu ścieżki rowerowej z No-
wogardu do Wierzbięcina. Wspo-
mniane zadanie zostało zapisane 
w Budżecie Gminy Nowogard na 
rok 2017 w dziale 600 Transport i 
łączność, Drogi publiczne i powia-
towe, Wydatki inwestycyjne jed-
nostek budżetowych.- pisze radny 
w swojej interpelacji. Odpowiedź 
ma być uzielona pisemnie. 

 Michał Wiatr: 
1. W sprawie zakresu prac przy 

naprawie schodów w przedszko-

lu na Żeromskiego. Odpowiedź: 
Stare schody zostaną zburzone w 
miejsce nich zostaną wylane nowe 
schody żelbetonowe. 

2. W sprawie Orlika działają-
cego tylko do 20:00. Odpowiedź: 
nie otrzymano dofinansowanie 
na stanowisko „Animator Spor-
tu” dlatego godziny funkcjono-
wania zostały skrócone i na razie 
brak propozycji jak rozwiązać ten 
problem. 

3. W sprawie dokumentacji na 
remont przedszkola na ul. Ko-
ściuszki, odpowiedź: w roku 2016 
wpłynęły oferty na wykonanie 
projektu lecz przewyższały za-
bezpieczoną w budżecie kwotę, w 
tym roku brak takiego zadania w 
budżecie Gminy. 

Jowita Pawlak:
Jaki był koszt wydrukowania 

i kolportażu ulotek na temat in-
westycji o nazwie Plac Wolności 
wrzucanych do skrzynek wszyst-
kim mieszkańcom gminy? Odpo-
wiedź: koszt 3066,00 zł

Kiedy zostanie podpisane poro-
zumienie i przekazana dotacja dla 
Powiatu Goleniowskiego na re-
mont ulicy Piłsudskiego (środki 
w budżecie zabezpieczono już po 
raz trzeci)? Odpowiedź: wysłano 
pismo do starostwa i czekamy na 
odpowiedź (poniżej fragmenty pi-
sma ze Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie):

Robert Czapla Burmistrz Nowo-
gardu. 

W związku z faktem, iż umowa 

o współpracy w ramach realizacji 
zadania pn.: ,,Remont ul. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w Nowogardzie” 
nie została przez Państwa podpisa-
na uprzejmie informuję:

1. Na posiedzeniu XVII se-
sji Rady Powiatu w Goleniowie w 
dniu 15 grudnia 2016 r. podjęto de-
cyzję o wspólnej realizacji powyż-
szego zadania w roku 2017.

2. Powiat Goleniowski posiada w 
budżecie na rok 2017 zabezpieczo-
ną kwotę na realizację omawianej 
inwestycji.

3. By móc rozpocząć procedurę 
przetargową niezbędnym jest za-
bezpieczenie całej kwoty wynika-
jącej z kosztorysu inwestorskiego, 
tym samym brak. podpisanej umo-
wy skutecznie blokuje nam możli-
wość rozpoczęcia tak ·ważnej dla 
interesu mieszkańców miasta No-
wogard inwestycji. Mając na uwa-
dze powyższe proszę o pilne podpi-
sanie i odesłanie 2 egzemplarzy za-
łączonej umowy. Podpisane: Staro-
sta Tomasz Kulinicz.

Do wiadomości: Sz.P. Piotr 
Słomski Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.

Lidia Bogus
1. Radna zapytała, czy prowa-

dzone są już działania związane 
z budową chodnika do Warnko-
wa, która ma być zrealizowana w 
2018 roku w ramach ZZDW i któ-
rej realizacja ujęta jest w Wielolet-
nim Planie Finansowym Gminy 
Nowogard. Odpowiedź. pracow-
nika urzędu: Urząd Gminy prze-

kazał dokumentację techniczną 
do ZZDW w Koszalinie. ZZDW 
w Koszalinie zwrócił uwagę do-
tyczącą stałej organizacji ruchu i 
do naniesienia poprawki w doku-
mentacji. Projektant ma załatwić 
te poprawki w Urzędzie Marszał-
kowskim i do końca tygodnia tj. 
31 03. 2017 r. ma dostarczyć po-
prawioną i uzupełnioną doku-
mentację do gminy. Następnie 
dokumentacja ponownie zostaje 
przekazana do ZZDW w Kosza-
linie, po tym czasie mogą rozpo-
cząć się pierwsze rozmowy doty-
czące terminów realizacji zadania 
budowy chodnika do Warnkowa.

2. Drugie zapytanie powtórzone 
z poprzedniej sesji dotyczyło od-
nowienia lub wymiany zniszczo-
nych i nieczytelnych tablic z na-
zwami ulic- czy są podjęte jakieś 
naprawcze czynności?

Odp. pracownika urzędu- tabli-
ce są zamówione, urząd czeka na 
dostawę i będą wymieniane.

II. Uzupełnienie Komunikatu 
z dnia 23.03.2017 r (dotyczy zgło-
szonej przez radnych poprawki do 
przedłożenia budżetowego na rok 
2017)

Radni większością głosów „za” 
przenieśli środki z zadania pn. bu-
dowa odwodnienia i dróg do ga-
raży przy ul. Zamkowej - kolejny 
etap kwota 150 000 zł oraz admi-
nistracja Publiczna Urzędy gmin 
zakup usług pozostałych kwota 
165 000 zł na zadanie: 

- przebudowa ulicy Żerom-
skiego kwota: 315 000 zł (wyko-
nanie)

W związku z tym zadaniem na 
posiedzeniu komisji finansowo-
-gospodarczej zapytano o stan re-
alizacji tej inwestycji. W odpo-
wiedzi urzędnik poinformowała, 
że zlecono wykonanie programu 
funkcjonalno-użytkowego tyl-
ko odcinka od ul. Poniatowskie-
go do Boh. Warszawy (jednokie-
runkowa). W związku z otrzyma-
ną odpowiedzią Radny Bogumił 
Gała złożył wniosek o wykonanie 
programu funkcjonalno-użytko-
wego dotyczącego ul. Żeromskie-
go również na odcinku od ul. Ks. 
J. Poniatowskiego do ul. Kaspro-
wicza. W trakcie sesji wniosek ten 
został zatwierdzony i przegłoso-
wany przez Radnych. 

Dyżur Radnych 
Dyżur Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Piotra Słomskiego w 
każdym tygodniu środa godz.  
17-18, mała sala obrad w Urzędzie 
Miejskim.

 
Radni Jowita Pawlak i Michał 

Wiatr zapraszają mieszkańców na 
dyżur radnych w dniu 13.04.2017 
roku (czwartek) od godz. 18:00 do 
19:30 w biurze ul. Boh. Warszawy 
34 II piętro. 

Serdecznie 
zapraszamy

Zachodnia liga mtB - Barlinek

Udane starty nowogardzian
W sobotę (1 kwietnia), odbyła się druga kolarska impreza z cyklu Zachodniej Ligi MTB. Tym razem wyścigi odbywały się w Barlinku, gdzie wystartowa-
ło 6 reprezentantów Nowogardu indywidualnie oraz jedna para. Nasi kolarze zaprezentowali się z dobrej strony, stając na podium w swoich kategoriach. 

W Barlinku na wymagającej 
trasie kolarze startujący w wy-
ścigu głównym pokonywali 40 
km trasą, natomiast zawodni-
cy rywalizujący w parach (ro-
dzic i dziecko) walczyli na dy-
stansie 10 km. W wyścigu głów-
nym na starcie stanęło w sumie 
113 kolarzy, spośród których 
wyścig ukończyło 103 zawodni-
ków. Najlepszy czas spośród ko-
larzy LKK Nowogard uzyskał Ja-
kub Krause. Kolarz z Nowogar-
du rywalizował w silnie obsa-
dzonej kategorii M3, gdzie jego 
wynik 02:01:10, sklasyfikował go 
na 12. miejscu oraz na 35. po-
zycji w Open. Drugi najlepszy 
wynik osiągnął Robert Krause, 

który 40 km pokonał z czasem 
02:08:35. Dzięki temu, Robert 
Krause wywalczył 2. miejsce w 
przedziale wiekowym M1, nato-
miast w Open został sklasyfiko-
wany na 49. pozycji. Jako jedyny 
na najwyższym stopniu podium 
w swojej kategorii stanął Janusz 
Pietruszewski, który startował 
w przedziale wiekowym M6a. 
Kolarz LKK Nowogard pokonał 
trasę z wynikiem 02: 09:54, któ-
ry w klasyfikacji Open uplaso-
wał go na 54. miejscu. Także w 
kategorii M6a wystartował Ma-
rek Szymański, który dystans 40 
km pokonał z czasem 02:17:01, 
przez co w swoim przedziale 
wiekowym zajął 4. miejsce, nato-

miast w Open był 65. Jedyną re-
prezentantką płci pięknej z No-
wogardu, była Anna Kłos, która 
reprezentuje barwy Cubica Ra-
cing Team. Zawodniczka z na-

szej gminy przejechała wyma-
gającą trasę w czasie 02:34:43, 
dzięki czemu cieszyła się z 2. 
miejsca w kategorii K1. W Open 
całego wyścigu Anna Kłos za-

jęła 91. miejsce. Pozostał jesz-
cze Jan Baran, który reprezen-
tuje ZUP-Trans-JB Nowogard. 
Jan Baran rywalizował w katego-
rii wiekowej M6a, gdzie z wyni-
kiem 03:05:15 zajął 6. miejsce, a 
w Open 102. pozycję. Na dystan-
sie 10 km, w wyścigu par, star-
tował ojciec z synem Grzegorz i 
Jacek Fecakowie. Do rywalizacji 
przystąpiło w sumie 19 par. No-
wogardzianie z czasem 00:29:07, 
wywalczyli 2. miejsce. Gratulu-
jemy naszym reprezentantom 
swoich wyników oraz życzymy 
im kolejnych punktów w Za-
chodniej Lidze MTB. 

KR

Janusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium w kategorii M6a
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

mistrzostwa Polski No Gi i aveppi Cup

Kolejne sukcesy BJJ Panther Nowogard
Zawodnicy trenujący w klubie BJJ Panther Nowogard, mają za sobą kolejne udane starty w dwóch prestiżowych imprezach. Najpierw (4 marca) w Lubo-
niu, nowogardzianie wystartowali w Mistrzostwach Polski No Gi, następnie w Policach (25 marca), powalczyli o medale w turnieju Aveppi Cup, organi-
zowanym dla dzieci i dorosłych. 

W sobotę (4 marca), odby-
ły się Mistrzostwa Polski No Gi 
w Luboniu. Jest to jedna z naj-
większych imprez w Europie, jak 
nie największa. W tym roku wy-
startowało prawie 1300 zawodni-
ków z Polski i zagranicy, wiec po-
ziom był naprawdę bardzo wy-
soki. Z klubu BJJ Panther Nowo-
gard pojechało aż 19 osób, któ-
re wywalczyły w sumie 9 medali, 
co jest bardzo dobrym osiągnię-
ciem. Na największą uwagę za-
sługują medale Aleksandry Bor-
kowskiej oraz Szymona Tomasia-
ka. Jest to ich pierwszy start na tak 
prestiżowej imprezie. Zarówno 
Aleksandra, jak i Szymon stoczy-
li po 4 walki, ulegając dopiero nie-
wielką przewagą punktową zwy-
cięzcom swoich kategorii. - Ola i 
Szymon mają po 12 lat, więc jesz-
cze mogą namieszać. Trzeba pod-
kreślić też, że na takich zawodach 
nie ma medali z rozdania, trzeba 
sobie o nie zawalczyć i dać z sie-
bie 110 procent. To ogromny suk-
ces nowogardzkich wojowników - 
komentuje trener Dawid Kędzio-

ra. Dwa tygodnie później, w so-
botę (25 marca), odbył się turniej 
Brazylijskiego Jiu Jitsu w Policach, 
pod nazwą Aveppi Cup. Była to 
już III edycja tej imprezy. Zawo-
dy niby regionalne, ale wystarto-
wało w nich prawie 600 zawodni-
ków. Z nowogardzkich „Panter” 
pojechała rekordowa liczba repre-
zentantów, bo aż 56 osób, którzy 
w sumie startowali  w każdej ka-
tegorii, począwszy od najmłod-
szych dzieci (5-12 lat), przez „Be-
niaminki” (12-15 lat), Juniorów 
(16-18 lat), Adultów (18-30 lat), 
aż po Mastersów (+30 lat). Wy-
stęp młodych adeptów tej dyscy-
pliny pokazał, że BJJ bardzo moc-
no się rozwija w regionie. Rywali-
zacja stała na najwyższym pozio-
mie, ale dzieci z Nowogardu nie 
odstępowały na krok swoim ró-
wieśnikom, zarówno techniką, jak 
i zawziętością. Całe zawody odby-
wały się systemem pucharowym, 
więc jedna przegrana walka mo-
gła skreślić marzenia o medalu. 
Wśród dorosłych, bardzo dobrze 
zaprezentowali się Michał Boro-

wik, który wszystkie swoje walki 
wygrał przez poddania - w sumie 
5 walk oraz Radosław Janiec, któ-
ry mimo startu w dwóch katego-
riach, przy ogromnym zmęczeniu 
wyrwał złoty medal przeciwniko-
wi, swoją nieustępliwością i deter-
minacją. Nie można też pominąć 
Krzysztofa Buriaka i Michała Ko-
zaka, którzy stoczyli bratobójczy 
finał. Brawa należą się wszystkim 
startującym, a najbardziej zawod-
nikom z kategorii Masters, któ-
rzy także startowali pod logiem 
„Czarnego Kota”. Jako drużyna 
BJJ Panther Nowogard zajęła w 
klasyfikacji generalnej 5. miejsce, 
co jest dobrym wynikiem. Trener 
Dawid Kędziora podkreśla, że tak 

prężny rozwój klubu oraz zawod-
ników, jest możliwy dzięki wspar-
ciu sponsorów. - Rozwój klubu nie 
byłby możliwy, gdyby nie wsparcie 
następujących firm: Kamena Hotel 
i Restauracja, Visonex Gospodar-
stwo Rolne, Wilczy Maszar, Top 
Uszczelki, Netbud, Rogate Ranczo, 

Łowisko Jarosławki, Fit Life Kamil 
Jasiński, Sebastian Gruszecki - Re-
habilitacja. Dziękujemy za wspar-
cie - mówi Dawid Kędziora. Przy 
artykule publikujemy nazwiska 
medalistów z tych dwóch imprez. 

KR

reKlama

Michał Borowik na najwyższym stopniu podium w Policach
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sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Miłoszek syn Wioletty Telmanowskiej 
ur. 3-04-2017 z Nowogardu

Antoś syn Joanny Bies ur. 30-03-2017 
z Siedlic

Alan syn Żanety Ćwirko ur. 31-03-2017 
ze Strzelewa

Aleksandra córka Anny Wojtkiewicz ur. 
30-03-2017 z Siwkowic

Kamila córka Edyty i Kamila ur. 2-04-
2017 z Lestkowa

Kajetan syn Justyny i Michała ur. 5-04-
2017 z Dobrej

Marcelinka córka Magdaleny Jabłoń-
skiej ur. 3-04-2017 z Nowogardu

Uwaga  wędkarze 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie nr 36 

informuje,  członków Koła że 
w dniu 9 kwietnia 2017 r. organizujemy 

"Zawody wędkarskie spławikowe o Mistrzostwo 
Koła  nr 36, które odbędą się   

w Kamieniu  Pom. na kanale Świniec"
Zbiórka na wyjazd o godz. 6.00    na przystanku  PKS ul. 5 Marca.

Startowe wynosi 10 zł. Juniorzy  bez wpłat. 
Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim ,,Wędkarz”

ul. Boh. Warszawy 107. do  07.04.2017 r.
   Zarząd Koła MG PZW nr 36

Szukam przyjaciółki 
z terenu Nowogardu  

od lat 58-68.  
Jeżeli będzie zgodność charakterów 

to pobierzemy się. 
Tel. 887 10 19 36

spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na wykonanie n/w robót budowlanych:

remont miejsc postojowych: ul. 15 lutego 15
malowanie klatek schodowych i piwnic: ul. Leśna 6b
remont dachów: ul. Armii Krajowej 51,  Warszawska 14, 
Poniatowskiego 11.
remont dachów (obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych) 
i elewacji w zespołach garażowych przy ul. Bohaterów Warszawy 
68-70, Poniatowskiego 9, Poniatowskiego 24.

Oferty należy składać w sekretariacie SM Gardno  
przy ul. Osiedlowej 6.

Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2017 r.  
o godz. 14.00

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, 
tel. 91 3910014, 91 3910010.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

oGłosZeNie

Wojewódzkie eliminacje 
Pucharu Polski seniorów

LUKS TOP  
w kolejnej rundzie
W niedzielę (2 kwietnia), w Międzyzdrojach odbyły się dru-
żynowe Wojewódzkie Eliminacje do Pucharu Polski Senio-
rów. Zespół Visonex LUKS Top Wierzbięcin wystawił dwa 
zespoły. Silniejszy skład zwyciężył w turnieju, natomiast 
druga drużyna zajęła 3. miejsce. 

W drużynowych Wojewódz-
kich Eliminacjach Pucharu Pol-
ski Seniorów, w Międzyzdrojach 
wystartowało w sumie 13 dru-
żyn, w tym dwa zespoły Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin. W pierw-
szej ekipie z naszej gminy zagra-
li Bartosz Jemilianowicz, Seba-
stian Jemilianowicz, Bartosz Do-
browolański oraz Adrian Kuren-
da, z kolei w drugim składzie za-
grali: Mateusz Witkowski, Łu-
kasz Owczarek, Kamil Amiliano-
wicz oraz Daniel Zubrzycki. Za-
wodnicy z Wierzbięcina spisali się 
bardzo dobrze, gdyż obydwa ze-
społy stanęły na podium. Pierw-
sza drużyna nie dała szans rywa-
lom i zwyciężyła w turnieju, dzię-
ki czemu awansowała do kolejnej 
rundy rozgrywek o Puchar Pol-

ski. Drugi zespół uplasował się na 
3. miejscu, co jest dużym sukce-
sem. W kolejnym etapie rozgry-
wek Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin nie będzie miał już tak ła-
twego zadania jak w Międzyz-
drojach, gdyż na tenisistów stoło-
wych z naszej gminy, czekać będą 
rywale z górnej półki. Podopiecz-
ni Józefa Korkosza zagrają z Pogo-
nią Lębork lub Maximusem Ener-
gą Toruń, a są to drużyny, które 
na co dzień występują w Ekstra-
klasie, czyli najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce. Trzeba jed-
nak przyznać, że sama gra z taki-
mi rywalami, jest już ogromnym 
wyróżnieniem dla drugoligowego 
Wierzbięcina. Gratulujemy awan-
su oraz życzymy kolejnych uda-
nych występów.  KR
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aterima med
opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Zarząd Powiatu w Goleniowie

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń, została podana informacja o przeznaczeniu, do 
oddania w najem pomieszczeń nr 214 i 414, usytuowanych 
w budynku przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie.  
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
203) lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie 
internetowej BIP spow.goleniow.ibip.pl

sPrZedam lUB ZamieNię 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goleniowie Oddział Nowogard 
zaprasza wszystkich członków Banku

na Zebranie Grupy Członkowskiej Banku
Spółdzielczego w Goleniowie Oddział Nowogard 
w dniu 12 kwietnia 2017 r. godz. 17:00  

w Restauracji „Kamena”
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego 

w Goleniowie.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.
7. Sprawozdanie finansowe  Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2016 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goleniowie 

za 2016 r.
9. Sprawozdanie Zarządu  z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz 

wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2017-2021.
11. Dokonanie następczej oceny indywidualnej kwalifikacji członków Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2016 r.
12. Wybór członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2021 (uprzednia 

ocena indywidualna kwalifikacji – składanie Arkuszy informacyjnych kan-
dydatów).

13. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania 
Przedstawicieli:

14. podział zysku,
a) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
b) wnioski polustracyjne,
c) zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie - Decyzja 

Komisji Nadzoru Finansowego,
d) ocena Polityki wynagrodzeń - raport,
e) ocena Ładu Korporacyjnego - ankieta,
f ) oraz inne sprawy będące przedmiotem najbliższego Zebrania 

Przedstawicieli.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w 

sprawach Banku.
14. Zakończenie Zebrania. 

Zatrudnimy  
pracownika  

na stanowisko

maGaZyNier
Wymagania:

- odporność na pracę w tem-
peraturach minusowych

- mile widziane prawo jazdy 
kat „B” 

- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stano-
wisku
oferty prosimy składać 

osobiście w siedzibie firmy
Nowogard,  

ul. Boh. Warszawy 34 
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SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

„KOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI:
1. MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
2. POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu,
w związku z zakupem nowych pojemników do gromadzenia psich 

nieczystości serdecznie zapraszam do przesyłania lub zgłaszania propo-
zycji ich lokalizacji na terenie miasta Nowogard.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 kwietnia br. drogą mailową  
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie 91 39 26 232 bądź osobiście w po-
koju 208 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pani Aleksandra 
Lewińska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

KIEROWCA
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 
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• sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle słonecz-
ne. 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła. Tel. 
721 157 443 

• sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
monte Casino. 695 400 600

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
dla firmy. Tel. 693 850 197 

• Wynajmę pomieszczenia magazyno-
we, miejsce parkingowe, ogrodzone, 
monitoring. 601 544 530 

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w Lestkowie. 
601 636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. Zamkowej lub zamienię na dwupo-
kojowe z dopłatą. 788 566 432 

•	 Sprzedam działkę 29 ar, 8 km od Nowo-
gardu, media, 12 zł za m2. 669 517 975 

•	 Pokoje do wynajęcia. 793 90 80 98 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453

•	 Do wynajęcia mieszkanie. Firmie 7 osób. 
601 448 218

•	 Sprzedam działkę ogrodową ul. Boh. 
Warszawy koło stawku. 693 344 811

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum Płot 
na dłuższy czas po kapitalnym remoncie 
umeblowana. 501 832 458 

•	 Pilnie sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 74m2, I piętro. Mieszkanie do re-
montu. 691 886 623 , 604 177 470

•	 Zamienię mieszkanie trzypokojowe 
58m2 I piętro po remoncie centrum mia-
sta na domek z ogródkiem lub mieszka-
nie w domu dwu lun trzy rodzinnym z 
ogródkiem mogą być również okolice 
Nowogardu. 662 672 690 

•	 Do wynajęcia garaż. Tel. 796 642 805 

motoryZaCja
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i 
chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• sprzedam sKoda oKtaVia KomBi 
– 1.6 101Km benzyna, 1999r. W ce-
nie dodatkowy komplet opon zimo-
wych na stalowych felgach, tel. 507 
100 280 

•	 Sprzedam MTZ rok produkcji 1990 
sprawny, zarejestrowany , ubezpieczo-
ny. Cena 17000 z napędem przednim. 
695 026 023 

• sprzedam Peugot Boxer l3 h2. Ku-
piony w salonie, serwisowany aso 
przebieg zaledwie 48 tys. stan ideal-
ny. 513 444 970 

•	 Sprzedam Audi A4 rok 1997, 1.9 TDI 
cena 2500 zł. 735 957 563

rolNiCtWo
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-

nar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym sta-
nie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 
502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – bla-
szak kompletna, opony 1200 x18. 500 
841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 
692 125 122 

•	 Sprzedam obornik pakowany. 692 125 
122 

 UsłUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• PraNie-maGiel,PraNie dyWaNÓW, 
WyKładZiN, taPiCerKi meBloWej 
samoChodoWej/ sKÓrZaNej ma-
teriałoWej / PoŚCieli WełNiaNej 
/ laNoliNĄ/sPrZĄtaNie: CZysZCZe-
Nie FUG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• moNtaŻ meBli, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Firma UsłUGoWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-

mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje Vat i 
rozliczenia Pit. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• PolVaN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na naj-
lepszy blok. Tel. 731 517 928 

•	 Wykonam prace remontowe. 691 430 
490

•	 Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, moski-
triery. 695 181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. tel. 609 
250 383 Geo- Gis- ProjeKt sp z o.o.

• transport usługi. 601 544 530

•	 Usługi koparką, wywrotką. 660 497 390 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 amBerCare24 opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 509-740-304

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W 
NOWOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE 
OSOBĘ DO PRACY W SKLEPIE MEBLO-
WYM. JAKO KIEROWCA/ MAGAZYNIER/ 
MONTER MEBLI.WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT. B. CV PROSZE SKŁADAC W 
SKLEPIE MEBLOWYM KWADRAT MEBLE 

UL.ARMII KRAJOWEJ 49 W NOWOGAR-
DZIE. tel. 661 960 881

•	 Zatrudnimy panią do prowadzenia po-
rządków. 507 951 313 

•	 Zatrudnię barmankę do resturacji. 693 
521 211

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrunię na stacji paliw Orlen. CV proszę 
składać na stacji. 695 355 225 

•	 Zatrudnię  pomocnika murarza. 501 549 
756 

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 
dni w tygodniu godziny poranne. Mile 
widziani emeryci. Tel. 510 554 625

•	 Przyjmę dwóch pracowników samo-
dzielnych do dachu. 512 013 258

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368

•	 Hurtownia drobiu Nowogard zatrudni 
kierowcę sprzedawcę. 602 288 598 

iNNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektro-
niczny wysoka jakosc niemiecka,do 
domku,domu wielorodzinnego,sklepu 
po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

• sprzedam tanio szafka rtV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam tarcicę modrzew sezonowa-
ne 7 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę au-
tomatyczną 1,5 roku, maty legowisko-
we gumowe konie, bydło. 91 39 79 313 
po 18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny 
cross z wyposażeniem, mało używany, 
tel. 605 522 340

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 
989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 50 
cm – 2m. 607 580 172 

• Pilnie sprzedam kanapa podświetla-
na led, nowa, komplet wypoczynko-
wy dwie kanapy rozkładane + dwa fo-
tele, ława rozkładana z możliwością 
regulacji mało używane. meble moż-
na obejrzeć na olX.pl.KiKorZe Za-
chodniopomorskie. Cena do uzgod-
nienia. 507 198 447 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PilNie PosZUKUjemy 
dla NasZyCh KlieNtÓW 

miesZKaŃ 3 PoKoje W 
NoWoGardZie

rech Nieruchomości tel. 517 508 374

miesZKaNia Na sPrZedaŻ
GoleNiÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NoWoGard - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
doBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BłotNo - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NoWoGard - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NoWoGard - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NoWoGard - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NoWoGard - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
sZCZeCiN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NoWoGard - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NoWoGard - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NoWoGard - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NoWoGard - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NoWoGard - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

PRACA
DORADCA KLIENTA
Plus GSM, Cyfrowy Polsat

NOWOGARD 

Tel. 665 084 488

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

iNFormator loKalNy - NoWoGard

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KrZyŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

joanna mielewczyk 
matKa PolKa  

FemiNistKa 
A gdybyście pewnego dnia 

dowiedzieli się, że nie macie 
szans na naturalne poczęcie? A 
gdybyście musieli zawalczyć o 
życie własnego dziecka? A gdy-
byście musieli nagle sami wy-
chować trójkę dzieci… 

To naprawdę się zdarzyło. Bo-
haterom Trójkowej audycji Jo-
anny Mielewczyk - „Matka Polka 
Feministka”. Kiedyś opowiadali 
o tym na antenie, dziś mówią, 
co zmieniło się w ich życiu od 
radiowego spotkania. 

18 bohaterów, 18 rozmów o 
rodzicielstwie. O samotności, o 
trudnych decyzjach, radości, na-
dziei. O wierze i o tym, co dzieje 
się, gdy wiary zaczyna brako-
wać. O szczęśliwych zakończe-
niach. I długim oczekiwaniu na 
nie.

PioNoWo: 
1. ptak z rodziny kaczkowatych 
2. talerz psa 
3. magneto 
4. waluta Unii Europejskiej 
5. ciąg odkurzacza 
6. miasto w Nigerii 
7. trakt, szosa 
8. na bezrybiu i on rybą 
9. stop cynku z aluminium 
10. makaronik z gorzkimi migdałami 
11. wyciągnięcie 
12. podarunek 
13. tkanina na sukienki 
14. symbol złota 
15. kąpielówki 
16. jedna z planet 
17. proces przechodzenia do sta-
nów doskonalszych 
18. „... Ezofowicz” 
19. symbol chemiczny Nobla 
20. szkło krzemowo-potasowe za-
wierające cynk lub bor 
21. unikanie życiowych uciech 
22. udział w zyskach 
23. uchwyt ślusarski 
24. komputer osobisty 
25. mały Aleksander 

26. kawałek czegoś jadalnego 
27. zmęczenie 
28. stryjeczny brat Jagiełły 
29. wykreśla szablony statku 
30. zarys 
31. Scarlet z „Przeminęło z wiatrem” 
32. męska podpora w architekturze 
33. gęsia skórka 
34. więzy 
35. sztuka w języku martwym 
36. dźwięk 
37. indyjski kapłan 
38. Garfunkel, piosenkarz 
39. imię Gibsona 
40. odcinek całości 
41. bezwyznaniowiec 
42. część ładunku unoszona jedno-
razowo 
43. słupek między torami kolejowymi 
44. odmiana jabłoni 
45. odmiana dwutlenku tytanu 
46. grząski osad na dnie stawu 
47. proso afrykańskie 
48. zgoda, w porządku 
49. drzewo Libanu 
50. niepewność 
51. prawy dopływ Noteci 
52. symbol chemiczny Nobla 

53. postać biblijna 
54. roślina lecznicza 
55. szwedzka rzeka 
56. dramat K. Čapka 
57. głos męski 
58. partner Barbie 
59. pierzynka oseska 
60. najważniejszy w talii kart 
61. zgoda, w porządku 

PoZiomo: 
62. gatunek mewy 
63. składnik lasu 
64. miasto w Nigerii 
65. droga do przebycia na wycieczce 
66. urwis, psotnik 
67. mroźny, syberyjski wiatr 
68. ... cappuccino 
69. w pasiece 
70. polski samolot odrzutowy szkol-
no-treningowy 
71. mieszka w Rabacie 
72. zielona dla emeryta 
73. kosmita z filmu Spielberga 
74. miejsce na laur 
75. symbol srebra 
76. liceum ogólnokształcące 
77. ojczyzna Mandeli 

78. mieszkaniec Arktyki z kłami 
79. oznaczenie jednostki paskal 
80. termin filozofii chińskiej 
81. Konstanty Ildefons 
82. wśród żaglowców 
83. wynik mnożenia 
84. dowodził Wikingami 
85. dygresja, uwaga 
86. Rafael, polityk kolumbijski, pre-
zydent (zm.1894) 
87. oktawa i sekunda 
88. dopóki palca nie wsadzi, nie 
uwierzy 
89. Tic-... 
90. Boniek dla Włochów 
91. przebój 
92. wygięta linia, kreska 
93. wspierała MO 
94. dopływ Renu 
95. chata górali kaukaskich 
96. zbuntowany przeciw Olimpowi 
97. zsyła go Morfeusz 
98. angielskie konfitury 
99. symbol erbu 
100. bije nawet damę 
101. świętuje 5 czerwca 

102. miasto w Grecji 
103. do gotowania zupy 
104. martwe drzewo 
105. graniczna opłata 
106. ptak wyjadający bydłu pasożyty 
107. przewozi banany 
108. dziedziczymy go 
109. ulubienica Nerona 
110. Afrodyta 
111. ptak z Tasmanii 
112. zagrywka tenisisty 
113. nie zidentyfikowany na niebie 
114. troszczenie się 
115. jap. miasto k. Tokio 
116. matka Heliosa 
117. wieś nad Zat. Pucką 
118. symbol chemiczny Nobla 
119. sztuczne włosy 
120. święte jezioro w Chinach 
121. miasto w pn. Francji 
122. skoczne pląsy

PODPOWIEDŹ: AKTE, ANATAZ, EK-
TAZA, IZOP, KECZ, NO
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informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi Kro BU so Wa seroCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ osÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metro tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ osÓB - ro maN BiŃCZyK - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-łobez 7.40
łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - sZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZeCiN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - resKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

resKo - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZKład jaZdy BU sÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod ratuszem.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Koniec dowodzi 
czynów

Zofia Lepka, Alicja Wypych, Jo-
lanta Kozioł, Robert Kierzyk, Ju-
styna Grenda, Szymon Rybar-
czyk, Barbara Pędziszczak, Lu-
cyna Andrzejczak, Grażyna Sie-
dlecka, Cecylia Furmańczyk, 
Maria Sowińska, Pelagia Felik-
siak, Alina Majda, Malwina Bryn-
dza, Teresa Jasińska, Małgorza-
ta Krawczyk, Danuta Skowron, 
Christiana Syfert, Krystyna Per-
dek, Halina Galus, Renata Wier-
talak

Nagroda książkowa:  Maria 
Sowińska

Zwycięzcy prenumerata: Da-
nuta Skowron, Szymon Rybar-
czyk

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Frańciszek Giziński, Kacper 

Skowroński, Miłosz Wielgus, Ma-
teusz Wiertalak, Kacper Danicki, 
Nadia Grenda, Maciek Pędzisz-
czak

Zwycięzca: Kacper Danicki
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50

ul. Boh. Warszawy 68b • NOWOGARD • tel. 91 392 20 71

ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDOWY

ZAPRASZAMY: od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

WIOSENNE
PROMOCJE

Chemia budowlana: 
CEKOL, FAST, ARSANIT
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Pustaki ścienne ceramiczne 
WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement 
Cegły budowlane, klinkierowe

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 2 s.  9

s.4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 4
Zmarł dyretor 
Szkoły Muzycznej

OgłOSZenia

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Rodzina 
„wykradła” 
chłopaka z 
poprawczaka

Wypadek na Boh. Warszawy

 s. 3

Droga Krzyżowa  
i niedziela Palmowa

Pomorzanin 

Dziwne zasady 
transferu

OgłOSZenia

Osina

Zwyciężyła 
tradycja

s. 6

O losie dyretora 
zdecyduje 
prokurator 
 i wojewoda

To mogło zakończyć 
się groźnie

 

 

  

Konkurs „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni” 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ogłasza konkurs dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pt. „Jak uchronić młodych ludzi 
przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń  
w cyberprzestrzeni oraz pobudzanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań  
w zakresie pozyskiwania wiedzy, nabywania umiejętności i utrwalania właściwych postaw związanych z 
zagrożeniami oraz zapobiegania przestępczości w sieci. 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i trwa od 6 marca do 21 kwietnia 2017 roku. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2017 r. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 1 500 złotych (I miejsce), 1 000 złotych (II miejsce), 500 złotych (III miejsce) 
oraz puchary Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

Patronat nad konkursem objęli: 
Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie, Polskie Radio Szczecin S.A. oraz TVP3 Szczecin. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP w Szczecinie:  

http://wshtwp.pl/rusza-konkurs-jak-uchronic-mlodych-ludzi-przed-zagrozeniami-w-cyberprzestrzeni/ 
 

 
    
 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
ul. Monte Cassino 15  •  70-466 Szczecin  •  tel. 91 422 04 22  •  www.wshtwp.pl  

Podaruj Swój 1% Podatku 

Pomóż Fabiankowi
w leczeniu i rehabilitacji

Numer KRS 0000037904
cel szczegółowy 1%

"31445 łaWniCZeK  
FaBian"

Darowizny można wpłać na konto  
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 31445 - Fabian ławiczek

Studnia, do 
której można 
wpaść

s.9

s.11

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

Firma transportowa 
zatrudni mechanika 

609 493 989 

PRaCa

Szpital 

Na razie 326 tys zł 
debetu! s. 5

W środę 
czytaj Kurier 
Szczeciński 
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Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

W TYCH DniaCH ODeSZLi DO WieCZnOŚCi
Jan Dankowski: lat 80, zmarł 8.04.2017 r., pogrzeb odbył się 10.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Danuta Hoppe: lat 82, zmarła 7.04.2017 r., pogrzeb odbył się 10.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Ratko: lat 70, zmarł 8.04.2017 r., pogrzeb odbędzie się 12.04.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Marianna Wielowska: lat 92, zmarła 10.04.2017 r., pogrzeb odbędzie się 12.04.2017r., o godz. 15:30 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W niedzielę 16 kwietnia, obchodzimy Święto Wielkiejno-
cy. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, jak w 
tym roku zamierzają spędzić święta i czy oprócz tradycyj-
nych potraw, pojawi się u nich na stole coś nowego?

Pani Wioleta z synem Ksawe-
rym: Wielkanoc spędzam u sie-
bie w domu, razem z rodziną. Ni-
gdzie w tym roku nie wyjeżdżamy. 
Na stole zaś pojawią się tradycyj-
ne potrawy wielkanocne, chociaż-
by gotowane jajka. Będą także śle-
dzie i wiele innych potraw goszczą-
cych u mnie na stole, co roku.

Pani Helena: Na Wielkanoc wy-
jeżdżam do Szczecina, do córki i do 
wnuków, bo w tym jest cała radość, 
spotkać się z rodziną. Jeżeli chodzi 
o przygotowania do świąt to nie zo-
stawię z tym córki samej, z pewno-
ścią postaram się jej pomóc. Co zaś 
się tyczy potraw, to muszę się po-
chwalić, że moja córka ma zdolno-
ści kulinarne i na pewno ugotuje i 
upiecze coś pysznego. Z pewnością 
będą potrawy tradycyjne, ale jak znam córkę to dołoży też coś nowocze-
snego. Wiem natomiast, że te święta spędzę bardzo przyjemnie.

Pani Klaudia z cór-
ką Amelką: W tym 
roku będą to nasze trze-
cie, samodzielnie spę-
dzone i przygotowa-
ne święta. Będziemy 
w naszym domu, ni-
gdzie nie wyjeżdżamy. 
Na stole zagoszczą po-
trawy tradycyjne, takie 
jak barszcz biały, jajka 
a nawet ryba po grecku. 

Będziemy się także zajadać wszelkimi ciastami. Najważniejsze, to być ra-
zem.

Pani Jadwiga: Wielkanoc w tym 
roku spędzę u swoich dzieci. Jechać 
nigdzie nie muszę, ponieważ cór-
ka mieszka obok mnie. Z potraw 
nic specjalnego nie będzie, wszyst-
ko tradycyjne. Jajka, masełko, kieł-
baska, zajączek albo baranek, jakaś 
babka. Ale przede wszystkim spędzę 
te święta z wnukami, oni są najważ-
niejsi.

Pani Agnieszka: Święta Wielka-
nocne spędzam w domu, razem z mę-
żem i córką. Osobiście nigdzie nie je-
dziemy, jednak nasz dom stoi otwo-
rem i jeżeli ktoś z rodziny lub przy-
jaciół będzie miał ochotę nas odwie-
dzić, nie zamkniemy im drzwi przed 
nosem. Jeżeli chodzi o potrawy, to 
szukam inspiracji w internecie, po-
nieważ lubię łączyć tradycję z nowo-
czesnością. Jeszcze nie natknęłam się 
na nic ciekawego, więc nie wiem, co 
dokładnie zagości w tym roku na na-
szym stole.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

03.04.2017 r. 
Godz. 07.25 
W miejscowości Wojcieszyn 

ujawniono kierującego pojazdem 
marki Iveco, Mariusza G. znajdu-
jącego się w stanie po użyciu alko-
holu. 

Godz. 14.30 
Powiadomienie o zarysowaniu 

powłoki lakierniczej samochodu 
marki Citroen Xsara Picasso. Do 
zdarzenia doszło w miejscowości 
Kikorze. 

04.04.2017 r. 
Godz. 10.15 
Policjanci OPI na ul. Bohaterów 

Warszawy, ujawnili kierującego 
samochodem marki Ford Mon-
deo znajdującego się pod działa-
niem środków psychoaktywnych. 

05.04.2017 r. 
Godz. 17.00
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-

towego OLX przy zakupie urzą-
dzenia kuchennego. 

Godz. 19.30 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Kikorze, pomiędzy samocho-
dem marki Audi oraz pojazdem 
ciężarowym. 

06.04.2017 r. 
Godz. 11.30 
Kolizja drogowa na ul. Boha-

terów Warszawy, pomiędzy po-
jazdami VW Passat oraz Citroen 
Xsara Picasso. 

Godz. 16.15 
Ujęcie sprawcy kradzieży w 

sklepie Martes Sport. 
Godz. 21.00
Kolizja drogowa na ul.700 Le-

cia, pomiędzy pojazdami: VW 
Golf oraz VW Passat.

07.04.2017 r.
Godz. 21.20 
Policjanci OPI w miejscowości 

Wierzbięcin ujawnili, że kierujący 

samochodem marki Opel Omega, 
Tomasz L. posiada aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych oraz nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

08.04.2017 r. 
Godz. 23.30 
W miejscowości Osina, Zdzi-

sław G. kierował samochodem 
marki VW Golf znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,88 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

09.04.2017 r. 
Godz. 16.20 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Warszawskiej, pomiędzy po-
jazdami BMW oraz Mazda. 

Godz. 20.30
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu marki Hammer Energy z 
samochodu przy ul. 5 Marca. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

Zmarł dyrektor Szkoły 
Muzycznej 
Zmarł Jerzy Holz - nauczyciel muzyki i dyrektor Szkoły Muzycznej w Goleniowie, mają-
cej też swoją filię w Nowogardzie. 

J. Holz zmarł w nocy z niedzieli na 
poniedziałek. Miał 60 lat. Przegrał 
walkę z ciężką chorobą. 

J. Holz przez wiele ostatnich lat był 
dyrektorem Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Goleniowie. Od roku 
2000, w Nowogardzie, funkcjonuje fi-
lia tej placówki. Lekcje prowadzone 
są w budynku byłego hotelu przy Pla-
cu Wolności. 

Ceremonia żałobna rozpocznie się 
w środę, 12 kwietnia, o godz. 10:00 
Mszą Św. w kościele pw. św. Katarzy-
ny w Goleniowie. Po Mszy św. ciało 
zmarłego zostanie odprowadzone na 
miejsce wiecznego spoczynku.

MS



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReKLaMa

Szukam przyjaciółki z terenu Nowogardu 
od lat 58-68. 

Jeżeli będzie zgodność charakterów 
to pobierzemy się. 

Tel. 887 10 19 36 

OgłOSZenie

Mieli mu pomóc, a wyszedł posiniaczony

Zdesperowana rodzina „wykradła” chłopaka z 
poprawczaka 
Rodzina niespełna 18-letniego Krzysztofa Z. z Jarchlina postanowiła zabrać chłopaka z „poprawczaka”, bo młody mężczyzna miał zostać tam kilkakrot-
nie pobity przez innych wychowanków. O sprawie zawiadomiono już policję. Teraz chłopak się ukrywa i nie chce wrócić tam, gdzie jak twierdzi spotka-
ła go krzywda. 

Krzysztof to prawie 18 let-
ni, młody chłopak, który w 
życiu nie zawsze miał łatwo. 
W ostatnim roku swojego ży-
cia przechodził naturalny bunt 
nastolatków, a co za tym idzie 
trochę się pogubił. Przestał się 
uczyć, a później nie pokazy-
wał się w szkole. Dostał nad-
zór kuratora, po to, aby ten po-
mógł mu z powrotem wrócić 
do szkoły. Po pierwszej rozpra-
wie sądowej w grudniu 2016 
roku, Sąd Rodzinny w Gole-
niowie dał chłopakowi szan-
sę, aby poprawił się w nauce. 
Miał jedynie wrócić do szko-
ły i być obecnym na lekcjach. 
Mimo to, pod koniec stycznia 
przyszło pierwsze wezwanie 
do wstawienia się w Ośrod-
ku dla młodzieży w Trzebie-
ży. Krzysiek bał się tam pójść, 
a nikt mu nie pomógł uporać 
się ze strachem. Chłopak nie 
zgłosił się we wskazanym ter-
minie do środka, więc Sąd wy-
dał drugi wniosek, tym razem 
o skierowanie go do Ośrod-
ka Wychowawczego w Reni-
cach (powiat myśliborski). W 
poniedziałek 3 kwietnia chło-
paka do ośrodka zawiozła jego 
najbliższa rodzina (brat i mat-
ka). Na miejscu mężczyźnie 
odebrano natychmiast telefon 
i ubrania. Powiedziano rodzi-
nie, że będzie mógł skorzystać 
ze swojego telefonu codzien-
nie, by kontaktować się z ro-
dziną. Najbliżsi mężczyzny 
twierdzą jednak, że mimo tych 
zapewnień kontakt z Krzysz-
tofem się urwał. Zaniepokojo-
na rodzina jeszcze tego same-
go dnia wieczorem zatelefono-
wała bezpośrednio do ośrod-
ka, gdzie przebywał mężczy-

zna.  Dopiero po którymś ra-
zie udało się porozmawiać z 
wychowawcą. Ten zapewniał, 
że wszystko jest w najlepszym 
porządku, a młodemu męż-
czyźnie nic nie grozi. Jednak 
zupełnie inną wersję z poby-
tu w ośrodku przedstawił sam 
Krzysztof, któremu na proś-
bę rodziny w końcu pozwolo-
no krótko porozmawiać z naj-
bliższymi. Wówczas chłopak 
miał powiedzieć, że został po 
raz pierwszy pobity. 

- Podczas rozmowy brat po-
wiedział mi, że inni chłopcy z 
tego ośrodka pobili go w łazien-
ce. Na pytanie czy zgłosił to u 
wychowawcy, powiedział, że 
tak, ale ten nic z tym nie zro-
bił – mówi brat młodego męż-
czyzny, pan Konrad - rozmo-
wa się skończyła. Byłem jednak 
bardzo zdenerwowany tym, co 
usłyszałem od brata - dodaje 
mężczyzna. 

Na drugi dzień, w środę 
Konrad wraz z matką pojecha-
li do Ośrodka sprawdzić, co 
się dzieje.  Po drodze zawiado-
mili Sąd Rodzinny i Wydział 
Oświaty w Goleniowie, o tym, 
co zdaniem Krzysztofa zdarzy-
ło się w ośrodku. Gdy dojechali 
do placówki, w której umiesz-
czono młodego mężczyznę, 
okazało się, że rzeczywiście 
ma on wyraźne ślady pobicia 
na twarzy i w okolicy żeber. 
Tam też młody chłopak przy-

znał się, że został pobity nie je-
den raz, ale pięć. Miało do tego 
dojść w nocy. Rodzina natych-
miast udała się na rozmowę do 
dyrektora ośrodka. Ten jed-
nak miał uznać, że „był to jed-
norazowy incydent” i nie ma 
co z tego robić „afery”. Dyrek-
tor miał przyznać przy rodzi-
nie, że jego zdaniem Krzysztof 
„nie nadaje się do przebywania 
w tym ośrodku”, w domyśle z 
młodocianymi umieszczony-
mi tam za o wiele cięższe prze-
winienia, niż unikanie szkoły. 

- Udało nam się wynegocjo-
wać godzinną przepustkę dla 
Krzyśka, bo już wiedzieliśmy, 
że on nie może tam zostać. Ba-
liśmy się o jego zdrowie i życie, 
a słowa dyrektora tylko nas w 
tym przekonaniu utwierdziły - 
opowiada p. Konrad. 

Rodzina postanowiła, że 
młody mężczyzna nie wró-
ci z przepustki z powrotem 
do ośrodka i zabrali go w bez-

pieczne miejsce. Równocze-
śnie zgłosili fakt pobicia na po-
licję, a po dojechaniu do No-
wogardu, zawieźli młodego 
chłopaka na badania lekarskie. 
Te tylko potwierdziły, że męż-
czyzna jest posiniaczony. Sto-

sowna dokumentacja medycz-
na została przesłana do Sądu 
Rodzinnego, do którego ro-
dzina złożyła wniosek o prze-
niesienie Krzysztofa do ośrod-
ka, w którym będzie bezpiecz-
ny. Rodzina rozważa złożenia 
skargi na działanie popraw-
czaka w Renicach do instytucji 
nadzorczych, w tym Starostwa 
Powiatowego w Myśliborzu. 

W chwili obecnej chłopak 
ukrywa się, ale jest pod opieką 
rodziny. Nam wczoraj udało 
się z nim chwilę porozmawiać. 
Młody mężczyzna był wystra-
szony. 

- Wiedziałem, że w Ośrodku 
łatwo nie będzie, jednak to, co 
tam się działo przerosło mnie. 
Zostałem pobity przez mieszka-
jących tam wychowanków, ale 
nawet nie wiem dlaczego? Bo 
byłem nowy?-powiedział na-
szemu reporterowi. 

Rodzina mężczyzny za-
powiada, że nie pozwoli, by 

Krzysztof znów trafił do Renic. 
- To młody człowiek, i oczy-

wiście musi odpowiedzieć za 
to, że unikał szkoły. Nie znaczy 
to jednak, że ma być traktowa-
ny nieludzko. Ośrodek Wycho-
wawczy, jak sama nazwa wska-

zuje, ma go nakierować na po-
prawę zachowania, a nie po-
zwalać, żeby był bity. Dlatego 
powinien trafić tam, gdzie takie 
myślenie będzie funkcjonowa-
ło – dodaje brat młodego męż-
czyzny. 

Sprawa jest rozwojowa. Ro-
dzina zgłosiła na komisariat 
policji w Nowogardzie pobicie 
młodego chłopaka. Ta prze-
każe zgłoszenie do jednost-
ki właściwej, a więc policji po-
wiatowej w Myśliborzu. Ro-
dzina czeka też na rozstrzy-
gnięcie Sądu Rodzinnego i re-
akcję instytucji odpowiedzial-
nych za działanie ośrodka w 
Renicach. 

Wczoraj nie udało nam się 
dodzwonić do dyrektora Mło-
dzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Renicach. Sekre-
tarka poinformowała nas, że 
dyrektor jest poza ośrodkiem. 

Marcin Simiński

Krzysztof nie chce pokazać twarzy, bo boi się opinii rówieśników. Nie chce też wró-
cić do ośrodka, w którym jak twierdzi został pobity

Ośrodek w Renicach, do którego sąd skierował młodego mieszkańca Jarchlina
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atmosfera w SP 4 nadal bardzo napięta 

O losie dyrektora zdecyduje prokurator i wojewoda 
Wracamy do sytuacji, jaka od co najmniej kilku miesięcy panuje w Szkole Podstawowej nr 4. Chodzi o zarzuty łamania praw pracowniczych, jakie w sto-
sunku do dyrektora szkoły formułują pracujący w niej nauczyciele. W sprawie pojawiły się nowe fakty. 

O bardzo złej sytuacji w szko-
le pisaliśmy już w grudniu zeszłego 
roku. Wówczas Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie opublikowało raport 
z kontroli, jaką przeprowadzono 
w placówce. Kontrola ta została 
wszczęta po tym, jak nauczyciele SP 
4 wystosowali do kuratorium pismo, 
informując w nim o nieodpowied-
niej atmosferze, jaka miała panować 
w szkole. Twierdzili, że są szykano-
wani i zastraszani przez swojego dy-
rektora (Beatę Kuligowską). Mie-

li być także ofiarami agresji słownej 
ze strony swojego przełożonego. Dy-
rektor szkoły od początku odpiera-
ła zarzuty, twierdząc, że to ona jest 
obiektem ataków ze strony zarówno 
nauczycieli jak i przychylnemu im 
obecnie Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty (Magdalena Za-
rębska-Kulesza, poprzednia dyrektor 
SP 4). Oficjalnie jednak B. Kuligow-
ska tego nie chciała powiedzieć i od-
mawiała nam komentarza w sprawie. 
Wyniki kontroli były jednak miaż-
dżące dla dyrektor SP 4 - większość 
z 12 nauczycieli pracujących, w SP4, 
wypowiadając się w anonimowej an-
kiecie, źle oceniło to w jaki sposób 
są traktowani w pracy. Oprócz za-
rzutów dotyczących relacji personal-
nych, nauczyciele zwrócili też uwa-
gę na sposób dysponowania przez 
dyrektora godzinami doraźnych za-
stępstw. Te miałyby być przydzielane 
w sposób mało przejrzysty i krzyw-
dzący dla nauczycieli. Wobec takich 
a nie innych wyników kontroli, Za-
chodniopomorski Kurator Oświa-
ty zalecił dyrektorowi szkoły popra-
wę sytuacji w placówce. Osobną kon-
trolę w szkole przeprowadziła także 
Państwowa Inspekcja Pracy, która 
wykazała, że zachowanie dyrektora 
szkoły ma znamiona mobbingu. 

Zdaniem nauczycieli, z którymi 
rozmawiał DN, mimo wyników kon-
troli i zaleceń, jakie otrzymała dy-
rektor SP 4, sytuacja w szkole za-
miast ulec poprawie to jeszcze się 
pogorszyła. Kilku pedagogów otrzy-
mało od dyrektora nagany z wpisem 
do akt.  Zdarzało się, że nauczyciele 
po rozmowie „dyscyplinującej” z dy-
rektorem mdleli, i wzywano do nich 
pogotowie. Pięciu miało nie wytrzy-
mać atmosfery, jaka panuje w szkole 
i odeszło z pracy. 

Byli i obecni nauczyciele i pracow-
nicy SP4 zdecydowali się zrobić ko-
lejny krok.  Powiadomili o sytuacji w 
szkole zarówno prokuraturę jak i ko-
misję dyscyplinarną działającą przy 
Wojewodzie Zachodniopomorskim. 
Ta pierwsza instytucja wszczęła po-
stępowanie nie tylko w kierunku 
złośliwego i uporczywego narusze-
nia praw pracowników wynikające 
ze stosunku pracy na szkodę nauczy-
cieli i pracowników SP 4, ale też usi-
łowania przerobienia jednego z pro-
tokołów posiedzenia Rady Pedago-
gicznej. Oba zarzuty mają charakter 
karny. Na razie trwają przesłuchania 
nauczycieli prowadzone na zlece-
nie prokuratury przez nowogardzką 
policję. Komisja dyscyplinarna przy 
wojewodzie jeszcze w sprawie się nie 

wypowiedziała. 
W ubiegłym tygodniu sprawą re-

lacji pomiędzy dyrektorem a nauczy-
cielami w SP 4 zajęła się ekipa TVP 
Szczecin. Oprócz krótkiego materia-
łu w Kronice, o sytuacji w szkole na 
Bema, poświęcono też czwartkowe 
wydanie programu interwencyjne-
go „Wokół Nas” (jest ono dostępne w 
Internecie, na stronie TVP 3 Szcze-
cin). Dyrektor szkoły B. Kuligowska 
odmówiła udzielenia komentarza do 
kamery. 

Mimo usilnych prób, nam wczoraj 
nie udało się dodzwonić do p. Dy-
rektor, by mogła odnieść się do po-

stępowania, jakie prowadzi proku-
ratura i komisja dyscyplinarna przy 
wojewodzie. Telefon w sekretariacie 
szkoły milczał, mimo iż w tym cza-
sie w placówce odbywały się zajęcia. 

Podobnie jak telefon w sekretaria-
cie dyrektora SP 4, milczy też organ 
prowadzący dla szkoły, czyli gmina - 
mająca bezpośrednie narzędzia, by 
sytuację w placówce uzdrowić.  War-
to w tym miejscu przypomnieć, że 
to głosy pracowników UM Nowo-
gard, były decydujące przy wyborze 

B. Kuligowskiej na dyrektora SP 4. 
Marcin Simiński

Beata Kuligowska, dyrektor SP nr 4 w 
Nowogardzie

Co działo się za murami tej szkoły- jest przedmiotem postępowania prowadzone-
go m.in. przez prokuraturę

Studnia, do której można wpaść

Nie konserwują - umowa się 
skończyła  
Na terenie naszego miasta znajduje się 7 studni z zamontowanymi pompami ręcznymi, które 
powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym awaryjny pobór z nich wody. Ustawa o 
zabezpieczeniu w sytuacjach kryzysowych mówi bowiem o tym, że awaryjnie ujęcie wody po-
winno się znajdować dla każdego mieszkańca w odległości nie większej niż 800 metrów.

Za zapewnienie tego dostępu od-
powiada Burmistrz, jako organ 
Gminy.  Bieżącą konserwację na-
szych studzień powszechnego dostę-
pu dokonywał zawsze aktualny ope-
rator sieci  wod- kan. na  podstawie 
umowy- zlecenia z  Gminy. Wojna, 
którą burmistrz Nowogardu prowa-
dził przez ostatnie lata z operato-
rem, czyli PUWiS-em, spowodowa-
ła oprócz wielu innych szkód, o któ-
rych szczegółowo wielokrotnie in-
formowaliśmy, także zaniedbania 
w stanie tej ważnej awaryjnej infra-
struktury. Wygasła bowiem już daw-
no umowa z Gminą na podstawie, 
której PUWiS był zobowiązany do-
konywać przynajmniej raz w roku 
chlorowania studzień oraz prze-
prowadzania niezbędnych napraw i 
konserwacji pomp.  Burmistrzowa 
walka z PUWiS-em stała się, więc 
w konsekwencji także swoistą „wal-
ką ze studniami”. Z powodu braku 

wspomnianej umowy, czyli zlece-
nia gminnego, stan znajdującej się 
w studniach wody jest  bowiem  nie-
znany  (być może jest skażona ?), a 
i na zewnątrz już widać ślady dłuż-
szego pozostawienia pomp bez opie-
ki.  Na załączonym zdjęciu widocz-
na jest pompa obok parkingu Lidla, 
gdzie zarwała się płyta, na której ją 
posadowiono. Co prawda dorosły 
w powstałą z powodu zarwania pły-
ty dziurę nie wpadnie, ale już dziec-
ko może tutaj zrobić sobie krzyw-
dę. Wpaść za to może jakieś zwie-
rzę i zgnić w tej, mającej w razie cze-
go, służyć do picia wodzie. Jeśli bur-
mistrz nie zawarł umowy z konser-
wującym studnie proponujemy, aby 
osobiście systematycznie sprawdzał 
poprzez degustacje, czy woda w nich 
zdatna jest do picia. Prosimy zacząć 
od studni obok Lidla. W ten sposób, 
chociaż częściowo sprawdzi, czy wy-
pełnia nałożony przez niego ustawą 

obowiązek zapewnienia dostępu do 
zdatnej do picia wody w awaryjnych 
ujęciach, czyli studniach miejskich. 

Red. 

Dziura przy studni jest niebezpieczna 
dla dzieci i zwierząt

Radny uniknął wypadku 

To mogło zakończyć 
się groźnie 
Wczoraj, tj. poniedziałek 10 kwietnia, ok. godz. 12:20, przy 
ul. Boh. Warszawy (na wysokości skrzyżowania z drogą do 
Orlika) doszło do bardzo groźnej kolizji. 

W kolizji wzięły udział dwa sa-
mochody, w tym ciężarówka z 
wywrotką typu „łódka”. Jak wyni-
ka z oceny policji, to właśnie kie-
rujący tego drugiego samochodu 
był sprawcą zdarzenia. 

Kierowca ciężarówki jadąc za 
innym samochodem, zagapił się 
i chcąc uniknąć zderzenia odbił 
na przeciwległy pas i zderzył się 
z nadjeżdżającym z naprzeciwka 
innym samochodem osobowym 
– relacjonuje przebieg zdarzenia 

rzecznik policji, st. asp. Julita Fi-
lipczuk. 

Samochód jadący przed cięża-
rówką prowadził wiceprzewodni-
czący Rady Miasta - Michał Krata. 
Zarówno on jak i kierowca auta, w 
które uderzyła „łódka”, mogą mó-
wić o wielkim szczęściu. Niewie-
le brakowało, aby kierowca ważą-
cego co najmniej kilka ton samo-
chodu doprowadził do prawdzi-
wej katastrofy drogowej. 

MS
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Wyrazy szczerego 
współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
Dariuszowi 

Szarkowi
 składają 

przyjaciele 
Jadwiga i Tadeusz

Kolejna Sesja nadzwyczajna –  

Lembas i Czapla ratują szpital!
W środę, odbędzie się sesja RM zwołana na wniosek burmistrza. Tym razem chodzi o kolejną forsę z kasy Gminy, ratującą upadający pod ciężarem pomy-
słów dyrektora Lembasa szpital miejski.  I tu uwaga! - jest to forsa bynajmniej nie na sprzęt, ale na gwarantowane konstytucyjnie i pokrywane w całej Pol-
sce przez Państwo, a nie Gminy, koszty szpitalnych usług leczniczych. Taki cyrk to tylko u nas!

Mamy już trzecią sesję (w tym 
dwie nadzwyczajne na wniosek bur-
mistrza) w ciągu kilkunastu dni. No-
tabene jak tak dalej burmistrz będzie 
sprawnie główkował to wniosek o se-
sje będzie składał co tydzień, albo 
jeszcze częściej, zawsze jak mu się tyl-
ko coś przypomni czego zapomniał 
wnieść na ostatnią sesję poprzedzają-
cej wniosek o kolejną. Niestety pra-
wo mówi (prawo za „osobliwościa-
mi” na ogół nie nadąża), że jak organ 
wnioskuje to trzeba 21 radnych cią-
gnąć od codziennych zajęć, aby obo-
wiązkowo pochylili się nad jednym, 
góra dwoma problemami niecierpią-
cymi zwłoki. Przy czym niestety, nikt 
z nadzoru nie sprawdza, co to zna-
czy sprawa niecierpiąca zwłoki, dla-
tego jak znajdzie się burmistrz- ma-
niak, co lubi pokazywać jak to wie-
le może i może nawet ganiać radnymi 
jak sobie chce, to mamy jak... mamy 
w Nowogardzie, czyli już kilkadzie-
siąt sesji nadzwyczajnych od począt-
ku kadencji. Dziecinada to mało po-
wiedziane.  Tym razem burmistrz 
Czapla w ślad za wnioskiem dyrek-
tora Lembasa fatyguje radnych w 
koszarowym tempie, aby przedsta-
wić projekt ratowania, kolejną gotó-
weczką z gminy, upadającego nowo-
gardzkiego szpitala. Dyrektor szpi-
tala Lembas, wnioskuje (a burmistrz 
popiera), aby z kasy miasta dorzucić 
do kasy szpitala brakującej tam kwo-
ty 324 tys. złotych.  Debet ten wynikł 
z tego, że Lembas się przeliczył – li-
czył bowiem, że NFZ mu te pienią-
dze da, a NFZ pokazał figę i nie dał, 
bo się z Lembasem w kontrakcie na 
te pieniądze nie umawiał. Jednocze-
śnie dyr. Lembas przedkłada radnym 
za pośrednictwem burmistrza uza-
sadnienie swojego wniosku o kasę. 
Czytamy tam, że ta kwota, bagatela 
kilkuset-tysięcy, jest potrzebna, aby 
zamknąć na zero rok 2016 i pokry-

je ona deficyt wydatków na, uwaga... 
koszty procedur medycznych, czy-
li te koszty, które poza gminą Nowo-
gard, w całym kraju ponosi budżet 
Państwa, a nie budżet Gminy.  Czyta-
my tam jeszcze i inne rewelacje god-
ne ekonomisty (chyba po ekonomii 
socjalistycznej) Lembasa np. takie, że 
podstawowym Jego pomysłem na bi-
lansowanie szpitala jest zakładanie, 
że każdy zaplanowany deficyt zosta-
nie pokryty tzw. nad-wykonaniami, 
za które w oczekiwanej przez Lem-
basa wysokości zapłaci NFZ. Zapłaci, 
mimo, że nie zawierał na te kwoty ze 
szpitalem kontraktu.  Ale nim bliżej 
o tym to jeszcze trochę o genialnym 
projekcie strukturalnym.

Zwycięzców się nie sądzi, zwy-
cięzcom się płaci

 Pisaliśmy już, że nowogardzcy ge-
niusze od organizacji służby zdro-
wia zafundowali lokalnemu społe-
czeństwu unikalny na skalę kraju sys-
tem zapewnienia obywatelom na-
szej Gminy dostępu do usługi szpi-
talnej.  Otóż w całym kraju, zgod-
nie z Konstytucją i wszelkimi możli-
wymi ustawami i rozporządzeniami, 
za dostęp ten płaci Państwo ze swo-
jego budżetu czy to poprzez kontrak-
ty NFZ, czy też poprzez dopłaty z po-
wiatów.  Z powiatów ponieważ to po-
wiaty mają zapisany obowiązek za-
pewnienia tego dostępu jako swoje 
ustawowe zadanie własne,(i to nie-
zależnie czy same prowadzą szpi-
tal czy go komukolwiek zlecają), a 
środki którymi powiat dysponuje na 
ten cel pochodzą z subwencji rządo-
wych (powiat nie ma dochodów wła-
snych). Wszędzie jest więc tak, że jak 
braknie na zbilansowanie kosztów le-
czenia szpitalnego, rządowych pie-
niędzy z kontraktów NFZ to dopła-
ci z innych także rządowych pienię-
dzy powiat, na którego terenie pla-
cówka funkcjonuje. Wszędzie, ale nie 

u nas, u nas według (potwierdzające-
go to oficjalne oświadczenie) Lem-
basa - notabene radnego powiatowe-
go już 4-tej kadencji- musi dopłacić 
Gmina. Czyli w istocie podatnik lo-
kalny i to, (jako jedyny w kraju) do-
datkowo ponad to, co już buli, jako 
także podatnik krajowy na cały sys-
tem Służby Zdrowia.  Lembas chwa-
li się również w tych dniach oficjalnie 
(patrz pismo do radnych), że nowo-
gardzki podatnik utrzymując szpital 
płaci, jak żaden podatnik gminny w 
kraju, nie tylko za leczenie siebie, ale 
także... za leczenie części obywateli 
powiatu Łobeskiego! (powiat ten, jak 
wiemy zasadniczo szpitala rejonowe-
go nie posiada więc charytatywna w 
istocie oferta Lembasa „spada mu z 
Nieba”). No, ale jeśli ten nowogardzki 
statystyczny podatnik będący jedno-
cześnie wyborcą wybiera stale Lem-
basa do rady powiatu (ostatnio oko-
ło 1 tys. głosów) i Czaplę na burmi-
strza (tamże około 5 tys. głosów) to 
znaczy, że się temu podatnikowi, taki 
system, jaki panowie nam fundują, 
bardzo podoba i ofiarnie będzie na 
niego bulił mimo tego, co wyżej opi-
sano i co rozumnemu oczywiste, jako 
jakiś absurd. Problem tylko w tym, że 
płacić musi także te ponad 13 tysię-
cy (z uprawnionych), które na Cza-
plę, a tym bardziej na Lembasa, w 
wyborach nie głosowało. Jest przy 
tym duże prawdopodobieństwo, że 
zdecydowana większość z tych ostat-
nich posługuje się logiką i za frajerów 
robić nie chce. I to z nimi, jako po-
krzywdzonymi i zarazem niewinny-
mi, (bo niegłosującymi na klikę) się 
solidaryzujemy będąc jedynym lokal-
nym niezależnym medium (w isto-
cie jedynym, w cywilizowanym ro-
zumieniu tego określenia, tutaj  me-
dium w ogóle).     

Współczujemy także radnym
Radni w tej sytuacji nie mają do-

brego wyjścia- jak nie dadzą forsy zo-
staną oskarżeni, że szpitala nie ratu-
ją, gdy oto Lembas i Czapla ofiarnie 
szaty swe w rozpaczy przed nimi roz-
dzierają.  Zostaną oskarżeni nie tyl-
ko przez nowogardzką klikę rządzą-
ca, która odpowiada za ten kryzys i 
która jako taka nie jest zdolna do 
sformułowania i wdrożenia jakiego-
kolwiek sensownego pomysłu orga-
nizacyjno- ekonomicznego i to nie 
tylko w związku ze szpitalem. Zosta-
ną oskarżeni również przez pracow-
ników szpitala i ich rodziny. Ci, bo-
wiem po prostu chcą mieć pracę i do-
stawać na czas zasłużone gaże, a na 
strategii znać się nie muszą.  Nato-
miast, jeśli radni się zgodzą i nie wy-
ciągną też żadnych wniosków, to we-
zmą udział w podtrzymywaniu sys-
temu finasowania okradającego no-
wogardzkiego podatnika i na doda-
tek nic trwale nie uratują, ponieważ 
przy tym sposobie zarządzania szpi-
talem kolejny wniosek do Rady o ko-
lejne pieniądze „na leczenie” wpłynie 
zapewne jeszcze w tym roku. Współ-
czujemy szczerze radnym: realnie 
znajdują się oni bowiem nie tylko po-
między młotem, a kowadłem w spra-
wie wniosku o pieniądze dla szpitala, 
ale jeszcze nie posiadają w tej chwi-
li żadnych narzędzi, aby zmienić sy-
tuację szpitala i otworzyć przed nim 
przyszłość jako placówki leczniczej.

Zmiana dyrekcji? Bez żartów - 
chyba, że na innego naszego...

Niezbędnym bowiem posunięciem 
ratunkowym dla szpitala jest szybka 
zmiana jego kierownictwa, z dyrek-
torem Lembasem na czele. Niestety, 
mimo, że organem prowadzącym dla 
szpitala jest Gmina, to Rada Gminy 
w sprawie odwołania dyrektora i po-
wołania innego nie ma nic do powie-
dzenia.  Zgodnie ze Statutem placów-
ki decyduje w tej sprawie burmistrz. 
Tak to sobie sprytnie klika urządzi-
ła, że i demokrację pod but wzięła! 
W sprawie zmiany mamy, więc koło 
zamknięte. Burmistrz Czapla, Lem-
basa nie odwoła, no chyba, że Lem-
bas sam zrezygnuje, aby zrobić miej-
sce dla... Czapli. Takie pogłoski, co 
prawda krążyły ostatnio po szpita-
lu, ale przytaczamy je tu tylko, jako 
ciekawostkę ornitologiczną, (choć u 
nas to już wszystko możliwe...). Jest 
jednak pewna rozciągnięta w cza-
sie i kilkuetapowa możliwość, której 
mamy nadzieję, że Radni w tej kryzy-
sowej sytuacji, się przyjrzą. Rada bo-
wiem może doprowadzić do zmiany 
Statutu szpitala, a w konsekwencji do 
zmiany trybu powoływania dyrekto-
ra tak, aby jego angażowanie nie za-
leżało w praktyce od jednego czło-
wieka.  

 Jeszcze nieco o kolejnej „bajecz-
ce na dobranoc”, czyli uzasadnieniu 
Lembasa 

Analiza nawet pobieżna wspo-
mnianego już na wstępie uzasadnie-
nia Lembasa do wniosku o forsę, wy-
starcza, aby upewnić się w przekona-
niu, że niezbędnym posunięciem ra-
tunkowym jest pilne odsunięcie au-
tora tego tekstu od decydowania o 
przyszłości tak niewypowiedzenie 
ważnej dla społeczności nowogardz-
kiej placówki, jaką jest szpital. Nieza-
leżnie od decyzji, jaką radni podej-
mą w środę, pisma tego nie powin-
no się pozostawić bez komentarza, 
a zwłaszcza bez postawienia tu kil-
ku pytań zasadniczych. Plan finanso-
wy na rok 2017, przedstawiony rad-
nym przez dyrektora Lembasa w tym 
piśmie, zawiera dwa podstawowe za-
łożenia, z których ma rzekomo wyni-
kać perspektywa zbilansowania tego-
rocznej działalności.  Pierwsze zakła-
da, że NZF zapłaci za tzw. nadwyko-
nania i to kwoty, których będzie bra-
kowało do wyjścia na „zero” w 2017 
roku i drugie, że ryczałt związany z 
wejściem w życie od listopada no-
wych zasad finasowania będzie liczo-
ny biorąc za podstawę rzeczywiste 
wykonania za rok 2015, a nie zawar-
te z NSZ kontrakty z tamtego okre-
su. Dyrektor powinien odpowiedzieć 
przynajmniej tyle: na jakiej podsta-
wie realnej opiera tak sformułowane 
założenia? Nie oczekujemy oczywi-
ście od tej ekipy zarządzającej z Lem-
basem i Czaplą na czele odpowiedzi 
na pytanie – kiedy zostanie nowo-
gardzki podatnik Gminny zwolniony 
„z obowiązku” bulenia za leczenie w 
szpitalu w sytuacji, gdy wszyscy oby-
watele w tym kraju korzystają w tym 
zakresie z budżetowych środków rzą-
dowych. Nie oczekujemy, bo to dla 
nich za trudne, ich umiejętność rzą-
dzenia polega na umiejętności bra-
nia z kasy Gminy. Proste. Tak każdy 
genialny pomysł jest w istocie prosty!  

MS 

Z góry wszystko wygląda bardzo ładnie. Problemy się zaczynają, gdy zajrzymy do środka (Zdjęcia Freedron)

KOnDOLenCje
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Największe Święta Katolickie – 
harmonogram Mszy Świętych, 
nabożeństw, spowiedzi i święcenia 
pokarmów w parafiach    

Parafia pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w 
Nowogardzie

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA w 
WIELKIM TYGODNIU 

Okazja do spowiedzi świętej 
we wtorek i środę od 17:00 do 
18:00; w czwartek po Mszy św. 
aż do godz. 24:00, w piątek od 
9:00 do 12:00

WIELKI CZWARTEK 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

będzie sprawowana o godz. 
18:00. Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu w ciemnicy do 
godz. 22:00.

WIELKI PIĄTEK 
W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w 

Ciemnicy od godz. 9:00
Misterium Męki Pańskiej i 

Nowenna do Bożego Miłosier-
dzia o godz. 15:00

Nabożeństwo adoracji Krzyża 
o godz. 18:00

Adoracja przy Grobie Pań-
skim do godz. 24:00

WIELKA SOBOTA 
Adoracja od godz. 9:00
Adoracja Matki Różańcowej 

od 17:00
Ruch rodziny Nazaretańskiej 

od godz. 18:00
Błogosławieństwo pokar-

mów na stół wielkanocny od 
godz. 12:00 do 15:00, co 
pół godziny. .

Poświęcenie pokarmów: 
Sąpolnica o godz.10:00, Ko-
narzewo 10:30, Jarchlino 
10:45, Kulice 11:00.

Wigilia Paschalna w naszym 
kościele rozpocznie się o godz. 
20:00

NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO 

Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu o godz. 5: 00, o godz. 
6:00 Procesja Rezurekcyjna do-
okoła kościoła i pierwsza Msza 
św. 

W tym dniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 7:30. Zapraszamy 
jeszcze na Msze św. o godz. 9:00, 
11:00, 12:30, i na godz.18:00. 

WIELKANOCNY PONIE-
DZIAŁEK 

Msze św. według porządku 
niedzielnego

Parafia pw. Wniebo-
wzięcia NMP w No-
wogardzie

Spowiedź święta w Wielkim 
Tygodniu

Spowiedź święta od Wielkie-
go Poniedziałku do Wielkiej 
Środy od godz. 17:00 do 18:00, 
w Wielki Czwartek od 8:00 do 
10:00, Wielki Piątek od.8:00 do 
10:00

WIELKA ŚRODA
W Wielką Środę, 23 marca, 

po Mszy świętej wieczornej o 
godz.18:30 odbędzie się nauka 
przed chrztem dla rodziców i 
chrzestnych dzieci, które zosta-
ną ochrzczone w pierwszy dzień 
Wielkanocy na Mszy świętej o 
godz.14:00.

WIELKI CZWARTEK
W Wielki Czwartek Msza 

święta Wieczerzy Pańskiej na 
pamiątkę ustanowienia Eucha-
rystii i Kapłaństwa o godz.19:00. 
Po Mszy świętej Najświętszy Sa-
krament zostanie przeniesiony 
do ciemnicy. Adoracja w ciem-
nicy do godz. 22:00. W Wiel-
ki Czwartek w Olchowie Msza 
święta o godz.17:00, a w Dąbro-
wie o godz.18:00.

WIELKI PIĄTEK
W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w 

Ciemnicy od godz.8:00 do wie-
czornej liturgii. 

Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 zapraszamy w od 
godz.11:00 do 12:00. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej dla wszystkich oraz rozpo-
częcie Nowenny przed Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia oraz Ko-
ronka o godz.15:00. 

Liturgia Wielkiego Piątku 
rozpocznie się o godz.19:00. Po 
zakończeniu liturgii Najświęt-
szy Sakrament zostanie przenie-
siony do Grobu Pańskiego. Ad-
oracja przy Grobie Pańskim do 
godz.23:00. 

Liturgia Wielkiego Piątku w 
Olchowie o godz.17:00, a w Dą-
browie o godz.18:00.

WIELKA SOBOTA
Adoracja od godz. 8:00 do 

godz. 20:30
Błogosławieństwo pokarmów 

na stół Wielkanocny w Koście-
le parafialnym od godz. 8:00 do 
14:00. 

 Błogosławieństwo pokar-
mów na wioskach: Warnko-
wo godz.9:00; Karsk godz.9:15; 
Ogorzele godz.9:30; Dą-
browa godz.10:00; Wojcie-
szyn godz.10:30; Olchowo 
godz.11:00; Kolonia Olchowo 
godz.11:15. 

Wigilia Paschalna w na-
szym Kościele rozpocznie sie o 
godz.20:30. 

Wigilia Paschalna w Dąbro-
wie o godz.21:00.

NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO

Od godz.6:00 Procesja Re-
zurekcyjna dookoła kościoła i 
pierwsza Msza święta. Kolejne 
Msze świete o godz.9:30; 11:00; 
12:30; 14:00 (chrzcielna) oraz o 
godz.18:00

WIELKANOCNY PONIE-
DZIAŁEK 

Msze św. według porządku 
niedzielnego

Parafia pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej w No-
wogardzie

Spowiedź święta w Wielkim 
Tygodniu

WIELKA ŚRODA
Spowiedź św. od godz. 17:30. 

Nowenna do MBNP o godz. 
17:45 oraz Msza św. o godz. 
18:00.

WIELKI CZWARTEK 
Liturgia Wielkiego Czwartku 

o godz. 18:00 i adoracja Pana Je-
zusa w Ciemnicy.

WIELKI PIĄTEK
Nabożeństwo Drogi Krzy-

żowej w Nowogardzie o godz. 
15:00, w Miętnie o godz. 14:00 
i w Lestkowie o godz. 14:30. Li-
turgia Wielkiego Piątku o godz. 
18:00 i adoracja Pana Jezusa 
przy Grobie Pańskim.

WIELKA SOBOTA
Poświęcenie pokarmów: No-

wogard o godz. 10:30, 10:45 i 
11:00 

W Miętnie o godz. 10:30 i w 
Lestkowie o godz. 11:00 

Liturgia Wigilii Paschalnej o 
godz. 20:00

Adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim od godz. 8:00 
do godz. 20:00 NIEDZIELA 
Z M A RT W YC H WSTA N IA 
PAŃSKIEGO

Msza św. Rezurekcyjna o 
godz. 6:00. Msza św. o godz. 
12:00. Nie będzie Mszy św. o 
godz. 9:00.

W Miętnie Msza św. o godz. 
10:00 i w Lestkowie Msza św. o 
godz. 11:00

PONIEDZIAŁEK WIELKA-
NOCNY 

Msze św. jak w każdą niedzie-
lę.

Opr. DŚ i MR

Twórczość poetycka w SP 2

Dzieci różnie 
interpretowały temat
Dnia 5 kwietnia, rozstrzygnięto wyniki kolejnej edycji kon-
kursu Twórczości Poetyckiej. Tym razem zadaniem uczniów 
klas I-III, IV-VI było napisanie wiersza na temat „Iskierka”.

Oceny prac, jak zawsze podję-
ły się panie z Biblioteki Publicznej 
Oddziału Dziecięcego p. Danuta 
Matuszewska i Ewelina Kamińska.

Dzieci różnie interpretowały te-
mat. Dla jednych „Iskierka” koja-
rzyła się z miłością, szczęściem, 
a dla innych z nadzieją, radością. 
Cieszy fakt, że uczniowie podej-
mują się tego trudnego zadania. 
Rozwijają swoją kreatywność, 
uciekają w świat wyobraźni, a tak-
że rozwijają umiejętność wypo-
wiedzi pisemnych.

Do konkursu przystąpiło pięć 
szkół z naszej gminy: SP1, SP2, 
SP3, SP4 i SP Błotno.

Organizator konkursu K. Gra-
dzik dziękuje pracownikom Bi-
blioteki Publicznej za współpra-
cę i ocenę prac, a także uczniom 
i ich opiekunom z poszczególnych 
szkół za udział w konkursie.

Oto wyniki konkursu:
Klasy I-II

1 miejsce – Alicja Wilk kl. IIIa 
Sp 2 Nowogard op. K. Gradzik

2 miejsce – Amelia masłowska 
kl. III SP 4 Nowogard, op. B. Sie-
dlecka

3 miejsce – Anna Paradowska 
kl. III SP Błotno, op. J. Grzesik

wyróżnienie – Anna Rudnic-
ka kl. II b SP 3 Nowogard, op. B. 
Olejnik

Klasy IV-VI
1 miejsce – Julia Bańkowska kl. 

IV SP 3 Nowogard, op. D. Gurgul
2 miejsce – Amelia Brzost kl. IV 

c Sp 1 Nowogard, op. M. Nowak
3 miejsce – Aleksandra Wi-

śniewska kl. IV b SP 2 Nowogard, 
op. A. Buczyńska

wyróżnienie – Dominika Bodo 
kl. IV b SP 2 Nowogard, op. A. Bu-
czyńska

Poniżej prezentujemy wiersze 
zwycięzców w obu grupach

Inf. własna

 1 miejsce Julia Bańkowska (SP 3) kategoria klas 4-6 opiekun D. Gurgul

1 miejsce – Alicja Wilk kl. IIIa Sp 2 Nowogard op. K. Gradzik- kategoria klas 1-3
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SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

„KOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI:
1. MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
2. POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu,
w związku z zakupem nowych pojemników do gromadzenia psich 

nieczystości serdecznie zapraszam do przesyłania lub zgłaszania propo-
zycji ich lokalizacji na terenie miasta Nowogard.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 kwietnia br. drogą mailową  
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie 91 39 26 232 bądź osobiście w po-
koju 208 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pani Aleksandra 
Lewińska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

KIEROWCA
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 
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Wymagania:
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firmy Nowogard,  
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Zatrudnimy  
pracownika  

na stanowisko

MagaZYnieR
Wymagania:

- odporność na pracę w tem-
peraturach minusowych

- mile widziane prawo jazdy 
kat „B” 

- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stano-
wisku
Oferty prosimy składać 

osobiście w siedzibie firmy
nowogard,  

ul. Boh. Warszawy 34 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

zleci wykonanie robót 
dekarsko-kominowych. 

726 477 076 

Serdeczne podziękowania dla 
Pana 

Zdzisława Doszeczko
 za uczciwość i oddanie 

zagubionego portfela
 składa Jarosław Rutnicki

NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości lokalowej – lokalu użytkowego świetlicy położonego przy 

ulicy Gen. J. Bema nr 17/19, 72-200 Nowogard.
Cena wywoławcza: 51000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 09.05.2017r. o godz. 12:15 
w sali konferencyjnej Nadleśnictwa  

 przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard.
Szczegółowe informacje:

 - strona internetowa „BIP” Nadleśnictwa Nowogard, 
zakładka „wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia” 

- tel. +48 091 3920640

R e K L a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Co słychać w szkole „Lukas Band”? 

Chętnych na naukę nie brakuje 
Mija 3 lata od mementu, kiedy Łukasz Włodek postanowił otworzyć w Nowogardzie pry-
watną Szkołę Muzyki Rozrywkowej pod nazwą „Lukas Band”. Pomysł wydawał się dość 
odważny. Jak oferta szkoły została przyjęta przez mieszkańców?

Okazało się, że chętnych na to 
by płacić za naukę gry na instru-
mentach i śpiewu w naszym mie-
ście nie brakowało, i tak jest do 
dziś - zapewnia właściciel szkoły, 
Łukasz Włodek, muzyk i wykwa-
lifikowany nauczyciel muzyki. 

-Od samego początku było 
duże zainteresowanie naszą ofer-
tą. Uczniów cały czas przybywa, 
także w zasadzie nie musimy już 
za bardzo się ogłaszać. Dzisiaj 
do szkoły uczęszcza 30 uczniów - 
mówi Ł. Włodek. 

Wśród nich są nie tylko dzie-
ci i młodzież, ale także doro-
śli. Szkoła oferuje naukę gry na 
akordeonie, saksofonie, klawi-
szach (pianino i keyboard), gi-
tarze (klasyczna i elektryczna), 
a także na perkusji. Dla utalen-
towanych wokalnie prowadzona 
jest również klasa śpiewu. Zajęcie 
w szkole poza Ł. Włodkiem, pro-
wadzi też Bartosz Bodo. 

Co tak przyciąga chętnych do 
uczestniczenia w zajęciach orga-
nizowanych przez instruktorów z 
„Lukas Band”?

 -Nasi uczniowie mają do dys-
pozycji wysokiej klasy instrumen-
ty, a same zajęcia prowadzone są 
w salce wyposażonej w nowocze-
sny sprzęt. Poza naukę indywidu-
alną nastawiamy się też na grę ze-
społową. Jesteśmy otwarci na roz-
wój. Uczymy grać tylko na żywo - 
wymienia zalety nauki w szkole, 
właściciel „Lukas Band”. 

Każdy przed przyjęciem do 
szkoły musimy przejść testy ryt-
miczne i muzyczne. Trzeba bo-
wiem sprawdzić, czy ktoś „sły-
szy”, jak to mówi się w muzycz-
nym żargonie. – Taka wstępna se-
lekcja jest niezbędna, bo jeśli ktoś 
nie słyszy dźwięków lub nie czu-
je rytmu, to nauka gry na instru-
mencie czy wokalu nie będzie mu 
później sprawiała satysfakcji – 
wyjaśnia Ł. Włodek. 

Oprócz nauki szkoła spory na-
cisk kładzie także na sprawdza-
nie umiejętności. Odbywa się to 
w trakcie koncertów „na żywo”, 
które organizowane są trzy razy 
do roku. Ostatni taki koncert od-
był się 19 marca w barze „Ula”, na 

osiedlu Bema. Przy wypełnionej 
po brzegi sali, publiczność, którą 
stanowili głównie rodziny adep-
tów muzyki, wszyscy uczniowie 
zaprezentowali to, czego już na-
uczyli się w trakcie nauki w szko-
le „Lukas Band”. 

Właściciel szkoły, Ł. Włodek 
zaprasza wszystkie osoby, któ-
re chciałyby dołączyć do rodzi-
ny „Lukas Band”. Chętni powin-
ni się zgłosić bezpośrednio w no-
wej siedzibie szkoły, znajdującej 
się przy ul. Wojska Polskiego 4, 
naprzeciwko sklepu sportowego 
(wcześniej szkoła funkcjonowa-
ła w budynku byłego hotelu przy 
Placu Wolności). Warto to zrobić 
wcześniej, bo biorąc pod uwagę 
nieustające zainteresowanie ofer-
tą placówki, po wakacjach może 
być już za późno. 

Miesięczny koszt nauki w „Lu-
kas Band”, wynosi 150 zł. Zaję-
cia odbywają się od 3 do nawet 5 
razy w tygodniu. 

MS
. 

Szkoła Muzyki Rozrwykowej Lukas 
Band mieści się obecnie przy ul. Wojska 
Polskiego 4

Mateusz Polatyński, jeden z uczniów szkoły Lukas Band, w czasie lekcji gry na gitarze

Wspólne zdjęcie uczestników wiosennego koncertu, który odbył się 19 marca
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ReKLaMa

Recytatorski sukces

Finaliści z II Liceum 
Ogólnokształcącego
Zakończył się XI Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski o Złotą Lirę Kornela Ujejskie-
go. Zainteresowanie twórczością tego romantycznego poety rośnie i tegoroczna edycja skła-
dała się z kilku etapów kwalifikujących do uroczystego finału. 

Etap rejonowy wyłonił fina-
listów, a wśród nich aż dwo-

je uczniów II Liceum Ogólno-
kształcącego: Dominikę Rasiń-

ską – uczennicę klasy III i Jaku-
ba Kazubę – ucznia klasy I. Finał 
wojewódzki odbywał się 24 marca 
2017 roku w sali teatralnej Pała-
cu pod Globusem Akademii Sztu-
ki w Szczecinie. Wcześniej zapro-
szeni recytatorzy spotkali się przy 
pomniku Kornela Ujejskiego. Re-
cytatorska przygoda z poezją tego 
twórcy zakończyła się dla liceali-
stów niekwestionowanym sukce-
sem. Jakub Kazuba zdobył pierw-
sze miejsce w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych, Domini-
ka Rasińska została wyróżnio-
na. Warto dodać, że poziom uro-
czystego finału był bardzo wyso-
ki, spotkali się najlepsi recytato-
rzy z województwa zachodnio-
pomorskiego. Uczniowie II LO 
potwierdzili kolejny raz, że nale-
żą do grona najlepiej i najpiękniej 
mówiących osób. Gratulacje! 

Inf. własne I.K.   

Dominika Rasińska i Jakub Kazuba

akcja „Caritas”  
na rzecz Michała Walasa 

Zebrali prawie 4 tys. 
przez dwa dni 
Zgodnie z zapowiedzią, w minioną sobotę i w niedzielę, od-
była się zbiórka funduszy na leczenie śmiertelnie chorego 
Michała Walasa, zorganizowana przez „Caritas” działający 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

W sobotę wolontariusze „Ca-
ritas” zbierali darowizny, głów-
nie w okolicy dużych sklepów. 
W niedzielę kwesta prowadzo-
na była na terenie trzech nowo-
gardzkich parafii: pw. Wniebo-
wzięcia NMP, pw. św. Rafała Ka-
linowskiego i pw. Matki Bożej 
Fatimskiej. Przez dwa dni zebra-
no łącznie 3.904,24 zł. Pienią-
dze zostaną przekazane na le-
czenie Michała Walasa z Nowo-
gardu, który choruje na twardzi-
nę układową. 

Za pośrednictwem DN, or-
ganizatorzy zbiórki, czyli Ze-
spół „Caritas” przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP, dzięku-
je wszystkim, którzy wspomo-
gli akcję. 

MS
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Zielone Przedszkole

Obcowanie z książką rozwija 
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci w naszym Przedszkolu odbywał się poprzez 
różnorodne działania i pozytywne nastawienie dzieci do książek. Przedszkolaki bardzo 
lubią oglądać książeczki, do których mają nieograniczony dostęp i same bardzo często po 
nie sięgają.

W naszym przedszkolu po-
przez różnorodne działania, 
dbamy o pozytywne nastawienie 
dzieci do książek. Przedszkolaki 
bardzo lubią oglądanie książe-
czek, do których mają nieogra-
niczony dostęp i same bardzo 
często po nie sięgają. Obcowa-
nie z książką rozwija ich wraż-
liwość i ciekawość. Dodatko-
wo, aby podtrzymać i rozwijać 
zainteresowania czytelnicze na-
szych wychowanków odwiedza-
my Bibliotekę i zachęcamy do 
wypożyczania książek, uczymy 
jak dbać o książki oraz zachęca-
my dzieci, aby przynosiły własne 
książeczki, które czytamy pod-
czas odpoczynku. 

Międzynarodowy Dzień 
Książki stał się doskonałą oka-
zją do zorganizowania niezwy-
kłego spotkania. Szykując się do 
tej uroczystości dzieci wraz z ro-
dzicami wykonali piękne maski 
oraz opaski przedstawiające ulu-
bione postaci z bajek.   Na na-
szym spotkaniu przedszkolaki 

miały wiele zadań do wykona-
nia: odgadywały   zagadki,   roz-
poznawały rekwizyty  z różnych 
bajek, układały puzzle z ilustra-
cją z bajki, każda z grup musia-
ła rozpoznać i dokończyć cy-
tat z literatury dziecięcej.  Za-
gadki były przeplatane różnymi 
zabawami. W zabawach wzię-
ły także udział wszystkie panie 
wychowawczynie, rysując ka-

lambury dla swoich podopiecz-
nych. Dzieci poradziły sobie do-
skonale z odgadnięciem tytu-
łu bajki. Spotkaniu towarzyszyła 
idea dzielenia się radością i pasją 
czytania, uczenia dzieci szacun-
ku do książek. Dziękujemy pani 
Monice i pani Ani za wspaniale 
przygotowane i poprowadzone 
spotkanie.

Inf. własna K.W.

Wielkanocny konkurs kulinarny w Osinie 

Zwyciężyła tradycja
Tydzień przed Świętami Wielkiej Nocy, w osińskiej świetlicy wiejskiej spotkali się uczestni-
cy konkursu na potrawy wielkanocne „Smaki Wielkanocy 2017”. 

Spośród kilkudziesięciu potraw 
zgłoszonych do konkursu w czte-
rech kategoriach: zupy wielka-
nocne, potrawy mięsne, potrawy 
z jaj oraz ciasta i wypieki, jury 
złożone z przedstawicieli władz 
samorządowych, lokalnych insty-
tucji i mieszkańców wybrało ich 
zdaniem najlepsze potrawy.  Na-
grodzono wszystkich uczestni-
ków konkursu i osoby wystawia-
jące rękodzieło i tradycyjne oraz 
nowatorskie ozdoby świąteczne. 
Nagrody główne w poszczegól-
nych kategoriach i czeki na kwotę 
250 złotych otrzymali:

W kategorii zupy wielkanocne 
– sołectwo Kościuszki – za żurek 
babski;

W kategorii potrawy mięsne – 
Pani Janina Detz – za klops z jaj-
kiem;

W kategorii ciasta i wypieki – 
Pani Beata Malicka – za babkę go-
towaną;

W kategorii potrawy z jaj – Pani 
Ewa Grygorcewicz – za jajka sma-
żone z boczkiem.

Spotkania przy tradycyjnych, 

świątecznych stołach są wyrazem 
ciągłości pokoleń. Na osińskich, 
konkursowych stołach spotkały 
się tradycja ze współczesnym po-
strzeganiem przygotowywania i 
serwowania potraw. Sądzę, że tra-
dycja jednak ma w tym względzie 
dużą przewagę.  Potrawy prezen-
towali młodzi mieszkańcy gmi-
ny i ci, którzy przynieśli tradycje  
i smaki ze stron, z których na te-
ren gminy Osina przybyli. Kulty-
wowanie i propagowanie wiedzy 

o świątecznych tradycjach, wy-
miana doświadczeń kulinarnych i 
przepisów, aktywizacja społeczna 
i popularyzacja tradycji oraz na-
wiązywanie nowych relacji mię-
dzyludzkich, międzysąsiedzkich 
przez ten konkurs zostały osią-
gnięte. Organizatorzy konkur-
su Wójt Gminy Osina Krzysztof 
Szwedo i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Osinie życzą wszystkim 
mieszkańcom Wesołych Świąt.
 Krzysztof Górecki

Droga Krzyżowa i niedziela 
Palmowa w Parafii WnMP w 
nowogardzie - fotorelacja
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niemoc strzelecka w Kołobrzegu

„Pomorzanki” lecą w dół...
W sobotę (8 kwietnia), o godzinie 11:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard walczyły o ligowe punkty w Kołobrzegu, z tamtejszą Kotwicą. Niestety spełnił 
się najczarniejszy scenariusz... Podopieczne Pawła Błaszczyka przegrały 1:0 i z pozycji liderek, spadły na 3. miejsce w ligowej tabeli. 

AP Kotwica Kołobrzeg - Pomo-
rzanin Nowogard 1:0 (0:0)

Skład: Weronika Jurewicz (Oli-
wia Czerewacz) - Karolina Kowal-
czuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, 
Weronika Godziszewska - Małgo-
rzata Wołk, Katarzyna Piotrowska 
(c), Weronika Rzeplińska (Wikto-
ria Górska), Klaudia Korgiel - Na-
talia Nowacka (Izabela Salamon), 

Patrycja Kozioł. 
Piłkarki Pomorzanina po nie-

udanej inauguracji rundy wiosen-
nej, pojechały do Kołobrzegu, aby 
w meczu z Kotwicą szukać swoich 
trzech punktów. Zadanie było jed-
nak niezwykle trudne. Piłkarki z 
Kołobrzegu zajmowały 3. miejsce 
w ligowej tabeli, a do Pomorzani-
na traciły jedynie 3 punkty. Był to 
mecz na szczycie w III Lidze Ko-
biet, a jego stawka była bardzo 
duża. Jeśli „Pomorzanki” by prze-
grały, to mogły spaść w ligowej ta-
beli nawet na 3. miejsce! Niestety, 
ten czarny scenariusz się spełnił... 
Mecz był bardzo wyrównany, jed-
nak to gospodynie stwarzały so-
bie więcej klarownych sytuacji do 
zdobycia bramki. Skutecznie jed-
nak między słupkami Pomorza-
nina broniła Weronika Jurewicz, 
która trzy razy uratowała swój ze-
spół broniąc w sytuacji sam na 
sam. „Pomorzanki” walczyły nie 
tylko z Kotwicą, ale i z przeciw-

nościami losu... Cztery piłkar-
ki wystąpiły w tym meczu z pro-
blemami zdrowotnymi, najbar-
dziej odczuła to bramkarka z No-
wogardu, która w 60. minucie zo-
stała zmieniona przez występują-
cą w polu Oliwię Czerewacz. Dwie 
minuty wcześniej, Kotwica dopię-
ła swego i zdobyła jedynego gola 
w tym meczu. Gospodynie wyko-
nywały rzut rożny, w polu karnym 
Pomorzanina zakotłowało się, a 
szczęście dopisało zawodniczkom 
z Kołobrzegu. Piłka wybita przez 
nowogardzianki trafiła w gło-
wę jedną z zawodniczek Kotwi-
cy i wpadła do bramki przyjezd-
nych... Ten przypadkowy gol oka-
zał się być może niezwykle istot-
ny w kontekście awansu do II Ligi. 
Pomorzanin spadł na 3. miejsce 
w ligowej tabeli, w której zrobiło 
się niezwykle ciasno. Nowymi li-
derkami są piłkarki Fali Międzyz-
droje, które mają na swoim kon-
cie 25 punktów, natomiast Kotwi-

ca Kołobrzeg, Pomorzanin Nowo-
gard oraz Zalew Stepnica mają po 
23 punkty. Na awans wciąż duże 
szanse mają zajmujące 5. miej-
sce piłkarki Victorii Sianów, któ-
re do tej pory uzbierały 21 punk-
tów. Trener Paweł Błaszczyk musi 
szybko znaleźć receptę na ostatnie 
niepowodzenia swoich piłkarek i 
zmobilizować zespół do tego, aby 
nie tracił wiary w awans... Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-

ników oraz aktualną tabelę. 
KR 

Pewna wygrana i cztery gole Rafała Listkiewicza

Obudzili się w Krąpielu
W niedzielę (9 kwietnia), o godzinie 13:30, podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozgrywali wyjazdowy mecz z Pomorzaninem Krąpiel. Nowogardzianie 
wreszcie „zaskoczyli” i nie dali szans swoim rywalom, pewnie wygrywając 0:6. Cztery gole w tym meczu zdobył Rafał Listkiewicz. 

Pomorzanin Krąpiel - Pomorzanin Nowogard 0:6 (0:3)
Gole: Rafał Listkiewicz (2’, 13’ 50’, 90’), Kamil Lewandowski (26’), Maciej Dobrowolski (80’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Paweł Królik (Michał Jutkiewicz), Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowol-

ski (c), Kacper Litwin (Konrad Adamek), Dominik Wawrzyniak (Maciej Grzejszczak) - Kamil Lewandowski (Karol Osakiewicz), Rafał Listkiewicz. 

Pojedynek Pomorzanina Krą-
piel z Pomorzaninem Nowogard, 
był starciem dwóch najsłabszych 
drużyn rundy wiosennej... Go-
spodarze tego meczu przegrali 
trzy pierwsze spotkania, strzela-
jąc tylko jednego gola i tracąc aż 
11 bramek, co spowodowało, że 
spadli na przedostatnie miejsce 
w ligowej tabeli.  Nowogardzia-
nie również zanotowali trzy po-
rażki, przy 2 strzelonych i 8 stra-
conych golach. Pomorzanin Krą-
piel był zatem najlepszym rywa-
lem do tego, aby wreszcie zwy-
ciężyć - choć pewnie w Krąpielu 
myśleli to samo o nowogardzia-
nach... Na szczęście, to goście do-
brze rozpoczęli ten mecz, następ-
nie kontrolując go przez pełne 90 
minut. Już w 2. minucie rzut wol-
ny z około 25 metrów wykonywał 
Rafał Listkiewicz, który popisał się 
precyzyjnym uderzeniem i wypro-
wadził swój zespół na prowadze-
nie. Napastnik Pomorzanina naj-
wyraźniej się odblokował, gdyż w 
13. minucie strzelił już swoją dru-
gą bramkę. Tym razem oskrzy-

dlającą akcję przeprowadził Ma-
ciej Dobrowolski, który dograł do 
Listkiewicza na 10 metr, a napast-
nik Pomorzanina nie dał szans 
na skuteczną interwencję golki-
perowi gospodarzy. W 26. minu-
cie przypomniał o sobie Kamil Le-
wandowski, po tym jak Pomorza-
nin dosłownie „rozklepał” rywa-
li, przed ich polem karnym. Le-

wandowskiemu pozostało jedy-
nie wbić piłkę do pustej bramki. 
Po zmianie stron nowogardzianie 
nie zwalniali tempa. W 50. minu-
cie hat-tricka skompletował Rafał 
Listkiewciz, zdobywając kuriozal-
ną bramkę. Napastnik Pomorzani-
na uderzył z 30 metrów, bramkarz 
gości wyszedł daleko z bramki, a 
piłka po strzale Listkiewicza wy-
soko skozłowała lobując golkipera 
gospodarzy. W 80. minucie Gra-
cjan Wnuczyński wyłożył piłkę 
na 16 metr do Macieja Dobrowol-
skiego, który ładnym strzałem nie 
dał szans bramkarzowi z Krąpie-
la. W 90. minucie swojego czwar-
tego gola zdobył Rafał Listkiewicz. 
Tym razem zawodnik gości w sy-
tuacji sam na sam minął bramka-
rza i skierował futbolówkę do pu-
stej bramki. Warto jeszcze odno-
tować, że w 70. minucie, w miejsce 
Pawła Królika na placu gry pojawił 
się Michał Jutkiewicz. Dla 16-latka 
występującego w środku pomocy, 
był to debiut w seniorskim zespo-
le Pomorzanina. Cieszy pierwsze 
zwycięstwo i jego rozmiary. Przy-

najmniej na chwilę zarówno pił-
karze, jak i trener Zbigniew Gu-
mienny mogą odetchnąć, wierzy-
my, że to dopiero początek lepszej 

gry nowogardzian. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę.  

KR

Na zdjęciu 16-letni Michał Jutkiewicz, 
który zadebiutowałw pierwszym ze-
spole Pomorzanina

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
19. kolejka:
Mewa Resko - Tanowia Tanowo    3:1
Promień Mosty - Błękitni Trzygłów   4:3
Flota Świnoujście - Ehrle Dobra Szczecińska  8:1
Orzeł Łożnica - Sparta Gryfice    0:5
Odrzanka Radziszewo - Iskierka Szczecin   0:4
Masovia Maszewo - Wicher Brojce   2:2
Pomorzanin Krąpiel - Pomorzanin Nowogard  0:6
Zootechnik Kołbacz - Sarmata Dobra   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 19 52 93 18 17 1 1
2 Wicher Brojce 19 43 50 23 13 4 2
3 Masovia Maszewo 19 40 59 30 12 4 3
4 Mewa Resko 19 39 42 24 13 0 6
5 Sparta Gryfice 19 37 41 30 12 1 6
6 Promień Mosty 19 31 46 46 10 1 8
7 Iskierka Szczecin 19 29 44 26 8 5 6
8 Błękitni Trzygłów 19 29 46 37 9 2 8
9 Pomorzanin Nowogard 19 27 29 30 8 3 8
10 Orzeł Łożnica 19 22 30 48 7 1 11
11 Sarmata Dobra 19 20 26 47 6 2 11
12 Odrzanka Radziszewo 19 18 25 43 5 3 11
13 Ehrle Dobra Szczecińska 19 15 28 60 4 3 12
14 Tanowia Tanowo 19 15 33 49 4 3 12
15 Pomorzanin Krąpiel 19 13 24 63 4 1 14
16 Zootechnik Kołbacz 19 8 24 66 2 2 15

III Liga Kobiet 2016/2017
11. kolejka:
Zalew Stepnica - Energetyk Gryfino  4:0
Kotwica Kołobrzeg - Pomorzanin Nowogard 1:0
Victoria Sianów - Olimpia III Szczecin  9:0
Hattrick Kołobrzeg - Fala Międzyzdroje  0:3
Błękitni II Stargard - Vielgovia Szczecin  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 11 25 47 10 8 1 2
2 AP Kotwica Kołobrzeg 11 23 44 7 7 2 2
3 Pomorzanin Nowogard 11 23 43 8 7 2 2
4 Zalew Stepnica 11 23 33 17 7 2 2
5 Victoria Sianów 11 21 57 24 7 0 4
6 Vielgovia Szczecin 11 15 25 15 4 3 4
7 Błękitni II Stargard 11 14 25 30 4 2 5
8 Olimpia III Szczecin 11 7 17 52 2 1 8
9 Energetyk Junior Gryfice 11 5 19 37 1 2 8
10 Hattrick Kołobrzeg 11 1 2 112 0 1 10

Kotwica pokonuje 1-0 Pomorzanin i 
spycha nowogardzianki na 3. miejsce 
w ligowej tabeli

Choć Pomorzanki walczyły o każdy 
centymetr boiska, to jednak zanotowa-
ły drugą porażkę z rzędu
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Osiem goli w Chojnie i spadek w tabeli

Juniorzy starsi przegrywają z Odrą
W niedzielę (9 kwietnia), o godzinie 11:00, na stadionie w Chojnie, juniorzy starsi Pomorzanina Nowogard podejmowali tamtejszą Odrę. Był to mecz o 3. 
miejsce w ligowej tabeli. Trzy strzelone gole przez nowogardzian to za mało, na dobrze tego dnia dysponowanych rywali, którzy wygrali 5:3 i przeskoczy-
li w tabeli Pomorzanin.

 Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard 5:3 (3:0)
Gole: Radosław Masalski, Adrian Zając, Maciej Podbiegło
Skład: Przemysław Białasiewicz - Bartłomiej Kozieł (c), Radosław Masalski, Mateusz Toruński, Mateusz Wojtyniak - Maciej Podbiegło, Natan Jeremicz (Szymon Ry-

bicki), Przemysław Bartlewski (Adrian Zając), Michał Fedak - Jakub Jarecki (Michał Teodorczyk), Kacper Kozioł.  

Juniorzy starsi Pomorzanina w 
niedzielę o godzinie 11:00, zagra-
li w Chojnie, z tamtejszą Odrą. Był 
to mecz o 3. miejsce w ligowej ta-
beli, gdyż Pomorzanin nad Odrą 
przed tym spotkaniem miał tylko 
2 punkty przewagi. Rywale bar-
dzo dobrze spisują się na własnym 
boisku, do tego meczu wygrali 4 
spotkania, natomiast jeden mecz 
przegrali. Odra strzeliła przy tym 
23 i straciła 7 goli. Piłkarze Pomo-
rzanina na własnej skórze prze-
konali się o tym, że własne bo-
isko jest atutem piłkarzy z Choj-
ny... Boisko przypominało „karto-
flisko”, co faworyzowało gospoda-
rzy znających każdą kępkę. Po 20 
minutach było już 3:0 dla Odry, 

bramki padły w podobny sposób, 
długie podanie za plecy obrońców 
i sytuacja sam na sam napastni-
ków gospodarzy. Zanim Pomorza-
nin się otrząsnął było już po me-
czu, choć w drugiej części gry no-
wogardzianie starali się odwrócić 
losy tego meczu. Jako pierwszy sy-
gnał do odrabiania strat dał Rado-
sław Masalski. Obrońca Pomorza-
nina otrzymał podanie w pole kar-
ne, po tym jak futbolówkę wymie-
nili Kacper Kozioł i Michał Fedak. 
Po bramce Masalskiego, pięknym 
golem popisał się Adrian Zając, 
który chwilę wcześniej pojawił się 
na boisku. Pomocnik Pomorzani-
na precyzyjnie uderzył zza pola 
karnego, a futbolówka wylądowa-

ła w samym okienku bramki go-
spodarzy. Pomorzanin nacierał na 
rywali, przez co został skontro-
wany i Odra podwyższyła prowa-
dzenie na 4:2. Podopieczni Paw-
ła Błaszczyka jeszcze raz pokona-
li bramkarza gospodarzy, a mia-
nowicie Maciej Podbiegło, który 
skutecznie uderzył z pola karnego. 
Ostatnie słowo należało jednak do 
Odry, która zdobyła piątą bram-
kę i ostatecznie wygrała 5:3. Po-
morzanin po porażce spadł na 4. 
miejsce w ligowej tabeli. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR  

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
14. kolejka:
Zorza Dobrzany - Unia Dolice   2:2
Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard  5:3
Energetyk Gryfino - Światowid Łobez  1:1
Ina Goleniów - SCRS Barlinek   10:1
Kluczevia Stargard - SALOS II Szczecin  0:13

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 13 39 113 4 13 0 0
2 SCRS Barlinek 13 31 38 21 10 1 2
3 Odra Chojna 13 23 43 30 7 2 4
4 Pomorzanin Nowogard 13 21 34 28 7 0 6
5 Ina Goleniów 12 19 51 36 6 1 5
6 Kluczevia Stargard 13 17 21 42 4 5 4
7 Sparta Gryfice 12 17 23 36 5 2 5
8 Światowid 63 Łobez 13 16 25 36 5 1 7
9 Energetyk Gryfino 13 13 13 33 3 4 6
10 Zorza Dobrzany 12 4 9 42 1 1 10
11 Unia Dolice 13 1 13 75 0 1 12

Transfery w Pomorzaninie…widziane przez pryzmat 
młodych piłkarzy
Poniżej publikujemy list, jaki w reakcji na opublikowany przed tygodniem artykuł pt. „Jak wyglądają transfery w amatorskiej piłce nożnej?”, napisali trzej młodzi piłkarze Po-
morzanina Nowogard. Chłopcy nie zgadzają się z polityką klubu dotyczącą wspomnianych transferów i opisują to na własnym przykładzie. Na prośbę autorów list drukujemy w 
oryginale. Liczymy, że w najbliższym czasie do uwag i zarzutów zawartych w liście ustosunkuje się Zarząd Pomorzanina Nowogard, a cała sprawa zostanie wyjaśniona.  

Jak wyglądają transfery w amator-
skiej piłce nożnej? Dokładnie tak, jak 
napisał Pan prezes Marcin Skórniew-
ski, a może inaczej mówiąc tak po-
winny wyglądać i w Klubie Pomo-
rzanin Nowogard, który jest klubem 
amatorskim. My, jako zainteresowa-
ni: Dawid Paradziński, Kacper Kró-
lik, Adrian Banasiewicz widzimy to 
zupełnie inaczej. Nie mieliśmy tyle 
szczęścia co inni nasi koledzy, np. 
Patryk Miklas, Oliwier Józefiak, Ma-
riusz Biegajło, bracia Bobrowscy czy 
ostatnio Nikodem Woźniak, który 
przeszedł do Salosu Szczecin, czy Ka-
rol Płaczek występujący od niedaw-
na w Inie Goleniów, z którym razem 
trenujemy w klubie. Wszyscy zmie-
nili barwy klubowe bez problemu i 
żadnych związanych z tym kosztów i 
super, tak powinno być na tym po-
ziomie grania. My również chcieli-
śmy zmienić klub z różnych powo-
dów. Prezes Pomorzanina zawsze 
podkreślał, że jeśli ktoś będzie chciał 
zmienić klub na lepszy, grający np. 
w wyższej klasie rozgrywkowej, ma-
jący lepsze warunki treningowe, nie 
będzie robił problemu... Po konflik-

cie z Panem wiceprezesem Z. Zde-
bem nasza ochota do gry w Pomo-
rzaninie nam minęła, brakło chemii. 
Po rozmowach z naszymi rodzicami 
stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy da-
lej grać w piłkę nożną powinniśmy 
zmienić klub.  Zadziała to w obie 
strony dobrze i dla nas i dla Pomo-
rzanina Nowogard. Pan prezes Mar-
cin Skórniewski wie, na czym pole-
gał konflikt, rozmawialiśmy o tym w 
cztery oczy. Nasz wybór padł na Inę 
Goleniów. Decyzję tę podjęliśmy z 
różnych powodów: blisko Nowogar-
du, wielu znajomych tam grających, 
również z Nowogardu, fajna atmos-
fera, dobre boiska. Po wstępnych roz-
mowach przyjęto nas w poczet sym-
patyka i członka klubu. Poinformo-
waliśmy o tym Prezesa Pomorzanina 
i dostaliśmy pozwolenie na trenowa-
nie w Inie Goleniów. Treningi bardzo 
nam się podobają, zagraliśmy w kil-
ku sparingach. Trener juniorów po-
wiedział, że widzi nas w swojej dru-
żynie. Prezes Iny, Pan Z. Gibała, za-
proponował wypożyczenie na run-
dę wiosenną bez kosztów z możliwo-
ścią powrotu po rundzie do Nowo-

gardu, jeśli się sprawdzimy na trans-
fer definitywny. Rozpoczęły się roz-
mowy prezesów, trwały bardzo dłu-
go do końca marca. I niestety... nie 
dostaliśmy pozwolenia na przejście. 
Z Prezesami Pomorzanina M. Skór-
niewskim i Z. Zdebem rozmawia-
li nasi rodzice, jak i prezes Iny Go-
leniów pan Karpowicz i pan Gibała. 
Bezskutecznie. Pan prezes Pomorza-
nina, co chwilę zmieniał zdanie, raz 
mówił nam tak, raz inaczej, aż wresz-
cie przedstawił naszym rodzicom i 
Inie Goleniów ostateczne warunki: 
za wypożyczenie jednego z nas od 
1000 zł do 1500 zł do końca rundy, 
lub za transfer definitywny od 3000 
zł, do bodajże 6500 zł... Dla porów-
nania sprzedał dwóch seniorów do 
klubu Sarmata Dobra, w tym jedne-
go wychowanka i podstawowego pił-
karza (od niedawna naszego trenera) 
Dawida Kurka za łączną kwotę 2300 
zł. A wszystkim wcześniej wymie-
nionym naszym kolegom pozwolo-
no przejść do innych klubów za dar-
mo.  Są to kwoty zaporowe, niespoty-
kane na takim poziomie gry w ama-
torskiej piłce nożnej! Ina Goleniów 

zaproponowała 500 zł za wypoży-
czenia, a rodzice po 1500 zł za ewen-
tualny transfer definitywny.  Prezes 
ofert nie przyjął. Dlaczego postąpił 
tak z nami? Graliśmy w tym klubie 
od wielu lat godnie go reprezentując, 
nasi rodzice, i innych chłopców też 
wnieśli w tym czasie wiele wkładu i 
pomocy w naszą grę, np. pozyskiwa-
li sponsorów, kupowali dresy, stro-
je. Organizowaliśmy ogniska, jeździ-
liśmy na turnieje za swoje pieniądze 
i tu taka nagroda nas spotkała. Bar-
dzo z tego powodu jest nam przy-
kro, nie gramy od października, da-
lej trenujemy w Goleniowie. Do Po-
morzanina nie wrócimy. Sam prezes 
powiedział, że do drużyny juniorów 
nie mamy powrotu, sprawa jest za-
mknięta.  Możemy w każdej chwili 
jednak wrócić do drużyny seniorów. 
Pan Prezes wie, że nie czujemy się na 
siłach grać w tej drużynie i po pro-
stu nie chcemy. Zresztą po zabloko-
waniu transferu nikt nam ani rodzi-
com nie przedstawił żadnych szcze-
gółów tzn. kiedy są mecze, treningi, 
co z badaniami. Myślimy, że to zosta-
ło zrobione nam i naszym rodzicom 

celowo, po prostu taka mała zemsta. 
DLACZEGO??? Pan Prezes powie-
dział nam, że on nie widzi ostatecz-
nie przeszkód i jest po naszej stronie, 
ale zarząd ma takie zdanie. Rozma-
wialiśmy z jednym Panem z zarządu 
klubu i powiedział zupełnie coś inne-
go. Jeśli chcemy powinniśmy odejść 
za darmo, albo symbolicznie za pił-
kę. Inny członek zarządu w ogóle nie 
wiedział, że my nie gramy i chcemy 
odejść... Jeszcze raz na łamach gazety 
apelujemy, żeby Pan prezes M. Skór-
niewski i Pan wiceprezes Z. Zdeb 
pozwolili nam przejść do klubu Ina 
Goleniów i rozwijać się dalej i robić 
to, co lubimy najbardziej, czyli grać 
w piłkę nożną... I może kiedyś zno-
wu tu wrócić. Zwracamy się do nich 
kolejny raz, bo wiemy, że tylko oni 
mogą taką decyzję podjąć. Jednak 
po tym, co Ci Panowie nam na-
opowiadali nie wierzymy w ich 
dobrą wolę.

List został podpisany przez: Adrian 
Banasiewicz, Kacper Królik, Dawid 

Paradziński; a dostarczony przez 
rodzica jednego z autorów. 

@    Ludzie listy piszą  @ 



Nr 28 (2557)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

W teatrze życia, czyli spektakl „Psyrcle” 
Dnia 31 marca 2017 roku międzynarodowa grupa wolontariuszy Teatru Brama  wystapiła 
przed  młodzieżą, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

„PSYRCLE”, taki tytuł nosi spektakl, 
w którym spotyka się grupa ludzi, aby 
podzielić się swoimi uczuciami i emo-
cjami. Każdy z nich cierpi na  depre-
sję, każdy ma w sobie wiele skrajnych 
emocji. Właściwie  nie wiadomo do 
końca co to za spotkanie. Czy może te-
rapia, może impreza? Widać słabości, 
odwiedzamy drugą stronę księżyca, 
triumfy życia. Jest to celebracja ciem-
nej strony charakteru. Nie tylko wystę-

pujących, ale też widowni. Coś o nas.  
Widownia w napięciu śledziła każdy 
zwrot akcji, był śmiech, ale i niepokój. 
Ludzka natura jest trudna do opowie-
dzenia, pełna zakamarków i ślepych 
uliczek, a życie rzadko daje nam dro-
gowskazy...Spektakl zachęca do auto-
refleksji i zadania sobie samemu pyta-
nia – jaką rolę mógłym w nim grać ja? 
Czy mógłby być to błazen, król a może 
wariat? Dziękujemy Teatrowi Brama 

za niezwykłe przeżycie i wiele emocji 
oraz prosimy o więcej! 

Występowali: Judith Ferreras, Pa-
loma de la Fuente, Malik Meyer, Ni-
kon Miedviediev, Joshua Engel, Woj-
ciech Rosiński

Reżyseria: Kimberling Longueira 
Lopez

Opieka artystyczna: Daniel Jace-
wicz

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

,,Wiatrak co prąd robi”, czyli 
lekcja samorządności w ratuszu 
W dniu 22 marca 2017 r. grupa uczniów z dwóch klas I TL i II TPS uczestniczyła z niezwy-
kłej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Odbyła się ona w Urzędzie Miasta w Nowogardzie i po-
prowadzona została przez pana burmistrza Roberta Czaplę. 

Burmistrz wyjaśnił nam  jak działa 
Rada Miasta i jakie ma zadania, a także 
opowiedział o samorządzie terytorial-
nym. Następnie zaproponował nam za-
bawę – mieliśmy wcielić się w role rad-
nych podczas sesji Rady Miejskiej. Wy-
braliśmy swoich przedstawicieli – Ja-
cek  Krysiak z klasy II TPS został prze-
wodniczącym, jego zastępcą został Fa-

bian Dobrowolski z klasy I TL, nato-
miast skarbnikiem był Damian Zimec-
ki również z klasy I TL.Po ich wyborze 
każdy z uczestników mógł zgłosić swój 
pomysł na inwestycję. Wszyscy zgod-
nie ustalili budżet na przyszły rok. W 
jego zakresie znalazły się inwestycje ta-
kie jak: „wiatrak co prąd robi”, majówka 
czy stypendia dla zdolnych dzieci. Sam 

burmistrz pochwalił pomysł budżetu, 
który liczyć miał 10 milionów złotych, 
wyniósł jednak tylko 5 milionów. Takie 
lekcje są bardzo ciekawe i wnoszą duże 
urozmaicenie do życia szkoły. Opie-
kunkami wycieczki były: Pani Ewa Sta-
szak oraz Pani Katarzyna Kijana

. 
Monika Rusiniak kl. I TL

Marek Kowalski, Damian Kalisz i Konrad Dwórzyński z aktorami 

Kornelia Jurczak i Emilian Zugaj

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
im.stanisława staszica

  ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard
tel./fax. 91 392 11 62  Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie,  ul. Ks. J. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Program Dnia Otwartego:
Prezentacja kierunków kształcenia w naszej szkole.

Zwiedzanie budynku głównego i warsztatów szkolnych.
Spotkania z nauczycielami i uczniami. Punkt informacyjny do-

radcy zawodowego oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych 
przedsiębiorców.

Konkurs artystycznego 
czytania prozy i poezji 
obcojęzycznej
28 marca w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie odbył się mię-
dzyszkolny konkurs artystycznego czytania prozy i poezji 
obcojęzycznej.

Naszą szkołę reprezentowało 
dwóch uczniów: Kornelia Jurczak 
z I TOH - język niemiecki i Emi-
lian Zugaj z III THE - język an-
gielski. 

Każdy z uczestników miał za 
zadanie zaprezentować wybrany 
przez siebie utwór. Jury konkur-

sowe oceniało poprawność wy-
mowy oraz sposób interpreta-
cji utworu. W konkursie wzięło 
udział 13 uczniów z gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych z Go-
leniowa i Nowogardu. 

Wyjazd uczniów sfinansowany 
został przez Radę Rodziców.
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKłaD jaZDY PKP

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BeZ KaUCji! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

aTeRiMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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ReKLaMa

nieRUCHOMOŚCi
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. Już 
z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Słonecz-
ne. 

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku. 666 730 305 

• Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 
517 357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię 
w Błotnym Młynie 10ha ziemi 
rolnej tel. 668-676-788.

• Nowogard 6 km posiadłość po-
łożona przy lesie. 660 206 833 

•	 Sprzedam	 działkę	 budow-
laną	 przy	 ul.	Monte	Casino.	
695 400 600

• Sprzedam działkę 1824m2 w 
Lestkowie. 601 636 445 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe na ul. Zamkowej lub 
zamienię na dwupokojowe z 
dopłatą. 788 566 432 

• Pokoje do wynajęcia. 793 90 
80 98 

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 
453

• Do wynajęcia mieszkanie. Fir-
mie 7 osób. 601 448 218

• Sprzedam działkę ogrodową 
ul. Boh. Warszawy koło staw-
ku. 693 344 811

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 512 070 
551 

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum Płot na dłuższy czas 
po kapitalnym remoncie ume-
blowana. 501 832 458 

• Pilnie sprzedam mieszkanie 
bezczynszowe 74m2, I piętro. 
Mieszkanie do remontu. 691 
886 623 , 604 177 470

• Zamienię mieszkanie trzypo-
kojowe 58m2 I piętro po re-
moncie centrum miasta na do-
mek z ogródkiem lub mieszka-
nie w domu dwu lun trzy ro-
dzinnym z ogródkiem mogą 
być również okolice Nowogar-
du. 662 672 690 

• Do wynajęcia garaż. Tel. 796 
642 805 

• Wynajmę trzypokojowe miesz-
kanie na Zielonej. Tel. 500 071 
056 

MOTORYZaCja
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 
518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 790-
716-816

• Sprzedam lublina na części sil-
nik poj.2417 cm3.  887 315 
312 

• Sprzedam cześci do Ford Fie-
sta 1.1 i chłodnicę do lublina. 
Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam SKODA OKTA-
VIA	 KOMBI	 –	 1.6	 101KM	
benzyna,	1999r.	W	cenie	do-
datkowy	komplet	opon	zimo-
wych	 na	 stalowych	 felgach,	
Tel. 507 100 280 

•	 Sprzedam	 Peugot	 Boxer	 L3	
H2.	 Kupiony	 w	 salonie,	 ser-
wisowany	Aso	przebieg	zale-
dwie	48	tys.	Stan	idealny.	513	
444 970 

• Sprzedam Audi A4 rok 1997, 
1.9 TDI cena 2500 zł. 735 957 
563

• Sprzedam ramę dwuosiową 
przyczepki, bez dokumentów. 
668 509 770

ROLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar. 782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95
•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-

rze. 502 119 960
•	 Sprzedam 70 balotów siana. 

696 741 163
•	 Kupię przyczepę rolniczą w 

dobrym stanie. 697 021 976 
•	 Sprzedam  pług ażurowy ob-

racany. Tel. 502 853 573 
•	 Kupię łubin. 502 853 573 
•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 
•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 

60 – blaszak kompletna, opo-
ny 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 
•	 Orkę, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 013 
995 

•	 Sprzedam łubin. 608 013 
995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 
883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 
502 853 573 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Bellarosa. 692 125 122 

• Sprzedam obornik pakowany. 
692 125 122 

• Sprzedaż tuczników. 606 576 
417

• Ziemniaki sadzeniaki Vinete, 
ciągnik 360, talerzówka. 665 
779 618

• Sprzedam ziemniaki sadzenia-
ki Bellarosa i Gala. 9139 18 
307 

• Sadzeniaki denar sprzedam. 
795 916 988 

• Sprzedam tanio drzewka, 
gruszki amfora od 80-150 cm. 
Cena 5 zł. Tel. 504 525 966 

 USłUgi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-

NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE	DYWANÓW,	WYKŁA-
DZIN,	 TAPICERKI	 ME-
BLOWEJ	 SAMOCHODO-
WEJ/	 SKÓRZANEJ	 MA-
TERIAŁOWEJ	 /	 POŚCIE-
LI	WEŁNIANEJ	/	LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE:	CZYSZ-
CZENIE	 FUG.TEL.604	 373	
143	,	794	229	083.

•	 MOnTaŻ MeBLi, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FiRMa USłUgOWa „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	naprawa,	konser-
wacja	okien	i	drzwi.	695	181	
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Usługi	 księgowe	 tanio	 i	 rze-
telnie. Tel. 726 601 608 

•	 Kapitał	 początkowy,	 dekla-
racje	VAT	 i	 rozliczenia	 PIT.	
726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 POLVAN ocieplenia budyn-
ków, szpachlowanie, zwycięz-
ca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

• Rolety, plisy, wertikale, żalu-
zje, moskitriery. 695 181 070 \

• Projety wod-kan + 
geodezja. tel. 609 250 
383 geo- gIS- Projekt 
SP z o.o.

• Usługi koparką, wywrotką. 
660 497 390 

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-

rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERCARE24	 Opiekun-
ki	 do	Niemiec,	 wymagany	 j.	
niemiecki	 komunikatywny,	
zarobki	 netto	 do	 1500	 euro/
mies.,	 wyjazdy	 od	 zaraz,	
sprawdzone	 oferty,	 legalnie	
737	 451	 825,	 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 
264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-
740-304

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT 
MEBLE W NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE MEBLO-
WYM. JAKO KIEROWCA/ MA-
GAZYNIER/ MONTER MEBLI.
WYMAGANE PRAWOJAZDY 
KAT. B. CV PROSZE SKŁADAC 
W SKLEPIE MEBLOWYM KWA-
DRAT MEBLE UL.ARMII KRAJO-
WEJ 49 W NOWOGARDZIE. tel. 
661 960 881

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewia-
tan. ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrunię na stacji paliw Orlen. 
CV proszę składać na stacji. 
695 355 225 

•	 Zatrudnię  pomocnika mura-
rza. 501 549 756 

• Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 
etatu, 5 dni w tygodniu go-
dziny poranne. Mile widziani 
emeryci. Tel. 510 554 625

•	 Zatrudnię	 mechanika	 samo-
chodowego	 w	 Nowogardzie.	
601 897 368

• Hurtownia drobiu Nowogard 
zatrudni kierowcę sprzedawcę. 
602 288 598

•  Praca na zestawie MTZ + 
przyczepa do drewa z HDS. 
Praca dla pilarzy i pomocni-
ków, umowa o pracę. 665 544 
518

• Zatrudnię pracownika na kuch-
nię. 530 395 368

inne
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetolo-
giczne w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym 
stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie ser-
wisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne zaplon 
iskrowy-elektroniczny wyso-
ka jakosc niemiecka,do dom-
ku,domu wielorodzinnego-
,sklepu po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 
772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek 
z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thom-
son Aqua 14” - 99 zł. Szafa na-
rożna - 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową 
kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialnia-
ne z materacem, Wymiary 
160x200cm używane, stan 
dobry cena 300 zł. 668509 795 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława ko-
lor wenge+wanilia. 512 012 
823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim dla manicurzystki. 
Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam garnki indukcyj-
ne, pralkę automatyczną 1,5 
roku, maty legowiskowe gu-
mowe konie, bydło. 91 39 79 
313 po 18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 
860 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski tu-
rystyczny cross z wyposaże-
niem, mało używany, tel. 605 
522 340

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa sto-
łowego + siatka. Cena do 
uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne 
tuje od 50 cm – 2m. 607 580 
172 

•	 Pilnie	sprzedam	kanapa	pod-
świetlana	 led,	 nowa,	 kom-
plet	wypoczynkowy	dwie	ka-
napy	rozkładane	+	dwa	fote-
le,	 ława	rozkładana	z	możli-
wością	 regulacji	 mało	 uży-
wane.	Meble	można	obejrzeć	
na	 OLX.pl.KIKORZE	 Za-
chodniopomorskie.	 Cena	 do	
uzgodnienia.	507	198	447	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU SO Wa SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO Man BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłaD jaZDY BU SóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOgaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga wędkarze!
Dnia 23.04.2017r. 

Zarząd koła PZW w Nowogardzie organi-
zuje zawody wędkarskie spławikowe o tytuł 
mistrza koła w Kamieniu Pomorskim zapi-
sy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryń-
skiego 2 do dnia 21.04.17r. Startowe wynosi 

10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca godz. 6 rano.
ZAPRASZAMY Zarząd Koła PZW TĘCZAK



Nr 28 (2557)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50

ul. Boh. Warszawy 68b • NOWOGARD • tel. 91 392 20 71

ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDOWY

ZAPRASZAMY: od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

WIOSENNE
PROMOCJE

Chemia budowlana: 
CEKOL, FAST, ARSANIT
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Pustaki ścienne ceramiczne 
WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement 
Cegły budowlane, klinkierowe



Dano 
pieniądze 
dla szpitala

POLSKI 
WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Ważne dla pasażerów   •  Czy burmistrz ma coś jeszcze do ukrycia?
Co to za kołchoz?   •   Napisać „swoją” historię

reklama reklama reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM 
siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena 520 zł netto/tonę w Redle
Cena 540 zł netto/tonę z dostawą

Mocznik 1150 zł w bigbagach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Firma transportowa 
zatrudni mechanika 

609 493 989 

PRACA

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz Piątek 

14 kwietnia 2017 r. 
Nr 29 (2558)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
 Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Ron DiCianni, Zmartwychwstanie Chrystusa. Mural z muzeum sztuki biblijnej w Dallas, USA

Wydanie świąteczne

Kolejne wydanie 21 kwietnia

Ruszają 
za dwa 
tygodnie
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s. 2
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Komunikacja zastępcza  
na linii Nowogard- Płoty 

Ważne  
dla pasażerów PKP 
W związku z budową S6, od 18 do 23 kwietnia, linia kolejowa na 
odcinku Nowogard – Płoty będzie zamknięta- poinformowała nas 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. 

W tym czasie będzie kończo-
ne wykonanie tymczasowego 
objazdu kolejowego przy bu-
dowanym obiekcie WK-28A w 
rejonie miejscowości Żabowo, 
który powstaje w ramach budo-
wy drogi S6, na odcinku Nowo-
gard - Płoty. Ruch pociągów po-
winien zostać przywrócony 24 
kwietnia w poniedziałek. Przez 
ten czas będzie funkcjonowa-
ła autobusowa komunikacja za-
stępcza na odcinku Nowogard – 
Płoty.

W miejscu przecięcia budo-

wanej drogi S6 z linią kolejo-
wą Goleniów – Koszalin, w re-
jonie miejscowości Żabowo, wy-
konawca zaprojektował obiekt 
WK-28A w ciągu linii kolejowej 
(droga ekspresowa będzie biegła 
pod linią kolejową). Aby móc 
go wykonywać obok istniejące-
go toru, powstaje tymczasowy 
tor objazdowy (o długości ok. 
700 m), którym będą poruszały 
się pociągi do czasu ukończenia 
wiaduktu WK-28A.

MS

Droga Nowogard - Strzelewo 

Ruszą za dwa tygodnie 
Na 24 kwietnia, planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Nowogard 
- Strzelewo. Wczoraj, tj. czwartek 13 kwietnia, oficjalnie przekazano plac budowy firmie 
Strabag, wykonawcy inwestycji. 

Przedsięwzięcie polega na prze-
budowie drogi powiatowej o nr 
ewd. 4160Z na odcinku 4,351 km. 
(początek na wysokości wiaduk-
tu przy obwodnicy jadąc z Nowo-
gardu do Świerczewa; koniec w 
okolicach betoniarni przed wjaz-
dem do Strzelewa).  Projekt zakła-
da wykonanie nowej nawierzch-
ni jezdni, wykonanie poszerzeń 
jezdni, pobocza, zjazdów, bram 
wjazdowych oraz chodnika w 
miejscowości Świerczewo. 

- Proszę o cierpliwość i wyro-
zumiałość wobec utrudnień, jakie 
mogą wystąpić podczas realizacji 
tej inwestycji i mam nadzieję, że 
jej przebieg odbędzie się bez pro-
blemów – mówi Tomasz Kulinicz, 
starosta goleniowski. 

Wartość inwestycji wynosie 3 
108 744,69 zł brutto. To wspól-

ne przedsięwzięcie Gminy No-
wogard i Powiatu Goleniowskie-
go. Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”. 
Zgodnie z umową, jaką podpisa-
no z wykonawcą, zakończenie ro-
bót nastąpi w terminie do dnia 11 
sierpnia 2017 r. 

Poza drogą główną, na mocy 
porozumienia gminy Nowogard 
z powiatem, będące gwarantem 
do otrzymania dofinansowania z 
PROW, wyremontowana zosta-
nie także droga boczna w samym 
Świerczewie. Chodzi o odcinek 
biegnący od kościoła w kierunku 
świetlicy wiejskiej - zbudowany z 
kamieni.  To zadanie wykona już 
sama gmina Nowogard i ma ono 
kosztować ok. 150 tys. zł. 

Dobra wiadomość jest taka, że 
po zakończeniu inwestycji, powiat 
rozważa wyremontować także od-
cinek drogi od betoniarni do sa-
mego Strzelewa - poinformował 
T. Kulinicz. Nie mógł on, bowiem 
być ujęty w tym samym projekcie, 
na który uzyskano dofinansowa-
nie z PROW. Ten fragment dro-
gi powiat ma wyremontować już z 
własnych środków. 

MS

Już ścięto kilka lip, które rosły przed wjazdem do Świerczewa od strony Strzelewa. 
Droga w tym miejscu będzie poszerzona, a na środku zostaną zamontowane wyspy 
mające spowolnić ruch

Przekazanie placu budowy firmie Strabag miało miejsce w czwartek w ŚwierczewieKiermasz 
wielkanocny na Placu
We wtorek 11 kwietnia, na Placu Wolności odbył się kier-
masz wielkanocny. Organizatorem kiermaszu był Nowo-
gardzki Dom Kultury. 

Podczas kiermaszu można 
było kupić przede wszystkim 
ręcznie robione ozdoby wiel-
kanocne, takie jak pisanki, ko-
szyczki czy kurczaki. Każdy, kto 
był chętny, mógł również spró-
bować tradycyjnych wielkanoc-
nych potraw i ciast. Dla smako-
szy przygotowano m.in. kącik z 
domowymi wędlinami, czy mio-
dem prosto z pasieki. Ci, któ-

rzy nie zdążyli jeszcze kupić pre-
zentów na tzw. „zajączka”, mogli 
skorzystać z bogatej oferty, mię-
dzy innymi były to kosmetyki, 
ozdoby do włosów czy ręcznie 
robiona biżuteria. Dla znawców 
i koneserów przygotowano sto-
lik ze starymi monetami i foto-
grafiami m.in. Nowogardu.

DŚ

Uczniowie I LO klasy policyjnej w krajowej czołówce 

Zajęli 37. miejsce
W dniach od 5 do 7 kwietnia w Małopolsce, odbył się Turniej, którego celem było wyłonie-
nie najlepszych z najlepszych, uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach fizycznych i o 
dużej odporności psychicznej.

W październiku, ubiegłe-
go roku odbyły się eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Klas 
Mundurowych 2017. Wzięło w 
nich udział 270 dwuosobowych 
drużyn. Sześćdziesiąt z nich mo-
gło spróbować swoich sił w Ko-
strzewicach (woj. Małopolskie). 
Wśród nich znalazła się drużyna z 
Nowogardu, uczniowie klasy trze-
ciej o profilu policyjnym: Adrian 
Antczak i Łukasz Wiśniewski.

Pierwszą konkurencją był test 
wiedzy, który z powodzeniem za-
liczyli. Następnie po obiedzie, na 
który składał się suchy prowiant, 
stanęli do leśnego toru prze-
szkód. O godzinie 16.30 rozpo-
częli marszobieg na orientację, a 
o 22.30 brali udział w konkurencji 
pod nazwą „O jeden most za da-
leko”. Polegała ona na biegu nur-
tem spiętrzonej rzeki przez około 

150 metrów, bieg z przeszkodami, 
czołganie się w rurze i przejście 
nad niskim mostem. Konkurencja 
zakończyła się późno w nocy, a już 
na drugi dzień był wyjazd do jed-
nej z dolin Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej. Tam też czekało na 
nich przejście po moście murzyń-
skim i zejście po linie. Następnie 
konkurs pierwszej pomocy i krót-
ki odpoczynek. O godzinie 1.00 w 
nocy rozpoczęło się „Rozwinięcie 

gaśnicze”, czyli musieli pokonać 
dystans 5 km, a w miejscu doce-
lowym chłopcy musieli rozwinąć 
węże strażackie i połączyć w jed-
ną całość. Około 700 metrów da-
lej wskoczyli do pontonów, aby 
pokonać 300 metrów po sztucz-
nym zbiorniku. Na końcu nale-
żało zakwaterować się w miejscu 
noclegu. Na trzeci dzień, dwie go-
dziny od ostatniej konkurencji, 
uczestniczyli w „Biegu Rzeźni-
ka”, czyli mieli do pokonania 3 km 
w nieustannym biegu i pod górę. 
Na koniec została im tylko jedna 
konkurencja, która odbyła się na 
krytej strzelnicy.

Ostatecznie Adrian i Łukasz 
zajęli 37 miejsce, co jest wielkim 
sukcesem, biorąc pod uwagę ilość 
ekip uczestniczących w Turnieju. 

Gratulujemy!
Inf. własne
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklama

reklama

reklama

Stomatologia rodzinna

lek. stom. D. Wałęga-Bąk 
Tel. 604 441 609   Przyjęcia: NFZ i prywatnie

- RTG Cyfrowe
- Kompleksowe leczenie stomatologiczne
- Protetyka

Dzierżawa dla PUWiS - radni zażądali od gminy kompletu dokumentów 

Czy burmistrz ma coś jeszcze do ukrycia?
Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej na rzecz PUWiS na okres 15 lat, bo burmistrz nie 
ujawnił radnym chociażby listy inwestycji, jakie będzie musiało w tym czasie wykonać przedsiębiorstwo. Planów, w których może znaleźć się chociażby 
budowa sieci kanalizacyjnej w Karsku, gdzie jak informowaliśmy R. Czapla posiada atrakcyjne grunty pod budowę. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 
podczas minionej, środowej sesji Rady Miasta. 

Konsekwencją wyrażenia zgo-
dy na dzierżawę sieci będzie 
podpisanie umowy o Partner-
stwie Publiczno Prywatnym, 
przez obie strony tj. miasto i PU-
WiS. Umowa ta określa szczegó-
łowo sposób świadczenia usług 
w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków, w tym zarządzania, 
utrzymania i eksploatacji sieci. 
Tyle, że radnym treści tego waż-
nego dokumentu już nie poka-
zano. Co więcej, nie ujawniono 
także treści załącznika zawiera-
jącego listę inwestycji wod.-kan., 
jakie w okresie dzierżawy mają 
zostać wykonane przez PU-
WiS. Pomijając już fakt, że cała 
uchwała została „dokoptowana” 
na prędce do programu sesji ma-
jącej pierwotnie się odbyć tylko 
w temacie problemów finanso-
wych szpitala (o tym piszemy w 
numerze).  Radni nie mieli, za-
tem możliwości dokładnie jej 

przeanalizować, a przecież cho-
dzi o dzierżawę majątku warte-
go 80 mln złotych i inwestycje 
decydujące o kierunku rozwoju 
gminy. Zwrócił na to uwagę rad-
ny Michał Krata i dlatego zło-
żył wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad uchwały w sprawie dzier-
żawy. – Proszę pokazać nam naj-
pierw umowę PPP i załącznik in-
westycyjny, a całą uchwałę skie-
rować pod obrady komisji. Jak 
mamy głosować nad czymś, cze-
go tak naprawdę nie widzimy - 
pytał retorycznie radny. 

Wtórował mu radny Mar-
cin Nieradka. – Cieszymy się, że 
wojna, jaką gmina prowadziła z 
PUWiS-em dobiega końca, ale 
nie mam zamiaru brać odpowie-
dzialności za to, czego nie wiem. 
Zwłaszcza po publikacji w DN, 
dotyczącej działek burmistrza i 
planów skanalizowania tego te-
renu, jakie mają się znaleźć w 
załączniku do umowy z przed-

siębiorstwem – podkreślił radny. 
Wiceburmistrz Krzysztof Ko-

libski, który w tym dniu repre-
zentował organ wykonawczy 
(burmistrza nie było, chociaż to 
na jego wniosek w środę odby-
ła się sesja), odmówił radnym 
pokazania dokumentów, o któ-
re proszą. Stwierdził też, że sama 
umowa nie różni się od tej, którą 
gmina miała podpisać z Niem-
cami. Nie omieszkał jednak rad-
nym wytknąć, że nie mają oni 
kompetencji by wpływać na jej 
zapisy, ani też na kształt załącz-
nika zawierającego planowa-
ne inwestycje. Pytanie tylko jak 
później radni mieliby przyjąć 
Wieloletni Plan Inwestycyjny, do 
którego wspomniane inwestycje 
muszą zostać wpisane. Uchwale-
nie tegoż planu leży już tylko w 
kompetencji RM.  

Wniosek M. Kraty popar-
ło 8 radnych, 5 było przeciw. 
To jednak za mało, aby został 

on przyjęty. Zgodnie z przepi-
sami, w przypadku sesji zwoła-
nych w trybie nadzwyczajnym 
(na wniosek burmistrza), wnio-
sek taki, aby został zatwierdzo-
ny, musi uzyskać poparcie bez-
względnej liczby radnych, czyli 
11. Wobec tego Przewodniczący 
RM, P. Słomski, zarządził więc 
głosowanie nad uchwałą o wy-
rażeniu zgody na dzierżawę sie-
ci wod. -kan. PUWiS-owi. Ilość 

głosów „za” i „przeciw” była 
taka sama (6 do 6) i tym samym 
uchwała nie została rozstrzy-
gnięta (a nie jak błędnie donosi 
UM - odrzucona). 

Teraz ruch leży po stronie bur-
mistrza R. Czapli. Jeśli napraw-
dę zależy mu na definitywnym 
zakończeniu trwającego przez 
ostatnie 5 lat kryzysu w obszarze 
gospodarki wod.-kan., winien 
przedłożyć dokumenty, o które 
wnioskowali radni - tak dla za-
chowania transparentności. 

No chyba, że burmistrz poza 
działkami w Karsku, ma jeszcze 
coś, czym raczej chwalić się nie 
chce, a co wpisał do planu inwe-
stycji wodno-kanalizacyjnych?

MS

Radni przed wyrażeniem zgody na dzierżawę sieci wod. kan. na rzecz PUWiS chcą 
wiedzieć, czy gmina zobowiązała spółkę do budowy kanalizacji w Karsku, gdzie 
swoje grunty posiada burmistrz R. Czapla

W Wyszomierzu jak w bajce 

„Bielona” wieś
Zwyczaj pokrywania wapnem wczesną wiosną pni drzew był 
kiedyś powszechny. Ostatnio jednak coraz rzadziej możemy 
zobaczyć świeżo pobielone drzewa…, ale nie w Wyszomie-
rzu!

Tutaj jak za danych czasów 
mieszkańcy prawie „jak jeden” 
podtrzymują tradycje dokony-
wania tego wiosennego zabie-
gu sanitarnego. Zwalczanie pa-
sożytów przy pomocy środ-
ka działającego dezynfekująco i 
odkażająco (takie działanie ma 
wapno) stanowi według niektó-
rych uzasadnienie tego zabiegu. 
Inni twierdzą, że bielenie drzew 
owocowych wykonuje się w celu 

zabezpieczenia pni i kory drzew 
przed uszkodzeniami, wynika-
jącymi z nagłych zmian tempe-
ratury, następujących i schyłku 
zimy, dlatego należy ten zabieg 
wykonywać już w styczniu. Tak 
czy siak pobielone drzewa wy-
glądają bardzo ładnie i powsta-
je wrażenie, że robi się jaśniej i 
czyściej. Wieś Wyszomierz jest 
przykładem, że nawet z powo-
dów estetycznych należy ten 

zwyczaj podtrzymywać. Tutaj, 
jak pokazują wykonane w nie-
dzielę zdjęcia, nie trzeba miesz-
kańcom tego tłumaczyć. Jak ni-
gdzie, prawie wszyscy w Wy-
szomierzu „bielą” wapnem swo-

je drzewka.  I to nie tylko te na 
prywatnych posesjach, ale tak-
że te drzewa, które tworzą pięk-
ną aleję wzdłuż głównej drogi 
we wsi. 

sm
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„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”
Niespodziewanie odeszła od nas wspaniała osoba

Pani Sabina Gańczak
Będzie nam brakowało Twojej energii, pogody 

ducha, życzliwości.
Składamy 

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 
rodzinie i bliskim 

Dyrektor i pracownicy Nowogardzkiego Domu Kultury

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po 
sobie, Jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...” 

św. Jan
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 

O śmierci naszej wspaniałej śpiewaczki 
i poetki zarazem z zespołu „Wesoła Ferajna”

Pani Sabinki Gańczak
Rodzinie i Bliskim 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa Mirosława Przybyłek z Rodziną

KONDOLeNCje KONDOLeNCje

 Nadjeziorna atrakcja – zapachowa fontanna 

Można ją nie tylko zobaczyć, ale poczuć
Całe szczęście, zapewnienia władz o rzekomej ostatecznej likwidacji nowogardzkiej atrakcji nadjeziornej okazały się nieprawdziwe. Byłoby, bowiem wiel-
ką szkodą, aby nasi miłośnicy inhalacji zapachowych przesiadujący na ławkach wokół fontanny zostali pozbawieni tego dobrodziejstwa.

Wielokrotnie informowali-
śmy, że dzięki naszej władzy lo-
kalnej, mieliśmy dotychczas do 
dyspozycji, okresowo funkcjo-
nujące, dodatkowe atrakcje usy-
tuowane w okolicach tzw. Okrą-
glaka. Po większych opadach 
wybijają tutaj bowiem, niczym 
ożywcze źródła, prosto z wnę-
trza ziemi przynajmniej dwie 
dodatkowe fontanny. Stanowią 
one istotne urozmaicenie zapa-
chowej monotonii, jaka zwy-
kle panuje w tym miejscu. Moż-
na nawet zaryzykować twierdze-
nie, że gdy fontanny już wybija-
ją to mamy za darmo prawdziwe 
„szaleństwo zapachów” wywo-
łujące porównywalne emocje do 

tych, jakie powoduje (to już nie 
darmowa - kosztuje około 6 tys. 
miesięcznie) „feeria barw” emi-
towana przez dwie inne fontan-
ny stale funkcjonujące w tej oko-
licy (jedna na brzegu druga na 
„wodzie” w głębi jeziora).  Po-
nieważ głównych zadaniem no-
wogardzkiego Ratusza nie jest 
prowadzenie spraw miejskich i 
służba obywatelom, ale odkry-
wanie przed nieświadomymi za-
grożenia mieszkańcami, odpo-
wiedzialności DN za wszelkie 
zło i braki tubylcze (patrz miej-
ska propaganda) to i nasze do-
niesienia o lokalnej atrakcji w 
postaci fontann zapachowych 
były także ustawicznie przez lata 

dementowane przez Urząd. Na 
początku tego roku stwierdzo-
no już niezbicie, że niewątpliwie 
nie tylko się mylimy, ale kłamie-

my w tym temacie. Nawet, jeśli 
bowiem niekiedy wcześniej jakiś 
mały zapaszek można było wy-
czuć tylko wtedy, gdy nosem do-
tykało się gleby, to po zakończo-
nych właśnie genialnych inwe-
stycjach burmistrza pod nauko-
wo brzmiącym tytułem „Roz-
dział sieci sanitarnej od ogól-
nospławnej”, nastąpiła całkowi-
ta i nieodwołana likwidacji za-
pachowych fontann.  Całe szczę-
ście to jednak my mieliśmy ra-
cję i wykazały to środowe opa-
dy. Już w godzinach popołu-
dniowych, co pokazuje załączo-
ne zdjęcie, wybijać zaczęło i in-
halacyjny strumień (pełen ko-
stek zapachowych z gówien) po-

płynął bystro aleją w stronę je-
ziora. Wystarczyło tutaj przy-
być, aby powąchać. Nawet moż-
na to dobrodziejstwo zapacho-
we zanieść domownikom. Wy-
starczy przejść się po widocznej 
alejce i wokół fontanny, aby za-
pachy pozostały na podeszwach 
na długo. I to jest bardzo dobra 
wiadomość- atrakcja nasza wiel-
ka pozostaje, więcej nie trzeba 
już ulewy, wystarczy systema-
tyczny zwykły opad żeby dzia-
łała! A wszystko zawdzięcza-
my władzy naszej, która tylko ze 
skromności swojej udaje, że nie 
ma nic wspólnego z tym dobro-
dziejstwem. 

Marek Słomski 

Czytelnicy dzwonią 

Co to za kołchoz?
Do redakcji zadzwoniła pew-

na osoba, która jak się okaza-
ło, jest mieszkańcem Golenio-
wa, ale z powodów zawodo-
wych często przyjeżdża do No-
wogardu. - Jak widzę te worki, co 
parę metrów przy głównej ulicy – 
mówi nasz rozmówca- to przy-
chodzi mi na skojarzenie jakiś 
kołchoz. Brakuje tylko, aby sprzą-
tającym założyć jeszcze watów-
ki i gumowce…. Co to za demon-
stracja przecież dzisiaj nikt tak 
nie sprząta ulic- kończy.  Dzwo-
niący do nas goleniowianin nie 
może przypuszczać, że przecież 
tutaj nie o sprzątanie i skutecz-
ne posprzątanie tu chodzi tylko 
właśnie o demonstrację, poka-
zanie wszystkim, że się sprząta. 
Każda czynność lokalnej władzy 
gdzie indziej zwyczajna u nas to 
jest wydarzenie nadzwyczajne, 
a zaczyna się z rana od tego, że 
burmistrz przychodzi do pracy, 

co już jest wydarzeniem samym 
w sobie, i potem, gdy podpisuje 
jakieś dokumenty bądź wykonu-
je inne czynności przewidziane 
ustawą i zawarte w jego umowie 
o pracę. Nadzwyczajność tych 
zdarzeń nie może ujść uwadze 
obywateli, dlatego wszystko jest 
fotografowane i potem powiela-
ne, co najmniej na trzy sposoby 
na urzędowej stronie i w biulety-
nie (średnio 20-30 wizerunków 
burmistrza w każdym 20 stro-
nicowym wydaniu) oraz w tzw. 
niezależnym portalu. Tam też 
dodatkowo pewna grupa naj-
mitów pozostaje w stałym i nie-
imającym się żadnemu rozumo-
wi zachwycie nad „Słońcem na-
szem” w tym jego dziełem emi-
towanym w cotygodniowych 
odcinkach pt „ Porządki w Gmi-
nie Nowogard”. Kończąc jednak 
z  science fiction, a wracając do 
prozy sprzątania, to sprzątanie 

rzeczywiście się odbywa, ale tyl-
ko tam gdzie odpowiednio wy-
soka statystycznie liczba osób 
może je zobaczyć, czy to po-
przez oglądanie sprzątających, 
czy też oglądanie leżących, co 5 
metrów worków (notabene wy-

pełnionych w 1/10 swojej obję-
tości – chodzi bowiem, aby wor-
ków było dużo wtedy je wyraź-
nie widać - patrz zdjęcia). Nie 
zobaczysz sprzątających i sprzą-
tania zaś tam, gdzie według al-
gorytmu urzędowej propagan-
dy, nie opłaca się sprzątać z po-
wodu zbyt małej liczby ewentu-
alnych widzów mogących po-
dziwiać burmistrza i sprawność 
Jego gospodarskiej ręki.  I ta 
druga opcja dotyczy większości 
ulic miejskich, nawet tych poło-
żonych w centrum. Wiele przy-
kładów zaniedbanych zaśmieco-
nych miejsc już pokazywaliśmy. 
Notorycznie np. nie jest sprząta-
na ulica Rzeszowskiego. Na zdję-
ciu prezentujemy zdechłego pta-
ka, który leży obok chodnika na 
ulicy Rzeszowskiego od kilkuna-
stu dni (wczoraj minęło 10 dni). 
Mamy to policzone dokładnie, 
ponieważ nasz reporter udaje 

się tam codziennie, aby odnoto-
wać ewentualnie, w jakim czasie 
ta śmierdząca już padlina zosta-
nie usunięta przez Najwyższego 
Sprzątającego.  

red.

Z zapachowej fontanny prosto do jezio-
ra płynie to szambo fontanna 

Worków dużo, śmieci (piasku) w nich 
mało – ale o to chodzi aby worki świat 
zobaczył

Zdechły ptak już śmierdzi. Tylko pa-
trzeć jak zaczną go rozwlekać psy czy 
koty, oczywiście razem z bakteriami. 
Ale w takich miejscach to waśnie psy i 
koty robią u nas za sprzątających.       
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Kolejne pieniądze dla szpitala, tym razem na leczenie pacjentów

Zamiast poważnej debaty, chcieli pokazu chwały
Rada Miejska wyraziła ostatecznie zgodę na dofinansowanie szpitala kwotą 326 tys. złotych w Nowogardzie. Zanim doszło do głosowania, z sytuacji, w ja-
kiej znalazła się nowogardzka placówka zdrowia, tłumaczył się dyrektor placówki. Nie obyło się też bez wygłaszania laudacji na cześć dyrektora, ponoć su-
per- menadżera, mimo wyraźnego deficytu w budżecie placówki. 

Przypomnijmy, że K. Lembas 
zwrócił się do burmistrza z wnio-
skiem o „zbilansowanie” działal-
ności szpitala. Chodzi (na razie) o 
kwotę 326 tys. zł. Są to pieniądze 
z tytułu niewykupionych przez 
NFZ nadwykonań za zeszłorocz-
ny kontrakt. Na wniosek K. Lem-
basa, R. Czapla wyciągnął rękę 
po pieniądze do rady miejskiej, 
wnosząc o zwołanie w trybie pil-
nym sesji. Posiedzenie odbyło się 
w minioną środę. Poza radnymi, 
urzędnikami i dyrekcją szpitala, 
do sali obrad przybyli… ordyna-
torzy szpitala i pielęgniarki. Same-
go burmistrza nie było. 

Burmistrz zaproponował rad-
nym, aby manko w kasie szpita-
la pokryć z wpływów, jakie z ty-
tułu korzystania z majątku wod. 
– kan. gminy wpłacił, PUWiS. Za-
nim radni przeszli do głosowania 
i debaty, głos oddano dyrektoro-
wi Szpitala, K. Lembasowi. Wy-
raźne zdenerwowany lub spra-
wiający takie wrażenie dyrektor-
-menadżer, stojąc przed Radą ze 
spuszczoną głową, wydukał kilka 
zdań o źródle problemów, sczytu-
jąc dane liczbowe z pomiętej kar-
ki. Przyznał, że szpital znalazł się 
w trudnym miejscu i, że od koń-
ca września znika pojęcie „nad-
wykonań”. NFZ ma wyliczać kon-
trakt ryczałtowo, biorąc pod uwa-
gę procedury medyczne wykona-
ne w latach poprzednich. Słowem, 
nie będzie płacić za to, co szpital 
wykona poza przyznawanym kon-
traktem. To oznacza, że jeszcze w 
tym roku naszemu szpitalowi gro-
zi strata w wysokości… ponad 1 
mln 137 tys. zł!

Niektórzy radni do wyjaśnień K. 
Lembasa mieli spory dystans. Pró-
bowali ustalić, czy szpital musiał 
znaleźć się w tak złej sytuacji? Czy 
można było zrobić coś, by osiągać 
większe możliwości dochodowe? 
Pytali m.in., dlaczego do dnia dzi-
siejszego niewykorzystana jest w 
całości stara bryła szpitala. Przy-
pomnieli, że były tam plany uru-
chomienia oddziału paliatywne-
go. Tu dyrektor Lembas zapew-
niał, że dyrekcja dokonała rzeko-
mo szczegółowej analizy otwarcia 
takiego oddziału, ale ze względu 
na ilość pacjentów, których moż-
na by tam przyjąć, plan ten był-
by nieopłacalny. K. Lembas oznaj-
mił radnym, że wolne pomiesz-
czenia, gdzie wcześniej funkcjo-
nował szpital, zostaną zadyspono-
wane na kolejne gabinetu specja-
listyczne m.in. dermatologię. Na 
parterze, w niedalekiej przyszłości 

będą się znajdowały gabinety noc-
nej i świątecznej opieki - zgodnie z 
wolą obecnego ministra zdrowia, 
nocna opieka wraca do szpita-
li. Radni dopytywali też o kwestię 
odmów przyjmowania pacjentów, 
którzy zgłaszają się na izbę przy-
jęć, bądź są tam przywożeni przez 
pogotowie ratunkowe. Tu dyrek-
tor stwierdził, że odsyłani są tyl-
ko pacjenci, którzy nie mogą być 
leczeni u nas - zgodnie z umową 
z NFZ. Nie wiadomo tylko, czy K. 
Lembas miał np. na myśli histo-
rię pacjenta opisywaną niedawno 
przez DN, który zgłosił się na izbę 
przyjęć z wysokim ciśnieniem, ale 
nawet nie został zbadany. Mężczy-
znę odesłano na dyżur nocny. 

Były też pytania o realne kosz-
ty funkcjonowania placówki. I tu 
wyszło niejako szydło z worka. 
Otóż wbrew podstawowym regu-
łom zarządzania, okazuje się, że w 
naszym szpitalu koszty osobowe 
(pensje) pochłaniają 75% wydat-
ków szpitala. Tu warto dodać, że 
próg ten nie powinien być wyższy 
niż 60%. Dla przykładu w gole-
niowskim szpitalu wynosi 61.2%. 
Radni pytali, z czego to wynika i 
jak kształtują się pensje lekarzy - 
mówi się na mieście, że zarabia-
ją oni za dużo, nawet w stosunku 
do lekarzy pracujących w Niem-
czech, powiedział otwarcie je-
den z radnych. Dyrektor Lembas 
nie bardzo chciał o takich szcze-
gółach rozmawiać. Przyznał jed-
nak, że na rynku brakuje lekarzy, 
więc aby ich utrzymać, lub „ścią-
gnąć” do nas do pracy - trzeba 
oferować lepsze od innych stawki 

za godzinę. Tak stało się ostatnio, 
kiedy Lembas „podkupił” jedne-
go z lekarzy pracujących na od-
dziale wewnętrznym goleniow-
skiego szpitala, oferując mu za go-
dzinę pracy 10 zł więcej. Na to jak 
się okazuje pieniądze są – pytanie, 
czy to nie jest błędne koło? Leczyć 
może i będzie miał kto, ale prze-
cież szpital to nie worek bez dna. 
Pensje przecież rosnąć nie mogą 
w nieskończoność. Każda licyta-
cja też ma zawsze jakieś granice. 

Oprócz radnych zadających py-
tania sensowne i w temacie (głów-
nie J. Pawlak i R. Kwiatkowski), 
byli też tacy, którzy skupili się na 
wygłaszaniu laudacji na temat dy-
rektora szpitala, albo niczym nie-
uzasadnionych deklaracji wstęp-
nych, że Lembas to zna się na eko-
nomii (ciekawe, więc kto zrobił 
dług?). Jedną z takich przejmują-
cych przemów w obronie Lemba-
sa, (którego notabene nikt prze-
cież nie atakował - dyskusja była 
o konieczności pokrycia manka 
szpitala) wygłosiła Jolanta Bedna-
rek. Radna niemalże całą dyskusję 
milczała, aż w końcu orzekła, że 
Lembas to najlepszy dyrektor, jaki 
mógł się nam trafić w całej galak-
tyce. Wtórowała jej radna Anna 
Wiąz, która ku zaskoczeniu całej 
niemalże sali debatę nad szpita-
lem widziała tylko w politycznych 
barwach.  W obronie dyrekto-
ra -menadżera, stanęła też Halina 
Szawan, naczelna pielęgniarka w 
szpitalu. Jej zdaniem dyrektor jest 
niezwykle wytrwały, ale i umęczo-
ny… nie dość, że jest pod pręgie-
rzem NFZ, to jeszcze teraz rada 

mu ponoć „dokłada” zadając py-
tania, zamiast jak można było zro-
zumieć intencje wypowiadającej 
słowa - po prostu przyjść, przegło-
sować i nic nie gadać. Wypowiedź 
pielęgniarki pracującej już od 43 
lat w szpitalu musiała wywołać 
ostrą reakcję radnych - ci przypo-
mnieli, że muszą decydować o po-
ważnej kwestii, co też wymaga od 
nich zadawania pytań i dokładne-
go rozpoznania sytuacji. Meryto-
rycznie do sprawy podszedł za to 
Jan Słaby, wicedyrektor szpitala. 
Przekazał radnym kilka szczegó-
łowych, dość nowych informacji, 
dotyczących kosztów, jakie szpi-
tal ponosi chociażby z tytułu usu-
wania awarii sprzętu medycznego, 
czy konieczności wykonywania 
niezbędnych remontów, za co nie 
płaci NFZ. Średnio na rok z tego 
tytułu szpital wydaje 200 tys. zło-
tych. 

Debata trwała przeszło trzy go-
dziny. Radni ostatecznie jedno-
głośnie zgodzili się, aby gmina 
przelała szpitalowi brakujące pie-
niądze. Czy to koniec problemów 
szpitala? Z pewnością nie. Tyl-
ko się obejrzeć, jak dyrektor Lem-
bas, stanie ponownie przed rad-
ną i wyciągnie rękę po pieniądze z 
budżetu. Pytanie, skąd wtedy rad-
ni na to wezmą i jak długo będą 
akceptować taki a nie inny sposób 
zarządzania placówką - taki, któ-
ry ostatecznie jednak doprowa-
dził do destabilizacji finansowej 
szpitala. 

Warto dodać, że to kolejne pie-
niądze jakie rada przekazała na 
rzecz szpitala, choć pierwsze jakie 

mają pokryć koszty leczenia pa-
cjentów. Wcześniej, dzięki decyzją 
rady w szpitalu wymieniono wy-
służony sterylizator, a także wy-
remontowano oddział dziecięcy. 
W roku 2010 decyzją ówczesnej 
rady zaciągnięto kredyt na dokoń-
czenie nowej bryły szpitala, które-
go wartość z odsetkami to ponad 
26 mln złotych. Kredyt ten gmina 
spłaca do dziś. 

Marcin Simiński

 Nasz komentarz 
Napisaliśmy w ostatnim cza-

sie już prawie wszystko o sytuacji 
formalnej i ekonomicznej nasze-
go szpitala oraz o okolicznościach 
związanych z mankiem, który w 
środę, pokryła, decyzją radnych, 
Gmina z pieniędzy podatników. 
Niemniej środowa sesja ujawniła 
jeszcze dodatkowe aspekty opisu-
jące sytuację i w zakresie zarządu 
wewnętrznego szpitala, jak i rzu-
cające jakieś światło na niestety 
kiepską perspektywę przyszłości. 
Zatrważające jest to, że dyrektor 
szpitala nie przedstawił żadnego 
pomysłu ekonomicznego – mok-
niemy, bo deszcz pada - tak moż-
na określić diagnozę Lembasa, ob-
winiającego przy tym o ów deszcz 
Rząd, a o brak parasola Radę. Na 
dodatek zamiast zaprezentować 
merytoryczne uzasadnienie ak-
tualnej sytuacji i wizje przyszło-
ściowego wyjścia ściągnął zało-
gę, aby z dyskusji o meritum, czy-
li o pieniądzach publicznych urzą-
dzić emocjonalny pokaz własnej 
„Chwały i Sławy”. Niestety część 
radnych, i to nie tylko mniejszo-
ści, dala się wciągnąć w tę grę po-
zorów, powierzchownych po-
chlebstw, nieracjonalnych emo-
cji i zwykłego „gadania nie na te-
mat”. Pieniądze jednak to bardzo 
konkretna rzeczywistość i żadne 
bałamuctwo jej nie zagada. Jeśli 
Lembas bez żadnych warunków 
dostał 326 tys. złotych poczeka-
my, kiedy przyjdzie po następne. 
Być może wtedy nie tylko radni 
Kwiatkowski i Pawlak (przewod-
niczący Rady w tej sytuacji obec-
ności, zabierającej głos dużej gru-
py osób z zewnątrz, skupiał się na 
prowadzeniu obrad) zażądają fak-
tów, a nie bajek bądź zaproszeń na 
„otwarcia”. Dla nas od dawna jest 
oczywiste, że szpital pilnie potrze-
buje zmiany personalnej kierow-
nictwa, zwłaszcza dyrektora. I ta 
oczywistość wynika ze zdrowo-
rozsądkowej analizy tego, co było, 
co jest i co będzie…

   red. 

Dyrektor Lembas ze spuszczoną głową tłumaczy się radnym z tego, dlaczego szpital jest zadłużony
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Czesława Kędzierska: lat 77, zmarła 11.04.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 14.04.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Dariusz Matuszów: lat 53, zmarł 11.04.2017 r., pogrzeb odbył 
się 13.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Marta Borzęcka: lat 99, zmarła 12.04.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 15.04.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Nowacka: lat 86, zmarła 11.04.2017 r., pogrzeb odbę-
dzie się 14.04.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Sabina Gańczak: lat 83, zmarła 12.04.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 15.04.2017r., o godz. 11:30 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Największe Święta Katolickie – 
harmonogram Mszy Świętych, 
nabożeństw, spowiedzi i święcenia 
pokarmów w parafiach nowogardzkich

Parafia pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie

WIeLKI PIĄTeK 
W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciem-

nicy od godz. 9:00
Misterium Męki Pańskiej i No-

wenna do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 15:00

Nabożeństwo adoracji Krzyża 
o godz. 18:00

Adoracja przy Grobie Pańskim 
do godz. 24:00

WIeLKA SOBOTA 
Adoracja od godz. 9:00
Adoracja Matki Różańcowej 

od 17:00
Ruch rodziny Nazaretańskiej 

od godz. 18:00
Błogosławieństwo pokarmów 

na stół wielkanocny od godz. 
12:00 do 15:00, co pół godziny

Poświęcenie pokarmów: Są-
polnica o godz.10:00, Konarze-
wo 10:30, Jarchlino 10:45, Kuli-
ce 11:00.

Wigilia Paschalna w naszym 
kościele rozpocznie się o godz. 
20:00

NIeDZIeLA ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃSKIeGO 

Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 5: 00, o godz. 6:00 
Procesja Rezurekcyjna dookoła 
kościoła i pierwsza Msza św. 

W tym dniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 7:30. Zapraszamy 
jeszcze na Msze św. o godz. 9:00, 
11:00, 12:30, i na godz.18:00. 

WIeLKANOCNY PONIeDZIA-
Łek 

Msze św. według porządku 
niedzielnego

Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie

WIeLKI PIĄTeK
W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciem-

nicy od godz.8:00 do wieczornej 
liturgii. 

Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 zapraszamy w od 
godz.11:00 do 12:00. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej dla wszystkich oraz rozpo-
częcie Nowenny przed Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia oraz Ko-
ronka o godz. 15:00. 

Liturgia Wielkiego Piątku roz-
pocznie się o godz. 19:00. Po za-
kończeniu liturgii Najświętszy 
Sakrament zostanie przenie-
siony do Grobu Pańskiego. Ad-
oracja przy Grobie Pańskim do 
godz. 23:00. 

Liturgia Wielkiego Piątku w 
Olchowie o godz.17:00, a w Dą-
browie o godz.18:00.

WIeLKA SOBOTA
Adoracja od godz. 8:00 do 

godz. 20:30
Błogosławieństwo pokarmów 

na stół Wielkanocny w Koście-
le parafialnym od godz. 8:00 do 
14:00. 

 Błogosławieństwo pokar-
mów na wioskach: Warnko-
wo godz.9:00; Karsk godz.9:15; 
Ogorzele godz.9:30; Dą-
browa godz.10:00; Wojcie-
szyn godz.10:30; Olchowo 
godz.11:00; Kolonia Olchowo 
godz.11:15. 

Wigilia Paschalna w na-
szym Kościele rozpocznie sie o 
godz.20:30. 

Wigilia Paschalna w Dąbrowie 
o godz.21:00.

NIeDZIeLA ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃSKIeGO

Od godz.6:00 Procesja Re-
zurekcyjna dookoła kościoła i 
pierwsza Msza święta. Kolejne 
Msze świete o godz.9:30; 11:00; 
12:30; 14:00 (chrzcielna) oraz o 
godz.18:00

WIeLKANOCNY PONIeDZIA-
Łek 

Msze św. według porządku 
niedzielnego

Parafia pw. Matki Bożej 
Fatimskiej w Nowogardzie
WIeLKI PIĄTeK
Nabożeństwo Drogi Krzyżo-

wej w Nowogardzie o godz. 
15:00, w Miętnie o godz. 14:00 
i w Lestkowie o godz. 14:30. Li-
turgia Wielkiego Piątku o godz. 
18:00 i adoracja Pana Jezusa 
przy Grobie Pańskim.

WIeLKA SOBOTA
Poświęcenie pokarmów: No-

wogard o godz. 10:30, 10:45 i 
11:00 

W Miętnie o godz. 10:30 i w 
Lestkowie o godz. 11:00 

Liturgia Wigilii Paschalnej o 
godz. 20:00

Adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim od godz. 8:00 
do godz. 20:00 

NIeDZIeLA ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃSKIeGO

Msza św. Rezurekcyjna o godz. 
6:00. Msza św. o godz. 12:00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 9:00.

W Miętnie Msza św. o godz. 
10:00 i w Lestkowie Msza św. o 
godz. 11:00

PONIeDZIAŁeK WIeLKA-
NOCNY 
Msze św. jak w każdą niedzielę.

Opr. DŚ i MR

Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jesz-
cze było ciemno, Maria Magda-
lena udała się do grobu i zoba-
czyła kamień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go po-
łożono. Wyszedł więc Piotr i ów 
drugi uczeń i szli do grobu. Bie-
gli oni obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Pio-
tra i przybył pierwszy do gro-
bu. A kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł po-
tem także Szymon Piotr, idą-
cy za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płót-
na oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie razem 
z płótnami, ale oddzielnie zwi-
niętą na jednym miejscu. Wte-
dy wszedł do wnętrza także i 
ów drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. Ujrzał 
i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, /któ-
re mówi/, że On ma powstać z 
martwych. (J 20,1-9)

Wczesny ranek, gdy jeszcze 
było ciemno, uczniowie Jezu-
sa siedzą i rozprawiają co mają 
z sobą teraz zrobić. Ich Pan nie 
żyje. Wczesny ranek, gdy jeszcze 
było ciemno, a według najnow-
szego przekładu Biblii, gdy jesz-
cze panowały ciemności, Maria 
z Magdali, udaje się po upływie 
szabatu do grobu, by namaścić 
wonnościami ciało zmarłego Je-
zusa. Jeszcze panowały ciemno-
ści. Nie chodzi tu tylko o mo-
ment dnia, ale patrząc w sen-
sie duchowym: gdy panowały 
ciemności, gdy jeszcze Szatan 
był przekonany o swoim zwy-
cięstwie, rozgrywają się wielkie 
rzeczy. Maria z Magdali widzi, 
że grób Jezusa jest pusty. Ma-
ria jest pierwszym świadkiem 
pustego grobu. Św. Piotr, któ-
ry przybył na prośbę niewia-
sty, jako pierwszy do tego grobu 
wszedł, ale jako pierwszy uwie-
rzył Jan. Te trzy osoby są wspól-
nie pierwszymi świadkami 
Zmartwychwstania. Świadkami 
zmartwychwstania czy puste-
go grobu? Ktoś mógłby powie-
dzieć, że pusty grób nie może 
być dowodem Zmartwychwsta-
nia. Może ciało wykradziono? 
Może przeniesiono je po upły-
wie szabatu w inne miejsce? Pa-
pież Benedykt XVI opisując 
to wydarzenie zaprasza nas do 
postawienia sobie innych py-
tań: Czy moglibyśmy pogodzić 
Zmartwychwstanie z pozosta-
niem zwłok Jezusa w grobie? 
Czy Jezus rzeczywiście zmar-
twychwstałby, jeśli nadal Jego 

ciało spoczywałoby w grobow-
cu? Jaki byłby to wtedy rodzaj 
Zmartwychwstania? Świadko-
wie zmartwychwstałego Pana 
nie znaleźli Jego ciała, którego 
szukali. Maria z Magdali, Piotr 
i Jan- każdy z nich doświadczył 
pustego grobu, ale każdy z nich 
potrzebował innego czasu by 
ten fakt zrodził w nich wiarę w 
Zmartwychwstanie. Pusty grób 
jest otwarty dla nas wszyst-
kich, aby każdy, w odpowied-
nim dla siebie czasie doświad-
czył tam Zmartwychwstałego. 
Pusty grób jest dla nas otwarty, 
ale czy mamy odwagę do nie-
go zajrzeć? My boimy się cier-
pienia. Boimy się śmierci. Bo-
imy się grobów. Jezus chce dziś 
nam powiedzieć, że jeśli nie do-
świadczymy śmierci to nie mo-
żemy doświadczyć Zmartwych-
wstania. Nie musi to być śmierć 
fizyczna. Może być to nasze du-
chowe umieranie: dotknięcie 
życiowego dna, poczucie po-
rażki, beznadziejności i bezsen-
su. Moje doświadczenie grzesz-
ności może doprowadzić do 
Zmartwychwstania, tylko mu-
szę odważyć się wyjść z mojego 
grobu. Co nim dzisiaj jest? Co 
jest moim grobem zamkniętym 
kamieniem, że nie mogę wyjść 
do nowego życia? Jan, jak sam 
nam podaje w dzisiejszym frag-
mencie Ewangelii, będąc tam, w 
pustym grobie, zobaczył i uwie-
rzył. Nie ma Go tu- Zmartwych-
wstał. To co Jezus zapowiadał- 
stało się. To, co było porażką 
stało się tryumfem uczniów Je-
zusa. Mam jak Piotr i Jan po-
biec do grobu Pana. Zobaczyć, 
że Jego tam nie ma. Jan osobi-
ście doświadczył i swoją posta-
wą zaprasza nas do zobaczenia i 
uwierzenia. Może w twoim ser-
cu panują jeszcze ciemności, w 
twoim sercu jest wczesny ra-
nek, ale gdy jest jeszcze ciemno. 
Oddaj dzisiaj Zmartwychwsta-
łemu ciemności swojego ser-
ca! Proś Jezusa o ducha nadziei 
dla siebie. Proś abyś doświad-
czył pustego grobu, abyś zoba-
czył i uwierzył. Byś mógł swo-
im sercem wyznać: nie ma Go 
tu. Zmartwychwstał! 

ks. Krystian Dylewski



14-20.04.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z głębokim żalem żegnamy 

śp. Jerzego Holza 
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia 
wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie 
składają Uczniowie Szkoły Muzycznej 

w Nowogardzie 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Jana 

Dankowskiego
serdeczne 

podziękowania 

składa Rodzina 

PODZIęKOWANIAKONDOLeNCje

Wyrazy szczerego współczucia  
dla rodziny zmarłego

Jerzego Ratki
Pozostanie w naszej pamięci,  
jako dobry i uczynny kolega

 Zarząd Koła PZW “Tęczak”

KONDOLeNCje

Koło PZW zorganizowało zawody wędkarskie

Rozdano puchary
Zawody wędkarskie spławikowe o Mistrzostwo Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 36 w No-
wogardzie na 2017 rok, rozegrano w dniu 09.04.2017 roku (niedziela,) na Kanale Świniec w 
Kamieniu Pomorskim. W zawodach wzięło udział 64 zawodników, w tym 4 juniorów. 

Pogoda była wymarzona, lek-
ki wietrzyk, słońce świeciło przy 
lekkim zachmurzeniu. Po powi-
taniu wszystkich uczestników 
przez Prezesa Koła kolegę Kazi-
mierza Ziembę, przedstawił on 
członków nowego Zarządu, któ-
ry został wybrany na Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym w 
lutym tego roku. Nawiązał on 
również do przypadającego w 
tym roku 60-cio lecia powstania 
Koła MG PZW nr 36 w Nowo-
gardzie. Następnie głos zabrał 
Sędzia Główny zawodów - Ła-
dysław Luberadzki, który przed-
stawił regulamin zawodów. Po 
losowaniu o godz. 8:30, rozpo-
częły się zawody, które trwały do 
godziny 11:30.

Wyniki zawodów: 
W kategorii Junior 
Mistrzem Koła MG PZW zo-

stał kol. Kowalczyk Miłosz z wy-
nikiem 3,940 pkt 

II miejsce Załuski Jakub z wy-
nikiem 0,880 pkt 

III miejsce Leonik Mateusz z 
wynikiem 0,535 pkt, 

IV miejsce Łukasik Klaudiusz 
z wynikiem 0,530 pkt.

Zwycięzca w kategorii Junior 
otrzymał Puchar i upominek, 
a pozostali juniorzy upominki 
rzeczowe.

W kategorii Senior 
Mistrzem Koła MG PZW nr 

36 został kol. Zygmunt Zamara 
z wynikiem 3.040 pkt

II miejsce  Bogusław Rekow-
ski z wynikiem 2.890 pkt

III miejsce Andrzej Saran z 
wynikiem 2,860 pkt

IV miejsce Krzysztof  Pędzisz-
czak z wynikiem 2.500 pkt

V miejsce Henryk Oraczyński 
z wynikiem 2.485 pkt

W kategorii Senior pierw-
szych trzech zawodników otrzy-
mało puchary i upominki, a za-
wodnicy, którzy zajęli miejsca 
od 4 do 20 otrzymali upominki 
rzeczowe.

Po podsumowaniu zawodów, 
które przebiegały w sportowej 
atmosferze, wszystkich uczest-
ników poczęstowano pyszną 
kiełbaską z grilla.

Zawody sędziowali:
Ładysław Luberadzki - sędzia 

główny
Danuta Rekowska - sędzia se-

kretarz
Mariusz Bedyński - sędzia
Kazimierz Ziemba - sędzia
Na zakończenie Prezes Zarzą-

du Koła kol. Kazimierz Ziem-
ba podziękował wszystkim za 
udział w zawodach, za przygo-
towanie stanowisk wędkarskich 
i sędziowanie. Jednocześnie z 
okazji Świąt Wielkiej Nocy zło-
żył wszystkim wędkarzom i ich 
rodzinom najlepsze życzenia na 
te Święta.

Do zobaczenia 01.05.2017 r na 
zawodach spinningowych z łód-
ki organizowanych przez nasze 
Koło na jeziorze Nowogardzkim.

Kazimierz Ziemba
Prezes Zarządu Koła MG PZW nr 36

w Nowogardzie

Rozdanie pucharów w kategorii Senior

Zwycięzcy zawodów wędkarskich PZW MG nr 36

Wojcieszyn 

Mury kościoła rosną 
Rosną mury kościoła w Wojcieszynie. W ubiegłym tygodniu 
zalano szalunki drugiej ściany konstrukcyjnej świątyni. Bu-
dowa kościoła ma zostać zakończona w przyszłym roku. 

Pierwszą ścianę wylano przed 
dwoma tygodniami. Wcześniej 
powstały ławy fundamentowe. 
Ten etap budowy prowadzi no-
wogardzka firma Pro-Bud, a be-
ton dowieziony został również od 
lokalnego dostawcy- firmy Bet-
mix. Betonowe elementy nośne 
stworzą podstawę dla konstruk-
cji dachowej. Łukowe sklepienia, 
skrzyżowane na cztery strony 
świata, stworzą plan dwóch łodzi. 

Przypomnijmy, że 
pomysł budowy ko-
ścioła powstał już 
przed laty. Sam pro-
jekt świątyni, jaka ma 
stanąć w Wojcieszynie, 
powstał w 2014 roku, a 
budowa ruszyła w ze-
szłym roku późną je-
sienią, o czym wów-
czas informowaliśmy. 

Poza budową świątyni zaplano-
wano też drogę dojazdową i kon-
cepcję zagospodarowania przyko-
ścielnego placu. W samej świąty-
ni poza zakrystią powstanie także 
niewielka świetlica. 

Budowa kościoła to spory wy-
siłek finansowy dla parafii. Dla-
tego pieniądze na budowę świą-
tyni od kilku lat zbierają rów-
nież sami parafianie – mieszkań-
cy Wojcieszyna. Organizują oni w 
tym celu coroczny festyn we wsi, a 
także kiermasze w czasie ważnych 
świąt, przy kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 

Ostatni taki kiermasz odbył się 
przy okazji Niedzieli Palmowej. 
Mieszkańcy Wojcieszyna sprze-
dawali własnoręcznie przygoto-
wane bukiety z bukszpanu i kwia-
tów, a także wypieczone w domu 
słodkości. Dochód ze sprzedaży 
zasilił subkonto, na którym zbie-
rane są fundusze na budowę świą-
tyni. W tym miejscu mieszkań-
cy Wojcieszyna pragną podzię-
kować wszystkim, którzy wspar-

li niedzielny kiermasz, 
ale też poprzednie ak-
cje zbiórki pieniędzy, 
w tym ofiary zbierane 
również podczas Mszy 
świętych w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP 
(druga niedziela każde-
go miesiąca). 

Oczywiście zbiór-
ka nadal trwa, podob-
ne kiermasze i festy-

ny będą organizowane. Darowi-
zny na budowę świątyni można 
też wpłacać bezpośrednio na sub-
konto: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 
Oddział Nowogard, numer kon-
ta: 25 2030 0045 1110 0000 0426 
7170, w tytule: Ofiara na budowę 
kościoła pw. św. Jana Pawła II w 
Wojcieszynie.

Zakończenie budowy Kościoła 
pw. św. JP II w Wojcieszynie, pla-
nowane jest na jesieni 2017 roku.  

Redakcja DN będzie na 
bieżąco odnotowywać postępy w 
budowie. 

MS
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych, spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy 
składa:

„Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Goleniowie

Jesteśmy z Wami od 70 lat

Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 
wszystkim mieszkańcom 
i gościom Gminy Osina 
życzą:

Wójt Gminy Osina 
Krzysztof Szwedo 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Łuczak 

oraz Radni 
Pracownicy UG 

Osina 
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Konkurs „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni” 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ogłasza konkurs dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pt. „Jak uchronić młodych ludzi 
przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń  
w cyberprzestrzeni oraz pobudzanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań  
w zakresie pozyskiwania wiedzy, nabywania umiejętności i utrwalania właściwych postaw związanych z 
zagrożeniami oraz zapobiegania przestępczości w sieci. 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i trwa od 6 marca do 21 kwietnia 2017 roku. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2017 r. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 1 500 złotych (I miejsce), 1 000 złotych (II miejsce), 500 złotych (III miejsce) 
oraz puchary Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

Patronat nad konkursem objęli: 
Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie, Polskie Radio Szczecin S.A. oraz TVP3 Szczecin. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP w Szczecinie:  

http://wshtwp.pl/rusza-konkurs-jak-uchronic-mlodych-ludzi-przed-zagrozeniami-w-cyberprzestrzeni/ 
 

 
    
 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
ul. Monte Cassino 15  •  70-466 Szczecin  •  tel. 91 422 04 22  •  www.wshtwp.pl  

     Zdrowych, 
      radosnych i spokojnych

      Świąt Wiekanocnych
     przepełnionych nadzieją 

i zapachem budzącej się 
do życia wiosny,

obfitości na świątecznym stole
i serdecznych spotkań  

w rodzinnym gronie           
życzą

pracownicy, Zarząd
oraz Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej
„GARDNO” w Nowogardzie

                         Ciepłych, 
               pełnych radosnej 

           nadziei świąt
        Zmartwychwstania 

    Pańskiego,
a także słonecznych spotkań 

z budzącą się 
do życia przyrodą wszystkim 

Naszym Klientom, 
Współpracownikom 

i Pracownikom
życzą

Piekarnia-Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Niech te Święta Wielkanocne    
będą pełne radości,  

a Chrystus Zmartwychwstały
niech wypełni Was miłością, 
pokojem, nadzieją i wiarą 
w jego Zmartwychwstanie.

Radosnych spotkań z bliskimi
przy wielkanocnym stole

życzy 
wszystkim Mieszkańcom

Miasta i Gminy Nowogard

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Piotr Słomski



Nr 29 (2558)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wspomnienia z wypraw Roberta Durskiego – część IV 

„Podróżą przez życie”
Kontynuujemy publikację fragmentów książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z podróży, urodzonego w 
Nowogardzie Roberta Durskiego, który zginął tragicznie w Himalajach. Dziś czwarta część wspomnień, tym razem z gór-
skiej wyprawy do Kolumbii. Przypominamy, że dla uważnie czytających poszczególne fragmenty książki (a będzie ich ra-
zem 7) ogłosiliśmy konkurs.  Przy ostatnim odcinku ukaże się kupon z pytaniem konkursowym dotyczącym jednego szcze-
gółu związanego z miejscami, które odwiedził Robert Durski, w trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. Wśród 
osób, które prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie i dostarczą do nas prawidłowo wypełniony kupon, wylosujemy dwa 
egzemplarze książki zawierającej zapiski z wypraw Roberta Durskiego. Zapraszamy do uważnej lektury!

Rozdział 22.
Ameryka Południowa – Ko-

lumbia: El Cocuy, Tayrona, 
Cartagena, Bogota, II 2011

[…]
2.07.2011 
Po kolejnej dobrze przespanej 

nocy nasz plan zakładał dotar-
cie do Bucaramangi i dalej nad 
morze do Santa Marty. 70-kilo-
metrowy odcinek z Guican do 
Bucaramangi wydawał się nam 
pestką… 

Rano do naszych drzwi za-
pukali Czesi. Usłyszeli słowiań-
ski język i podeszli zapytać, jak 
dotrzeć do Bogoty. Przekaza-
łem im, że powinni się dostać 
albo do Capitanejo, albo Soaty, 
skąd są połączenia w inne regio-
ny Kolumbii. Z kolei oni powie-
dzieli nam, że strajkuje komu-
nikacja w Bogocie. Super! Co 
prawda, rano widziałem jakiś lo-
kalny autobus jadący nie wiado-
mo gdzie, ale lekki niepokój w 
nas wstąpił, bo nie chcieliśmy 
utknąć w Guican, mimo otacza-
jącej pięknej przyrody.

Po opuszczeniu hotelu rozło-
żyliśmy się na placu i suszyliśmy 
nasze mokre rzeczy. Dowiedzie-
liśmy się, że tego dnia będzie tyl-
ko jedna możliwość opuszczenia 
Guican – o 11.00 miał być auto-
bus do Soaty. Kierunek nam pa-
sował. Z Soaty dostaniemy się 
do Bucaramangi, skąd o 21.30 
odjedziemy autobusem do Santa 
Marty i będziemy prawie u celu. 
Na ten autobus chcieliśmy ko-
niecznie zdążyć!

Tymczasem podszedł do nas 
jeden z czwórki Czechów. Poga-
daliśmy na górskie tematy. Po-
wiedział, że obeszli park El Co-
cuy, w którym wytyczony jest 
szlak wokół najwyższych szczy-
tów. Liczy ok. 80 km i jego przej-
ście zajmuje 5–7 dni. Wyzna-
czone są specjalne miejsca pod 
namiot, ale gdyby ktoś kiedyś 
chciał się z tym zmierzyć, musi 
wiedzieć, że na trasie nie ma 
żadnych schronisk i blisko ty-
godniowe zaopatrzenie trzeba 
nieść na własnym garbie. Czesi, 
którzy przylecieli tak jak my na 
dwa tygodnie, cały okres poby-
tu spędzili w górach. Zrobili ten 

szlak, weszli też na Pan de Azu-
car, Pulpito del Diablo i Ritacuba 
Blanco. Niezłe osiągnięcie. A te-
raz zależało im, by dostać się do 
Bogoty na lot powrotny.

Przed 11.00 zaczęliśmy roz-
glądać się za naszym środkiem 
transportu. Stał sobie na dru-
gim końcu placu autobusik. Ty-
powy collectivo – kolorowy bu-
sik przeznaczony do lokalnego 
transportu. Kręciło się koło nie-
go sporo osób. My, Czesi, doszły 

trzy młode Holenderki oraz tro-
chę tubylców. Wszyscy się zmie-
ściliśmy. Nasze plecaki ku na-
szemu przerażeniu powędrowa-
ły na dach. Mieliśmy chyba uza-
sadnione obawy, że na tych an-
dyjskich drogach możemy się 
ich pozbyć. Trochę się uspoko-
iliśmy, gdy zobaczyliśmy, że kie-
rowca mocuje plecaki solidny-
mi pasami. Trudno byłoby sobie 
wyobrazić dalszą wyprawę bez 
bagażu.

Sądziliśmy, że szybko i spraw-
nie dostaniemy się do Soaty. Nic 
z tego. Busik krążył po wszyst-
kich możliwych wioskach. Gdy 
już się nam wydawało, że teraz 
powinien jechać prosto do So-
aty, on znowu skręcał w kolejną 
boczną ścieżkę! Ponadto w czasie 
drogi przechodziliśmy kontrolę 
osobistą. Zostaliśmy zatrzymani 
przez patrol policji. Faceci zosta-

li obmacani. Około 15.00 doje-
chaliśmy do Soaty. Nasze pleca-
ki także. Uff, jaka ulga.

Czesi szybko zapakowali się 
do collectivo w kierunku Duita-
my. A my? Z rozmów Holende-
rek, które tak jak my chciały je-
chać nad morze, wynikało, że do 
Bucamarangi nic nie pojedzie. 
Niech to szlag, czyżbyśmy mieli 
utknąć w tej dziurze?

Jedna z Holenderek ze znajo-
mością hiszpańskiego poszła do 

biura lokalnego przewoźnika. 
Wróciła z dobrymi wieściami 
– możemy podjechać taksów-
ką do Malagi (brzmi znajomo?) 
odległej o 50 km od Soaty, skąd 
miał być o 1.00 w nocy autobus 
do Bucamarangi. Po rozważe-
niu za i przeciw zdecydowaliśmy 
się na taki wariant. Ustaliliśmy z 
Holenderkami, że w Soacie zo-
staniemy godzinę, żeby coś zjeść 
przed dalszą podróżą.

Gdy prowadziliśmy negocja-
cje z Holenderkami, wokół nas 
krążyło mnóstwo uczniów. W 
Kolumbii dzieciaki obowiązu-
je jednolity strój. Każda uczen-
nica ubrana była w sukienkę-
-fartuszek, a chłopcy w koszu-
lę. Wzbudzaliśmy sensację i by-
liśmy atrakcją. Chyba dlatego, że 
do tej miejscowości rzadko za-
puszczali się turyści. Nasz każdy 
krok był monitorowany. Dzie-

ciaki były trochę nieśmiałe i tak 
pozytywnie nami zainteresowa-
ne, jakby po raz pierwszy ujrza-
ły kogoś z Europy. Być może była 
to prawda. W ich oczach można 
było odczytać taką zdrową cie-
kawość. Było to dla nas niezwy-
kle sympatyczne. Na początku 
niechętnie pozowały do zdjęć, a 
z czasem same pchały się przed 
aparat. Soata to nie miejsce, 
gdzie dzieci wyciągają rękę i daj 
dolara.

Zajęliśmy ławkę na skwer-
ku. Dziewczyny poszły po pro-
wiant, a Paweł i ja pilnowaliśmy 
naszego dobytku. I wtedy po-
deszła jedna z uczennic. Poka-
zała mi kartkę z zadaniem z ję-
zyka angielskiego. Zacząłem je 
rozwiązywać. Miało być jedno, 
a skończyło się na wszystkich 
(trzy kartki). Poszły dziewczy-
ny po bandzie. Ba, nagle zosta-
liśmy otoczeni przez dużą grupę 
kolumbijskich uczniów. Szeptali 
o mnie profesor. Miło. Z punktu 
widzenia edukacji to pewnie od-
rabianie zadania domowego za 
kogoś innego nie jest właściwe, 
ale… jak mogłem odmówić tym 
dzieciakom pomocy? Wiem, 
wiem, nauczyciele mnie zaraz 
zlinczują. Chylę pokornie głowę 
przed Wami. Postaram się, by to 
się nie powtórzyło.

Po lekcji dzieciaki się ulotni-

ły. Swój cel osiągnęły. My też, bo 
wreszcie w spokoju mogliśmy 
zjeść. Kupiliśmy sobie szaszłyki i 
kukurydzę. Bardzo dobre żarcie.

Po 16.00 zapakowaliśmy się 
do busika-taksówki do Mala-
gi. Droga wiodła przez malow-
niczy kanion, który zrobił na 
nas imponujące wrażenie. Jego 
ściany opadały głęboko w doli-
nę. Co prawda, większy jest ka-
nion Chicamocha, ale i ten za-
chwycał.

Jazda po serpentynach wywo-
ływała niemały dreszczyk emo-
cji. Trochę porozmawiałem z 
Holenderkami. Przyleciały do 
Ameryki Południowej na trzy 
miesiące. Dziewczyny zaczyna-
ły od Kolumbii, potem w planie 
miały Ekwador i Peru. Odważ-
ne, na koniec świata, trzy młode 
dziewczyny (wiem, że po podró-
ży szczęśliwie cało wróciły do 
kraju tulipanów).

Około 19.00 dotarliśmy do 
Malagi. I okazało się, że za chwil-
kę mamy autobus do Bucama-
rangi. Niesamowite! Chyba coś 
musieliśmy źle zrozumieć. Ale 
tak czy inaczej była to bardzo 
miła niespodzianka. Co praw-
da na autobus o 21.30 do Santa 
Marty nie było szans zdążyć, ale 
Bucamaranga to zawsze więk-
sze miasto i więcej możliwo-
ści złapania transportu na pół-
noc kraju. Siedemdziesięciokilo-
metrowy odcinek po andyjskich 
drogach pokonywaliśmy ponad 
sześć godzin. To chyba rekord, 
bo wychodziło średnio 10 km/h. 
Ale jazda nocą po tamtych dro-
gach i przełęczach wznoszących 
się ponad 3000 m n.p.m. to i tak 
niezły wynik. A i nade wszystko 
liczy się bezpieczeństwo.

Po 1.00 w nocy byliśmy w 
Bucamarandze. I znów po-
mocne okazały się Holender-
ki. W okienku dowiedziały się, 
że przed 2.00 odjedzie autobus 
do Baranquilli przez Cienagę. Z 
Cienagi byłoby tylko ok. 20 km 
do Santa Marty. Lepiej nie mo-
gło się ułożyć. Kupiliśmy bi-
let, kanapki na drogę i zajęliśmy 
miejsca w autokarze. Pora była 
wybitnie na sen. […]

fot. Paweł Spisak, Soata- leakcja, Kolumbia
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Doktor Janusz Syfert w gabinecie dyrektora szpitala (rok 2000)

jak to naprawdę było ...  

Napisać „swoją” historię   
Upływający czas zaciera przeszłe zdarzenia i często po latach niewielu pamięta – jak to naprawdę było z tym czy z tamtym. Zniekształcające wyraźny ob-
raz przeszłości naturalne działanie czasu jest też często intensywnie wspomagane świadomym zafałszowywaniem minionych zdarzeń przez niektórych lu-
dzi mających ku temu jakieś na ogół mało przyzwoite powody.  Przypadkiem takiego sterowanego zniekształcenia, przemilczania faktów i ukrywania przy 
tym różnych drobnych świństewek jest pewna historia, którą opisuje ten tekst. 

Pamiętacie dyrektora  
janusza Syferta?

Doktor Janusz Syfert to lekarz 
anestezjolog z drugim stopniem 
specjalizacji i stopniem nauko-
wym doktora, pracujący obecnie 
w Kamieniu i Gryfinie, ale na-
dal mieszkający w Nowogardzie.  
Jednak przez wiele lat doktor Sy-
fert praktykował, jako lekarz tu 
na miejscu głównie w nowo-
gardzkim szpitalu. I to tu w szpi-
talu piastował też różne funkcje 
kierownicze między innymi był 
ordynatorem, a w latach 1992-
2002 dyrektorem szpitala. To 
pod jego kierownictwem prze-
prowadzono wiele prac remonto-
wych, jeszcze w tzw. starej bryle, 
istotnie poprawiających komfort 
przebywania dla pacjentów i wa-
runki leczenia.  Najistotniejszym 
zaś dokonaniem inwestycyjnym 
dyrektora Syferta było rozpoczę-
cie w 1999 roku rozbudowy szpi-
tala i doprowadzenie jej do etapu 
stanu surowego zamkniętego. To 
postawiona wówczas bryła stała 
się podstawą rozpoczętej w 2010 
roku ostatecznej modernizacji 
obiektu szpitalnego. Bez tego po-
czątku ta późniejsza moderniza-
cja nie byłoby możliwa. 

10 milionów od wojewody 
Koszt prac inwestycyjnych 

związanych z rozbudową szpita-
la, a zrealizowanych za kadencji 
dyrektora J.  Syferta wyniósł po-
nad 10 mln złotych, czyli prawie 
połowę tego co zostało wydane  
na dokończenie modernizacji w 
ostatnim okresie.  Zasadniczo od-
mienne są jednakże źródła, z któ-
rych pokryto tamte koszty za dy-
rektorowania Syferta, w stosunku 
do tych, z których sfinansowano 
rozbudowę za Lembasa. Jeśli bo-
wiem na ostateczny remont szpi-
tala całą kwotę ponad 20 mln zł 
nasi obecni „zasłużeni budowni-
czowie” po prostu wzięli sobie z 
kasy gminy Nowogard, to dyrek-
tor Syfert całą wydaną w tamtym 
czasie kwotę, czyli 10 mln złotych 
wychodził i otrzymał od wojewo-
dy zachodniopomorskiego, któ-
rym wówczas był Marek Tałasie-
wicz. Tak więc podatnik gmin-
ny, w całości zapłacił za, dymaną 
nieustannie jako osobisty wielki 
sukces dyr. Lembasa (no i oczy-
wiście Czapli Roberta) moderni-
zację z lat 2010-2013. Jednocze-
śnie tenże podatnik nie wydał ani 
złotówki za pomijany przez lokal-
ną klikę konsekwentnym milcze-

niem wysiłek i dzieło inwestycyj-
ne dyrektora Syferta z początków 
lat 2000.  Z tej odmienności wy-
nika też różnica między genial-
nym Lembasem z normalnym 
Syfertem.  Za geniusz pierwsze-
go wszyscy musimy bulić (wszak 
to geniusz), a normalność dru-
giego – jak to normalność - nic 
nas nie kosztuje a jeszcze niema-
ło przyniosła pro publico bono. 
Za geniusz ekonomiczny Lemba-
sa w ostatnią środę dopłaciliśmy 
kolejne 326 tys. złotych (niektó-
rzy się nawet popłakali w trakcie 
sesji – oczywiście nie nad losem 
bulących aż miło podatników tyl-
ko nad ciężkim losem Lembasa).  
Warto tutaj jeszcze opisać pew-
ne inne znamienne wydarzenie. 
Otóż, gdy w końcówce sprawo-
wania funkcji dyrektora szpita-
la Janusz Syfert uzyskał prome-
sę na 1 milion dotacji do moder-
nizacji szpitalnej kotłowni, Rada 
Miejska odmówiła mu wówczas 
10 tys. wsparcia niezbędnego na 
tzw. wkład własny.  Jak wspomi-
na doktor Syfert głównymi opo-
nentami przyznania tej symbo-
licznej kwoty z miejskiej kasy byli 
ówcześni radni SLD Mieleńczuk 
i Kazuba.  

Pojechał do Francji  
i mieli z nim spokój

Być może sprawy szpitala i 
wówczas potoczyłyby się inaczej 
gdyby nie odsunięcie Syferta od 
dyrektorowania, gdy po reformie 
powstał ostatecznie szpital pro-
wadzony przez Gminę, a ta rzą-
dzona glownie przez SLD  po-
wołała na początku na dyrektora 
doktora W. Włodarczyka z ...SLD.  
W 2005 roku Janusz Syfert wyje-
chał do Francji, gdzie podjął pra-
cę w jednym z tamtejszych szpita-
li. Wyjeżdżając z osobistego mo-
tywu za granicę doktor Syfert 

sprawił zapewnie niezamierze-
nie, wielką ulgę komuszej lokal-
nej braci, która Syferta nie mogła 
niestety do swoich zaliczyć.  On 
zawsze chodził bowiem własny-
mi drogami, a będąc zarazem wy-
starczająco dobrym zawodowo i 
intelektualnie mógł sobie na nie-
zależność pozwolić. Także mógł 
sobie pozwolić na publiczne kpi-
ny z głupoty jaśnie panującej tu 
kliki fałszywie uświęcanej dodat-
kowo wzajemnym uwielbianiem 
się i żenującymi hołdami składa-
nymi przez zależnych od niej eg-
zystencjalnie obywateli. To „bycie 
na poziomie ponad nimi ” spra-
wiało, że klika doktora Syferta nie 
trawiła tym bardziej, że angażo-
wał się też w polityce lokalnej (był 
radnym powiatowym) i to oczy-
wiście nie po stronie po-komu-
szych formacji. Tak więc, gdy Sy-
fert wyjechał komuchy westchnę-
ły z ulgą – znacznie im się popra-
wił humor i jeszcze pewniej roz-
siedli się tam, gdzie tu już wiecz-
nie siedzą (siedzą do dzisiaj). 

Zemsty czas jednak 
nadszedł...

Wyjazd Syferta to więc ulga 
była, ale jednak niedosyt pozostał 
– zemsty słodkiej na gościu usku-
tecznić się nie dało, bo gościa w 
kraju nie było.  Ale los wyraź-
nie komuchom lokalnym sprzy-
ja (nie tylko w tej sprawie) i dok-
tor Syfert po czterech latach nie-
obecności - powrócił. Powrócił 
do Nowogardu chociażby dlate-
go, że ma tu mieszkanie zresztą 
niedaleko szpitala. Gdy powrócił 
oczywiście zgłosił gotowość pod-
jęcia pracy w szpitalu w charak-
terze anestezjologa. Dyrektorem 
placówki był już wówczas nowo-
gardzki omnibus ekonomiczny 
Lembas Kazimierz (omnibus, bo 
to prawdziwy „skarb-nik lokalnej 

lewicy”), który objął to stanowi-
sko po odejściu z Urzędu Skarbo-
wego w Goleniowie, gdzie przez 
wiele lat pracował (rzeczywiste 
przyczyny tego odejścia owiane 
są nadal tajemnicą). Syfert zaś bę-
dąc nieco niefrasobliwym (jak na 
ogół każdy inteligentny) nie spo-
dziewał się deklarując po powro-
cie chęć podjęcia pracy w szpita-
lu, że po drugiej stronie ma towa-
rzystwo, które okazji do zemsty 
to nie przepuści (jak to w wypad-
ku prostaków najczęściej bywa). 
Lembas więc oznajmił Syferto-
wi, że etatów wolnych nie mają 
i nie potrzebują nawet jedynego 
w Nowogardzie (i jedynego do-
stępnego do zatrudnienia) leka-
rza- anestezjologa posiadającego 
drugi stopień specjalizacji. Także, 
już nieco później, gdy się okaza-
ło, że bez anestezjologa z „dwój-
ką” nie można prowadzić OIM-
-u, to z możliwości zatrudnienia 
Syferta, również nie skorzystano 
- A niech OIM stoi sobie pusto...!  
I stoi tak do dzisiaj (teraz to także 
z innych przyczyn stoi). Najważ-
niejsze, że zemsta słodka na Sy-
fercie się dokonuje i ten do pra-
cy 50 km od lat dojeżdżać musi. 
- Niech z..., jak d... nie chce nam 
lizać - my zaś tu na miejscu bry-
dżyka (a może i pokerka?) ucina-
my prawie codziennie na publicz-
nym mieniu, siedząc w ciepełku 
i wolno nam, bo tu wszystko na-
sze...  Kto zna szczegóły ten wie, o 
czym jest ostatnie zdanie? 

Wykreślić Go z historii
Kilka lat temu obchodzona 

była rocznica powstania nowo-
gardzkiego szpitala. Z tej oka-
zji wydano książkową historię 
placówki, zawierającą także po-
czet dyrektorów naszej placówki. 
Z tego pocztu wykreślono wów-
czas dyrektora Syferta, mimo, że 
kierował placówką 10 lat, wcze-
śnie też wiele lat był kierowni-
kiem Pogotowia, organizacyj-
nie w tamtym okresie związane-
go ze szpitalem. Nie wspomnia-
no o Syfercie ani słowem, rów-
nież w związku z innymi poru-
szanymi w publikacji faktami, w 
których istotnie uczestniczył. Tak 
więc zamiast odtworzyć historię, 
która ma to do siebie, że nie moż-
na jej zmienić, ponieważ już za-
istniała, napisano tzw. „nową” hi-
storię. To podejście do historii, 
czyli pisanie „naszej historii” to 
skądinąd znany komuszy zwyczaj 
stanowiący wybitny „wkład” tej 

prymitywnej formacji do świa-
towego dziedzictwa obłędu. W 
ten sposób „posprzątano” po Sy-
fercie w nowogardzkim szpita-
lu ostatecznie. Naczelnym sprzą-
tającym był oczywiście dyr. Lem-
bas Kazimierz- uwielbiany przez 
naiwnych za rzekomo wyjątkową 
kulturę osobistą, ponadto ponoć 
ekonomiczny profesjonalizm, a 
dodatkowo magnetyzm, witalizm 
i werwę mimo wieku emerytalne-
go poważnego oraz bezgraniczne 
społecznikostwo Jego. O świń-
stewkach tych, co wyżej i innych, 
co lud wie to "hagiografowie" ofi-
cjalni tu milczą. 

epilog
Dziennik Nowogardzki w tym 

roku obchodzi 25-lecie istnie-
nia. Przez wszystkie te lata in-
tensywnie systematycznie i bez-
kompromisowo odkłamujemy 
lokalną rzeczywistość. Rzeczy-
wistość zawsze fałszowaną przez 
tubylczych komuchów zarów-
no w latach, gdy mogli wszystko 
jak w latach, gdy mogą u nas na-
dal prawie wszystko.  W tej wal-
ce tak często jesteśmy osamot-
nieni. Mimo bowiem, że komu-
na w świecie uchowała się jedy-
nie w takich skansenach jak Ko-
rea Pł. czy Kuba, to w Polsce na-
dal są nieliczne takie miejsca jak 
nasza gmina, gdzie to skompro-
mitowane społecznie i kulturowo 
towarzystwo ma się dobrze. Ale 
towarzystwo to, jako takie nas 
tu w DN w istocie nie obchodzi, 
obchodzi nas imperatyw ukazy-
wania prawdziwej rzeczywisto-
ści, której obraz nieustannie to-
warzystwo to deformuje, obcho-
dzi nas demaskowanie głupoty, 
w której towarzystwo to ma wy-
bitne osiągnięcia. Czynimy to zaś 
w imię etycznych zasad prawdy i 
sprawiedliwości, a nie w imię ja-
kiejś ideologii choćby prawico-
wej.  W obszarze odpowiedzial-
ności mediów - a to jest nasz ob-
szar aktywności- istnieją, bo-
wiem jako wyróżnik i zarazem 
podstawowy temat nie polityczne 
pojęcia prawicy i lewicy (jeszcze, 
jako rzekomo tzw. równoprawne 
pojęcia!), ale etyczne zagadnie-
nia: prawdy i fałszu, przyzwoito-
ści i nikczemności, ludzkiej kul-
tury i prymitywnego chamstwa, a 
także  rzetelność a udawanie, czy-
ste intencje a podstęp i prywata, 
mądrość i kompetencje, a głupo-
ta i ignoranctwo.  

Marek Słomski
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Dolsk MTB Maraton 2017
Jan Baran reprezentował Nowogard
W niedzielę (9 kwietnia), odbył się wyścig Dolsk MTB Maraton, wchodzący w cykl zawo-
dów Bike Cross Maraton. Jedynym reprezentantem Nowogardu podczas tego wyścigu był 
Jan Baran, startujący na dystansie 28 km. 

Kolarze, którzy 9 kwietnia od-
wiedzili Wielkopolskę, aby po-
jechać w Dolsk MTB Maraton, 
startowali na dwóch dystan-
sach: Mega - 60 km oraz Mini - 
28 km. Na tym krótszym dystan-
sie zaprezentował się jedyny re-

prezentant Nowogardu - Jan Ba-
ran. Kolarz jadący w barwach 
LKK Nowogard startował w ka-
tegorii wiekowej M6+. Jan Baran 
pokonał dystans 28 km z czasem 
01: 32:50, dzięki czemu w swoim 
przedziale wiekowym uplasował 

się na 5. miejscu. W klasyfikacji 
Open Mężczyzn, kolarz z Nowo-
gardu zajął 431. miejsce. Dodaj-
my, że na tym dystansie łącznie 
licząc kobiety i mężczyzn, ściga-
ło się 529. kolarzy. 

KR
Na pierwszym planie z numerem 1002 - Jan Baran, startujący w Dolsk MTB Maraton

XXXI Ogólnopolskie Zawody w Kulturystyce i Fitness - Słupsk

Kamil Strzeszewski ze srebrem
Rośnie forma nowogardzkich kulturystów przed nadchodzącymi Mistrzostwami Polski. W niedzielę (9 kwietnia), w Słupsku odbyły się XXXI Ogólnopol-
skie Zawody w Kulturystyce i Fitness, podczas których srebrny medal wywalczył Kamil Strzeszewski. 

W Słupsku wystartowało w su-
mie czterech zawodników sek-
cji kulturystyki i fitness Pomo-
rzanina Nowogard: Natalia Goc, 
Agata Wrzesień, Marcin Piecza-
ba oraz Kamil Strzeszewski. Naj-
lepiej zaprezentował się startujący 
w kulturystyce mężczyzn powyżej 
90 kg Kamil Strzeszewski. Nowo-
gardzianin wywalczył prawo star-
tu na scenie podczas finału, gdzie 
został oceniony na srebrny me-
dal. Zawodnik Pomorzanina prze-
grał tylko z Pawłem Jabłońskim z 
klubu UKS Black & White Ostro-
wiec Świętokrzyski. Na 3. miej-

scu uplasował się Donald Heaven 
z klubu TKKF Heros Ustka. Pa-
trząc na starty Kamila Strzeszew-
skiego od początku tego sezonu, 
można zauważyć progres w osią-
ganych wynikach, co napawa du-
żym optymizmem przed zbliżają-
cymi się Mistrzostwami Polski w 
Kielcach. Blisko podium znalazła 
się także Natalia Goc, która star-
towała w fitness sylwetkowym ko-
biet - open. W decydującej roz-
grywce zawodniczka Pomorzani-
na musiała uznać wyższość repre-
zentantek klubu Pomorskie Sto-
warzyszenie Trenerów Osobistych 

Gdynia, które zdominowały po-
dium. Natalia Goc może czuć lek-
ki niedosyt po zajęciu 4. miejsca, 
gdyż do podium zabrakło jej na-
prawdę niewiele. W kulturystyce 
klasycznej mężczyzn - open, do fi-
nałowej szóstki zakwalifikował się 
Marcin Pieczaba. Ostatecznie za-
wodnik Pomorzanina Nowogard 
nie poprawił swojej pozycji i zo-
stał sklasyfikowany na 6. miejscu. 
Startująca w bikini fitness kobiet - 
open Agata Wrzesień, zakończyła 
swoją rywalizację na 14. miejscu. 

KR 
Rośnie forma Kamila Strzeszewskiego, który w Słupsku wywalczył srebrny medal

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej - I Runda, Chojna

Zawodnicy KM „Cisy” zainaugurowali sezon
W niedzielę (9 kwietnia), odbyła się I Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Zawody były rozgrywane na torze motocros-
sowym w Chojnie. Oprócz zawodników KM „Cisy” Nowogard, podczas I Rundy pracowali również nowogardzcy sędziowie. 

W Chojnie zabrakło w kate-
gorii MX Kobiet Żanety Zacha-
rewicz. Startowali natomiast To-
masz Jamroży, Krzysztof Paszek, 
Mirosław Tomczyk oraz Remi-
giusz Zając. Przyzwoicie sezon 
2017 rozpoczął Tomasz Jam-
roży, który rywalizuje w klasie 
MX Quad Open. Zawodnik KM 
„Cisy” z dużym spokojem przy-
stąpił do sesji treningowych, naj-
pierw wykręcając szósty czas w 
treningu dowolnym, a następ-
nie uzyskując 9. wynik w tre-
ningu kwalifikacyjnym. Wszyst-
ko, co najlepsze Tomasz Jamro-
ży zostawił jednak na wyścigi. W 
pierwszym biegu nasz reprezen-
tant pokonał 12 okrążeń z cza-
sem 26:01.949, co pozwoliło mu 
wywalczyć 3. miejsce. Zwyciężył 
Roman Gwiazda z klubu Pro Ra-
cing Team, a na 2. miejscu sklasy-
fikowany został Artur Szczebak 
z KM Cross Lublin, który dru-
gą pozycję wygrał z Jarmożym o 
nieco ponad 2 sekundy. W dru-
gim biegu rywalizacja była zde-

cydowanie bardziej wyrówna-
na. Ponownie zwyciężył Roman 
Gwiazda, na 2. miejscu znalazł 
się zawodnik WKM Wschowa 
Kacper Mieszkowski, natomiast 
trzeci stopień podium przypadł 
Arturowi Szczebakowi. Tomasz 
Jamroży pokonał 12 okrążeń z 
wynikiem 27:37.400 i ostatecznie 
zajął 5. miejsce. W sumie w za-
wodach I Rundy Tomasz Jamro-
ży zgromadził 76 punktów, które 
uplasowały go na 4. miejscu kla-
syfikacji generalnej zawodów. W 
klasie MX Masters wystartowa-
ło 39 zawodników, pośród któ-
rych znalazło się dwóch repre-

zentantów KM „Cisy” Nowo-
gard. W treningu kwalifikacyj-
nym na 21. miejscu został sklasy-
fikowany Krzysztof Paszek, któ-
ry najlepszy czas osiągnął pod-
czas 5 okrążenia. Na 38. miej-
scu trening zakończył Mirosław 
Tomczyk, osiągając swój najlep-
szy wynik podczas 2 okrążenia. 
W pierwszym biegu zawodni-
cy KM „Cisy” uzyskali podob-
ne wyniki co w treningu. Krzysz-
tof Paszek pokonał 9 okrążeń z 
czasem 21:33.146, który sklasy-
fikował go na 23. miejscu. Miro-
sław Tomczyk przejechał 8 okrą-
żeń w czasie 23:21.679, zajmu-

jąc 38. miejsce. W drugim wy-
ścigu zdecydowanie poprawił się 
jadący na motorze marki Yama-
ha Krzysztof Paszek. Zawodnik 
KM „Cisy” Nowogard przeje-
chał 10 okrążeń, uzyskując czas 
22:53.311 i zajmując 15. miej-
sce. Mirosław Tomczyk tym ra-
zem musiał zadowolić się 39. po-
zycją z wynikiem 21:41.505. W 
klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów Krzysztof Paszek wywalczył 
w sumie 44 punkty, które upla-
sowały go na 20. miejscu, z ko-
lei Mirosław Tomczyk z liczbą 
5 punktów, został sklasyfikowa-
ny w zawodach na 38. miejscu. 

W minioną niedzielę zawodnicy KM Cisy Nowogard zainaugurowali sezon 2017 startem na torze w Chojnie

Na koniec pozostaje nam jeszcze 
startujący w klasie MX2C - Re-
migiusz Zając. Podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego zawodnik 
KM „Cisy” przejechał 5 okrążeń 
i w ostatnim z nich uzyskał swój 
najlepszy czas, który sklasyfi-
kował go na 24. miejscu, na 44 
startujących zawodników. Przy-
zwoicie w tej licznej stawce Re-
migiusz Zając wypadł podczas 
pierwszego wyścigu. Nasz re-
prezentant pokonał 10 okrążeń 
w czasie 22:31.890, przez co za-
jął 20. miejsce. Gorzej było pod-
czas drugiego biegu, w którym 
Remigiusz Zając z 9 przejecha-
nymi okrążeniami i wynikiem 
21:37.855, uplasował się na 32. 
miejscu. W klasyfikacji indywi-
dualnej zawodów Remigiusz Za-
jąc uzbierał 30 punktów i zo-
stał sklasyfikowany na 25. miej-
scu. Zawodnicy KM „Cisy” No-
wogard nie byli jedynym nowo-
gardzkim akcentem rywalizacji 
na torze w Chojnie. Zawody pro-
wadziła trójka sędziów z naszego 
miasta. Sędzią głównym zawo-
dów był Wiesław Smietjuch, Sta-
nisław Pyrzyński był sędzią star-
tu/mety, natomiast asystentem 
sędziego startu/mety był Miro-
sław Martynowicz. 

KR 
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

40 lat

Zo�i i Henrykowi 
Kowalskim

z okazji 40 rocznicy ślubu
moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 

szczęścia, pomyślności, 
                wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości
                          na dalszej drodze wspólnego życia

        życzą 
     dzieci z rodzinami

35 lat
Elżbiecie i Markowi 

Ra�ńskim 
z okazji 35 rocznicy ślubu 

życzą 
dzieci z rodzinami

życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
realizowania planów i marzeń 

w dalszej życia podróży

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

ogłasza PRZeTARG USTNY NIeOGRANICZONY  
(LICYTACjI) NA SPRZeDAŻ:

1. Ciągnika rolniczego URSUS C-360, nr rejestracyjny ZGL 08U6,
rok produkcji 1986 - cena wywoławcza brutto : 10.260,00
2. Przyczepa uniwersalna nr rejestracyjny ZGL 1eL6, rok
produkcji 1970 - cena wywoławcza brutto: 3.140,00
Przetarg na w/w pojazdy odbędzie się: warsztaty szkolne Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica ul. Ks. J. Poniatow-
skiego 21 w dniu 28.04.2017 r. o godz. 12.00.

Wadium 10% ceny wywoławczej należy wpłacać na rachunek ban-
kowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie nr: 51 9375 1012 4200 0622 2000 0010 lub w kasie 
szkoły najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00.

Informuje się, że wadium przepada na rzecz szkoły, jeżeli żaden 
uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz jeśli kupują-
cy uchyli się od realizacji umowy kupna w ciągu 5 dni. 

Ciągnik rolniczy i przyczepę uniwersalna można oglądać na dwa 
dni przed przetargiem od godziny 12.00 do godziny 15.00 - Warsz-
taty szkolne ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Zatrudnimy  
pracownika  

na stanowisko

MAGAZYNIeR
Wymagania:

- odporność na pracę w tem-
peraturach minusowych

- mile widziane prawo jazdy 
kat „B” 

- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stano-
wisku
Oferty prosimy składać 

osobiście w siedzibie firmy
Nowogard,  

ul. Boh. Warszawy 34 
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SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

„KOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI:
1. MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
2. POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu,
w związku z zakupem nowych pojemników do gromadzenia psich 

nieczystości serdecznie zapraszam do przesyłania lub zgłaszania propo-
zycji ich lokalizacji na terenie miasta Nowogard.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 kwietnia br. drogą mailową  
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie 91 39 26 232 bądź osobiście w po-
koju 208 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pani Aleksandra 
Lewińska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

KIEROWCA
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  
przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej  
własności  lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: 
Nowogard, ul. Ks. józefa Poniatowskiego 11, pow. 54,43 m2 

 Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
 Cena: 112.500 zł  Wadium: 11.300 zł 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 21 kwietnia 2017 r. do 

godz. 12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej koper-
cie z napisem „Przetarg na lokal nr 1”. Oferta winna zawierać: imię, na-
zwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzo-
ną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek  
i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawar-
cia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91 391 00 10, 607 607 814.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe OGŁOSZeNIe

Uwaga wędkarze!
Dnia 23.04.2017 r. 

Zarząd koła PZW w Nowogardzie 

organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe o tytuł mistrza koła 

w Kamieniu Pomorskim 
zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 2 do dnia 21.04.17 r. 

Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca godz. 6 rano.

ZAPRASZAMY Zarząd Koła PZW TĘCZAK

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

zleci  
wykonanie robót 

dekarsko-kominowych. 
726 477 076

PRACA
DORADCA KLIENTA
Plus GSM, Cyfrowy Polsat

NOWOGARD 

Tel. 665 084 488

Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski Szpital Nowogard

Radosław syn Anity Nicewicz ur. 11-04-
2017 z Runowa

Lena córka Joanny Karpińskiej ur. 12-
04-2017 z Osowa

Lena córka Jagody Lipińskiej ur. 10-04-
2017 z Nowogardu

Tymon syn Agnieszki Gruszczyńskiej 
ur. 6-04-2017 z Nowogardu

Marysia córka Katarzyny Rzeźniczak 
ur. 6-04-2017 z Długołęki

Jakub syn Angeliki Sarnikowskiej ur. 
10-04-2017 z Łęgna

Katarzyna córka Joanny i Mateusza  ur. 
11-04-2017 z Nowogardu

Dawid syn Doroty Woźniak ur. 9-04-
2017 z Kolonii Maszewo

Anastazja córka Justyny Mrówczyń-
skiej ur. 4-04-2017 z Nowogardu

Beniamin syn Ilony Romasłowskiej ur. 
9-04-2017 z Nowogardu
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ATeRIMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

SPRZeDAM LUB ZAMIeNIę 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

Szukam przyjaciółki 
z terenu Nowogardu  

od lat 58-68.  
Jeżeli będzie zgodność charakterów 

to pobierzemy się. 
Tel. 887 10 19 36

Firma transportowa  
z Goleniowa 

zatrudni kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym, 
kat. C+e. 

Praca na zestawie 
ciągnik siodłowy 

+ naczepa typu firanka. 

Tel. 609 557 355

 

 

F.H. „EL-CAR” 
Zaprasza do udziału w projekcie               

MALI ODKRYWCY SZTUKI  
- przedszkole artystyczne dla 20 dzieci z terenu gminy Nowogard 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Miejsce realizacji projktu: Artystyczne przedszkole  Kraina Fantazji, 
ul. Generała Józefa Bema 14, Nowogard 
W ramach projektu przedszkole zapewnia opiekę przedszkolną od 6.30 do 17.00,  
od poniedziałku do piątku, oraz: 

 zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii 
 język angielski 
 zajęcia z sensoplastyki 
 zajęcia z rytmiki i gimnastyki 
 wyjazdy edukacyjne 
 organizację imprez kulturalno-edukacyjnych 
 wyżywienie 
 dowóz do przedszkola 
 ubezpieczenie dzieci 
 wyprawkę przedszkolaka 

Uczestnictwo w projekcie bezpłatne 
Termin realizacji projektu 01.04.2017 – 31.03.2018 

Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowogard  
– utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie projektodawcy oraz na spotkaniach 
informacyjno-rekrutacyjnych. Informacje na temat terminów i miejsc spotkań informacyjno-
rekrutacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu:  660 797 838 

Formularz zgłoszeniowy należy  złożyć w siedzibie  przedszkola 
ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE  KRAINA FANTAZJI   
przy ul. Generała Józefa Bema 14, 72-200 Nowogard  

do 12 maja 2017 r. do godz. 15.30 
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIeRUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Promocja – działka budowlana na Osiedlu 
Słonecznym w Nowogardzie 20%taniej. 
Tel. 693 850 197 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy 
lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną koło sta-
dionu. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w Lestkowie. 
601 636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ul. 
Zamkowej lub zamienię na dwupokojowe 
z dopłatą. 788 566 432 

•	 Pokoje do wynajęcia. 793 90 80 98 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453

•	 Sprzedam działkę ogrodową ul. Boh. War-
szawy koło stawku. 693 344 811

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum Płot 
na dłuższy czas po kapitalnym remoncie 
umeblowana. 501 832 458 

•	 Zamienię mieszkanie trzypokojowe 58m2 
I piętro po remoncie centrum miasta na 
domek z ogródkiem lub mieszkanie w 
domu dwu lun trzy rodzinnym z ogród-
kiem mogą być również okolice Nowogar-
du. 662 672 690 

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
(57m2 parter) ul. Warszawaska 13. Tel. 605 
548 115 

•	 Zamienię mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe na większe. 663 897 451 

•	 Zamienię mieszkanie 67 m2 na dwupoko-
jowe. 91 39 73 664 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 663 500 800 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny, wolnosto-
jący w miejscowości Bienice bądź zamie-
nię na mieszkanie własnościowe trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600 853 973 

•	 Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Dąbrowszcza-
ków 23. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 15 lu-
tego. 602 262 859

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
37m2 I piętro centrum Nowogardu. 889 
341 787 

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Garaż do wynajęcia. 796 642 805 

MOTORYZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, moto-
rowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłod-
nicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam SKODA OKTAVIA KOMBI – 1.6 
101KM benzyna, 1999r. W cenie dodat-
kowy komplet opon zimowych na stalo-
wych felgach, Tel. 507 100 280 

• Sprzedam Peugot Boxer L3 H2. Kupio-
ny w salonie, serwisowany Aso prze-
bieg zaledwie 48 tys. Stan idealny. 513 
444 970 

•	 Sprzedam ramę dwuosiową przyczepki, 
bez dokumentów. 668 509 770

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 
853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak 
kompletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedaż królików. Tel. 792 883 988

•	 Siano kostka tanio, Strzelewo. 502 853 573 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 692 
125 122 

•	 Sprzedam obornik pakowany. 692 125 122 

•	 Ziemniaki sadzeniaki Vinete, ciągnik 360, 
talerzówka. 665 779 618

•	 Sadzeniaki denar sprzedam. 795 916 988 

•	 Sprzedam tanio drzewka, gruszki amfora 
od 80-150 cm. Cena 5 zł. Tel. 504 525 966 

•	 Sprzedam mało używany śrutownik Bąk 
z silnikiem 7,5 kw za 1100 zł. 667 146 812 

•	 Usługi rolnicze: orka, talerzówka, siew 
agregatem, wałowanie, wukowanie łąk. 
508 404 704 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄ-

TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• PRANIe-MAGIeL,PRANIe DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICeRKI MeBLOWej SA-
MOCHODOWej/ SKÓRZANej MATeRIA-
ŁOWej / POŚCIeLI WeŁNIANej / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.
TeL.604 373 143 , 794 229 083.

• MONTAŻ MeBLI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• POLVAN ocieplenia budynków, szpachlo-
wanie, zwycięzca konkursu na najlepszy 
blok. Tel. 731 517 928 

•	 Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, moskitrie-
ry. 695 181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 
250 383 GeO- GIS- PROjeKT Sp z o.o.

•	 Usługi koparką, wywrotką. 660 497 390 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
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•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 509-740-304

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ 
DO PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM. JAKO 
KIEROWCA/ MAGAZYNIER/ MONTER ME-
BLI.WYMAGANE PRAWOJAZDY KAT. B. CV 
PROSZE SKŁADAC W SKLEPIE MEBLOWYM 

KWADRAT MEBLE UL.ARMII KRAJOWEJ 49 
W NOWOGARDZIE. tel. 661 960 881

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrunię na stacji paliw Orlen. CV proszę 
składać na stacji. 695 355 225 

•	 Zatrudnię  pomocnika murarza. 501 549 
756 

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 dni 
w tygodniu godziny poranne. Mile widzia-
ni emeryci. Tel. 510 554 625

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
w Nowogardzie. 601 897 368

•	 Hurtownia drobiu Nowogard zatrudni kie-
rowcę sprzedawcę. 602 288 598

•	  Praca na zestawie MTZ + przyczepa do 
drewa z HDS. Praca dla pilarzy i pomocni-
ków, umowa o pracę. 665 544 518

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 395 
368

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 
695 788 100

•	 Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 608 
647 119 

• Zatrudnię budowlańca Ukraińca z do-
świadczeniem zapewniam mieszkanie. 
511 04 31 44 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu. 
511 731 352 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E emeryt, rencista 
dorywczo. 783  678 674 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. 
Tel. 783 678 674 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
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• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektro-
niczny wysoka jakosc niemiecka,do 

domku,domu wielorodzinnego,sklepu 
po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę au-
tomatyczną 1,5 roku, maty legowisko-
we gumowe konie, bydło. 91 39 79 313 
po 18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny 
cross z wyposażeniem, mało używany, 
tel. 605 522 340

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 
989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 50 
cm – 2m. 607 580 172 

• Pilnie sprzedam kanapa podświetla-
na led, nowa, komplet wypoczynko-
wy dwie kanapy rozkładane + dwa fo-
tele, ława rozkładana z możliwością 
regulacji mało używane. Meble moż-
na obejrzeć na OLX.pl.KIKORZe Za-
chodniopomorskie. Cena do uzgod-
nienia. 507 198 447 

•	 Oddam 6tygodniowe szczeniaki labra-
dora. 534 310 634 

•	 Sprzedam rehabilitacyjne łózko, elek-
tryczne na pilota wraz z materacem 
przeciwodleżynowym. 697 980 702

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PILNIe POSZUKUjeMY 
DLA NASZYCH KLIeNTÓW 

MIeSZKAŃ 3 POKOje W 
NOWOGARDZIe

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIeSZKANIA NA SPRZeDAŻ
GOLeNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNA:    95 tys.
NOWOGARD - 67 m2, trzypokojowe         CeNA: 190 tys.
DOBRA - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNA:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNA: 140 tys.
NOWOGARD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNA: 199 tys.
NOWOGARD - 46 m2, dwupokojowe         CeNA: 118 tys.
NOWOGARD - 74 m2, trzypokojowe         CeNA: 175 tys.
NOWOGARD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNA: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNA: 115 tys.
NOWOGARD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNA: 125 tys.
NOWOGARD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNA: 129 tys.
NOWOGARD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNA: 230 tys.
NOWOGARD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNA: 229 tys.
NOWOGARD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNA: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Hanna Bauta
PRZeZ PÓŁ ŚWIATA. 

MAMA Z SYNeM W PODRÓŻY
Jak za pomocą kokosa wyczaro-

wać mężczyznę idealnego? Dlaczego 
w Chinach nie wolno wskazywać ni-
kogo pałeczkami? Co zrobić, kiedy w 
zatłoczonym autobusie dziecko 
woła, że chce siku? Jak skończy się 
spotkanie z przerażającą morderczy-
nią motyli, i co takiego Czarna Wołga 
robi w malezyjskim Ipoh?

Tylko we dwoje - Hanna Bauta 
wraz ze swoim synkiem Bernardem 
udała się w czteromiesięczną wypra-
wę po egzotycznych krajach Afryki i 
Azji. Owocem ich wędrówki jest 
książka, stanowiąca fascynujący opis 
podróży, która na pierwszy rzut oka 
wydaje się niemożliwa do zrealizo-
wania. Oprócz historii niezwykłych 
miejsc odwiedzanych przez nietuzin-
kowych podróżników i opowieści o 
ludziach, których napotykali na swo-
jej drodze, znajdziemy w niej także 
praktyczne porady dotyczące podró-
żowania z małym dzieckiem.

PIONOWO:
1. intensywna czerwień
2. włoski wiatr
3. mleczko kauczukowe
4. krzyżowanie wątku z osnową
5. mieszkaniec Antwerpii
6. zakłada ładunki wybuchowe
7. komedia Jerzego Szaniawskie-
go
8. pierwszy duży komputer elek-
troniczny ogólnego zastosowania
9. uprowadzenie białogłowej
10. przyścienny świecznik
11. włóka
12. miasto w Birmie
13. ludowy perski instrument stru-
nowy
14. pojemnik z płynem pod ciśnie-
niem
15. wznoszony za zdrowie soleni-
zanta
16. miasto na Jawie
17. toczył głaz na szczyt
18. słowo nie dla pary młodych
19. drapieżny ptak
20. krzewiasty gatunek wierzby
21. wierzchnia część skrzyni

22. brak poczucia rzeczywistości
23. owca grzywiasta
24. wznoszenie, podnoszenie cze-
goś
25. marka męskich kosmetyków
26. buddyjska mniszka
27. polski zespół rockowy
28. słynna włoska wyspa
29. pojazd tureckich koczowni-
ków
30. sentymentalizm
31. ślimak płucodyszny; ślinik
32. obszerne opracowanie tematu
33. zieleń na Saharze
34. Marian, nasz słynny sprinter 
sprzed lat
35. rodzaj kremu
36. marcowe tragiczne dla Cezara
37. miasto w Rosji
38. Akwizgran
39. haust
40. aśćka
41. postać z komedii Moliera "Mi-
zantrop"
42. w nich statki remontują
43. świetna zabawa
44. kurze, świetne z rożna

45. uraza sarmaty
46. sztuka w języku martwym
47. instytucja bankowa
48. świętuje 5 V
49. film Kurosawy
50. bum, tram
51. miasto w Peru

POZIOMO:
52. przy pasie kowboja
53. światowy potentat kompute-
rowy
54. tymczasowy wypełniacz ubyt-
ków w zębach
55. łączy zapałkę ze zwierzątkiem
56. 60-procentowy trunek
57. dźwięk "E" z krzyżykiem
58. indyjski termin filozoficzny
59. część wysp Marshalla
60. pole po lnie
61. dawna nazwa Japonii
62. rozstrzyga w sprawach admi-
nistracyjnych
63. pracuje w elektrowni
64. "walczył" z nimi Don Kichot
65. jap. sztuka walki
66. ciemny chleb

67. arabska kraina historyczna
68. wodny gaz
69. marka zegarków
70. rude w marynacie
71.wyspa koło Cypru
72. ryba z "zarostem"
73. puszysta Danuta
74. praca, zajęcie
75. kuracja, leczenie
76. nowo nawrócony
77. James, angielski żeglarz i od-
krywca
78. blef
79. płynie przez Berno
80. nacja w Tajlandii
81. Ruth, niem. lekkoatletka, mi-
strzyni olimp. w rzucie oszczepem 
(1972, 76)
82. włoska złotówka
83. chory na bielactwo
84. kotka
85. najwyższy szczyt Krety
86. włoskie przywitanie
87. żeglugowy znak nawigacyjny
88. stalowe wąskie płozy, do jazdy 

po lodzie
89. Armstrong zwany jest jego 
królem
90. miasto w USA
91. mają swoją godzinę
92. esownica
93. rzeźbiarz, malarz i poeta fran-
cuski
94. biblijny nieszczęśnik
95. kreatura
96. japoński pas przepasujący ki-
mono
97. w ręce tenisisty
98. stan USA z Topeką
99. po dniu
100. jubileuszowa liczba
101. dziecinność, prostoduszność
102. hobby, pasja
103. choroba zwana dychawicą

PODPOWIEDŹ: AACHEN, ENIAC, 
FUCHS, NIPPON, NOME, ORONT.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : W pracy wewnętrznej wakacji 
nie ma

Zofia Lepka, Jolanta Kozioł, Alicja 
Wypych, Ewa Wołosewicz, Marek Fe-
liksiak, Renata Wiertalak, Pelagia Fe-
liksiak, Teresa Jasińska, Krystyna Per-
dek, Stanisław Strzelczyk, Władysła-
wa Huget, Aneta Tamborska, Justyna 
Grenda, Szymon Rybarczyk, Lucyna 
Andrzejczak, Martyna Grenda, Barba-
ra Pędziszczak, Agnieszka Skowroń-
ska, Zdzisława Chocian, Roman Kacz-
marek, Cecylia Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, Halina Stefańska, Maria 
Kloch, Sławomir Skoworoński, Urszu-
la Kaczmarek, Andrzej Leszczyński, 
Robert Kierzyk, Grażyna Siedlecka, 
Małgorzata Krawczyk, Teresa Nowak, 
Christiana Syfert, Danuta Skowron

Nagroda książkowa:  Cecylia Fur-
mańczyk

Zwycięzcy prenumerata: Sławo-
mir Skowroński, Halina Stefańska.

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Karolina Możejko, Daria Feliksiak, 

Mateusz Wiertalak, Wiktoria Fluder, 
Marcel Budzich, Weronika Zarem-
ba, Maciek Pędziszczak, Nadia Gren-
da, Igor Grenda, Jagoda Zarczyńska, 
Madzia Skowrońska, Bartek Feliksiak, 
Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, 
Miłosz Wielgus

Zwycięzca: Wiktoria Fluder
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50

ul. Boh. Warszawy 68b • NOWOGARD • tel. 91 392 20 71

ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDOWY

ZAPRASZAMY: od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

WIOSENNE
PROMOCJE

Chemia budowlana: 
CEKOL, FAST, ARSANIT
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Pustaki ścienne ceramiczne 
WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement 
Cegły budowlane, klinkierowe

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
pracę w �rmie o ugruntowanej pozycji

Oferty  można kierować 
na adres e-mail: ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl 

oraz  na adres ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard
Wszelkich informacji można uzyskać tel. 690 527 599

- SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
- BLACHARZ SAMOCHODOWY
- DORADCA KLIENTA



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Budują objazd kolejowy  •  Spadała z motoroweru na jezdnię
Młodzież z pytań zadowolona  •  Czy szpital może się zbilansować?

reklama

reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM 
siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena 520 zł netto/tonę w Redle
Cena 540 zł netto/tonę z dostawą

Mocznik 1150 zł w bigbagach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Firma transportowa 
zatrudni mechanika 

609 493 989 

PRACA

s. 3

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 
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Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
pracę w �rmie o ugruntowanej pozycji

Oferty  można kierować 
na adres e-mail: ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl 

oraz  na adres ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard
Wszelkich informacji można uzyskać tel. 690 527 599

- SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
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- DORADCA KLIENTA

Żabowo: Złodzieje samochodów w rękach policji 

Sprzedali kradzione 
auto nawet księdzu 

Tajemniczy 
konkurs na 
kierownika 
ZBK 

s. 4
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W skrócie

Kronika policyjna

W dniu 12 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Czekolady. W 
Szkole Podstawowej nr 3 uczniowie klas VI b i IV b, wraz z p. Katarzyną Ka-
zubą, zaprosili z tej okazji wszystkie klasy na słodką degustację. Ucznio-
wie mieli możliwość spróbowania aż 86 gatunków czekolad, które w su-
mie ważyły ok 24 kg! Oprócz klasycznych gatunków, takich jak czekola-
da mleczna i gorzka, można była spróbować czekolad  z chili, pomarań-
czą czy z pieprzem. Były także czekoladowe wariacje ze smakami Panna 
Cotta, Brownie, Creme Brulee, Michałki czy też Grześki z mango. Ucznio-
wie dowiedzieli się także skąd czekolada pochodzi i jakie może mieć po-
zytywne i negatywne skutki oddziaływania na nasz organizm. DŚ 

W czwartek, 20 kwietnia, w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. 
Emilii Gierczak odbyła się akcja pod nazwą #KOMÓRKOMANIA, która 
była skierowana do uczniów, ich rodziców i wszystkich osób zaintere-
sowanych tym tematem. Celem projektu było przeprowadzenie akcji 
edukacyjno – informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku i umożliwie-
nie rejestracji, jako jego potencjalnego dawcy. Pani Jolanta Burewicz zo-
stała koordynatorem akcji, a uczniowie klasy pierwszej i drugiej o pro-
filu medycznym zaczęli aktywnie w niej uczestniczyć. Roznosili ulotki o 
spotkaniu, zapraszali różne osoby do wzięcia udziału w akcji #komórko-
mania, a przede wszystkim pomagali zrozumieć, dlaczego przeszczep 
krwiotwórczych komórek macierzystych jest tak ważny. Pomagali tak-
że wypełniać formularze tym, którzy zdecydowali się zostać potencjal-
nym dawcą szpiku. DŚ

W piątek, 9 kwietnia 2017 r., 
na Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie odbył się wojewódz-
ki finał Małego Konkursu Recyta-
torskiego. Tytuł Laureata, w kate-
gorii szkół gimnazjalnych, otrzy-
mała Wiktoria Pawłowska repre-
zentująca Nowogardzki Dom Kul-
tury. Wiktoria pokonała 28 innych 
uczestników w tej kategorii, lau-
reatów powiatowych przeglądów 
recytatorskich. Tytuł Laureata Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego 
to automatyczna nominacja do 
udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie Recytatorskim „Przebudze-
ni do Życia”, który   jest organizo-
wany rok rocznie od dziesięciu lat. 
Konkurs ten jest jedyną ogólno-
polską imprezą dla recytatorów w 
wieku gimnazjalnym. Do tej pory 
uczestniczyło w nim blisko 180 
gimnazjalistów, reprezentantów 
11 województw.  Inf. własne

Nietypowa inwestycja koło Żabowa 

Budują objazd kolejowy 
Tak, tak to nie pomyłka - tuż przed Żabowem powstaje objazd kolejowy, po którym do cza-
su wybudowania węzła drogi ekspresowej S6, będą jeździły pociągi. 

Nowa droga w tym miejscu 
będzie biegła pod istniejącą linią 
kolejową. Dlatego na czas budo-
wy węzła niezbędne było wybu-
dowanie objazdu dla pociągów. 
Tory zostaną ułożone na tworzo-
nym właśnie nasypie. 

- W miejscu przecięcia budo-
wanej drogi S6 z linią kolejową 
Goleniów – Koszalin w rejonie 
miejscowości Żabowo, wykonaw-
ca zaprojektował obiekt WK-28A 
w ciągu linii kolejowej (droga eks-
presowa będzie biegła pod linią 
kolejową). Aby móc go wykonać, 
obok istniejącego toru powsta-
je tymczasowy tor objazdowy (o 
długości ok. 700 m), którym będą 
poruszały się pociągi do czasu 
ukończenia wiaduktu WK-28A - 

informuje Mateusz Grzeszczuk, 
z GDDKiA w Szczecinie. 

Na czas budowy objazdu li-
nia kolejowa na odcinku Nowo-
gard - Płoty została zamknięta. 
Ruch pociągów powinien zostać 
przywrócony 24 kwietnia, w po-
niedziałek, zapewnia GDDKiA. 

Przez ten czas funkcjonuje au-
tobusowa komunikacja zastęp-
cza na odcinku Nowogard – Pło-
ty, o czym informowaliśmy już 
przed tygodniem, podając rów-
nież rozkład jazdy zastępczej ko-
munikacji. 

MS

W oddali żwirowy nasyp, jaki będzie stanowił podłoże dla tymczasowego objazdu 
kolejowego tuż koło Żabowa

Groźne zdarzenie przy ul. 3 Maja 

Spadła z motoroweru na jezdnię 
 Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w Wielki Piątek, 14 kwietnia, przy ul. 3 Maja. 
Pasażerka motoroweru osunęła się z pojazdu i spadła na jezdnię. Młoda kobieta trafiła do 
szpitala. 

Do wypadku doszło około 
godz. 10:00, na wysokości pawi-
lonów handlowych, obok hotelu 

„Oskar”. Motorowerzysta jechał 
ul. 3 Maja w Nowogardzie wraz 
ze swoją 17-letnia bratanicą.

-W pewnym momencie dziew-
czyna osunęła się z motoroweru i 
spadła na jezdnię. Doznała stłu-
czenia kolana i otarcia naskór-
ka. Przewieziona została do szpi-
tala na obserwację – informuje 
st. asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
naszej policji. 

Zarówno kierowca jednośla-
du, jak i pasażerka mieli na gło-
wie kaski ochronne. To uchro-
niło 17-latkę przed poważniej-
szymi urazami. Policja nie wy-
ciągnęła wobec motorowerzysty 
żadnych konsekwencji. Mężczy-
zna był trzeźwy. 

MSDo zdarzenia doszło na wysokości pawilonów handlowych przy ul. 3 Maja, należą-
cych dawniej do PSS Społem

14.04.2017r.
08:29 Kradzież pojazdu marki 

Fiat Ducato, rok produkcji – 2015r., 
o wartości 100.000 zł. z terenu po-
sesji nieogrodzonej w Wyszomie-
rzu na szkodę Andrzeja K. 

16:43 Patrycja S. powiadomiła 
o usiłowaniu kradzieży z włama-
niem do domu jednorodzinnego w 
Nowogardzie, przy ulicy M. Rataja, 
gdzie sprawca po uprzednim pod-
ważeniu drzwi balkonowych dostał 
się do wnętrza, lecz z wewnątrz nie 
dokonał kradzieży żadnych rzeczy, 
ponieważ został spłoszony przez 
właścicielkę, która przyjechała do 

miejsca zamieszkania. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

15.04.2017r.
09:19 W miejscowości Sieciecho-

wo. Justyna K, kierująca samocho-
dem osobowym marki BMW, ja-
dąc w kierunku miejscowości Dłu-
gołęka na prostym odcinku drogi, 
nieprawidłowo wykonała manewr 
omijania pojazdu ciężarowego 
marki Mercedes  – tzw. śmieciarki, 
na której w trakcie wykonywane-
go manewru, na wyznaczonym dla 
pracownika lewym stopniu z tyłu 
pojazdu, znajdował się mężczyzna 
Bogdan T. W wyniku nieprawidło-

wego manewru, kierująca uderzyła 
w tył pojazdu ciężarowego, w miej-
sce, gdzie stał mężczyzna. Mężczy-
zna ten w związku z zaistniałym 
zdarzeniem upadł na jezdnię, do-
znając rozcięcia podudzia prawego. 
Został zabrany do Szpitala Rejono-
wego w Nowogardzie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

18.04.2017r.
12:30 Na ulicy 15 Lutego, doko-

nano kradzieży portfela z zawarto-
ścią trzech dowodów osobistych, 
w tym jednego belgijskiego, kar-
ty bankomatowej oraz pieniędzy w 
kwocie 100 zł. Straty w wysokości 
180 zł., na szkodę Jolanty P. (zam. 
Belgia). Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

Inf. KPP Goleniów
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

Stomatologia rodzinna

lek. stom. D. Wałęga-Bąk 
Tel. 604 441 609   Przyjęcia: NFZ i prywatnie

- RTG Cyfrowe
- Kompleksowe leczenie stomatologiczne
- Protetyka

„PRAXIS”  Nowogard ul. 5 Marca 12   
zaprasza na

BeZPŁaTNe BaDaNIe kOmPUTerOWe WZrOkU
 oraz na pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Badamy dzieci oraz dorosłych
od poniedziałku do soboty

rejestracja godzinowa tel . 91 392 72 72
okulary korekcyjne (nie chińskie) od 99 zł 

słoneczne firmy Camel od 79 zł

Komunikaty Policji
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia br. na ul. Bohaterów War-

szawy znaleziono klucze, gdzie jeden z nich zawiera logo marki 
Mercedes. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie lub o kontakt telefoniczny pod 
nr 91-57-92-341 (311).

 Informujemy, że w dniu 10 kwietnia br. na ul. Luboszan ujaw-
niono rower marki Kettler. Właściciele zguby proszony jest o 
zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie lub o kon-
takt telefoniczny pod nr 91-57-92-341 (311).

Żabowo: Złodzieje samochodów w rękach policji 

Sprzedali kradzione auto nawet księdzu 
Policja rozbiła szajkę handlarzy kradzionymi samochodami oraz częściami motoryzacyjnymi w Żabowie - dowiedziała się redakcja DN. Złodzieje byli na 
tyle bezczelni, że ostatnio sprzedali jedno z „lewych” aut nawet miejscowemu księdzu. Mężczyźni przebywają w areszcie, a ze swoich czynów przyjdzie im 
się wyspowiadać, już nie w kościele, ale przed sądem. 

Sam proceder obrotu kradzio-
nymi autami miał trwać od lat. 
Jednak dopiero teraz złodzieje 
samochodów wpadli w ręce po-
licji. Stało się tak prawdopodob-
nie dlatego, że właściciele jed-
nego ze skradzionych aut zloka-
lizowali pojazd za pomocą sy-
gnałów GPS. Okazało się, że sa-
mochód znajdował się właśnie 
w garażu handlarza używanymi 
autami, na terenie Żabowa. We-
dług innej, nieoficjalnej jak na 
razie wersji, właściciel innego 
auta zakupionego od handlarza 
z Żabowa, miał się dowiedzieć, 
że jest ono kradzione, w trakcie 
diagnostyki pojazdu. 

Wszystko wskazuje na to, że 
złodzieje nie mieli najwyraźniej 
żadnych skrupułów i sprzedawali 
kradzione auta swoim sąsiadom. 
Jedno z takich aut zakupił nawet 
miejscowy duchowny, oczywi-
ście nieświadomy tego faktu. O 
tym, że sprzedano mu kradziony 
samochód, dowiedział się, kiedy 
pojazd odebrała mu policja. 

Jak wynika z naszych informa-
cji, policja zatrzymała w tej spra-
wie trzy osoby - dwóch miesz-
kańców Żabowa i jednego Woj-
cieszyna. Wśród zatrzymanych 
jest mężczyzna, który kierował 
niewielką grupą przestępczą, 
oraz prawdopodobnie dwóch 

paserów. Ci mieli na swoich po-
sesjach przechowywać a także 
najprawdopodobniej sprzeda-

wać części samochodowe, któ-
re również pozyskiwano ze skra-
dzionych aut. To na razie nie-

oficjalne informacje. Wszyscy 
zatrzymani mają przebywać w 
areszcie tymczasowym. Wczoraj 
nie udało nam się ustalić, jakie-
go kalibru zarzuty usłyszeli. Po-
licja potwierdza jedynie, że pro-
wadzi śledztwo w tej sprawie na 
zlecenie prokuratury. 

- W sprawie prowadzone jest 
śledztwo. Ma ono charakter roz-
wojowy a gospodarzem postępo-
wania jest Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie - informuje nas 
st. asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
naszej policji. 

Więcej o sprawie napiszemy w 
najbliższym czasie. 

MS

Żabowo - w tej wsi na jednej z posesji handlowano kradzionymi samochodami

Wielkanocna cofka 

Dużo dymu bez ognia 
Gęste kłęby dymu spowiły okolicę miasta w pobliżu Netto, w Poniedziałek Wielkanocny, przed 
południem. Na szczęście sprawa okazała się dość błaha i strażacy szybko uporali się z kłopotem.  

Do zdarzenia doszło w pry-
watnym budynku położonym 
przy skrzyżowaniu ulic 5-Mar-
ca z Dąbrowszczaków. Pod-
czas rozpalania ognia w pie-
cu centralnego ogrzewania na-
stąpiła cofka i powstało sporo 
dymu, który szybko zajął nie 

tylko posesję, ale i całą okoli-
cę. Na miejsce przyjechała jed-
nostka ratowniczo-gaśnicza 
z nowogardzkiego posterun-
ku Straży Pożarnej. Piec wyga-
szono, a strażacy dopilnowa-
li, aby cała posesja została sku-
tecznie przewietrzona. W cza-

sie zdarzenia na szczęście ni-
komu nic się nie stało. Nie było 
także strat materialnych. Je-
dyną konsekwencją cofki były 
nieprzyjemności zapachowe 
wywołane przez duszące kłę-
by dymu. 

MS
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Przyjaciel facebook, czyli 
socjologiczny science fiction

W tygodniu przedświątecznym 
zmarł mój dobry znajomy jesz-
cze z czasów wspólnej działal-
ności w Solidarności. Informa-
cję o tej śmierci podały tego sa-
mego dnia, czyli 12. 04, media re-
gionalne a to, dlatego podały, po-
nieważ mój znajomy był znaczą-
cą postacią opozycji antykomuni-
stycznej w naszym regionie. Tak 
się również złożyło, że zmarł On 
w przeddzień rocznicy swoich 63 
urodzin. Wszyscy, którzy korzy-
stają z facebooka wiedzą, że infor-
macja o urodzinach uczestników 
jest zawsze rozpowszechniana na 
tym społecznościowym portalu. 
Tak też było i tym razem. W kon-
sekwencji trzynastego, czyli dzień 
po śmierci, na profilu zmarłego za-
częły się pojawiać życzenia imie-
ninowe.  I było ich w tym wypad-
ku ponad 170!  Przy tym na pal-
cach jednej ręki można było poli-
czyć wpisy kondolencyjne, wszyst-
kie pozostałe świadczyły o tym, że 
umieszczający je o śmierci soleni-
zanta nie mają pojęcia. Niektóre 
wpisy umieszczane były jeszcze na 
dzień przed pogrzebem, który od-
był się w Wielką Sobotę.  Sądząc 
po treści większości życzeń można 
byłoby odnieść wrażenie, że mamy 
do czynienia z osobami pozostają-
cymi ze zmarłym w wielkiej zaży-
łości: Wszystkiego Najlepszego … 
samych dalszych sukcesów... speł-
nienia marzeń...! Można tam prze-
czytać. Ten jednak w istocie smut-

ny, a nawet przerażający obrazek, 
jakim jest odsłona tzw. „osi cza-
su” mojego znajomego na facebo-
ok-u w dzień, dwa po jego śmierci 
uświadamia, czym są w istocie tak 
bardzo pożądane facebooko-we 
znajomości.  Mamy tutaj do czy-
nienia z rzeczywiście wirtualnym 
światem, w którym króluje jakiś 
rodzaj „udawania”, nic tu nie jest 
prawdziwe, ani fakty, ani uczucia, 
ani więzi. Podobne psychologicz-
ne mechanizmy uruchamiają się 
często w podroży - przebywanie 
wśród nieznanych osób wywołuje 
pokusę udawania kogoś innego niż 
się jest w rzeczywistości, pokusę 
odegrania jakiejś roli.  Ta gra koń-
czy się jednak w tym przypadku, 
gdy kończy się podróż i wracamy 
wówczas do „siebie”. W przypad-
ku facebook-a, socjologiczna fik-
cja staje się trwałą rzeczywistością, 
a prawdziwe życie dzieje się poza 
ekranem, tak jak poza ekranem 
jest rzeczywisty człowiek i jego re-
alna śmierć. Na ekranie pozostaje 
profil i oś czasu, które nadal przyj-
mują życzenia urodzinowe… Nie 
do pominięcia jest również fakt, 
że facebukowa procedura nie prze-
widuje adekwatnej reakcji w za-
kresie kształtu strony użytkowni-
ka w związku z jego śmiercią – co-
kolwiek zmienić może tylko oso-
ba, która dysponuje kodem dostę-
pu, jako użytkownik bądź admini-
strator. Typową zaś sytuacją jest to, 
że osoba zmarła nikomu takiego 
kodu wcześniej nie przekazała. Za-
łączony do felietonu rysunek także 
obrazuje porażającą fikcyjność in-
ternetowych więzi – Całe szczęście 
na pogrzebie mojego znajomego 
śp. Stanisława było sporo osób, a 
to dlatego, że stanowiły one grono 
prawdziwych a nie facebookowych 
przyjaciół i „ znajomych”.

Marek Słomski  

Nasz felieton
Tajemniczy konkurs na kierownika ZBK 

Zgłosiło się pięciu, żaden nie 
przeszedł
Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs na kierownika Zarządu Budynków Komu-
nalnych w Nowogardzie. Gotowość podjęcia pracy na tym stanowisku zgłosiło pięciu kan-
dydatów, w tym m.in. były Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, czy skarbnik 
sąsiedniej Gminy Dobra.  Zdaniem komisji rekrutacyjnej, żaden z nich nie zdobył jednak 
wymaganej ilości punktów, by otrzymać pracę w ZBK. 

Pierwsze ogłoszenie o nabo-
rze na wolne stanowisko kie-
rownika ZBK pojawiło się kilka 
tygodni temu. Jak wynika z na-
szych informacji odpowiedziało 
na nie aż pięć osób. Wśród nich 
m.in. były radny i Przewodni-
czący RM Marek Krzywania, a 
także Marek Antczak - w prze-
szłości zastępca kierownika Wy-
działu Architektury, Budownic-
twa i Planowania Przestrzenne-
go w UM w Nowogardzie. Swo-
ją ofertę złożył też były skarbnik 
Gminy Dobra - Sławomir Brod-
niak. Sama gmina listy kandyda-
tów już nie ujawniła, choć miała 
taki obowiązek. Nie poinformo-
wała także czy wszyscy przeszli 
pierwszy, czyli formalny etap re-
krutacji. Dopiero w zeszłym ty-
godniu, Urząd Miejski w No-
wogardzie poinformował jedy-
nie dość lakonicznie, że „nabór 
na stanowisko kierownika Za-
rządu Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie nie wyłonił kan-
dydata na wskazane stanowisko. 
Kandydaci na wolne kierowni-
cze stanowisko urzędnicze nie 
uzyskali łącznie z testu i roz-
mowy kwalifikacyjnej wymaga-
nej liczby punktów”. To dość za-
skakujące, zwłaszcza, że do kon-
kursu na kierownika ZBK przy-
stąpiły osoby doskonale zazna-
jomione z pracą w samorządzie, 
mające na swoim koncie spore 
doświadczenie w tej materii. 

W ślad za tym, UM ogłosił 
kolejny konkurs na stanowisko 
kierownika ZBK. Podobnie jak 
przy pierwszym ogłoszeniu, od 
kandydatów wymaga się posia-
dania wykształcenia wyższego, 
przynajmniej pięcioletniego sta-
żu pracy lub wykonywanie przez 
5 lata działalności gospodarczej 
o charakterze zgodnym z wyma-
ganiami na wskazanym stanowi-
sku oraz znajomości kilku ustaw 
np. o finansach publicznych, czy 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Tym razem kandy-
daci mają czas na złożenie doku-
mentów do 5 maja. 

Zarząd Budynków Komunal-
nych to jednostka organizacyjna 
podległa gminie, które zajmu-
je się przede wszystkim admi-

nistrowaniem gminnymi zaso-
bami mieszkaniowymi. Po wej-
ściu w życie tzw. „ustawy śmie-
ciowej” ZBK pobiera również 
opłaty za śmieci i prowadzi peł-
ną księgowość gospodarki od-
padami komunalnymi. Pełnią-
cą obowiązki kierownika ZBK 
jest od kilku lat Grażyna Grosic-
ka. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta, wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski, nie chciał uzasad-
nić powodów, dla których gmi-
na zdecydowała się na ogłosze-
nie konkursu, o co prosili go 
radni. Odpowiedział jedynie, że 
„osoba pełniąca obowiązki kie-
rownika dalej tejże funkcji peł-
nić nie może”. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Okazuje się, że funkcja, któ-

rą pełniła przez lata p. Graży-
na Grosicka wymaga wyjątko-
wych umiejętności i predys-
pozycji skoro tak doświadcze-
ni, (jacy się zgłosili) kandyda-
ci na tę funkcję zostali odrzu-
ceni przez Komisję rekruta-
cyjną powołaną przez burmi-
strza.  Ceniliśmy, co prawda, w 

DN merytoryczność pani Gro-
sickiej, ale nie przypuszczamy, 
aby powodem odrzucenia tych 
ofert na zwolnione przez nią 
stanowisko były braki kompe-
tencyjne kandydatów, i aby ich 
umiejętności odbiegały istot-
nie od tych, które prezentowa-
ła dotychczasowa kierownik 
ZBK. Chodzi prawdopodob-
nie o konsekwencję klasową. 
Każde stanowisko kierowni-
cze, zgodnie z logiką lokalnego 
post-pezetpeerowskiego klanu, 
należy bowiem do kanonu ści-
śle strzeżonych dobrodziejstw 
dostępnych tylko swoim czyli: 
komuchom, dzieciom i wnu-
kom komuchów, znajomym 
komuchów, znajomych dzie-
ci i wnuków komuchów i in-
nym pociotkom.  I w tej mate-
rii jest u nas mimo upływu lat 
tylko gorzej, a zwłaszcza jest 
gorzej za kadencji burmistrza 
zarazem wiceszefa regionalne-
go SLD, który nie rocznikowo, 
ale mentalnie to mógłby zostać 
egzemplarzem wręcz wystawo-
wym tego upadłego już w świe-
cie gatunku.  

Red. 

Chętnych na stanowisko kierownika ZBK nie brakowało, ale żaden włodarzowi 
miasta najwyraźniej "do gustu" nie przypadł
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Egzaminy gimnazjalne

Młodzież z pytań zadowolona 
W czwartek (20 kwietnia), punktualnie o godzinie 9:00, rozpoczął się drugi dzień tegorocz-
nego egzaminu gimnazjalnego. Tego dnia trzecioklasiści zmierzyli się z pytaniami z zakre-
su wiedzy z matematyki i biologii. Dziś tj. piątek, uczniowie przystąpili do egzaminu z języ-
ków obcych. W środę natomiast odbyły się testy z części humanistycznej, czyli z języka pol-
skiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Przed rozpoczęciem testów 
uczniowie wchodzą na salę, lo-
sują numerki i siadają na wy-
znaczonych miejscach. Po ob-
jaśnieniu wszystkich formalno-
ści m.in., jak kodować kartę od-
powiedzi, punktualnie o godzi-
nie 9:00 rozpoczynają pisanie te-
stów. W tym roku Redakcja DN 
odwiedziła Publiczne Gimna-
zjum nr 1, im. Szarych Szeregów 
w Nowogardzie, gdzie udział w 
testach brało 82 uczniów. Przed 
wejściem na salę zapytaliśmy 
kilku z nich o to, jakie mają wra-
żenia po już odbytych testach 
humanistycznych i czy jest coś, 
czego obawiają się w kolejnych 
testach. 

Pola Iwanowska: Wczorajsze 
testy były dość proste, zarówno z 
języka polskiego jak i historii. Za-
skoczył mnie jedynie temat roz-
prawki, do którego należało po-
dać przykłady z literatury. „Czy 
marzenia mają sprawczą moc”, 
ten temat okazał się lekko proble-
matyczny. Myślę jednak, że napi-
sałam go dobrze, tym bardziej, 

że lubię pisać rozprawkę. Dzi-
siejszym testem z przedmiotów 
ścisłych się nie stresuję, ponie-
waż są one moimi ulubionymi, w 
nich najlepiej się odnajduję. Na-
tomiast co zaś się tyczy testów z 
języka angielskiego, mam do nich 
taki sam stosunek, jak do innych, 
czyli podchodzę do niego bez zde-
nerwowania.

 Natalia Rusinowska: Wczo-
rajsze testy poszły mi dość do-
brze. Historia i WOS to są przed-
mioty, które lubię. Język polski też 
całkiem dobrze mi idzie, więc na-
pisanie rozprawki nie stanowi-
ło mi większego problemu. Mu-
szę jednak przyznać, że temat 
był naprawdę zaskakujący. Testa-
mi z matematyki stresuję się już 
zdecydowanie bardziej, ponie-
waż lepiej odnajduję się w przed-
miotach humanistycznych. Mam 
tylko nadzieję, że nie będzie zbyt 
trudnych zadań do rozwiązania. 
W piątek będą testy z języka an-
gielskiego, ale nimi już tak bardzo 
się nie denerwuję. Uczyłam się 
zarówno w szkole jak i w domu, 

więc mam nadzieję, że dobrze na 
nich wypadnę.

Jonatan Kasperczak: Pomi-
mo kilku zaskakujących pytań, 
których się nie spodziewałem, to 
ogólnie było w porządku. Nie od-
niosłem wrażenia, żeby testy były 
zbyt trudne. Zaskoczyło mnie py-
tanie o stylach ubrań, natomiast 
temat rozprawki bardzo mi odpo-
wiadał. Nie miałem żadnych pro-
blemów, żeby podać argumenty. 
Dzisiaj się najmniej stresuję, po-
nieważ przedmioty ścisłe to mój 
konik, szczególnie matematyka. 
Jednak wolałbym, aby na teście 
nie pojawiły się zadania z funk-
cji. Co zaś się tyczy języka angiel-
skiego, to szanse są pozytywne 
zaliczenia testów, jednak nie wi-
dzę siebie zbyt wysoko. Ogólnie 
jednak do wszystkiego podchodzę 
bez stresu. 

Brak zdenerwowania egzami-
nem być może wynika z tego, że 
Gimnazjum nr 1 stara się przy-
gotować uczniów do testu już od 
pierwszej klasy. W tym celu w 
szkole istnieje coś na wzór „klas 

profilowanych”. Dyrekcja wraz 
z nauczycielami, w ramach go-
dzin „karcianych”, wprowadzi-
li dodatkowe zajęcia z matema-
tyki, informatyki czy języków 
obcych. - Już od pierwszej klasy 
uczniowie mają dwie godziny z 
wybranego przedmiotu dodatko-
wo. W ciągu trzech lat nauki daje 
to sporą ilość godzin, dzięki któ-
rym uczniowie poszerzają i do-
skonalą swoją wiedzę i umiejęt-
ności. Aby zaznajomić gimnazja-
listów z testami państwowymi, 
w styczniu odbywają się także 
próbne testy gimnazjalne na ta-
kich samych zasadach, jak te któ-
re odbywają się teraz - mówi wi-
cedyrektor Gimnazjum nr 1, Ja-
cek Andrysiak. 

W zeszłym roku uczniowie z 
Gimnazjum nr 1 napisali najle-
piej test w porównaniu z ucznia-
mi pozostałych dwóch gimna-
zjów w naszej gminie. J. Andry-
siak mówi jednak, że dla szkoły 
nie są najważniejsze wyniki. 

- Nas bardziej od rankingów  
interesuje to, jakich mamy ab-
solwentów. Niech będzie jakimś 
świadectwem naszej pracy cho-
ciażby to, że przychodzą do nas 
uczniowie z Golczewa, mimo że 
mają na miejscu zespół szkół. W 
naszej szkole młodzież ma poda-
ną wiedzę jak na tacy, wystarczy 
chwilę nad sobą i swoimi umie-
jętnościami popracować. Istnieją 

także konsultacje, gdzie ucznio-
wie mogą się zwrócić do nauczy-
cieli o pomoc. Natomiast mate-
matyka, jako królowa nauk, trze-
ba przyznać, że nie jest łatwą. 
Wymaga systematyczności, któ-
rej brakuje nam wszystkim, nie 
tylko uczniom. Odrobina pracy 
może dać nam oczekiwane efek-
ty – dodaje J. Andrysiak.

Dziś (piątek), trwa ostat-
ni dzień egzaminów gimnazjal-
nych. Uczniowie piszą test z ję-
zyków obcych. Pocieszającym 
może być fakt, że egzaminu nie 
można się nie zdać. Liczy się 
jednak ilość zdobytych punk-
tów, która ma znaczenie w przy-
padku, gdy uczeń będzie chciał 
kontynuować naukę w renomo-
wanych szkołach średnich. Tam 
bowiem w procesie rekrutacji 
stosuje się progi punktowe. 

W całej gminie Nowogard do 
egzaminu gimnazjalnego przy-
stąpiło 136 uczniów. Najwięcej, 
bo 103 , w Gimnazjum nr 2 przy 
ZSO. Najmniej w Gimnazjum 
nr 3 - 33 uczniów. Z informa-
cji jakie przekazali nam dyrek-
torzy wszystkich trzech gimna-
zjów działających w gminie, eg-
zamin przebiegał bez przeszkód, 
a uczniowie mówią, że jego po-
ziom nie jest wysoki. Oby to się 
odzwierciedliło w wynikach, 
które poznamy w czerwcu. 

DŚ, MS

Czy szpital może się 
zbilansować? 

Oto jest pytanie? Trzeba o to 
zapytać dyrektorów szpitala w 
Goleniowie, Gryficach czy w 
Kamieniu. Szpitale z kontrak-
tami NFZ-tu nie zawsze będą 
przynosić straty.  Trzeba mieć 
swoje polityczne układy.  A ta-
kich niestety towarzysze w No-
wogardzie nie mają. Dlatego do-
bry menadżer będzie szukał do-
datkowych przychodów z róż-

nych źródeł prowadząc usługi 
komercyjne.  Trzeba też ruszyć 
głową i policzyć koszty obsłu-
gi laboratorium, pralni, trans-
portu itp. Nie wspominając o 
redukcji zatrudnienia persone-
lu biurowego.  Liczenie na do-
brą wolę NFZ-tu to jak wróżenie 
z fusów. Ekonomia wbrew pozo-
rom nie jest łatwa. Branie przy-
kładu z naszego omnibusa, któ-

rego wyczyny w Gminie zna całe 
województwo nie prowadzi do 
nikąd ( vide wojna z PUWiS-em 
). Za ewidentny błąd dyrektora 
szpitala musi teraz zapłacić każ-
dy z mieszkańców gminy. Licząc 
na nadlimity się przeliczył. Czy-
li jak mawiają tenisiści: się prze-
lobował. A radni trzęsący port-
kami przed elektoratem, pokry-
li te marne 300 tysięcy głosując 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Gimnazjaliści przed wejściem na salę, w której odbywały się testy

bez zadawania pytania, dlacze-
go muszą pokryć takie straty? 
Lepiej nadal utrzymywać SLD-
-owską fikcję rodem z zeszłego 
socjalistycznego ustroju. Tam 
minus był plusem.

Stały czytelnik

PS: Chciałbym poznać (bo 
nie powinno to być tajemni-
cą) zarobki personelu nieme-
dycznego szpitala, oraz procen-
towo ile z kontraktu z NFZ-tem 
idzie na personel biały (lekarze 
i pielęgniarki). Ponadto intere-
suje mnie, dlaczego w tak krót-
kim okresie zrezygnowało z pra-
cy dwóch ordynatorów na Inter-
nie? I które oddziały są na plus a 
które na minus? 

Od redakcji:
Jakby uprzedzając sformuło-

wane przez Czytelnika pytania 
zwróciliśmy się w ubiegłą  śro-
dę do dyrekcji szpitala o prze-
kazanie, w ramach ustawowego 
dostępu do informacji publicz-
nej, danych dotyczących syste-
mu i wysokości wynagrodzeń w 
szpitalu na poszczególnych sta-
nowiskach. Otrzymujemy bo-
wiem szereg sygnałów z rożnych 
miejsc, które mogą świadczyć o 
tym, że w tej miejskiej placów-
ce szpitalnej obowiązują praw-
dziwie  „dziwne”, w kontekście 
powszechnie uznawanych jako 
prawidłowe,     zasady- pozycja 
w tym zakresie  pracownika za-
leży ponoć od osobistych relacji 
łączących go z dyrektorem.    
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Cecylia Babińska: lat 67, zmarła 15.04.2017 r., pogrzeb odbył 

się 19.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Genowefa Bakalarska: lat 70, zmarła 17.04.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 21.04.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Władysław Zawierucha: lat 61, zmarł 18.04.2017 r., pogrzeb 
odbył się 20.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Eugenia Gawron: lat 87, zmarła 17.04.2017 r., pogrzeb odbę-
dzie się 22.04.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zapisy na Dni Młodych dla młodzieży 
prowadzi ks. Robert Szyszko z parafii 
Wniebowzięcia NMP. Tel. 531 580 030.

Koncert
AVE  

MARIA

Cena biletu 20 zł
Rezerwacja pod numerem tel. 508 285 211

W programie m.in.: 

Organizator: 
Agencja Artystyczna i Koncertowa

Beata Krzyżanowska 

Współorganizator: 
Parafia WNMP
w Nowogardzie

Patronat medialny:

3 maja 2017 r. •  godzina 16.00
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Ave Maria - F. Schubert
Ave Maria - A. Piazzolla

Ave Maria - G. Caccini
Panis Angelicus - C. Franck

Barbara Rabiega - mezzosopran
Andrzej Wrona - organy

Było to wieczorem owego pierw-
szego dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żyda-
mi, Jezus wszedł, stanął pośrod-
ku i rzekł do nich: Pokój wam! A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie ujrzawszy Pana. A Jezus zno-
wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was po-
syłam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane. Ale Tomasz, jeden z Dwu-
nastu, zwany Didymos, nie był ra-
zem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do nie-
go: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł 
do nich: Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie wło-
żę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
Pokój wam! Następnie rzekł do To-
masza: Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu Je-
zus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli. I wie-
le innych znaków, których nie za-
pisano w tej książce, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Me-
sjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego. (J 
20,19-31). 

II Niedziela Wielkanocna zwa-
na jest też Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego. Jezus prosił przez 
siostrę Faustynę, swoją Apostoł-

kę Miłosierdzia, by niedziela po 
Jego zmartwychwstaniu była nie-
dzielą oddania czci Bożemu Mi-
łosierdziu. Pięknie o tej tajemni-
cy mówi nam dzisiejsza Ewan-
gelia. Jezus wchodzi do domu, w 
którym byli obecni apostołowie 
i mówi im: pokój Wam! Witając 
ich pokazał im ręce i bok. Aposto-
łowie doświadczyli zmartwych-
wstania Jezusa. Ukazał im się jako 
żywy i prawdziwy, czego dowo-
dem mają być rany na Jego cie-
le. Ukazał się im, lecz nie wszyst-
kim, ponieważ św. Tomasz był w 
tym czasie nieobecny. Doświad-
czenie Zmartwychwstałego przez 
apostołów uczyniło z nich świad-
ków. Jezus podkreśla co jest misją 
apostołów, a więc i całego Kościo-
ła, który, jak mówimy w wyzna-
niu wiary, że jest apostolski, mi-
sją tą jest bycie posłanym. Jezus 
odnosi się do własnego posłania 
przez Boga Ojca i mówi, że ta mi-
sja musi być kontynuowana. Teraz 
Chrystus posyła każdego ze swo-
ich uczniów. Każdy z nas ma sta-
wać się świadkiem wiary. Aposto-
łowie to zaraz realizują. Kiedy po-
jawia się Tomasz zaczynają gło-
sić mu orędzie zmartwychwstałe-
go Jezusa. Przekonują go: widzie-
liśmy Pana! Jednak Tomasza to 
nie przekonało. Chciał osobiście 
zobaczyć to, co zobaczyli pozo-
stali apostołowie. Tomasz chciał 
osobiście doświadczyć spotkania 
ze zmartwychwstałym Jezusem 
i zobaczyć Jego rany. Nie można 
się Tomaszowi dziwić. Mało kogo 
z nas przekonują słowa drugie-
go człowieka, jeśli chodzi zwłasz-
cza o kwestie wiary. Każdy z nas 
woli osobistego doświadczenia. 
Św. Tomasz może stać się patro-
nem dla wielu z nas na ścieżkach 
wiary. Dzisiejszy fragment Ewan-
gelii bardzo mocno akcentuje, że 
uczeń Jezusa nie ma być słucha-
czem świadków, ale ma sam się 
nim stać. Mamy stawać się wspól-
notą świadków. Tylko wtedy Ko-
ściół będzie żywą wspólnotą, je-
śli tworzyć go będą świadkowie. 
Tomasz wyznał wiarę w Jezusa 
zmartwychwstałego, gdy zobaczył 
Jego rany. Musiał ich dotknąć, 
by uwierzyć. W ranach Chrystu-
sa jest nasze wybawienie. W ra-
nach Chrystusa jest źródło naszej 
wiary. Jezus dwukrotnie przecho-
dzi przez zamknięte drzwi. Chce 
nam przez to powiedzieć, że bar-

dziej mamy ufać Jego miłosier-
dziu niż swoim lękom. Nie może-
my być zamknięci naszymi lęka-
mi. Zmartwychwstały chce przez 
nie przechodzić, aby nas wyzwa-
lać. Wielkim owocem zmartwych-
wstania jest pokój. Chrystus sam 
to podkreśla w dzisiejszym Sło-
wie. Mówi swoim uczniom: pokój 
wam! Jakże światu potrzeba po-
koju. Zaczynając od tego global-
nego: świata bez wojen, konflik-
tów. Schodząc do naszych miejsc 
pracy i rodzin, a kończąc na na-
szym sercu. Jakże światu potrze-
ba pokoju. Tylko prawdziwe przy-
lgnięcie ludzkości do Zmartwych-
wstałego może ten pokój zapro-
wadzić. Głównym źródłem nie-
pokoju jest grzech. On pustoszy 
ludzkie serca, które stają się nie-
miłosierne wobec drugiego, które 
stają się obojętne na braci. Chry-
stus chce rozlewać swoje miłosier-
dzie zaczynając od ludzkich serc. 
Daje przykaz apostołom: weźmij-
cie Ducha Świętego! Odpuszczaj-
cie grzechy! Nieście miłosierdzie! 
Sakrament pokuty i pojednania, 
sakrament miłosierdzia jest źró-
dłem pokoju ludzkich serc. Do-
świadczenie Bożego miłosierdzia 
doprowadziło do wyznania wia-
ry przez Tomasza. Jego serce wy-
powiedziało: Pan mój i Bóg mój. 
To samo miłosierdzie spowodo-
wało, że Faustyna mogła wypo-
wiedzieć słowa: Jezu ufam Tobie. 
Zmartwychwstały Jezus ma nowe 
ciało, ale rany pozostały. Ja także, 
przy Jezusie, mogę stawać się no-
wym człowiekiem mimo ran mo-
jej przeszłości. Mam tylko zanu-
rzać się cały w miłosierdziu Bo-
żym. Niech zakończeniem na-
szych rozważań nad tajemnicą 
Bożego miłosierdzia będą słowa 
samego Jezusa, które skierował 
do siostry Faustyny: Otworzyłem 
swe serce jako żywe źródło mi-
łosierdzia, niech z niego czerpią 
wszystkie dusze życie, niech się 
zbliżą do tego morza miłosierdzia 
z wielką ufnością. Grzesznicy do-
stąpią usprawiedliwienia, a spra-
wiedliwi w dobrym utwierdzenia. 
Kto pokładał ufność w miłosier-
dziu Moim, napełnię duszę jego w 
godzinę śmierci swym Bożym po-
kojem. 

Niech każdy z nas doświadczy 
miłosierdzia Bożego! 

Ks. Krystian Dylewski 
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Kino na weekend

NOWE CENY, BILETÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

PIĘKNA I BESTIA
22.04.2017,godz..15.30,18.00
23.04.2017,godz. 18.00
fantasy /  familijny / musical, 

USA / 2017 / 129 min., od lat: 6

„Piękna i bestia” to aktorska wer-
sja jednej z najbardziej uwielbia-
nych animacji Disneya. Na ekran 
wiernie przeniesiono nie tylko 
stronę wizualną, ale także piosenki 
z kultowej produkcji. Bella (Emma 
Watson) zamieszkać w zamku po-
twora (Dan Stevens), aby ratować 
swojego ojca. Z czasem między 
niedopasowaną dwójką zaczyna 
się tworzyć uczucie 

KONG: WYSPA CZSZKI
22.04.2017, godz. 20.30
23.04.2017, godz. 20.30
akcja / fantasy / przygodowy, 

USA / 2017 / 118 min., od lat: 15

Zespół badaczy zapuszcza się w 
głąb niezbadanej wyspy położo-
nej na Pacyfiku — tak samo pięk-
nej, jak i zdradliwej. Nie wiedzą, że 
wchodzą na teren należący do mi-
tycznego King Konga. 

Inf. własne

Poszukiwany dom, kocha-
ny dom, gdzie tryska miłość 
do zwierząt. Na wydaniu, taka 
piękna panna w typie owczar-
ka o imieniu Kasia. Zachowu-
je czystość w domu, jest wyste-
rylizowana, toleruje inne uległe 
zwierzęta, za kotami nie prze-
pada, uwielbia ludzi tych du-
żych i małych, wiek ok 8 lat. 
Kasia jest suczką bardzo spo-
kojną, zrównoważoną, deli-

katną szukającą miłości sunią. 
Co tu dużo mówić, jeżeli chce-
cie usłyszeć jakieś wady..., nie-
stety ona jest bez wad wycho-
wawczych. Domek na CITO w 
zamian najlepsza przyjaciół-
ka do końca, na dobre i na złe. 
Nr telefonu w sprawie adopcji 
668 602 602 lub 785 081 975

Adoptuj, nie kupuj 

Serdeczne podziękowania  
dla lekarzy oraz personelu medycznego 

Oddziału Wewnętrznego Szpitala  
w Nowogardzie  

za opiekę nad Naszą  
Mamą, Babcią i Prababcią  

śp. Antoniną Kapała 
składa Rodzina

Wszystkim, którzy razem z nami żegnali  
Naszą Ukochaną  

Mamę, Babcię i Prababcię 

śp. Antoninę Kapała 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina

PODZIękOWaNIaPODZIękOWaNIa

Młodzi muzycy podbijają Europę 

Gitarzyści z Nowogardu  
na festiwalu w Austrii
W dniach 9 – 12 kwietnia br. odbywał się w Rust  (Austria) Międzynarodowy Festiwal i Kon-
kurs Gitarowy im. Alirio Diaza. Jednym z gości festiwalowych, zaproszonych przez orga-
nizatorów był Four Guitars – Trzęsacki Kwartet Gitarowy w składzie: JAKUB DWORNIK 
(absolwent SM I st. w Nowogardzie), MARIA ZIÓŁKOWSKA (PSM I st. im. Wojciecha Ki-
lara w Gryficach), MAJA TOMASIKIEWICZ (SM I st. w Nowogardzie), HADI YAHFOUF 
(SM I st. w Nowogardzie). Młodzi gitarzyści z nowogardzkiej i gryfickiej Szkoły Muzycz-
nej wystąpili na festiwalowej scenie koncertowej w ciekawym, różnorodnym stylowo pro-
gramie.

Międzynarodowa publicz-
ność usłyszała m.in. utwory Jo-
hannesa Brahmsa, Piotra Czaj-
kowskiego, Fryderyka Chopi-
na, Paula Mc Cartneya & Joh-
na Lennona, Paula Senneville & 
Olivera Toussainta, Katz Hosie-
go i Cezarego Strokosza. Kon-
cert dla zespołu z Polski za-
kończył się bardzo dużym suk-
cesem. Publiczność nagrodziła 
wykonawców gromkimi brawa-
mi wymuszając na kwartecie bis. 
Obok żywej reakcji publiczności 
gitarzyści zebrali wiele pochleb-
nych, pełnych komplementów 
opinii. Dla Trzęsackiego Kwar-
tetu Gitarowego koncert na tak 
prestiżowym festiwalu to wielki 
zaszczyt i wyróżnienie. Bez wąt-
pienia formą nagrody dla uta-
lentowanej młodzieży była moż-
liwość kilkudniowego zwiedza-
nia m.in. Wiednia i Eisenstadt. 
Pobyt w domu L. Van Beethove-
na, w domu i Muzeum J. Hayd-
na czy poznanie wszystkich za-
kamarków Opery Wiedeńskiej, 
to dla każdego muzyka wiel-
kie przeżycie, a możliwość gra-
nia muzyki Fryderyka Chopina 
w kraju Mozarta to powód do 
dumy i wielkiej satysfakcji. Trzy 
dni po powrocie z Austrii Four 
Guitars zagrał koncert w neo-
gotyckim kościele w Trzęsaczu. 
Ten koncert tylko potwierdził, 
że kwartet, mimo iż istnieje do-
piero od 16 miesięcy prezentuje 
wysoki poziom artystyczny. W 
świąteczny poniedziałek, licznie 

zebrana trzęsacka publiczność 
nagrodziła wykonawców owacją 
na stojąco zakończoną dwoma 
bisami. Najbliższym wydarze-
niem wyjątkowej rangi będzie 
występ w Filharmonii Szczeciń-
skiej (7 maja ), podczas koncertu 
pt. „ Mania Mangi”, gdzie kwar-
tet zagra wraz z orkiestrą sym-
foniczną. Plany Trzęsackiego 
Kwartetu Gitarowego sięgają już 
następnego roku i można śmia-
ło powiedzieć, że dotychczaso-
we sukcesy artystyczne zespołu 
sprawiają, iż ten gitarowy team 
jest już znanym i rozpoznawal-
nym w kraju i za granicą. War-
to podkreślać tak duże sukce-
sy młodych muzyków z Nowo-
gardu, którzy stanowią wyjątko-
wą wizytówkę kulturalną mia-
sta, regionu, a także reprezen-
tują godnie swój kraj poza jego 
granicami. 

Międzynarodowy Festiwal i 
Konkurs Gitarowy im. Alirio 
Diaza, to jeden z ważniejszych 
festiwali i konkursów gitaro-
wych w Europie. Odbywa się on 
w urokliwej miejscowości (po-
łożonej 60 km od Wiednia) nad 
jeziorem nezyderskim, słyną-
cej z winnic i siedlisk bocianów. 
W tegorocznej edycji impre-
zy udział wzięli gitarzyści z Au-
strii, Czech, Danii, Włoch, Pol-
ski, Chin, Hongkongu, Izraela, 
Wenezueli, Argentyny i Węgier. 
Powstanie festiwalu związane 
jest z nazwiskiem jednego z naj-
większych gitarzystów w historii 
gitary Alirio Diaza z Wenezueli. 
Honorowym organizatorem fe-
stiwalu jest syn mistrza - Senio 
Diaz oraz jego rodak, wybitny 
gitarzysta Gabriel Guillen.

Fermata                                                                                                                     
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

„A ja wolę Zielone Przedszkole 2”

Niwelowanie lęków i obaw 
związanych z wizytą u dentysty
W roku szkolnym 2016/2017 wraz z rozpoczęciem projektu „A ja wolę Zielone Przedszko-
le 2” podjęte zostały działania w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej u dzieci z Zie-
lonego Przedszkola.

 W zakresie tych działań w 
dniach 29.03-12.04.2017r. dzie-
ci z Zielonego Przedszkola wzię-
ły udział w przeglądzie stoma-
tologicznym przeprowadzonym 
przez lekarzy specjalistów z Po-
radni Stomatologicznej „NO-
WO-DENTAL”. Zanim przed-
szkolaki odwiedziły gabinet sto-
matologiczny były przygotowy-
wane przez wychowawców i pie-
lęgniarkę do bycia pacjentem. 
Niwelowanie lęków i obaw zwią-
zanych z wizytą u dentysty od-
bywało się w formie różnorod-
nych zabaw. Efekty tej pracy 
było widać już w poradni, kiedy 
przedszkolaki dzielnie siadały 
na fotelach dentystycznych. Dla 
niektórych dzieci była to pierw-
sza wizyta u stomatologa. Mamy 
nadzieję, że wspólne działania 
w zakresie profilaktyki stoma-
tologicznej u naszych dzieci za-
owocują dobrymi nawykami na 
przyszłość.

Inf. własna

DYREKCJA, PRACOWNICY, 
RODZICE I DZIECI Z ZIELONE-
GO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
DLA PORADNI STOMATOLO-
GICZNEJ „NOWO-DENTAL” ZA 
PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄ-
DU STOMATOLOGICZNEGO U 
DZIECI Z ZIELONEGO PRZED-
SZKOLA ORAZ WSPIERANIE 
NASZYCH DZIAŁAŃ W ZAKRE-
SIE PROFILAKTYKI I HIGIENY 
JAMY USTNEJ U DZIECI. 

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

Zaproszenie do  Nowogardzkiej 
«Szkoły Cukrzycy»

 Retinopatia, nefropatia, neuropatia -  łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.
są tematami wykładu, który odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 

16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej się 
na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w Szkole Cukrzycy są adresowa-
ne do wszystkich osób zainteresowanych problemem cukrzycy pragnących pogłębić lub 
utrwalić swoją wiedzę o cukrzycy i zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca oraz grożą-
cych konsekwencjach jeżeli zbagatelizujemy to zagrożenie lub będziemy w niewłaściwy 
sposób postępowali po zachorowaniu. Udział w wykładach dla wszystkich uczestników 
jest bezpłatny. Lekarzem prowadzącym Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Ma-
rzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w dowolnej porze te-
lefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793; również za pośrednictwem poczty interne-
towej e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o zajęciach w szkole cukrzy-
cy są publikowane na stronie internetowej PSD Koła Nowogard  http://www.cukrzycano-
wogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie tylko le-
karza i zastosowanego leczenia. To przede wszystkim chory musi zarządzać swoją choro-
bą przy pomocy lekarza.

Szkoła Cukrzycy w Nowogardzie jest prowadzona przez PSD Koło Nowogard w partner-
stwie z:

FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
Parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Urzędem Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl
Dziennikiem Nowogardzkim
Portalem internetowym http://www.wnowogardzie.pl/
Wörwag Pharmą

Eugeniusz Tworek, Prezes PSD Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego
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Wracamy do tematu 

Szanse na basen są, ale potrzeba zrozumienia  
i zaangażowania!
Na początku marca, na łamach DN poruszyliśmy problem braku krytego basenu w Nowogardzie. Jest to temat wracający po wielu latach milczenia albo-
wiem basen był obiecany mieszkańcom 30 lat temu. Materiał o pływalni ukazywał jednocześnie kolejne zapóźnienie inwestycyjne gminy, tym razem w ob-
szarze sportowo-rekreacyjnym ten brak czyni Nowogard, bowiem największym miastem bez krytej pływalni w województwie. 

Mieszkańcy zainteresowani 
tematem

Po tym materiale odzew ze 
strony mieszkańców był znaczny 
otrzymaliśmy sporo telefonów, 
wiadomości i maili w tej spra-
wie. Redakcja DN zrobiła także 
sondę uliczną, która potwierdzi-
ła jednoznacznie fakt potrzeby 
budowy krytego basenu. Wie-
lu nowogardzian motywuje po-
trzebę powstania pływalni, mię-
dzy innymi brakiem czasu i in-
nych możliwości na specjalny 
wyjazd do Goleniowa czy Gry-
fic, by skorzystać z usług na tam-
tejszych obiektach. Na istotne 
poszerzenie bardzo ograniczo-
nych dzisiaj w naszym mieście 
form spędzania czasu wolnego 
zwracali uwagę zwłaszcza ludzie 
młodzi. Padały także argumenty, 
że basen jest konieczny do pro-
fesjonalnych lekcji W-F dla na-
szej młodzieży będącej dziś w 
tyle za swoimi kolegami z Go-
leniowa, którzy dodatkowo pły-
walnie mają za darmo. Nowo-
czesny basen z solankami, sauną 
czy jacuzzi przyczyniłby się tak-
że do poprawy rehabilitacji osób 
w różnym wieku zarówno star-
szych jak i młodszych, te osoby 
mają bardzo często fizyczny pro-
blem z dojazdem do miejscowo-
ści z basenem, nie wspominając 
już o możliwości skorzystania z 
zabiegów. 

Basen miał mieć  
25 metrów…

 Budowa basenu nie jest po-
mysłem nowym, miała się ona 
rozpocząć w latach 80-tych XX 
wieku. Pływalnia miała mieć 
długość 25 metrów i znajdo-
wać się początkowo przy SP 2 w 
pierwszym wariancie zaś w dru-
gim przy SP 3. Jak informuje nas 
Czesław Czernikiewicz, ówcze-

sny naczelnik miasta, była już 
nawet sporządzona dokumen-
tacja projektowa na podstawie, 
której miały powstać identycz-
ne dwa baseny w Goleniowie i 
Nowogardzie - jak wiemy zreali-
zowano tylko ten w Goleniowie. 
Fakt istnienia planu i budowy 
przy SP 3 potwierdził także Bo-
gusław Dziura ówczesny dyrek-
tor SP 3 za którego czasów było 
planowane to przedsięwzięcie.

Nowogardzianie chcą,  
a władza milczy

Nowogardzianie o koniecz-
ności budowy basenu w naszym 
mieście dyskutują chętnie, nato-
miast władza milczy udając, iż 
problem nie istnieje. W interne-
towej dyskusji głos zabrał za to 
jeden z radnych twierdząc, iż wo-
lałbym, aby każdy mieszkaniec 
Nowogardu miał dobrze płatną 

pracę, żeby stać go było na dobry 
samochód, którym w godzinę bez 
problemu dojedzie do Koszalina 
na wypasiony Aquapark czy do 
Kołobrzegu lub Gryfina na La-
gunę.  Oczywiście argumenta-
cja ta w żaden sposób nie może 
dyskwalifikować projektu budo-
wy basenu w 16-sto tysięcznym 
mieście. Ponad wszystko, bo-
wiem stale zagadnieniem będzie 
wystarczająco systematyczna i 
realna dostępność takiej usługi 
dla jak największej grupy oby-
wateli w tym młodzieży i osób z 
niepełnosprawnościami, potrze-
bującymi rehabilitacji 

Basen może być 
sfinansowany z wielu 

źródeł
W przeszłości dokończenie 

budowy pływalni w Goleniowie, 
duet starostów Andrzej Wojcie-
chowski- Antoni Bielida sfinan-
sował z budżetu powiatu gole-
niowskiego, czyli tego budże-
tu, który teoretycznie powinien 
służyć wszystkim mieszkańcom 
powiatu. Jak jest w praktyce? 
Często o tym piszę, że korzysta-
ją z niego jednak na ogół miesz-
kańcy nie powiatu, ale siedziby 
powiatu, czyli Goleniowa. Basen 
w Goleniowie jest wręcz klasycz-
nym przykładem tej prawidło-
wości. Dzisiaj z powodu postępu 
w technologii wykonania koszt 
budowy krytej pływalni wahał-
by się między 7-14 mln zł. Jest 
to, więc nadal kwota spora, ale 

mniejsza jak zaciągnięty przed 
laty kredyt (bez dotacji) na do-
kończenie rozbudowy szpitala. 
Jeśli zaś chodzi o bieżące utrzy-
mania basenu wahałby się mię-
dzy 300 a 500 tysięcy złotych 
mniej więcej tyle ile kosztuje nas 
rocznie bezpłatna komunika-
cja miejska. Realizacja wybudo-
wania takiego przedsięwzięcia - 
idąc za przykładem miast, które 
w ostatnich latach skutecznie się 
tego podjęły- mogłaby być sfi-
nansowana z trzech lub nawet 
czterech źródeł. A są to: Mini-
sterstwo Sportu dofinansowują-
ce na ogół takie inwestycje w 50 

%, samorządu województwa za 
pomocą Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego w zależności 
od rocznych priorytetów, rów-
nież może dołożyć znaczną część 
środków najczęściej od 30-60 %, 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
(jak w przypadku basenu Świ-
dwina, który otrzymał znacz-
ne finansowanie z tej instytu-
cji) oraz fundusze własne z gmi-
ny i powiatu (powiatu chociaż-
by dlatego, że mieszkańcom Go-
leniowa to powiat funduje basen 
już od lat). Gdyby zebrać środ-
ki z wyżej wymienionych źródeł 
to pływania w Nowogardzie jest 
realna do wykonania w ramach 
możliwości lokalnych samorzą-
dów.  Ale do tego, jak już wyżej 
pisałem potrzeba zaangażowa-
nia i woli władz zarówno Gminy 
jak i Powiatu. 

Uregulowanie sprawy 
Goleniowskiego basenu
Jednak przy planowaniu tej in-

westycji nie można zapomnieć 
o pływalni w Goleniowie i tym, 
by i tam także uregulować sytu-
acje. Goleniowska pływalnia jest 
własnością powiatu, a więc tak-
że w jakiejś części mieszkańców 
Nowogardu, rok rocznie po-
wiat dopłaca do niej 500 tysię-
cy złotych. Do tego młodzież ze 
szkół z terenu gminy Goleniów 
ma basen za darmo, czego nie 
mają ich rówieśnicy z Nowogar-
du. Nie do wyobrażania jest sy-
tuacja, w której mieszkańcy No-

wogardu w przyszłości posia-
dając już swój basen będą dalej 
tak jak dziś w ramach wspólne-
go budżetu powiatowego, dokła-
dać się do pływalni w Golenio-
wie. W poprzednim marcowym 
artykule w temacie budowy ba-
senu opisałem możliwe dla sta-
rostwa rozwiązanie, czyli sprze-
daż goleniowskiego basenu gmi-
nie Goleniów ( i tak w prakty-
ce to tylko mieszkańcy tej Gmi-
ny głównie z niego korzystają), 
zaś pozyskane pieniądze zainwe-
stować w nowogardzką budowę. 
Czy powiat się na to zdecyduje? 
Odpowiedź brzmi tak, pod wa-
runkiem, że miałaby decydować 
oczywista racjonalność, zwy-
kła sprawiedliwość i zawarty w 
istocie samorządności powiato-
wej imperatyw kreowania zrów-
noważonego rozwoju na terenie 
całego powiatu.  Jeśli decydo-
wać będą inne względy to nic się 
w tej sprawie nie zmieni- będzie 
jak obecnie – pożytki z powiatu 
mają głównie mieszkańcy gminy 
będącej siedzibą powiatu. 

Podsumowanie 
Nowogard jest największym w 

województwie miastem bez kry-
tej pływalni i jednym z nielicz-
nych tej wielkości w kraju bez 
takiego obiektu- kryte pływal-
nie w gminach powyżej 15 tysię-
cy mieszkańców to już standard!  
Dziś potrzeby takich miast to nie 
tylko miejsca pracy (i nie tylko 
te proste i niewymagające wyso-
kich kwalifikacji), ale także za-
pewnienie atrakcyjnych form 
spędzania czasu wolnego, rekre-
acji i rozrywki. Takie są współ-
czesne wymogi, również dla 
miejscowości tej wielkości jak 
Nowogard i każda władza chcą-
cą nowoczesnego miasta powin-
na na takie punkty zwracać uwa-
gę. Stowarzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój będzie o tym za każdym 
razem przypominać i opisy-
wać szczegółowo sytuacje nasze-
go miasta w powiecie i regionie. 
Dzisiaj cieszy nas fakt, iż nowo-
gardzianie podzielają nasze zda-
nie, także w temacie konieczno-
ści budowy pływalni krytej. 

Paweł Słomski 
Partnerstwo i Rozwój

Wskazane na zdjęciu drzwi miały być wyjściem z budynku szkoły na łącznik z projektowanym tu basenem
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Wspomnienia z wypraw Roberta Durskiego – część V 

„Podróżą przez życie”
Publikujemy kolejny fragment książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z podróży, urodzonego w Nowogar-
dzie Roberta Durskiego, który zginął tragicznie w Himalajach. Dziś piąta część wspomnień, tym razem z górskiej wyprawy 
na Teneryfę. Przypominamy, że dla uważnie czytających poszczególne fragmenty książki (a będzie ich razem 7) ogłosiliśmy 
konkurs.  Przy ostatnim odcinku ukaże się kupon z pytaniem konkursowym dotyczącym jednego szczegółu związanego z 
miejscami, które odwiedził Robert Durski, w trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. Wśród osób, które prawidło-
wo odpowiedzą na zadane pytanie i dostarczą do nas prawidłowo wypełniony kupn, wylosujemy dwa egzemplarze książki 
zawierającej zapiski z wypraw Roberta Durskiego. Zapraszamy do uważnej lektury!

Rozdział 31.
Wrześniowe „kanarki” – Te-

neryfa: Los Cristianos, Pico del 
Teide, Punta Teno, Anaga, Ga-
rachico, Paisaje Lunar, El Me-
dano,

IX 2012

[…]
17.11.2012 
Dla górskiej części ekipy po-

niedziałek miał być w zasadzie 
najważniejszy. Tego dnia plano-
waliśmy wejście na cieszący się 
złą sławą Pico del Teide. Nasza 
ekipa postanowiła solidnie przy-
gotować się do zdobycia Teide. 
Przezornie już w lutym wyrobi-
liśmy sobie pozwolenie na wej-
ście na sam szczyt. W sumie to 
nawet dwa, bo gdyby było coś 
nie tak z pogodą, to mieliśmy re-
zerwowe wejście na inny dzień. 
Choć podobno gdy nie ma po-
gody, to pozwolenie zachowuje 
ważność na następny dzień.

Budziki mieliśmy nastawio-
ne na 4.00 rano… Łatwo wstać 
nie było – bo kto to widział wsta-
wać na wakacjach tak wcześnie? 
Godzinę później całym składem 
wyjechaliśmy z Los Cristianos. 
Mieliśmy do pokonania ok. 50 
km i ponad 2200 metrów prze-
wyższenia. Do Montana Blan-
ca dojechaliśmy jeszcze przed 
wschodem słońca. Wystarto-
waliśmy w świetle czołówek, a 
gwiazdy pokazywały nam kie-
runek. Dobrze, że w tych ciem-
nościach nie pobłądziliśmy. Gdy 
wzeszło słońce, zrobiło się cie-
plej, a krajobrazy stały się księ-
życowo-pomarańczowe. Robili-
śmy masę zdjęć. To w jedną, to 
w drugą stronę. A to gdzieś za-
stygły strumień lawy, a to wi-
dok na ocean… Co chwila krót-
ka przerwa na kilka zdjęć. Ro-
ślinności niewiele, jakieś tylko 
skarłowaciałe krzaki i trawy. Im 
wyżej, tym więcej żużlu (bazalt i 
pumeks). Po takim czymś jesz-
cze nie chodziliśmy.

Dłuższą przerwę zrobiliśmy 
koło schroniska Altavista na wy-
sokości 3270 m n.p.m. Przed 
nami otwierały się coraz szersze 
widoki. Pokazała się Gran Cana-
ria, a kawałek za schroniskiem 

cel wyprawy – Pico del Teide. 
Majestatyczny i wielki. Przed 
południem dotarliśmy do gór-
nej stacji kolejki. Leniwi mogą 
wjechać niemal pod sam szczyt. 
Co prawda taka przyjemność 
trochę kosztuje, ale w kilka mi-
nut można dostać się na wyso-
kość ok. 3555 m n.p.m. Właśnie 

koło stacji kolejki napotkaliśmy 
spore tłumy. Bo tak, to na szla-
ku było prawie pusto. Wyprze-
dził nas jedynie Niemiec i rap-
tem kilka osób schodziło w dół. 
Zdecydowana większość tury-
stów idzie na łatwiznę i wjeżdża 
na górę. Z racji tego, że nasze po-
zwolenia były ważne od godziny 

13.00, to trochę odpoczęliśmy 
przy stacji. Czas wejścia nie jest 
jednak aż tak ściśle przestrzega-
ny, więc weszliśmy trochę przed 
czasem. Strażnik sprawdził do-
kumenty i przepuścił nas przez 
bramkę. Ze względu na ochronę 
przyrody jednorazowo na szczy-
cie może przebywać do 50 osób. 

Filanc upraszał nas, by pobyt u 
góry ograniczyć do porobienia 
zdjęć i jak najszybciej schodzić. 
Od kontroli mieliśmy już ok. 30 
minut na szczyt. Im bliżej niego, 
tym silniej wyczuwało się siarkę. 
Ale bez przesady, maski tlenowej 
nie potrzeba, choć osoby o słab-
szym zdrowiu mogą odczuwać 
jakiś dyskomfort.

Pico del Teide – szczyt o wyso-
kości 3718 m n.p.m. i wysokości 
od dna morza około 7500 me-
trów jest najwyższym szczytem 
Hiszpanii i najwyższym szczy-
tem na jakiejkolwiek atlantyc-
kiej wyspie. Jest to wulkan czyn-
ny. Ostatnia erupcja miała miej-
sce w 1909 roku. Od 1954 roku 
objęty jest ochroną w ramach 
Parku Narodowego Teide. W 
2007 roku park wpisano na listę 
Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Nazwa wulkanu pocho-
dzi z języka Guanczów, pierw-
szych mieszkańców Wysp Ka-
naryjskich. Tide oznaczało Pie-
kielną Górę, w której żył demon 
Guayota. Według legendy de-
mon Guayota porwał Mageca 
(boga światła i słońca) i uwięził 
go pod wulkanem, pogrążając 
świat w ciemności. Guanczowie 
błagali najwyższego boga Acha-
mána o pomoc i Achamán zwy-
ciężył Guayotę, zatkał nim wy-
lot krateru i uwolnił Mageca. Od 
tej pory, kiedy Guayota próbo-
wał wydostać się w czasie erup-
cji wulkanu, Guanczowie pali-
li wielkie ogniska, aby go prze-
straszyć. Guanczowie wierzyli, 
że Teide sięga do nieba. Nazwa 
wyspy pochodzi właśnie od wul-
kanu i znaczy dosłownie w języ-
ku Guanczów Biała Góra (tiner – 
góra, ife – biała).

Widoki ze szczytu są impo-
nujące – widać praktycznie całą 
wyspę, widać też pozostałe wy-
spy Kanaryjskie. Gdy już nacie-
szyliśmy oczy i nawdychaliśmy 
się oparów siarki, zaczęliśmy 
schodzić tą samą drogą.

W dobrym tempie ok. 17.00 
byliśmy koło auta. Wyprawa na 
Teide ze startem z parkingu i po-
wrotem zajęła nam łącznie ok. 
10 godzin. […]

fot. Robert Durski, Pico del Teide, Teneryfa

Robert Durski
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Weekendowe rozgrywki zespołów Pomorzanina

Kolejne wyzwanie przed piłkarkami
5W najbliższy weekend, swoje mecze ligowe rozegrają wszystkie zespoły Pomorzanina. Najpierw w sobotę, na własnym stadionie zagrają piłkarki z Nowo-
gardu oraz juniorzy starsi. W niedzielę, na boisku w Łożnicy podopieczni Zbigniewa Gumiennego podejmować będą tamtejszego Orła. 

Po dwóch porażkach w run-
dzie wiosennej i po utracie fo-
tela lidera, piłkarki Pomorza-
nina czeka kolejna ciężka prze-
prawa. Tym razem podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka zagrają w 
Nowogardzie z Zalewem Stepni-
ca, który zajmuje 4. miejsce w li-
gowej tabeli i ma na koncie tak 
jak Pomorzanin 23 punkty. Jak 
już informowaliśmy, ścisk w ta-
beli III Ligi Kobiet jest dość spo-
ry i wciąż aż 5 drużyn ma realne 
szanse na awans. Porażka w me-
czu z Zalewem, może zepchnąć 
Pomorzanki nawet na 5. miej-
sce! Stawka jest zatem ogrom-
na, a rywalki bardzo wymaga-
jące. Zalew swoje 4. miejsce za-
wdzięcza 7 zwycięstwom, 2 re-
misom i tylko 2 porażkom. Na 

boiskach rywali piłkarki ze Step-
nicy wygrały trzy spotkania, a 
przy tym zanotowali po jednym 
remisie i porażce. Zalew w tym 
sezonie nie strzela za dużo bra-
mek, ale też niewiele traci, gdyż 
do tej pory piłkarki ze Stepni-
cy zdobyły 33, i straciły 17 goli. 
W pierwszym meczu, w ramach 
3. kolejki, „Pomorzanki” wygra-
ły w Stepnicy 2:4. Taki wynik 
jest bardzo potrzebny zespoło-
wi z Nowogardu, który w dwóch 
pierwszych meczach nie strzelił 
jeszcze gola. Początek tego me-
czu w sobotę, o godzinie 13:00. 
Zaraz po pojedynku kobiet, w 
szatniach pojawią się juniorzy 
starsi Pomorzanina oraz Zorzy 
Dobrzany. Nowogardzianie po 
porażce z Odrą Chojna, będą 

mieli świetną okazję do tego, aby 
dopisać do swojego konta kolej-
ne 3 punkty. Zorza zajmuje do-
piero przedostatnie miejsce w li-
gowej tabeli i do tej pory w swo-
ich 12 meczach uzbierała je-
dynie 4 punkty. Piłkarze z Do-
brzan fatalnie prezentują się na 
boiskach rywali, co prawda od-
nieśli swoje jedyne zwycięstwo 
na terenie najsłabszego zespo-
łu - Unii Dolice, ale miało to 
miejsce 18 września 2016 roku. 
Od tamtej pory Zorza przegra-
ła pięć kolejnych spotkań, strze-
lając jedynie 4 i tracąc 18 goli. 
Juniorzy starsi swój mecz roz-
poczną o godzinie 16:00. W nie-
dzielę o godzinie 14: 00, w Łoż-
nicy walkę o ligowe punkty roz-
poczną piłkarze pierwszego ze-
społu Pomorzanina. Ich rywa-
lami będą zawodnicy Orła. Go-
spodarze sąsiadują w ligowej ta-
beli z nowogardzianami, zajmu-
jąc 10. miejsce z liczbą 25 punk-
tów. Orzeł u siebie gra w kratkę. 
Do tej pory rywale Pomorzanina 
wygrali 4 spotkania na własnym 
boisku, raz zremisowali oraz za-
notowali 5 porażek, a wszystko 
to przy 19 strzelonych i 23 stra-

conych golach. Przed tygodniem 
Łożnica wygrała w Tanowie 1: 2, 
przerywając swoją serię trzech 
porażek z rzędu. W rundzie je-
siennej Pomorzanin nieocze-
kiwanie przegrał u siebie z Or-
łem 0:1. Liczymy na to, że pod-

opieczni Zbigniewa Gumien-
nego zrewanżują się rywalom z 
Łożnicy i wywalczą w niedzielę 
3 punkty. Przy artykule publiku-
jemy komplet gier w poszczegól-
nych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
21. kolejka:
Mewa Resko - Ehrle Dobra Szczecińska (22.04; 12:00)
Promień Mosty - Sparta Gryfice  (22.04; 15:00)
Błękitni Trzygłów - Iskierka Szczecin (22.04; 16:00)
Odrzanka Radziszewo - Wicher Brojce (22.04; 16:00)
Masovia Maszewo - Tanowia Tanowo (22.04; 16:00)
Pomorzanin Krąpiel - Sarmata Dobra (22.04; 16:00)
Flota Świnoujście - Zootechnik Kołbacz (22.04; 17:00)
Orzeł Łożnica - Pomorzanin Nowogard (23.04; 14:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
12. kolejka:
Energetyk Gryfino - Błękitni II Stargard (22.04; 13:00)
Pomorzanin Nowogard - Zalew Stepnica (22.04; 13:00)
Vielgovia Szczecin - Hattrick Kołobrzeg (23.04; 12:00)
Fala Międzyzdroje - Victoria Sianów (23.04; 13:00)
Olimpia III Szczecin - Kotwica Kołobrzeg (23.04; 13:30)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany (22.04; 16:00)
Odra Chojna - Energetyk Gryfino  (23.04; 11:00)
Unia Dolice - Ina Goleniów  (23.04; 11:00)
SCRS Barlinek - Sparta Gryfice  (23.04; 15:00)
SALOS II Szczecin - Światowid Łobez (23.04; 17:00)W trudnym okresie dla kobiecej drużyny, z pewnością w meczu z Zalewem przyda 

się wsparcie kibiców

Pomorzanin odpowiada  
na list piłkarzy
W wydaniu DN z dnia 11 kwietnia, umieściliśmy list trzech młodych piłkarzy, którzy nie 
zgadzają się z polityką transferów w klubie Pomorzanin. Dziś umieszczamy odpowiedź 
Prezesa Klubu, p. Marcina Skórniewskiego, który ustosunkował się do uwag i zarzutów, ja-
kie skierowali do niego młodzi piłkarze. Tak jak poprzednio list drukujemy w oryginale.

Nasza odpowiedź ma charak-
ter czysto informacyjny i skiero-
wana jest do czytelników DN. 
Nie jest to w żadnym wypadku 
polemika z autorami listu.

Dzięki ciężkiej pracy wielu 
osób obecna sekcja piłki nożnej 
Pomorzanina jest jedną z więk-
szych i lepszych w wojewódz-
twie. Żeby ją utrzymać w ta-
kim kształcie niezbędne są od-
powiednie środki finansowe i 
rzeczowe. Transfery są jednym 
ze źródeł, z których je pozysku-
jemy. Dla tak dużych klubów 
jak nasz to norma. Rozliczenia 
z poszczególnymi klubami mają 
różną formę. Najczęściej są to 
środki finansowe, sprzęt sporto-
wy lub wymiana zawodników. 
Czasami jest to rozłożone w 
dość długim czasie. Nie wszyst-

kie negocjacje kończą się trans-
ferem. Oferta, jaką przedstawi-
ła zimą Ina Goleniów odnośnie 
panów Banasiewicza, Królika i 
Paradzińskiego nie była dla nas 
korzystna, więc ją odrzuciliśmy. 
Tradycyjnie o wycenę piłkarzy 
poprosiliśmy Zachodniopomor-
ski Związek Piłki Nożnej. Łącz-
na kwota w przypadku ww. trój-
ki wynosi obecnie blisko 17 000 
zł. I właśnie tyle oczekiwaliśmy 
od Iny przy transferze definityw-
nym, natomiast przy transferze 
czasowym 3500 zł. Ina chciała 
pozyskać ich za darmo. Nie po-
winno więc nikogo dziwić, że 
wobec takiej postawy goleniow-
skiego klubu do transferów nie 
doszło.

Panowie Królik (18 lat) i Ba-
nasiewicz (17 lat) od sierpnia 

2016 roku znajdują się w I ka-
drze zespołu i otrzymali swoje 
szanse w spotkaniach ligowych. 
Pan Paradziński (18 lat) od 
stycznia jest również zawodni-
kiem I zespołu i otrzyma szansę 
debiutu, jeśli będzie regularnie 
trenował. Mają oni w dalszym 
ciągu możliwość rozwijać się 
sportowo pod fachowym okiem 
trenera Zbigniewa Gumiennego. 
Mamy jeden z młodszych zespo-
łów w województwie, w którym 
większość stanowią wychowan-
kowie. Nie ma problemu z akli-
matyzacją. W ostatnim spotka-
niu ligowym w Krąpielu trener 
Gumienny dał możliwość gry aż 
sześciu juniorom, w tym jedne-
mu debiutantowi (16 lat).

Marcin Skórniewski
Prezes LKS Pomorzanin 

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz 
Roguski Szpital Nowogard

Bartosz syn Emilii Kujawy ur. 
14.04.2017 z Nowogardu

Antosia córka Magdaleny Olejniczak 
ur. 19.04.2017 z Łobza

Jakub syn Moniki Grządzielskiej ur. 
20.04.2017 z Golczewa

Madzia córka Anny Zakrzewskiej ur. 
18.04.2017 z Długołęki

Vanessa córka Anety i Piotra ur. 
19.04.2017

Czwarta wiosenna porażka Pomorzanina

Dobry początek to za mało...
W sobotę (15 kwietnia), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina na własnym stadionie po-
dejmowali Mewę Resko. Rywale wciąż mają szansę na awans do IV Ligi, dlatego do No-
wogardu przyjechali po trzy punkty. Goście osiągnęli swój cel, choć nowogardzianie do-
brze rozpoczęli ten mecz, obejmując prowadzenie. Porażka z Mewą była już czwartym spo-
tkaniem, na pięć rozegranych w rundzie wiosennej ,w którym podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego nie wywalczyli punktów. 

Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko 1:2 (1:1)
Gol: Kamil Lewandowski (22’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Natan 

Wnuczyński, Paweł Królik - Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak 
(Konrad Adamek), Maciej Dobrowolski (c), Kacper Litwin (Karol Osakie-
wicz) - Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski (Marek Kowalski). 

Wszystkie spotkania regio-
nalnej okręgówki rozgrywane w 
Wielką Sobotę zaplanowano na 
godzinę 13:00. Pomorzanin na 
własnym stadionie podejmował 
walczącą o awans Mewę Resko. 
Goście po świetnej rundzie je-
siennej, wiosną złapali małą za-
dyszkę. Co prawda Mewa rozpo-
częła wiosnę od wysokiego zwy-
cięstwa w Trzygłowie (0: 5), ale 
później przyszły porażki u siebie 
z Wichrem Brojce (0: 1) oraz w 
Gryficach ze Spartą (3:2). W 19. 
kolejce piłkarze z Reska ogra-
li Tanowię Tanowo (3:1), ale 
utrata punktów we wcześniej-
szych spotkaniach kosztowa-
ła Mewę pozycję wiceliderów. 
Przed tym spotkaniem, piłkarze 
z Reska zajmowali w ligowej ta-
beli 4. miejsce, z liczbą 39 punk-
tów i z czteropunktową stra-
tą do premiowanego awansem 
2. miejsca. Mewa na wyjazdach 
grała tak jak na własnym boisku, 
czyli zanotowała 3 porażki, wy-
grywając przy tym 6 spotkań, a 
wszystko to przy 26 strzelonych 
i 12 straconych golach. Już przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego, 

wiadome było, że będzie to bar-
dzo wymagający rywal dla pił-
karzy Pomorzanina, którzy w 
swoim ostatnim meczu zano-
towali pierwsze wiosenne zwy-
cięstwo. W rundzie jesiennej, 
Mewa wygrała u siebie 2:1, je-
dyną bramkę dla Pomorzani-
na strzelił wówczas Maciej Do-
browolski. Sobotni mecz był za-
tem najlepszą okazją do rewan-
żu. Wszystko rozpoczęło się po 
myśli gospodarzy. W 20. minu-
cie długie podanie spod własnej 

bramki posłał Marcin Skórniew-
ski. Piłkę przejął Kamil Lewan-
dowski, który wymienił podania 
z Rafałem Listkiewiczem, a na-
stępnie pięknie uderzył z około 
20 metrów, nie dając szans golki-
perowi Mewy. Niestety powróci-
ły stare grzechy, mianowicie sta-
łe fragmenty gry... W 40. minu-

Rywale z Reska prezentowali się nieco lepiej od Pomorzanina, jednak w tym meczu 
była szansa na wywalczenie punktów

cie Mewa wykonywała rzut roż-
ny, błąd w kryciu popełnił je-
den z zawodników Pomorzani-
na, a piłkarz gości niepilnowa-
ny doprowadził do wyrównania. 
Jeszcze przed końcem pierwszej 
części gry boisko musiał opuścić 
Dominik Wawrzyniak, który na 
początku meczu na skutek fau-
lu nabawił się urazu i nie zdołał 
dokończyć pierwszych 45 mi-
nut. Po zmianie stron mecz był 
dość wyrównany, z nieznacz-
ną przewagą gości. Choć nowo-
gardzianie mieli okazję do tego, 
aby wygrać w tym meczu, to go-
ście zadali swoim rywalom dru-
gi cios. W 75. minucie zawod-
nik z Nowogardu niepotrzebnie 

faulował rywala tuż przy naroż-
niku boiska. Piłkarz z Reska do-
środkował w pole karne, a tam 
ponownie nowogardzianie nie 
upilnowali rywali, przez co na-
pastnik przyjezdnych nie miał 
problemów z pokonaniem Kor-
nela Pękali. Choć do końca me-
czu pozostał jeszcze kwadrans, 
podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego nie byli już w stanie 
wyrównać. Pomorzanin tym sa-
mym przegrywa czwarty, z pię-
ciu wiosennych meczów i pozo-
staje na 9. miejscu w ligowej ta-
beli. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników 20. kolejki 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Piłkarze Pomorzanina przegrali w sobotę z Mewą Resko. Była to już czwarta poraż-
ka w rundzie wiosennej

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
20. kolejka:
Iskierka Szczecin - Zootechnik Kołbacz  7:0
Sarmata Dobra - Flota Świnoujście  1:7
Ehrle Dobra Szczecińska - Pomorzanin Krąpiel 9:0
Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko  1:2
Tanowia Tanowo - Orzeł Łożnica  1:2
Sparta Gryfice - Masovia Maszewo  0:2
Wicher Brojce - Promień Mosty   5:1
Błękitni Trzygłów - Odrzanka Radziszewo 6:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 20 55 100 19 18 1 1
2 Wicher Brojce 20 46 55 24 14 4 2
3 Masovia Maszewo 20 43 61 30 13 4 3
4 Mewa Resko 20 42 44 25 14 0 6
5 Sparta Gryfice 20 37 41 32 12 1 7
6 Iskierka Szczecin 20 32 51 26 9 5 6
7 Błękitni Trzygłów 20 32 52 40 10 2 8
8 Promień Mosty 20 31 47 51 10 1 9
9 Pomorzanin Nowogard 20 27 30 32 8 3 9
10 Orzeł Łożnica 20 25 32 49 8 1 11
11 Sarmata Dobra 20 20 27 54 6 2 12
12 Odrzanka Radziszewo 20 18 28 49 5 3 12
13 Ehrle Dobra Szczecińska 20 18 37 60 5 3 12
14 Tanowia Tanowo 20 15 34 51 4 3 13
15 Pomorzanin Krąpiel 20 13 24 72 4 1 15
16 Zootechnik Kołbacz 20 8 24 73 2 2 16
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

Już 50 lat idzicie razem, 
Obrączki złote podrapał czas,

Tyle spotkało Was różnych zdarzeń,
a Wasza miłość trwa dalej w Was.

Więc idźcie dalej tą wspólną drogą,
Szukając z Bogiem szczęśliwych chwil,

A każdy rok razem spędzony,
Niech będzie piękny i wymarzony.

Mariannie i Janowi Krawczyk
Z OKAZJI JUBILEUSZU  

ZŁOTYCh GODÓW  
Najserdeczniejsze życzenia Zdrowia, Szczęścia 

Wszystkiego co daje radość
składają  

Kochające Dzieci  
Mariusz, Wiola i Kasia z Rodzinami

Nikola Wielowska imponuje wynikami

Talent na miarę 
nowogardzkiego kolarstwa
Nikola Wielowska, po tym jak zmieniła barwy klubowe i przeniosła swój talent do Klu-
bu Kolarskiego BCM Nowatex Ziemia Darłowska, co rusz osiąga coraz to większe sukcesy. 
Tym razem wywalczyła trzy medale podczas silnie obsadzonych wyścigów. 

Od początku kwietnia, Niko-
la Wielowska wystartowała w 
trzech imprezach. Najpierw za-
wodniczka Klubu Kolarskiego 
BCM Nowatex Ziemia Darłow-
ska, powalczyła w weekend na 
początku kwietnia w dwóch kry-
teriach, w sobotę o Puchar Bur-
mistrza Gminy i Miasta Stawi-
szyn, na następnego dnia o Pu-
char Prezydenta Miasta Kalisza. 
W kategorii Juniorka Młodsza, 

nowogardzianka zgarnęła dwa 
medale. Najpierw podczas kry-
terium o Puchar Burmistrza za-
jęła 3. miejsce, następnie wywal-
czyła srebro w wyścigu o Puchar 
Prezydenta. W następny week-
end odbyło się Międzynarodo-
we Kryterium w Dzierżonio-
wie. Tym razem Nikola musia-
ła uznać wyższość rywalek i w 
swojej kategorii wiekowej upla-
sowała się na 6. miejscu. To co 

najlepsze, przyszło jednak w nie-
dzielę (9 kwietnia). Nikola Wie-
lowska wystartowała w bardzo 
mocnej międzynarodowej obsa-
dzie podczas wyścigu „Ślężań-
skiego Mnicha”, który rozgrywa-
ny był w Sobótce. Mieszkanka 
Nowogardu w kategorii Junior-
ka Młodsza była jedyną Polką 
na podium. Nikola uplasowała 
się na 3. miejscu, ustępując jedy-
nie dwóm Litwinkom. Pozostaje 
się cieszyć z faktu, że talent ko-
larki z Nowogardu rozwija się w 
zawrotnym tempie, co zaowoco-
wało już powołaniem do Repre-
zentacji Polski, o czym wspomi-
naliśmy wcześniej. Wierzymy, że 
z czasem Nikola nawiąże swoimi 
sukcesami do wielkich osiągnięć 
najsłynniejszych nowogardzkich 
kolarzy. 

KR  

Nikola Wielowska na 3. miejscu w Sobótce
reklama
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Zatrudnimy  
pracownika  

na stanowisko

MAGAZYNIER
Wymagania:

- odporność na pracę w tem-
peraturach minusowych

- mile widziane prawo jazdy 
kat „B” 

- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stano-
wisku
Oferty prosimy składać 

osobiście w siedzibie firmy
Nowogard,  

ul. Boh. Warszawy 34 
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SOBOTA DLA ZDROWIA - 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 8 KWIECIEŃ 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej

 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                     Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam 
mieszkanie 

w centrum  
Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 
wysoki standard, 

umeblowana kuchnia oraz 
zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys. 

Tel. 608 392 453 

„KOZŁOWSCY” 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.

  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI:
1. MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
2. POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Wymagania:
1. znajomość mechaniki samochodowej
2. mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin

Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl do dnia  14.04.2017 r.

LUTECJA Sp. z o.o.(INERMARCHE) w Nowogardzie 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
– bieżące księgowanie dokumentów
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
    (rachunkowość i finanse)
– doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku
– znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
– stabilne wynagrodzenie
– możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres  
mailowy firmy: lutecja.nowogard@tlen.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem tel. 91 392 04 12 w. 23.

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu,
w związku z zakupem nowych pojemników do gromadzenia psich 

nieczystości serdecznie zapraszam do przesyłania lub zgłaszania propo-
zycji ich lokalizacji na terenie miasta Nowogard.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 kwietnia br. drogą mailową  
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie 91 39 26 232 bądź osobiście w po-
koju 208 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pani Aleksandra 
Lewińska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska.

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Atrakcyjna stawka, 

dodatek nocny,  
dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.: 517 201 627

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko

KIEROWCA
Wymagania:
- prawo  jazdy 
- mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać 
osobiście w siedzibie  

firmy Nowogard,  
ul. Boh. Warszawy 34 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga wędkarze!
Dnia 23.04.2017 r. 

Zarząd koła PZW w Nowogardzie 

organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe o tytuł mistrza koła 

w Kamieniu Pomorskim 
zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 2 do dnia 21.04.17 r. 

Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca godz. 6 rano.

ZAPRASZAMY Zarząd Koła PZW TĘCZAK

Starosta Goleniowski 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
1, wywieszono informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze 
przetargu ograniczonego – dla mieszkańców budynku 57 – 
udział w nieruchomości zabudowanej Nr 809, obręb 2 m. No-
wogard. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości moż-
na uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 
202 II piętro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stro-
nie BIP spow.goleniow.ibip.pl

Uwaga  wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36  

w Nowogardzie
 wspólnie z Burmistrzem Nowogardu  

organizują w dniu 3.05.2017r.  
"Otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym

o Puchar Burmistrza Nowogardu w kategorii 
Senior i Junior  z okazji 

Święta Konstytucji 3 Maja"
na jeziorze Nowogardzkim. 

W zawodach biorą udział członkowie PZW. 
Zbiórka uczestników zawodów o godz. 8.00 przy restauracji

"Neptun" . Wpisowe wynosi 5 zł.
Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim "Wędkarz" 
przy ul Boh. Warszawy 107 do dnia 28.04.2017 r.

Ilość uczestników ograniczona do 60 stanowisk wędkarskich. 
Decyduje kolejność wpisu.

Zapraszamy
Burmistrz Nowogardu

Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

Uwaga wędkarze !
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie 

zaprasza swoich członków Koła

na ,,Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi”  
organizowane w dniu 01.05.2017r. na jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów o godzinie 7.00 przy restauracji 

,,Neptun”. Dojazd do jeziora od ul. Wojska Polskiego na teren 
plaży miejskiej. Startowe wynosi 10 zł. Zapisy i wpłaty w sklepie 
wędkarskim ,,Wędkarz „ ul. Boh. Warszawy 107 do 28.04.2017r.

Uczestnicy zawodów winni  posiadać  sprzęt ratunkowy 
/kamizelki ratunkowe, kapoki/.

Zapraszamy
Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A  PRZETARG USTNY   NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie  

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie :     Nowogard  ul. 3 Maja 31h/1 (parter) 
Kategoria lokalu:               M-2 (kawalerka) o  powierzchni użytkowej – 36,10m2 
 Cena wywoławcza – 83.000,00  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. 
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni lub  tel. 913925261, kom. 697 104 578

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny

Firma FUTREX SP. Z O.O. wchodząca w skład Van Ansem Group, jest jed-
nym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży hodowli zwie-
rząt futerkowych. Posiadamy fermy w Polsce, na Łotwie, w Stanach Zjed-
noczonych oraz Rumunii. Firma przyczynia się stale do rozwoju rynku i 
za pośrednictwem własnych ferm, własnych zakładów produkcji karmy 
oraz najnowocześniejszego zakładu obróbki skór na świecie stale zdo-
bywa doświadczenie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy  
poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Miejsce pracy: Żdżary k/Goleniowa

Idealnym kandydatem / kandydatką będzie osoba posiadająca do-
świadczenie w dziedzinie kadr i płac w firmie produkcyjnej.
Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:
•	 Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 

umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (obcokrajowcy)
•	 Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
•	 Obsługa programu kadrowo-płacowego
•	 Przygotowywanie informacji, raportów i materiałów z obszaru ka-

drowo-płacowego
•	 Przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych
•	 Sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, GUS, PFRON
•	 Współpraca z ZUS, US i PIP
•	 Obsługa biura
Wymagania:
•	 Praktyczne doświadczenie w obszarze kadr i płac min. 2 lata
•	 Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatkowych 

i ZUS
•	 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
•	 Znajomość programów kadrowo-płacowych, Płatnika 
•	 Dobra znajomość pakietu MS Office
•	 Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność
•	 Bardzo dobra organizacja pracy
•	 Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
Oferujemy:
•	 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•	 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanym kwalifikacji
•	 Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie CV mailem na adres: fu-
trex@futrex.com.pl lub dostarczenie do siedziby firmy Żdżary 1, 72-
100 Goleniów do 10-05-2017.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o Ochronie Da-
nych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn.zm.). Jednocześni 
e oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania da-
nych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

ELEKTRYK
Wykształcenie:   zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Uprawnienia:     elektryczne do 1kv

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

Firma transportowa  
z Goleniowa 

zatrudni kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym, 
kat. C+E. 

Praca na zestawie 
ciągnik siodłowy 

+ naczepa typu firanka. 

Tel. 609 557 355

 

 

F.H. „EL-CAR” 
Zaprasza do udziału w projekcie               

MALI ODKRYWCY SZTUKI  
- przedszkole artystyczne dla 20 dzieci z terenu gminy Nowogard 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Miejsce realizacji projktu: Artystyczne przedszkole  Kraina Fantazji, 
ul. Generała Józefa Bema 14, Nowogard 
W ramach projektu przedszkole zapewnia opiekę przedszkolną od 6.30 do 17.00,  
od poniedziałku do piątku, oraz: 

 zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii 
 język angielski 
 zajęcia z sensoplastyki 
 zajęcia z rytmiki i gimnastyki 
 wyjazdy edukacyjne 
 organizację imprez kulturalno-edukacyjnych 
 wyżywienie 
 dowóz do przedszkola 
 ubezpieczenie dzieci 
 wyprawkę przedszkolaka 

Uczestnictwo w projekcie bezpłatne 
Termin realizacji projektu 01.04.2017 – 31.03.2018 

Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowogard  
– utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie projektodawcy oraz na spotkaniach 
informacyjno-rekrutacyjnych. Informacje na temat terminów i miejsc spotkań informacyjno-
rekrutacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu:  660 797 838 

Formularz zgłoszeniowy należy  złożyć w siedzibie  przedszkola 
ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE  KRAINA FANTAZJI   
przy ul. Generała Józefa Bema 14, 72-200 Nowogard  

do 12 maja 2017 r. do godz. 15.30 

Wydruki  
koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUChOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Promocja – działka budowlana na Osiedlu 
Słonecznym w Nowogardzie 20%taniej. Tel. 
693 850 197 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 666 
730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną koło stadio-
nu. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w Lestkowie. 601 
636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ul. 
Zamkowej lub zamienię na dwupokojowe z 
dopłatą. 788 566 432 

•	 Sprzedam działkę ogrodową ul. Boh. Warsza-
wy koło stawku. 693 344 811

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum Płot na 
dłuższy czas po kapitalnym remoncie ume-
blowana. 501 832 458 

•	 Zamienię mieszkanie trzypokojowe 58m2 I 
piętro po remoncie centrum miasta na do-
mek z ogródkiem lub mieszkanie w domu 
dwu lun trzy rodzinnym z ogródkiem mogą 
być również okolice Nowogardu. 662 672 690 

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe (57m2 
parter) ul. Warszawaska 13. Tel. 605 548 115 

•	 Zamienię mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe na większe. 663 897 451 

•	 Zamienię mieszkanie 67 m2 na dwupokojo-
we. 91 39 73 664 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 663 500 800 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostoją-
cy w miejscowości Bienice bądź zamienię na 
mieszkanie własnościowe trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 853 973 

•	 Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Dąbrowszcza-
ków 23. 695 209 162 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
37m2 I piętro centrum Nowogardu. 889 341 
787 

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Nowogard, ul. Asnyka działki pod zabudowę 
do 1000 m2 od 55-69 zł za m2. 501 307 666

•	 Posiadłość – dom dworek koło Nowogardu 
280m2, działka 7 ha, cisza, spokój, stawy, las. 
670 tys. 660 206 833 

•	 Sprzedam działki budowlane przy Asnyka o 
pow. 15 arów. 502 032 422 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 663 527 041 po 
15stej

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. 601 257 
127 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 1.4, 
Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motorowe-
ry. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodnicę 
do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam SKODA OKTAVIA KOMBI – 1.6 
101KM benzyna, 1999r. W cenie dodatkowy 
komplet opon zimowych na stalowych fel-
gach, Tel. 507 100 280 

• Sprzedam Peugot Boxer L3 h2. Kupiony w sa-
lonie, serwisowany Aso przebieg zaledwie 48 
tys. Stan idealny. 513 444 970 

•	 Sprzedam ramę dwuosiową przyczepki, bez do-
kumentów. 668 509 770

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

•	 Volksvagen Polo rok produkcji 1993, silnik 1.0, 
stan dobry. 691 199 916 

•	 Kupię auto, silnik 1.2 w stanie dobrym. 691 199 
916 

•	 Komplet opon używanych z felgami R15 65/195. 
601 448 218

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 608 
01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 697 
021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 853 
573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak kom-
pletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 
013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 692 125 
122 

•	 Sprzedam obornik pakowany. 692 125 122 

•	 Ziemniaki sadzeniaki Vinete, ciągnik 360, tale-
rzówka. 665 779 618

•	 Sprzedam tanio drzewka, gruszki amfora od 80-
150 cm. Cena 5 zł. Tel. 504 525 966 

•	 Sprzedam mało używany śrutownik Bąk z silni-
kiem 7,5 kw za 1100 zł. 667 146 812 

•	 Usługi rolnicze: orka, talerzówka, siew agrega-
tem, wałowanie, wukowanie łąk. 508 404 704 

•	 Sprzedam ciągnik 355. 91 418 39 47

•	 Ziemniaki Vineta sadzeniaki 150 kg jadalne 300 
kg. Tanio sprzedam. 605 967 588

•	 Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

•	 Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 tyg, Żabo-
wo 13. 91 39 106 66, 502 530 452 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄTANIE 

RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOChODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 601 
608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i rozlicze-
nia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

• POLVAN ocieplenia budynków, szpachlowanie, 
zwycięzca konkursu na najlepszy blok. Tel. 731 
517 928 

•	 Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, moskitriery. 695 
181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 250 383 
GEO- GIS- PROJEKT Sp z o.o.

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

•	 Usługi koparką, wywrotką. 660 497 390

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 796 767 980

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM. JAKO KIEROWCA/ 
MAGAZYNIER/ MONTER MEBLI.WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT. B. CV PROSZE SKŁADAC W 
SKLEPIE MEBLOWYM KWADRAT MEBLE UL.AR-
MII KRAJOWEJ 49 W NOWOGARDZIE. tel. 661 
960 881

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 39 21 
373 ,502 239 619

•	 Zatrunię na stacji paliw Orlen. CV proszę składać 
na stacji. 695 355 225 

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 dni w ty-
godniu godziny poranne. Mile widziani emeryci. 
Tel. 510 554 625

• Zatrudnię mechanika samochodowego w No-
wogardzie. 601 897 368

•	  Praca na zestawie MTZ + przyczepa do drewa z 
HDS. Praca dla pilarzy i pomocników, umowa o 
pracę. 665 544 518

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 395 368

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 695 
788 100

•	 Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 608 647 
119 

• Zatrudnię budowlańca Ukraińca z doświad-
czeniem zapewniam mieszkanie. 511 04 31 
44 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu. 511 731 
352 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E emeryt, rencista doryw-
czo. 783  678 674 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. Tel. 
783 678 674 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza. 507 045 404 

•	 Przyjmę do pracy słupki, druty. 607 654 692 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bardzo do-
brym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym palni-
kiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do domku,domu wielorodzinne-
go,sklepu po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 
14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z materacem, Wy-
miary 160x200cm używane, stan dobry cena 
300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wisząca i 
ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla manicu-
rzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę automa-
tyczną 1,5 roku, maty legowiskowe gumowe ko-
nie, bydło. 91 39 79 313 po 18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny cross z wy-
posażeniem, mało używany, tel. 605 522 340

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 50 cm – 2m. 
607 580 172 

• Pilnie sprzedam kanapa podświetlana led, 
nowa, komplet wypoczynkowy dwie kana-
py rozkładane + dwa fotele, ława rozkładana 
z możliwością regulacji mało używane. Me-
ble można obejrzeć na OLX.pl.KIKORZE Za-
chodniopomorskie. Cena do uzgodnienia. 
507 198 447 

•	 Oddam 6tygodniowe szczeniaki labradora. 534 
310 634 

•	 Sprzedam rehabilitacyjne łózko, elektryczne na 
pilota wraz z materacem przeciwodleżynowym. 
697 980 702

•	 Sprzedam akwarium 240 l. + szafka. 606 261 850

•	 Owczrek niemiecki 1,5 roczny z rodowodem 
pięknie wybarwiony. Tel. 91 39 21 828 

•	 Kupię rowerek dziecięcy, 6-7 lat, z bocznymi kół-
kami. Tel. 605 967 588

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PILNIE POSZUKUJEMY 
DLA NASZYCh KLIENTÓW 

MIESZKAŃ 3 POKOJE W 
NOWOGarDZIe

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
GOLENIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CENA:    95 tys.
NOWOGARD - 67 m2, trzypokojowe         CENA: 190 tys.
DOBRA - 64,95 m2, trzypokojowe             CENA:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CENA: 140 tys.
NOWOGARD - 67,7 m2, trzypokojowe      CENA: 199 tys.
NOWOGARD - 46 m2, dwupokojowe         CENA: 118 tys.
NOWOGARD - 74 m2, trzypokojowe         CENA: 175 tys.
NOWOGARD - 52,22 m2, dwupokojowe    CENA: 165 tys.
SZCZECIN - 32 m2, kawalerka                     CENA: 115 tys.
NOWOGARD - 44,48 m2, dwupokojowe     CENA: 125 tys.
NOWOGARD - 47,98 m2, dwupokojowe     CENA: 129 tys.
NOWOGARD - 67,73 m2, dwupokojowe     CENA: 230 tys.
NOWOGARD - 79,30 m2, czteropokojowe  CENA: 229 tys.
NOWOGARD - 77,2 m2, trzypokojowe       CENA: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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godzina
odjazdu
departure
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peron
tor
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stacji docelowej
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Madeline Sheehan 
NIEPOKORNA 

Eva Fox jest córką prezesa Klubu 
Motocyklowego Srebrzyste Demo-
ny. Wychowywana przez harleyow-
ców, nie zna innego świata niż ten. 
Jej życie jest twarde jak źle wypra-
wiona skóra, surowe jak krajobraz 
pustyni i odurzające niczym za-
pach wiatru we włosach. Deuce 
West to twardziel, emanujący te-
stosteronem przywódca klubu 
Jeźdźców z Piekła Rodem. Podob-
nie jak Eva urodził się i dorastał 
wśród motocyklistów – ale na tym 
podobieństwa się kończą. Los spra-
wia, że połączy ich miłość pełna 
pożądania i niepohamowanej na-
miętności. Gorzka i bolesna. Miłość, 
która nie zna granic. To nie jest ckli-
wa love story. Nie znajdziecie w niej 
łzawych westchnień, listów pisa-
nych o blasku księżyca, płatków róż 
rozsypanych pod stopy ukochanej i 
innych tego typu bzdur. To historia 
dzika i nieprzyzwoita. Pełna gnie-
wu i nieokieł¬znanego seksu roz-
grywająca się w świecie władanym 
przez gwałtowne emocje oraz 
mroczne żądze. Surowa i szorstka 
opowieść o bezkresnej miłości, któ-
ra wymaga poświęcenia i sprawia 
ból. Opowieść, która całkowicie 
druzgocze i zniewala czytelnika.

PIONOWO: 
1. studencka paczka 
2. do pieczęci 
3. żona Dziartadesa 
4. Thomas, ang. pisarz z XVI w. 
5. podręczny stolik na trunki 
6. imię Sari, słynnej diwy operowej 
7. miasto w Hiszpanii 
8. imię męskie z 1 IX 
9. dziurawiec kuchenny 
10. ostatni film Gołębiewskiego 
11. pulower lub blezer 
12. potwierdzenie 
13. wyżyna w południowej Saharze 
14. miasto w Holandii (Braban cja Pn.) 
15. ptaki z rzędu blaszko dziobych 
16. okres dziejowy 
17. matka Perseusza 
18. dopływ Warty 
19. Tomasz, przyjaciel A. Mic kiewicza 
20. bylina wodna 
21. suwa się po sztagu 
22. najdłuższa rzeka Europy 
23. miasto i port w Peru 
24. część gitary 
25. szuja, kanalia 
26. zaliczka na poczet należności 
27. miasto w Birmie 

28. błazen 
29. ryba atlantycka 
30. polski zespół rockowy 
31. włoski port nad Adriatykiem w 
pobliżu San Marino 
32. odmiana grusz masłówek 
33. czujka 
34. kalkulator Talesa 
35. miejsce składania ofiar 
36. niańka w Indiach 
37. prawość 
38. anion lub kation 
39. nieprzyjazne demony dusz zmar-
łych w wierzeniach sło wiańskich 
40. przechowalnia ubrań 
41. opera Leoncavalla 
42. miasto włoskie 
43. specjalista 
44. błękitne płótno jedwabne 
45. najcieńsza struna w skrzypcach 
46. rzeka w utworze Miłosza 
47. „Lemoniadowy ...”, film 
48. część świątyni greckiej 
49. dźwięk ostrzegawczy 
50. faraon indyjski 
51. sławny dyktator mody 
52. postać biblijna 
53. metoda planowania budowy du-

żych obiektów 
54. wieść 
55. d wykluczone 
56. brytyjskie wojska lotnicze 
57. lord 

POZIOmO: 
58. foremna bryła kamienna 
59. Salvador, słynny malarz 
60. belka 
61. świętuje 5 V 
62. zwolennik skrajnych reform 
63. amerykańska firma samo-
chodowa w koncernie Chryslera 
64. dom szlachcica 
65. dżuma XX wieku 
66. państwo Sargona I 
67. młotek 
68. proces rozpuszczania skał przez 
wody 
69. norweski grosz 
70. brak wszelkich dźwięków, milcze-
nie 
71. model Renaulta 
72. auto na oblodzonej szosie 
73. Gillan, wokalista słynnej grupy 
Deep Purple 
74. mityczny władca wiatrów 

75. nad kominem 
76. założyciel salezjanów 
77. scjena 
78. wśród markowych spodni 
79. okrywa piszczel 
80. miasto w pd. zach. Nigerii, ośro-
dek wydobycia złota 
81. sok z liści aloesu 
82. miasto w Gwatemalii 
83. wyżłobienie 
84. strzała do kuszy 
85. inna nazwa Es 
86. okrzyki żądające powtórze nia 
czegoś 
87. John Emerich, 1834-1902, histo-
ryk angielski 
88. zieleń na pustyni 
89. kierunek filozoficzno-religij ny w 
Chinach 
90. wtargnięcie, najazd 
91. w tytule powieści I. Jurgie-
lewiczowej 
92. zmaza 
93. cukierek z rulonika 
94. termin filozofii chińskiej 
95. front budowli 

96. skała osadowa 
97. interes 
98. dzieli się na okresy 
99. ze znaną stadniną 
100. taniec dworski 
101. orzeszek ziemny 
102. japońska kobieta nurek 
103. naczynie w kształcie cylin-
drycznej puszki 
104. ... Garfunkel, piosenkarz 
105. 18. prezydent USA 
106. stolica Baszkirii 
107. miasto i port w Nowej Gwinei 
108. starszy flisak na rzece

PODPOWIEDŹ: AJNSZTAJN, AKAD, 
ILO, IWNO, ODATIS, ZAZA
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Lepiej kobietę obu-
rzać niż nudzić

Robert Kierzyk, Władysława Hu-
get, Andrzej Leszczyński, Urszu-
la Kaczmarek, Maria Kloch, Jo-
lanta Kozioł, Natalia Furmańczyk, 
Władysława Huget, Małgorzata 
Krawczyk, Christiana Syfert, Ha-
lina Stefańska, Roman Kaczma-
rek, Agnieszka Skowrońska, Alicja 
Wypych, Zofia Lepka, Michał Fur-
mańczyk, Grażyna Siedlecka, Oli-
wia Feliksiak, Anna Kasprzak, Ha-
lina Galus

Nagroda książkowa:  Agniesz-
ka Skowrońska

Zwycięzcy prenumerata: Hali-
na Galus, Roman Kaczmarek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Fluder, Weronika Za-

remba, Nadia Grenda, Madzia 
Skowrońska, Bartek Feliksiak, Mi-
łosz Wielgus, Julia Furmańczyk, 
Kacper Skowroński, Zuzia Krupa

Zwycięzca: Julia Furmańczyk
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50

ul. Boh. Warszawy 68b • NOWOGARD • tel. 91 392 20 71

ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDOWY

ZAPRASZAMY: od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

WIOSENNE
PROMOCJE

Chemia budowlana: 
CEKOL, FAST, ARSANIT
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Pustaki ścienne ceramiczne 
WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement 
Cegły budowlane, klinkierowe

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s. 11

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 7

Przyznają diety 
sołtysom?

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Maszkowo

 s. 3

Złoty Handball 
Nowogard

OgłOsZeNiA

Dni otwarte na fermie 
norek

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

W środę 
czytaj Kurier 
szczeciński 

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
pracę w �rmie o ugruntowanej pozycji

Oferty  można kierować 
na adres e-mail: ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl 

oraz  na adres ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard
Wszelkich informacji można uzyskać tel. 690 527 599

- SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
- BLACHARZ SAMOCHODOWY
- DORADCA KLIENTA

F.H. "EL-CAR"  - Dominik Kazimierczak
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

               Zaprasza do udziału w projekcie              
MALI ODKRYWCY SZTUKI 

– przedszkole artystyczne dla 20 dzieci z terenu gminy Nowogard
Miejsce realizacji projktu: Artystyczne przedszkole  Kraina Fantazji,

ul. Generała Józefa Bema 14, Nowogard
W ramach projektu przedszkole zapewnia opiekę przedszkolną od 6.30 do 17.00, 
od poniedziałku do piątku, oraz:
•	 zajęcia	teatralne	z	elementami	bajkoterapii
•	 język	angielski
•	 zajęcia	z	sensoplastyki
•	 zajęcia	z	rytmiki	i	gimnastyki
•	 wyjazdy	edukacyjne
•	 organizację	imprez	kulturalno-edukacyjnych
•	 wyżywienie
•	 dowóz	do	przedszkola
•	 ubezpieczenie	dzieci
•	 wyprawkę	przedszkolaka

Uczestnictwo	w	projekcie	bezpłatne

Termin realizacji projektu 01.04.2017 – 31.03.2018
Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowogard 
– utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla  20 dzieci.
Formularze	zgłoszeniowe	można	pobrać	w	siedzibie	projektodawcy	oraz	na	spo-

tkaniach informacyjno-rekrutacyjnych. Informacje na temat terminów i miejsc spo-
tkań	informacyjno-rekrutacyjnych	można	uzyskać	pod	numerem	telefonu:		

660 797 838
Formularz zgłoszeniowy należy  złożyć w siedzibie  przedszkola 

ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE  KRAINA FANTAZJI, 
przy ul. Generała Józefa Bema 14, 72-200 Nowogard 

do 12 maja 2017 r. do godz. 15.30   

ZAPRASZAMY  DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Martwe krowy i psy jedzące padlinę  
na ranczu pod Nowogardem

Jednak areszt  
dla Ryszarda S.
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Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

Już w najbliższy weekend rozpoczyna się majówka. Cho-
ciaż nie zanosi się na to, że dni te będą ciepłe, zapytaliśmy 
więc mieszkańców Nowogardu, czy mają już jakieś szcze-
gólne plany na ten czas, i czy zapoznali się z ofertą miasta 
na te dni?

Nikola i Patrycja: Na nadcho-
dzący weekend majówkowy nie 
mamy na razie żadnych szczegóło-
wych planów. Z pewnością zosta-
niemy w mieście, jednak nie jeste-
śmy w stanie powiedzieć, co w tym 
czasie będziemy robić. Nie spraw-
dzałyśmy też jeszcze oferty, którą 
proponuje miasto na ten czas. Jak 
na razie nie jest ona szeroko do-
stępna.

Diana i Klaudia: 
Jedna z nas jedzie do 
Goleniowa i tam za-
mierzam spędzić ma-
jówkę razem ze zna-
jomymi. Z kolei dru-
ga zostaje w mie-
ście. Jeżeli mamy być 
szczere, to nie spraw-
dzałyśmy, co będzie 
się dziać w ten weekend w Nowogardzie. Myślimy, że jednak coś cieka-
wego się znajdzie. Przede wszystkim mamy nadzieję, że pogoda jednak 
dopisze i będzie ciepło.

Kacper, Piotrek i Kacper: Niektórzy z nas wyjeżdżają do rodziny, 
aby spędzić z nimi ten czas. Niektórzy zaś zostają w mieście. Nie spraw-
dzaliśmy, co będzie się działo w Nowogardzie. Liczymy na to, że podczas 
majówki będzie turniej gry w piłkę nożną, w którym z chęcią weźmiemy 
udział. Być może będą też jakieś ciekawe zespoły. Najważniejsze jednak, 
to dobrze się bawić w gronie znajomych i rodziny.

Szymon: Szczerze mówiąc, to 
szczegółowych planów na ma-
jówkę jeszcze nie mam. Sądzę, 
że spotkamy się z przyjaciół-
mi gdzieś na ognisku czy grillu. 
Pojawiły się też plany wyjazdu 
nad morze, jednak do końca nie 
wiemy, czy się to uda. Co się bę-
dzie działo w Nowogardzie, nie 
wiem? Nie sprawdzałem, ale też 
jeszcze nie widziałem plakatów 
na mieście. Miejmy jednak na-
dzieję, że podczas majówki pogo-
da się poprawi i chociaż trochę będzie ciepło.

Dorota Śmieciuch

17.04.2017 r. 
Godz. 21.30  
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu laptopa pozostawionego 
w pociągu relacji Szczecin – Ko-
łobrzeg.	

Godz. 23.15 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Olchowo, w której uczestniczył 
pojazd marki VW Sharan. 

18.04.2017 r. 
Godz. 01.30
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego na ul. Żerom-
skiego ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego pojazdem marki VW 
Jetta. Marcin Z. miał 1,34 promila 
alkoholu w wydychanym powie-

trzu. Ponadto nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

Godz. 12.50 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Redostowo, pomię-
dzy pojazdami Skoda oraz Nissan. 

19.04.2017 r. 
Godz. 12.30 
Kradzież	portfela	z	zawartością	

dokumentów oraz pieniędzy w 
sklepie Pepco. 

Godz. 19.20 
Powiadomienie	 o	 kradzieży	

pieniędzy z portfela na ul. Wileń-
skiej. 

21.04.2017 r. 
Godz. 14.20 

Policjanci OPI na ul. Bohate-
rów Warszawy zatrzymali kieru-
jącego samochodem marki BMW, 
Macieja K., który znajdował się 
pod działaniem środków odurza-
jących. 

23.04.2017 r. 
Godz. 14.45
Powiadomienie	o	kradzieży	 ta-

blic	 rejestracyjnych	 z	 pojazdu	
marki VW Touran zaparkowane-
go przy ul. Jana Pawła II. 

Godz. 18.50 
Kradzież	roweru	typu	góral	z	ul.	

Warszawskiej. 
    

 st. insp. Klaudia Gieryń 

W TYCH DNiACH ODesZLi DO WieCZNOŚCi

Anatol Żukowski: lat 66, zmarł	21.04.2017	r.,	pogrzeb	odbędzie	się	25.04.2017r.,	o	godz.	13:00	na	
cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Dumin: lat 85, zmarła	 23.04.2017	 r.,	 pogrzeb	 odbędzie	 się	 25.04.2017r.,	 o	 godz.	 15:00	 na	
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uwaga Wędkarze!

Zarząd Koła PZW “Tęczak”, dnia 7.05.2017 r., organizuje zawody wędkarskie, spin-
ningowe	z	łodzi	(pamiętać	o	kapokach),	oraz	spławikowe	z	brzegu.	Zapisy	do	dnia	

5.05.2017 w sklepie wędkarskim “Tęczak” przy ul Waryńskiego, wpisowe 10 zł.
Zarząd Koła

POKER-	cyrkowiec,	robi	miny	nie	z	tej	ziemi.	Pokerek	
jest chory, ma zanik mięśni w lewej przedniej łapce. Li-
czy	 sobie	ok	7	 lat,	 przyjechał	do	 schroniska	w	 styczniu.	
Jeżeli	ma	ktoś	serce	i	dużo	miłości	w	serduchu	oraz	my-
śli	o	adopcji	Pokera,	musi	mieszkać	najlepiej	w	domu	z	
ogrodem,	przy	jego	schorzeniu	byłoby	mu	ciężko	wcho-
dzić	 po	 schodach.	 Jest	 dużym	psiakiem	 z	 zachowaniem	
maluszka,	 przytula	 się	 mocno	 do	 każdego,	 kto	 do	 nie-
go podejdzie, kocha ludzi i inne zwierzęta. Czy podaruje 
ktoś Pokerowi swoje serce i schronienie w swoim domu? 
Kontakt w sprawie adopcji: p. Marta 793 844 842 

Adoptuj, nie kupuj 

Poszukiwany	dom,	kochany	dom,	gdzie	 tryska	miłość	do	zwierząt.	
Na wydaniu, taka piękna panna w typie owczarka o imieniu Kasia. Za-
chowuje	 czystość	w	domu,	 jest	wysterylizowana,	 toleruje	 inne	uległe	
zwierzęta,	za	kotami	nie	przepada,	uwielbia	ludzi	tych	dużych	i	małych,	
wiek	ok	8	lat.	Kasia	jest	suczką	bardzo	spokojną,	zrównoważoną,	deli-
katną	szukającą	miłości	sunią.	Co	tu	dużo	mówić,	jeżeli	chcecie	usły-
szeć	jakieś	wady...,	niestety	ona	jest	bez	wad	wychowawczych.	Domek	
na	CITO	w	zamian	najlepsza	przyjaciółka	do	końca,	na	dobre	i	na	złe.

Nr telefonu w sprawie adopcji
668 602 602 lub 785 081 975



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAMA

Szukam przyjaciółki z terenu Nowogardu 
od lat 58-68. 

Jeżeli	będzie	zgodność	charakterów	
to	pobierzemy	się.	

Tel. 887 10 19 36 

OgłOsZeNie

r e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Martwe krowy i psy jedzące padlinę na ranczu pod Nowogardem

Jednak areszt dla Ryszarda S.
W piątek 21 kwietnia, na terenie rancza, położonego na obrzeżach Nowogardu, należącego do Ryszarda S., miała miejsce interwencja podjęta na skutek zgło-
szenia dotyczycącego podejrzenia złego traktowania zwierząt, znajdujących się w gospodarstwie. To, co tam odkryto wystarczyło śledczym, aby Ryszard S. usły-
szał jednak zarzuty i trafił na dwa miesiące do aresztu. Część zwierząt z rancza zabrano, a te które mogły zostać trafiły na razie pod opiekę gminy. 

O	 tym,	 że	 na	 gospodarstwie	
może	 dochodzić	 do	 łamania	
przepisów o ochronie zwierząt, 
policja została powiadomiona 
przez wolontariuszy Ogólno-
polskiego Towarzystwa Opie-
ki	 nad	 Zwierzętami	 (OTOZ),	
a	 także	 Fundacji	 „Psia	 kość”.		
Wcześniej	 działacze	 obu	orga-
nizacji niespodziewanie sami 
odwiedzili gospodarstwo Ry-
szarda S.. Odkryli tam m.in. 
martwe jałówki, które naj-
prawdopodobniej	 padły	 pod-
czas cielenia. W kojcu, w któ-
rym znajdowało się mnóstwo 
psów	będących	w	 różnej	 kon-
dycji	 zdrowotnej,	 leżała	 padli-
na – martwe cielęta, którymi 
czworonogi	 się	 żywiły.	 Na	 te-
renie	gospodarstwa	leżało	spo-
ro kości, w tym głowa kozła. W 
oddali, za ogrodzeniem gospo-
darstwa znaleziono natomiast 
szkielet konia. 

- Już jakiś czas temu próbo-
waliśmy udowodnić właścicie-
lowi rancza, że nieodpowied-

nio traktuje zwierzęta. Jednak 
za każdym razem, zajeżdżając 
na miejsce, nie udało nam się 
nic odkryć. Myślimy, że ktoś go 
po prostu uprzedzał o tym, że 
zjawi się inspekcja. Tym razem 
dzięki dobrej współpracy z po-
licją udało się podjąć skuteczną 
interwencję - komentowała wy-
darzenia działaczka OTOZ.

Na miejscu poza policją i 
prokuraturą, interwencję pod-
jął	 też	powiatowy	 lekarz	wete-
rynarii. Jego zdaniem na go-
spodarstwie	 było	 sporo	 zanie-
dbań,	 choć	 same	 zwierzęta,	
oczywiście	te	żywe,	nie	były	w	
złej kondycji. 

- Ogólny stan zwierząt był do-
bry, mam tu na myśli krowy i 
konie znajdujące się na gospo-
darstwie. Zaniedbania widocz-
ne były natomiast w przypad-
ku psów, stąd też zdecydowa-
no o ich odebraniu właścicielo-
wi - mówi Zdzisław Czerwiń-
ski, powiatowy lekarz wetery-
narii. Z. Czerwiński podkreśla 

jednak,	że	nie	może	się	wypo-
wiedzieć	 na	 temat	 martwych	
zwierząt, znalezionych na po-
sesji Ryszarda S., ze względu 
na prowadzone śledztwo przez 
prokuratora. – Nie mogę się wy-
powiadać na temat przyczyn 
zgonów krów. Sprawę przejęła 
prokuratura. Jedno jest pewne- 
właściciel nie spełnił obowiązku 
powiadomienia nas o padnię-
ciu zwierząt - dodaje Z. Czer-
wiński. 

Wiemy	już,	że	Ryszardowi	S.,	
właścicielowi rancza pod No-
wogardem, postawiono zarzu-
ty o dokonaniu pięciu prze-
stępstw polegających na znę-
caniu się ze szczególnym okru-
cieństwem nad zwierzętami. 
Chodzi o psy, krowy i konia. 
Wczoraj tj. poniedziałek 24.04, 
mężczyzna	trafił	do	aresztu.	

- Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, na wniosek Prokurato-
ra Rejonowego w Goleniowie, 
w poniedziałek (24 kwietnia), 
zastosował wobec podejrzane-
go środek w postaci tymczaso-
wego aresztu na okres 2 miesię-
cy. Mężczyźnie grozi pozbawie-
nie wolności do trzech lat - po-
informowała nas rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Szczeci-
nie, Joanna Biranowska – So-
chalska.

Co	w	tej	sytuacji	będzie	dzia-
ło się z tymi zwierzętami, któ-
re zostały na terenie gospodar-
stwa? Jak poinformował nas 
lek. wet. Zdzisław Czerwiń-
ski, opiekę nad nimi przejmu-
je Gmina. Inspektorat Wete-
rynarii	 wydał	 już	 w	 tej	 spra-
wie stosowne zalecenie miej-
skim urzędnikom. Ci muszą 
teraz	m.in.	dokarmiać	zwierzy-
nę	pod	nieobecność	właścicie-
la rancza, oczywiście na jego 
koszt. Nie jest jednak wyklu-
czone,	 że	w	perspektywie	 cza-
su	 sąd	 nakaże	 zabrać	 z	 ran-
cza wszystkie pozostałe tam 
zwierzęta	 i	 zakaże	Ryszardowi	
S. prowadzenia jakiejkolwiek 
zwierzęcej hodowli. 

Warto	 dodać,	 że	 na	 gospo-
darstwie	należącym	do	zatrzy-
manego	mężczyzny	już	w	prze-
szłości miały miejsce interwen-

cje	służb	weterynaryjnych.	Do-
tyczyły one nie wywiązywa-
nia	 się	 właściciela	 z	 obowiąz-
ku szczepienia psów. Innym 
razem	 na	 gospodarstwie	 by-
wały	 też	 patrole	 policji,	 kie-
dy zwierzęta z rancza stwarza-
ły	zagrożenie	wbiegając	na	po-
bliską,	ruchliwą	jezdnię	-	droga	
w kierunku Stargardu. Wów-
czas	właściciel	zwierząt	był	ka-

rany	mandatami	za	brak	odpo-
wiedniego ogrodzenia gospo-
darstwa. 

DŚ

Wolontariusze organizacji prozwierzęcych oraz urzędnicy w trakcie interwencji na ranczu

Na gospodarstwie prowadzana była również hodowla psów

Martwa krowa, która padła prawdopodobnie tuż po wycieleniu

Szkielet konia znaleziony nieopodal gospodarstwa

Wśród kości i fragmentów zwierząt znaleziono również głowę sarny
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W środę sesja rM

Zmienią nazwę ulicy i przyznają diety sołtysom?
Zapowiada się dość długie posiedzenie Rady Miejskiej w Nowogardzie. Podczas najbliższych obrad, radni będą głosować nad 11 projektami uchwał, o ile 
do porządku nie zostaną zgłoszone kolejne projekty. Obrady rozpoczną się o godz. 9:00, w środę 26 kwietnia.

W trakcie posiedzenia radni 
zdecydują	 m.in.	 czy	 sołtysi	 będą	
otrzymywać	stałe	diety	w	wysokości	
300 zł( do tej pory pory niecałe 
200	 zł),	 ale	 w	 zamian	 za	 udział	
w comiesięcznych spotkaniach 
z	 burmistrzem	 Nowogardu.	 R.	
Czapla	 próbował	 już	 ten	 wniosek	
przeforsować	 podczas	 poprzedniej	
sesji, ale radni się na takie 
rozwiązanie nie zgodzili. Mieli 
wątpliwości, czy propozycja jest 
popierana przez wszystkich sołty-
sów w gminie. Nie wszyscy rad-
ni	 też	 godzili	 się	 na	 uzależnia-
nie diet od uczestnictwa w spotka-
niach	 z	 burmistrzem.	 Z	 sali	 pada-
ły	 propozycje,	 aby	wypłacania	 diet	
nie	wiązać	z	obecnością	na	tych	ze-
braniach,	a	przyznać	je	ryczałtowo.	
Wszak o aktywności sołtysa nie de-
cyduje tylko spotkanie z kierownic-
twem gminy, ale codzienna, trudna 
i	 często	 niewdzięczna	 działalność	

na rzecz społeczności wiejskich. 
Jaki model zostanie przyjęty osta-
tecznie przez radnych, przekonamy 
się w środę. 

Na	sesji	będą	 się	 też	ważyły	 losy	
zmiany	 nazwy	 ulicy	Dąbrowszcza-
ków. Nazwa tej ulicy została wpisa-
na na listę IPN w ramach tzw. usta-
wy dekomunizacyjnej. Okazuje się, 
że	wpłynęły	dwa	wnioski	od	miesz-
kańców w tej sprawie. Pierwszy, o 
którym	 już	 informowaliśmy	 kil-
ka tygodni temu, zakłada nazwanie 
ulicy im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego. Pod tym wnioskiem podpi-
sało	 się	 przeszło	 100	osób.	 	Zbiór-
kę podpisów prowadził w imieniu 
Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych KLEMATIS p. Józef 
Bartosik – mieszkaniec tej ulicy. 

W późniejszym terminie wpły-
nął	 do	 gminy	 także	 kontr-wniosek	
o zmianę nazwy tej ulicy na ulicę-
-Europejską. Pod tym pomysłem 

podpisało	się	mniej	obywateli-	do-
kładnie	 45	 osób.	 Wnioskodawcy	
twierdzą,	że	taka	nazwa	jest	„mniej	
skomplikowana”	niż	ul.	Rotmistrza	
Witolda	Pileckiego,	a	do	 tego	„no-
woczesna”,	„krótka”	i…	„dobrze	się	
kojarzy”. Co wnioskujący mieli na 
myśli	 podając	 ten	 ostatni	 „argu-
ment”?	Miejmy	nadzieję,	że	na	sali	
będzie	przedstawiciel	grupy	miesz-
kańców opowiadających się za 
zmianą	 nazwy	 ulic	 Dąbrowszcza-
ków	na	ul.	Europejską	i	również	tę	
kwestę wyjaśni. 

Oprócz	tych	tematów	radni	będą	
głosować	 również	m.in.	 nad	 kolej-
nymi	 zmianami	 do	 budżetu.	 Ta-
kie	projekty,	które	wnosi	burmistrz	
Nowogardu,	 to	 już	 stały	 element	
każdej	sesji.	I	tym	razem	R.	Czapla	
chce,	aby	większość	w	radzie	zrezy-
gnowała z wyznaczonych wcześniej 
kierunków rozwoju miasta (m.in. 
budową	ścieżek	rowerowych	do	po-
bliskich	miejscowości),	na	rzecz	po-
mysłów	 bliższych	 burmistrzowi.	O	
szczegółach poinformujemy w ko-
lejnym wydaniu w relacji z sesji. 

Radni	przyjrzą	się	także	sprawoz-
daniom, jakie ze swojej działalno-
ści przedstawią m.in. Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Gminna Komi-
sja	Rozwiązywania	Problemów	Al-
koholowych. 

Przy	 tekście	 publikujemy	 porzą-
dek środowej sesji, przypominając, 
że	 obrady	 są	 jawne	 i	 może	 w	 niej	
uczestniczyć	każdy	obywatel.	

MS

Będzie Rotmistrza Witolda Pileckiego czy Europejska- radni w najbliższą środę zde-
cydują, jaką nazwę będzie nosiła ul. Dąbrowszczaków

Porządek obrad:
	1.	Otwarcie	obrad	i	stwierdzenie	quorum.
	2.	Zgłoszenie	wniosków	do	porządku	obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 8 marca 2017 roku, 
     20 marca 2017 roku,
     29 marca 2017 roku, 12 kwietnia 2017 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
					a)	zmian	budżetu	gminy	Nowogard	na	2017	rok,
					b)	zmian	w	budżecie	gminy	Nowogard	na	2017	rok,
					c)	uchwalenia	wieloletniej	prognozy	finansowej
         Gminy Nowogard na lata 2017 – 2023,
					d)	zmiany	uchwały	(dot.	GKRPA	),
					e)	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	terminu,	częstotliwości
									i	trybu	uiszczania	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	
          komunalnymi,
					f)	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	regulaminu
         utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard,
					g)	zmiany	uchwały	w	sprawie	dostosowania	sieci	szkół	
        podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
        na terenie gminy Nowogard,
					h)		diet	dla	sołtysów	i	przewodniczących	zarządów	osiedli,
				i)		zmiany	nazwy	ulicy	"Dąbrowszczaków	
        na "Rotmistrza Witolda Pileckiego",
				j)		zmiany	nazwy	ulicy	"Dąbrowszczaków	na	"Europejska"
				k)		zmiany	statutu	Gminy	Nowogard.
 8. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Nowogard 
      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
						prowadzącymi	działalność	pożytku	publicznego	za	rok	2016.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
     w Nowogardzie i Realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata
						2015-2017	oraz	Ocenę	Zasobów	Pomocy		Społecznej	za	rok	2016
      dla gminy Nowogard.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
						Problemów	Alkoholowych		w	zakresie	rozwiązywania	problemów	
      alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  za 2016 rok.
                                                                     

                                                                                  Przewodniczący Rady                                                                                                                                       
Piotr Słomski

Tysiąc drzew na minutę 

Zostawili po sobie ślad 
Przedstawiciele samorządu gminy i powiatu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i straży pożarnej wzięli, w ubiegły piątek (21 kwietnia), 
udział w nowogardzkim etapie ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych pod hasłem: „Sadzimy 1000 drzew na minutę”. 

Młode sadzonki sosny po-
sadzono na niewielkiej dział-
ce	 położonej	 w	 obrębie	 leśnic-
twa Radosław (w okolicy Ku-

lic),	 gdzie	 wcześniej	 ścięto	 do-
rosłe	już	drzewa	do	celów	han-
dlowych i przygotowano od-
powiednio	 glebę.	 Zanim	 przy-

stąpiono do działania, krótkie-
go	 instruktażu	na	 temat	 sadze-
nia młodych drzew, uczestni-
kom akcji udzielił Marek He-
iser-leśniczy Leśnictwa Rado-
sław.	Samo	zadanie	było	proste,	
choć	wymagało	odrobiny	wysił-
ku. Grupa została podzielona w 
pary.	 Każda	 otrzymała	 100	 sa-
dzonek oraz kosztury-ręczne, 
narzędzie	służące	do	wkopywa-
nia młodych drzew. 

- Drzewa zawsze sadzimy w 
okresie wiosny - tłumaczy Nata-
sza Kaczmarek z Nadleśnictwa 
Nowogard. -  Zgodnie z ustawą 
o lasach teren po ściętym drze-
wostanie musi być w ciągu 5 lat 
odnowiony. My to robimy zwy-
kle najpóźniej w drugim roku. W 
poprzednich latach Nadleśnic-

two w Nowogardzie do odna-
wiania lasów zapraszało dzieci 
i młodzież szkolną. W tym roku 
zdecydowaliśmy się zaprosić do-
rosłych. 

Zdaniem Tadeusza Piotrow-
skiego, nadleśniczego Nadle-
śnictwa Nowogard, w sadzeniu 
drzew	jest	też	coś	szlachetnego,	
ale	i	osobistego.	

- Po latach, kiedy drzewa osią-
gną już spore rozmiary powiemy, 
że to my je posadziliśmy. Moim 
zdaniem człowiek się w ten spo-
sób uszlachetnia, bo pozostawia 
po sobie coś na lata.  Za chwi-
lę ten teren opanuje świat roślin 
i zwierząt, ale przecież mądrość 
korzystania z dóbr, jakie daje 
nam przyroda, to wielkie szczę-
ście. To także element budowa-

nia naszej małej ojczyzny - po-
wiedział T. Piotrowski. 

Nadleśnictwo Nowogard pro-
wadzi gospodarkę leśną na po-
wierzchni ponad 19 tys. ha i po-
zyskuje	rocznie	ok.	115	m	sześć.	
drewna.	Aby	hodowla	lasu	była	
zrównoważona,	 co	 roku	 na	 te-
renie naszego nadleśnictwa od-
nawianych jest ok. 130 ha lasów. 
Oprócz	 sosny	 sadzone	 są	 także	
dęby	 i	 buki.	 Dobór	 gatunków	
jest podyktowany głównie jako-
ścią	gleby.	

W całym kraju sadzi się rocz-
nie ok. 500 mln drzew na tere-
nie wszystkich nadleśnictw, co 
daje tysiąc drzew na minutę - 
stąd	nazwa	akcji	„Sadzimy	1000	
drzew na minutę”. 

MS

Wój Osiny Krzysztof Szwedo, jeden z uczestników piątkowej akcji odnawiania lasu 
w okolicach Kulic
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Czarnym konturem oznaczono ponad 2 ha działkę będącą własnością R. Czapli. 
Strzałka oznacza kierunek planowanego ciągu sieci

Jezioro 
w Karsku

Dąbrowa

O bohaterskiej determinacji

Pierwszeństwo działek nad działkami
Informacja o projekcie  skanalizowania działek, należących do Roberta Czapli i położonych obok drogi Karsk- Dąbrowa, wywołała duże poruszenie wśród 
naszych Czytelników. Okazało się również,  u nas już nie po raz pierwszy, że prywatny interes ma pierwszeństwo przed publicznym, wystarczy tylko aby 
był to „interes odpowiedniej osoby”.

Przypomnijmy: w trakcie przy-
gotowywania aneksu do umowy 
z PWiS-em zawierającego wielo-
letni plan inwestycyjny w zakresie 
infrastruktury wod.- kan. okazało 
się,	że	burmistrz	forsuje		za		wszel-
ką cenę rozpoczęcie, jeszcze w tym 
roku, realizację projektu nazwane-
go formalnie  kanalizacją miejsco-
wości Karsk. Oczywiście skanali-
zowanie	 	Karska	można	 sobie	 re-
alnie	wyobrazić,	 choć	 ze	względu	
na	odległość	i	konieczność	wyko-
nania  przepompowni jest to mało 
ekonomicznie uzasadnione (temat 
ten załatwiają tutaj przydomowe  
szamba).	Jednak	jeśli	już,		to	moż-
na	byłoby	Karsk		kanalizować,	ale	
w dalszej przyszłości, z zachowa-
niem odpowiedniej kolejności i 
hierarchii	potrzeb.	Na	wykonanie	
tej	infrastruktury	czekają	bowiem	
już	od	lat	tereny	nie	tylko	znacznie	
bliżej	położone	od	 	 zwartej	 zabu-
dowy miejskiej i istniejącej sieci, 
ale	 także	 ujęte	we	wcześniejszych	
planach kierunkowanych zatwier-
dzonych przez  Radę Miejską. Po-
nadto te ostatnie są to tereny, na 
których	 już	 trwa	 proces	 inwesty-

cyjny	(chociażby	obręb	Wojcieszy-
na	i	działki	na	obszarze	„w	stronę”	
Długołęki).	 	 Jednak	 według	 bur-
mistrza		żaden	z	tych	terenów	nie	
posiada takich pilnych w zakre-
sie inwestycji kanalizacyjnych  po-
trzeb,	jak	obręb	Karska.	W	pobliżu	
tej	miejscowości	położone	jest	bo-
wiem		ponad	2	ha,	będące	prywat-
ną  własnością  R. Czapli, na któ-
rym	ma	powstać	15	działek.	Urzę-
dowy wniosek w sprawie podzia-
łu terenu z  przeznaczeniem na 
działki	budowlane	złożyła	już	oso-
ba	pozostająca	aktualnie	z	burmi-
strzem	w	konkubinacie.

Chcieli	aby	miasto	przejęło	sieć
W	 	ubiegłym	 roku	 czwórka	 in-

westorów stawiających prywatne 
posesje na terenie w okolicy Woj-
cieszyna,	 nie	mogąc	 doczekać	 się	
doprowadzenia tutaj sieci wod.- 
kan.	 (głównego	 kolektora	 )przez	
Gminę,	 wykonała	 tę	 sieć	 na	 wła-
sny koszt.  W listopadzie, zgodnie 
z odpowiednią podstawą  praw-
ną,  zwrócili się Oni to magistra-
tu z wnioskiem o przejęcie przez 
Gminę wykonanego odcinka sieci 
za odpłatnością  50 procent ponie-

sionych kosztów, co dawało kwotę 
niecałe 10 tys. złotych. Warto przy 
tym	zaznaczyć,		że	ten	odcinek	sie-
ci został zakończony odpowiedni-
mi	zaworami	umożliwiającymi		jej	
rozbudowę	 i	 podłączanie	 się	 na-
stępnych	użytkowników	(jest	 tam	
więcej	 przygotowanych	 do	 zabu-
dowy	działek),	Burmistrz	zignoro-
wał wniosek inwestorów z Wojcie-
szyna. Nic dziwnego, ma na głowie 
inne	problemy	–	jak	szybko	uzbro-
ić	swoje	działeczki		w	okolicy	Kar-
ska.

Podsumowanie
Gdy	ujawniliśmy	burmistrzowe	

działeczki i plany ich kanalizacji to 
na stronie miasta ukazał się tekst 
z	 bohatersko	 brzmiącym	 tytułem	
„Kanalizacja	w	Karku	i	tak	będzie”.	
Spoko…	oczywiście,	że	będzie	bo	
przecież	 tego	 wymaga	 ostatecz-
na		wartość		15	działek	burmistrza.	
Ponieważ	w	DN	ochroną	prywaty	
się	nie	zajmujemy,	tylko	dbałością	
o	 	 dobro	wspólne,	 to	 aby	 	 zobra-
zować		realne	potrzeby		w	zakresie	
infrastruktury wod.- kan. w No-
wogardzie i okolicy przygotowu-
jemy szczegółową mapę istnieją-

cych	sieci.	Ona	dokładnie	pokaże	
„Gdzie	Rzym,	a	gdzie	Krym”,	czyli	
gdzie	potrzeba	sieci,	a	gdzie	jest	to	
rodzajem	fanaberii.	Oczywiście	w	
tym	wypadku	fanaberii	w	zakresie		
rzeczywistej	potrzeby	 	społecznej,	
ale	fanaberii		mającej	za	to	bardzo	
mocne podstawy w konieczności 

zaspokojenia interesu prywatne-
go. A jak niektórzy jeszcze pamię-
tają,	ten	właśnie	„interes”	ma	bar-
dzo	wyrafinowane	potrzeby	i	nie-
łatwo	go	zaspokoić	konwencjonal-
nymi metodami.

sm

Była kierownik ZeAs-u znalazła pracę w starostwie 

Nie chcieli jej w gminie, poszła do powiatu 
Magdalena Pędzi, była kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, będzie pracować w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. 

Z początkiem kwietnia, sta-
rostwo	 ogłosiło	 nabór	 na	 wol-
ne stanowisko inspektora w Wy-
dziale Oświaty, Kultury i Sportu. 
M. Pędzik, jako jedyna odpowie-
działa na ofertę. Była kierownik z 
UM w Nowogardzie przeszła po-
zytywnie rekrutację, o czym Sta-
rostwo poinformowało oficjalnie 
w	 miniony	 wtorek	 (18.04).	 Jak	
poinformował nas Tomasz Ku-
linicz, Starosta goleniowski, wa-
kat na tym stanowisku powstał 
na skutek odejścia na świadcze-

nia emerytalno - rentowe po-
przedniej pani inspektor. M. Pę-
dzik	ma	zacząć	pracę	w	Golenio-
wie w maju. 

Przypomnijmy,	 że	 w	 listopa-
dzie zeszłego roku M. Pędzik zo-
stała praktycznie wyrzucona z 
pracy w UM w Nowogardzie. 
Taką	 decyzję	 podjął	 burmistrz	
Robert	Czapla,	a	samo	wypowie-
dzenie wręczył urzędniczce wi-
ceburmistrz	Krzysztof	Kolibski	–	
nakazując szefowej ZEAS-u na-
tychmiastowe opuszczenie miej-
sca pracy. UM nigdy nie podał 
oficjalnie, z jakich powodów zde-
cydował	się	zwolnić	w	takim	sty-
lu	M.	Pędzik.	Do	tej	pory	nie	było	
w	 stosunku	do	niej	 żadnych	 za-
strzeżeń.	Mało	tego,	cechował	 ją	
w pracy wysoki profesjonalizm – 
takie	opinie	można	było	usłyszeć	
m.in. z ust dyrektorów placówek 
oświatowych w gminie, z który-
mi M. Pędzik, na co dzień współ-
pracowała.  Nieoficjalnie wiado-
mo,	że	burmistrz	miał	do	urzęd-

niczki	 jednak	 „stracić	 zaufanie”,	
po	 tym	 jak	 próbował	 zlikwido-
wać	 ZEAS,	 w	 jego	 miejsce	 po-
wołując Centrum Usług Wspól-
nych. Radni na takie rewolucyj-
ne zmiany się jednak nie zgodzi-
li,	obawiając	 się,	 że	pociągnie	 to	
za	 sobą	 zwolnienia	 pracowni-
ków ZEAS-u. Dlatego ostatecz-
nie przyjęli łagodniejsze rozwią-
zanie - zmianę nazwy i statutu, co 
miało	przed	tym	uchronić.	Krót-
ko po tym R. Czapla i tak zdecy-
dował	się	rozwiązać	w	trybie	na-
tychmiastowym umowę z M. Pę-
dzik,	 oskarżając	 ją	 o	 niepowo-
dzenie planu likwidacji jednost-
ki, którą kierowała od lat. 

Była	 już	 kierownik	 ZEAS-
-u od początku nie zgadzała się  
z	 tym	 w	 jakim	 trybie	 i	 z	 jakie-
go powodu została zwolniona z 
pracy	 przez	 burmistrza.	 	 Dlate-
go odwołała się do Sądu Pracy, 
przed	 którym	 będzie	 domagać	
się sprawiedliwości. 

MS

Magdalena Pędzik
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Wspólnota 
Mieszkaniowa 

zleci	wykonanie	robót	
dekarsko-kominowych. 

726 477 076 

r e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga wędkarze !
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie 

zaprasza swoich członków Koła

na ,,Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi”  
organizowane w dniu 01.05.2017r. na jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów o godzinie 7.00 przy restauracji 

,,Neptun”. Dojazd do jeziora od ul. Wojska Polskiego na teren 
plaży miejskiej. Startowe wynosi 10 zł. Zapisy i wpłaty w sklepie 
wędkarskim ,,Wędkarz „ ul. Boh. Warszawy 107 do 28.04.2017r.

Uczestnicy zawodów winni  posiadać  sprzęt ratunkowy 
/kamizelki ratunkowe, kapoki/.

Zapraszamy
Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy”	w	Nowogardzie	ul.	Ks.J.	Poniatowskiego	7a

O G Ł A S Z A  PRZETARG USTNY   NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie  

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja,	położenie :     Nowogard  ul. 3 Maja 31h/1 (parter) 
Kategoria lokalu:               M-2 (kawalerka) o  powierzchni	użytkowej	–	36,10m2 
 Cena wywoławcza – 83.000,00  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. 
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni lub  tel. 913925261, kom. 697 104 578

Przetarg	może	być	odwołany	lub	unieważniony	bez	podania	przyczyny

DĄBROWA
Już 01 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Dąbrowie 

w Kościele pw. Św. Michała Archanioła
zapraszamy na jedyny na wsi Koncert  

Solistki Pani Barbary RABIEGA – mezzosopran, solistki Orkiestry 
symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

W	koncercie	„Nastroje”	Pani	Barbara	Rabiega	zaprezentuje		utwory	:	„Jej	portret”,	
„Ludzkie	gadanie”,	„Kiedy	mnie	już	nie	będzie”,	Samba	przed	rozstaniem”,	„Deszcz”,	
„W	moim	magicznym	domu”,	„Czas	rozpalić	piec”,	„	i	inne.	Są	to	utwory	takich	auto-

rów jak  Piotra Mecc, Hanna Banaszak czy Wojciech Młynarski.
Wstęp	bezpłatny,	można	przekazać	wolne	datki.

                                                     Serdecznie Zaprasza Sołtys i Rada Sołecka

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowo-
gardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r. o 
godz. 17.00 w F.U. Zielona Jan Kopyciński (była siedziba 
Spółdzielni) przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie organi-
zuje pierwszą część Walnego Zgromadzenia oraz w dniu  
24 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej (zaple-
cze hali sportowej) przy ul. Strażackiej 2 w Dobrej organi-
zuje drugą część Walnego Zgromadzenia z następującym 
porządkiem obrad:

Otwarcie	obrad.
Zapoznanie	z	porządkiem	obrad.
Wybór	Komisji:	
mandatowo – skrutacyjnej,
Wybór	Prezydium	Walnego	Zgromadzenia	w	składzie:	
przewodniczący,
zastępca przewodniczącego,
sekretarz.
Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawo-

mocności zwołania pierwszej, drugiej części Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016 i spra-

wozdanie finansowe za rok 2016.
Dyskusja nad sprawozdaniami
Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
zatwierdzenie	podziału	nadwyżki	bilansowej	za	rok	2016,
udzielenie	absolutorium	członkom	Zarządu	Spółdzielni	za	rok	2016.
Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie 

stosownej uchwały.
Oznaczenie	najwyższej	 sumy	 zobowiązań	 jaką	 Spółdzielnia	może	

zaciągnąć	i podjęcie	uchwały.
Zamknięcie	obrad.
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu 

z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz projekty 
uchwał	będą	wyłożone	w siedzibie	Spółdzielni	przy	ul. Osiedlowej	6	
w Nowogardzie od dnia 08 maja 2017 r.

Odbiór mandatów i podpisywanie list obecności od godziny 1630 
do 1700 przed salą, w której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy	o	zabranie	ze	sobą	dowodów	osobistych	lub	innych	doku-
mentów	potwierdzających	tożsamość	członka.

Wstęp na salę za okazaniem mandatów

UCHWAŁA Nr 4/2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO” w Nowogardzie.

Działając  na  podstawie  §  50 ust.  1  pkt.  7  i  8  statutu  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„GARDNO” Zarząd Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwołuje  się  Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „GARDNO”
w Nowogardzie w trybie określonym w § 29, 30, 31 statutu Spółdzielni i ustala
się terminy poszczególnych części:

 NR Ulica Data Godz. Ilość Miejsce odbycia części

                                                                                                                           Członków            Walnego Zgromadzenia

  Część I 

15-go Lutego 15, 17
Bankowa 6, 8, 3e, 3d
Boh. Warszawy 105, 106, 68, 70 23.05.2017 17.00 1.322 F. U. Zielona

Gryfitów 2, 3, 4, 5, Jan Kopeciński

Światowida 1, ul. Zielona 11

Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24 72-200 Nowogard

Leśna 6 a, 6 b
Zaciszna 3
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
Armii Krajowej 51
Warszawska 13, 14, 9
Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
Kowalska 2
Osiedlowa 4  
Zielona 7, 8, 9, 10  

 Czarnieckiego 1,
 Luboszan 12, 13,
 Plac Wolności 6,

Wyszyńskiego 4, 5,
Członkowie oczekujący 
Członkowie bez prawa do lokalu
Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części 

                                                                                                                                                                                                 

 Część II 

Armii Krajowej 62 a, b – Dobra 24.05.2017  1700 54 Sala Konferencyjna

Traugutta 3 a, 5 -  Dobra zaplecze hali sportowej

 Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do II części ul. Strażacka 2

72-210 Dobra

                                                                                                                                                                                                

Zebranie Kolegium 25.05.2017 1600 6 Siedziba Spółdzielni

ul. Osiedlowa 6 

72-200 Nowogard

sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na	ustanowienie	i	przeniesienie	prawa	odrębnej

 własności
  lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 62,90 m2 

Trzecie piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
                              Cena: 131.500 zł  
                           Wadium: 13.500 zł  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 

nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie	w	sekretariacie	Spółdzielni	do	08	maja	2017	r.	do	

godz.1200	pisemnej	oferty,	którą	należy	złożyć	w zamknię-
tej	kopercie	z	napisem	„Przetarg	na	lokal	nr	1”.	Oferta	win-
na	zawierać:	imię,	nazwisko	i	adres	oferenta,	nr	telefonu,	

oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię 
wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017 r. 
o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, 
będzie on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w 
każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia ko-

lejnego przetargu.  
Lokale	można	oglądać	w	terminie	uzgodnionym	ze	Spółdzielnią.	

Operat	szacunkowy	do	wglądu	w siedzibie	Spółdzielni.	
Osoba,	której	oferta	zostanie	zatwierdzona	przez	Zarząd	winna	

uiścić	zaoferowaną	kwotę	na	konto	Spółdzielni	w	terminie	30 dni	od	
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne	na	poczet	ceny	nabycia.	Pozostałym		uczestnikom	wadium	zosta-
nie	zwrócone	w następnym	dniu	roboczym	po	rozstrzygnięciu	prze-

targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie 
dokona	wpłaty	pełnej	wylicytowanej	kwoty	lub	nie	przystąpi	do	za-

warcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 
Spółdzielnia	zastrzega	sobie	prawo	swobodnego	wyboru	ofert,	od-

wołania	lub	unieważnienie	przetargu	bez	podania	przyczyn.	

Dodatkowe		informacje	dostępne	w	biurze	Spół-
dzielni 

lub	telefonicznie	91-3910010, 607607814.

Uwaga  wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-gminnego PZW Nr 36  

w Nowogardzie
 wspólnie z Burmistrzem Nowogardu  

organizują w dniu 3.05.2017r.  
"Otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym

o Puchar Burmistrza Nowogardu w kategorii 
senior i Junior  z okazji 

Święta Konstytucji 3 Maja"
na jeziorze Nowogardzkim. 

W zawodach biorą udział członkowie PZW. 
Zbiórka uczestników zawodów o godz. 8.00 przy restauracji

"Neptun" . Wpisowe wynosi 5 zł.
Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim "Wędkarz" 
przy ul Boh. Warszawy 107 do dnia 28.04.2017 r.

Ilość uczestników ograniczona do 60 stanowisk wędkarskich. 
Decyduje kolejność wpisu.

Zapraszamy
Burmistrz Nowogardu

Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

Hodowcy chcą zmienić postrzeganie branży 

Dni otwarte na fermie norek 
W minioną sobotę, każdy mógł odwiedzić fermę norek w Maszkowie, należącą do Gospo-
darstwa Rolnego Visonex, i przekonać się na własne oczy, jak w praktyce wygląda hodow-
la tych zwierząt. 

Zbigniew	 Piątak,	 właściciel	 Go-
spodarstwa Rolnego Visonex, nie 
kryje,	 że	 termin	 zorganizowania	
akcji	 „Otwarte Fermy” jest nie-
przypadkowy. To niejako odpo-
wiedź producentów skór na po-
mysły legislacyjnego wprowadze-

nia zakazu hodowli zwierząt fu-
terkowych	 w	 Polsce,	 ale	 także	
złych opinii, jakie pokutują na ca-
łej	branży	hodowców	norek.	

-To pomysł, jaki zrodził się w na-
szych strukturach związkowych po 
to, aby pokazać ludziom, że nega-
tywny obraz naszej branży, jaki 
propagują, kreowany jest głównie 
przez organizacje prozwierzęce, a 
który przedostaje się do mediów 
jest fałszywy. Stanęliśmy też w ob-
liczu groźby zakazu hodowli zwie-
rząt futerkowych. Taki pomysł po-
jawił się w gronie Parlamentarne-
go Zespołu Przyjaciół Zwierząt, 
pod wodzą posła Pawła Suskiego. 
W tym zespole zasiadają miłośni-
cy zwierząt, co jest zrozumiałe, bo 
każdy z nas kocha domowe zwie-
rzęta. Myślę jednak, że nie może-
my popadać w skrajnie nieodpo-

wiedzialne działania i przenosić te 
uczucia na zwierzęta hodowlane, 
gospodarskie. Bo gdyby nie hodow-
la, nasze społeczeństwo nie mogło-
by osiągnąć tak wysokiego rozwo-
ju cywilizacyjnego, a dziko żyjące 
zwierzęta zostałyby dawno wytrze-

bione -	twierdzi	Zbigniew	Piątak.	
Akcja	 „Otwarte	 Fermy”	 odby-

wała się tego samego dnia na tere-
nie	 całej	 Polski.	 Dla	 publiczności	
otwarto	łącznie	siedem	ferm	w	róż-
nych regionach naszego kraju. W 
naszym województwie, do udziału 
w akacji Związek Hodowców Zwie-
rząt Futerkowych wytypował tylko 

jeden zakład – w Maszkowie.  Sam 
pomysł zorganizowania w Polsce 
akcji został zaadoptowany z Danii. 
To tam, kiedy kilkanaście lat temu 
zaczęto	 źle	 mówić	 o	 całej	 branży	
futrzarskiej, hodowcy postanowi-
li	 pokazać	 ludziom,	 jak	wyglądają	
fermy od środka. 

-Podążamy śladem naszych kole-
gów z Danii, którzy kilkanaście lat 
temu poddani zostali podobnej na-
gonce jak ta, której my doświad-
czamy obecnie w naszym kraju. Do 
dziś fermy w Danii odwiedziło 60 
tys. osób, co zmieniło postrzeganie 
branży futrzarskiej przez obywateli 
tego kraju. Liczę, że u nas też tak się 
stanie, chociaż to pewnie będzie wy-
magało czasu - mówi Z. Piątak. 

Mimo	bardzo	niesprzyjającej	po-
gody,	podczas	 sobotniej	 akcji,	 fer-
mę w Maszkowie odwiedziło 114 
osób,	 w	 tym	 niemalże	 50	 dzieci.	

Dla	wszystkich,	 poza	możliwością	
zwiedzenia zakładu, przygotowa-
no	też	poczęstunek	w	formie	grilla.	
Rozdawano	też	materiały	informa-
cyjne dotyczące samej hodowli no-
rek i procesu pozyskiwania z nich 
futer.	Podobne	akcje	mają	być	kon-
tynuowane. 

MS

Wśrod zwiedzających fermę w Maszkowie nie brakowało rodzin z dziećmi

Po obejrzeniu zakłdu dla zwiedzających przygotowano poczęstunek

Fermę w Maszkowie odwiedziło przeszło 100 osób
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ii Liceum Ogólnokształcące

Akcja #komórkomania trwa
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, podobnie jak wcześniej I LO również przyłączyło 
się do akcji pod nazwą #komórkomania. W piątek 21 kwietnia, w sali teatralnej szkoły, ucznio-
wie liceum czekali na chętne osoby, które mogłyby zostać potencjalnym dawcą szpiku.

 We wcześniejszych dniach, 
wolontariusze informowa-
li wszystkich uczniów i na-
uczycieli, na czym polega zo-
stanie dawcą, i jakie warunki 
należy	 spełnić.	 Dodatkowo	
podkreślali,	 że	 decyzja	musi	
być	 podjęta	 w	 pełnej	 świa-
domości.	 Każdy	 miał	 czas	
na zaznajomienie się z celem 
akcji #komórkomania. W 
piątek od godziny 9: 00, wo-
lontariusze, pod opieka pani 
Elżbiety	 Baran,	 rozpoczę-
li przyjmowanie wniosków i 
udzielali pomocy w uzupeł-
nieniu	 formularza.	 Osoby	
chętne	mogły	także	wesprzeć	
fundację DKMS, która jest 
głównym organizatorem tej 
akcji. W ciągu kilku godzin 
formularz wypełniło kilka-
naście	 osób.	 Uczniowie	 II	
LO,	 podobnie	 jak	 I	 Liceum,	
w	 przyszłym	 roku	 również	
będą	 chcieli	 dołączyć	 się	 do	
akcji #komórkomania.

DŚ

Uczniowie II LO- organizatorzy akcji #komórkomania w swojej szkole

W trakcie akcji uczniowie pomagali w wypełnianiu ankiet potencjalnych dawców

W Knadze na razie ćwiczą „na sucho” 

Żeglarze czekają na 
poprawę pogody 
Młodzi żeglarze uczestniczący w zajęciach teoretycznych 
zorganizowanych przez Klub Żeglarski „KNAGA” już nie 
mogą się doczekać poprawy pogody. Nie tracą jednak czasu, 
aby szkolić wiedzę o żeglarstwie „na sucho”. 

Jak	już	informowaliśmy	trwa	zi-
mowa,	a	w	zasadzie	już	wiosenna	
szkółka	dla	młodych	adeptów	że-
glarzy prowadzona przez Dacjana 
Kijowskiego	 z	 Klubu	 Żeglarskie-
go	„KNAGA”.	Kilkoro	dzieci,	któ-
re w większości rozpoczęły przy-
godę	z	żeglarstwem	przed	rokiem	
kończąc kurs kadeta, spotykają się 
co	dwa	tygodnie	w	sobotę,	by	po-
siąść	wiedzę	niezbędną	do	konty-

nuowania przygody wodniackiej. 
Podczas	 kolejnych	 zajęć,	 jeśli	

oczywiście pogoda na to pozwo-
li,	grupa	wypłynie	dużym	jachtem	
na wody jeziora nowogardzkiego, 
by	pozyskane	w	trakcie	zajęć	teo-
retycznych umiejętności wypró-
bować	w	praktyce.	

Pozostaje	więc	życzyć	młodym	
żeglarzom	 nadejścia	 prawdziwej	
wiosny! 

MS
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„Caritas” podsumował działalność

Z pomocy skorzystało tysiąc osób 
W minioną niedzielę, Kościół Katolicki obchodził Święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione jeszcze przez papieża Jana Pawła II. Był to również Dzień 
„Caritas”, a tym samym dobra okazja do podsumowania działalności tejże organizacji. 

Z tej okazji działający przy ko-
ściele	pw.	Wniebowzięcia	NMP	ze-
spół	„Caritas”	zorganizował	festyn.	
Sprzedawano domowe wypieki, 
wiejski	chleb	i	smalec.	Dochód	ze	
sprzedaży	 zasili	 konto	 „Caritas”,	
dzięki	 czemu	 organizacja	 będzie	
mogła	 podejmować	 kolejne	 dzia-

łania polegające na wspieraniu po-
trzebujących	 z	 terenu	naszej	 gmi-
ny. 

W	 ubiegłym	 roku	 z	 pomocy	
PZ	 „Caritas”	 w	 parafii	 pw.	Wnie-
bowzięcia	 NMP	 skorzystało	 ok.	
1000	osób.	Łączna	wartość	udzie-
lonej pomocy to 181 650 zł. Pomoc 

ta opierała się głównie na dystry-
bucji	żywności	z	unijnego	progra-
mu pomocowego, w ramach które-
go 176 rodzin otrzymało w sumie 
przeszło	 22	 tony	 żywności.	 „Cari-
tas”	 brał	 też	 udział	 w	 wydawaniu	
owoców i warzyw z Agencji Ryn-
ku Rolnego. Przekazano prawie 20 
ton	 jabłek	 i	 1,5	 tony	warzyw.	Or-
ganizacja	włączała	się	 także	w	ak-
cje	zbiórki	darów	żywnościowych,	
w	 okolicach	 Świąt	 Bożego	 Naro-
dzenia i Wielkanocy. Dzięki hoj-
ności mieszkańców Nowogardu i 
okolic	 z	 zebranych	 w	 ten	 sposób	
darów przygotowano łącznie 411 
paczek	żywnościowych	o	wartości	
14	tys.	zł.	Organizacja	wsparła	też,	
podobnie	 jak	 w	 latach	 ubiegłych,	
dzieci rozpoczynające naukę w 
szkole.	Dzięki	akcji	 „Tornister	Pe-
łen Uśmiechu” 45 dzieci otrzymało 
plecaki	 z	 wyposażeniem.	Wartość	
tej pomocy to 6 tys. złotych. W ra-
mach	 współpracy	 z	 „Caritas”	 Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej	 zorganizowany	 został	 także	
wyjazd 16-tu dzieci z terenu gmi-

ny na kolonie letnie. 
„Caritas”	prowadził	także	zbiór-

ki charytatywne. Dla Michała Urt-
nowskiego,	 byłego	 kolarza	 gór-
skiego,	zebrano	13	tys.	zł,	podczas	
balu,	 który	 odbył	 się	 w	 styczniu.	
Drugą akcję przeprowadzono na 
rzecz	Michała	Walasa	-	mężczyzny	
walczącego ze śmiertelnie groź-
ną	 chorobą	 o	 nazwie	 „twardzina	
układowa”.	 W	 czasie	 zbiórek	 pod	
kościołem	udało	się	zgromadzić	na	
ten	cel	3.900	zł.	Oprócz	tego	„Cari-
tas” organizował m.in. dzień dziec-
ka	i	spotkanie	opłatkowe	dla	ubo-
gich	rodzin.	Imprezy	te	nie	odbyły	
się	bez	wsparcia	sponsorów	-	głów-
nie	lokalnych	przedsiębiorców.	

Liczby	przekazane	w	oficjalnym	
sprawozdaniu organizacji to naj-
lepszy	dowód	na	to,	że	wciąż	bar-
dzo	 wiele	 osób	 z	 naszego	 terenu	
potrzebuje	pomocy.	

Za naszym pośrednictwem wo-
lontariusze	 „Caritas”	 przy	 parafii	
pw.	Wniebowzięcia	 NMP	 dzięku-
ją wszystkim, którzy wsparli dzia-
łania organizacji. 

„Caritas” – nie tylko dystrybu-
cja żywności 

„Caritas	 Polska”	 jest	 instytucją	
charytatywną Konferencji Episko-
patu Polski. Została reaktywowana 
10 października 1990 roku. Odwo-
łuje się do tradycji pracy charyta-
tywnej	„Caritas”	sprzed	1950	roku.	
Początki	 działalności	 „Caritas”	 w	
Polsce,	to	głównie	dystrybucja	da-
rów materialnych otrzymywanych 
z	 zagranicy	 (stan	 wojenny).	 Or-
ganizacja	 szybko	 jednak	 zmieniła	
swoją strategię i zajęła się udziela-
niem pomocy charytatywnej, dzię-
ki środkom pozyskiwanym od lu-
dzi	dobrej	woli	 i	 instytucji.	 „Cari-
tas” utworzyła profesjonalne pla-
cówki opiekuńcze i wychowawcze: 
Stacje	Opieki	„Caritas”,	ośrodki	re-
habilitacyjne,	 Zakłady	 Pielęgna-
cyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy 
Społecznej, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, Domy Samotnej Matki, 
kuchnie	dla	ubogich,	świetlice	dla	
dzieci	i	osób	w	podeszłym	wieku.

MS

W minioną niedzielę oprócz Święta Miłosierdzia Bożego obchodzono także Dzień 
Caritas- z tej okazji przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie zor-
ganizowano festyn

Kącik kolekcjonera

Wielcy polscy ekonomiści – 
Mikołaj Kopernik 
Mikołaj Kopernik (1473–1543) znany jest przede wszystkim, jako wybitny astronom, który 
przedstawił prawdziwą budowę Układu Słonecznego. Równie znaczący jest naukowy doro-
bek Kopernika z dziedziny ekonomii, który stawia go w jednym rzędzie z najznakomitszy-
mi twórcami światowej myśli ekonomicznej W 1517 r. Kopernik napisał traktat o wypiera-
niu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy.

24 kwietnia 2017 roku (po-
niedziałek),	 Narodowy	 Bank	
Polski	 wprowadza	 do	 obiegu	
monetę okolicznościową o no-
minale	10	zł	z	serii	„Wielcy	pol-
scy ekonomiści” - Mikołaj Ko-
pernik. Charakteryzuje się ona 
kolorem	srebrnym	i	została	wy-
konana	z	próby	metalu	Ag	925.	
Przy produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany. Wymiary tej 
monety to 32,00 mm a masa 
14,14 g. Brzeg monety jest gład-
ki. Wyszła ona w nakładzie do 
15 000 sztuk. Projektantem mo-
nety	jest	Sebastian	Mikołajczak.	
Na awersie monety przedsta-
wiono fragment rękopisu roz-
prawy Mikołaja Kopernika pt. 
„Rozprawa	o	biciu	monety”.	Na	
rewersie monety znajduje się 
wizerunek Mikołaja Kopernika 
oraz fragment rękopisu rozpra-
wy	pt.	 „Rozprawa	 o	 biciu	mo-
nety”.

Informacja
Pragniemy	 przypomnieć,	 że	

Koło Numizmatyczne w Nowo-
gardzie	wraz	 z	Miejską	 Biblio-
teką	Publiczną	w	Nowogardzie,	
będzie	 organizować	wystawę	 o	
zasięgu regionalnym o tematy-
ce	 „Banknoty	 Polski	 i	 Świata”,	
dnia	 11	maja	 (czwartek)	 o	 go-
dzinie 17:00. W związku z tym, 
prosimy naszych kolekcjone-
rów i sympatyków o dostarcza-
nie	 eksponatów	 w	 wyżej	 wy-
mienionej tematyce, które zo-
staną wykorzystane na wysta-
wie. Eksponaty zostaną skopio-
wane, a oryginały oddane wła-
ścicielom. Kontakt w tej spra-
wie: Koło Numizmatyczne i 
Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	
Nowogardzie. 

Klub Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie

Witold Pyrkosz - 
nowogardzkie wspomnienie 
W minioną sobotę (22.04), w wieku 90-lat zmarł Witold 
Pyrkosz - aktor filmowy i teatralny, znany z wielu niemal-
że kultowych ról. Być może nie wszyscy pamiętają, że ten 
wspaniały aktor odwiedził kiedyś Nowogard. 

Było to w roku 2004, podczas 8. edy-
cji Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mu-Muzyki-Malarstwa	„Lato	z	Muza-
mi”. Wówczas Witold Pyrkosz odwie-
dził Nowogard, jako jedna z głównych 
gwiazd	 festiwalu,	 obok	 Leona	 Niem-
czyka	 (zmarł	 w	 2006	 roku)	 oraz	 Jana	
Nowickiego. Aktor odwiedził festi-
wal w związku z prezentacją filmów, w 
reż.	Sylwestra	Chęcińskiego,	pt.	„Sami	
swoi”	 i	 „Nie	 ma	 mocnych”,	 gdzie	 W.	
Pyrkosz	wcielił	się	w	role	„Warszawia-
ka”. Spotykał się wtedy z nowogardz-
ką	 publicznością	 i	 chętnie	 opowia-
dał o swojej karierze. W. Pyrkosz uro-
dził się w 24 grudnia 1926 roku w Kra-

snymstawie	 (woj.	 lubelskie).	 Był	 ab-
solwentem Państwowej	Wyższej	Szko-
ły Aktorskiej w Krakowie w 1954. De-
biutował	w	1955	w	sztuce Włodzimie-
rza Perzyńskiego pt. Lekkomyślna sio-
stra, na deskach Teatru im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach, gdzie wcielił się 
w	postać	 Janka	Topolskiego.	Od	 tam-
tej pory grał w wielu teatrach w ca-
łej	 Polsce.	 Szerszej	 publiczności	 zna-
ny jest jednak głównie z ról filmowych, 
których	 nie	 sposób	 wymienić.	 	 De-
biut	 ekranowy	 zanotował	 1956	 w	 fil-
mie  Cień, Jerzego Kawalerowicza. W 
późniejszym czasie zagrał wiele pa-
miętnych ról, m.in. w Mecie Antonie-
go Krauzego, Vabank Juliusza Machul-
skiego, Alternatywy 4 Stanisława Barei, 
Czterej pancerni i pies Konrada Nałęc-
kiego, czy słynnego Pyzdry w Janosi-
ku,	w	 reż.	 Jerzego	Passendorfera.	Ak-
tor często udzielał swojego głosu po-
staciom	 znanych	 bajek	 m.in.:	 Auta	 i	
Auta 2, Rogate ranczo czy Toy Story 2. 

Od	 kilkunastu	 lat	 W.	 Pyrkosz	 był	
gwiazdą serialu emitowanego przez 
Telewizję	Publiczną	pt.	„M	jak	Miłość”,	
grając jedną z głównych ról - Lucjana 
Mostowiaka. 

MS

W dniu 9.07.2004r., Witold Pyrkosz na 
cenie Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Fot. Franciszek Karolewski
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Juniorzy starsi rozbili Zorzę Dobrzany

Popis strzelecki Kacpra Kozioła
W sobotę (22 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie Juniorzy Pomorzanina podejmowali rówieśników z Dobrzan. Zorza nie była trud-
nym rywalem dla podopiecznych Pawła Błaszczyka, którzy rozbili gości 5:0. Cztery bramki w tym meczu ustrzelił Kacper Kozioł. 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany 5:0
Odra Chojna - Energetyk Gryfino  2:2
Unia Dolice - Ina Goleniów  1:3
SCRS Barlinek - Sparta Gryfice  2:4
SALOS	II	Szczecin	-	Światowid	Łobez	 5:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 14 42 118 6 14 0 0
2 SCRS Barlinek 14 31 40 25 10 1 3
3 Pomorzanin Nowogard 14 24 40 28 8 0 6
4 Odra Chojna 14 24 45 32 7 3 4
5 Ina Goleniów 13 22 54 37 7 1 5
6 Sparta Gryfice 13 20 27 38 6 2 5
7 Kluczevia Stargard 13 17 21 42 4 5 4
8 Światowid	63	Łobez 14 16 27 41 5 1 8
9 Energetyk Junior Gryfino 14 14 15 35 3 5 6
10 Zorza	Dobrzany 13 4 9 47 1 1 11
11 Unia Dolice 14 1 14 79 0 1 13

Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany 5:0 (1:0)
Gole:	Kacper	Kozioł	(17’,	65’,	70’,	83’),	Natan	Jeremicz	(52’)
Skład: Kornel Pękala - Bartłomiej Kozieł (c), Mateusz Wojtyniak, Mateusz Toruński, 

Michał Teodorczyk (Mateusz Lasocki) - Marek Kowalski (Michał Jutkiewicz), Michał Fe-
dak (Szymon Rybicki), Przemysław Bartlewski (Jan Wysoszyński), Adrian Zając - Jakub 

Jarecki (Natan Jeremicz), Kacper Kozioł.

Pewne zwycięstwo w łożnicy

W końcu skuteczni
W niedzielę (23 kwietnia), o godzinie 14:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o ligowe punkty w Łożnicy, z tamtejszym Or-
łem. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrali swój najlepszy mecz w tym sezonie i nie pozostawili złudzeń, kto panuje na boisku. 
Pomorzanin w pełni zasłużenie wygrał 0:3. 

Orzeł Łożnica - Pomorzanin Nowogard 0:3 (0:2)
Gole:	Kamil	Lewandowski	(10’),	Maciej	Dobrowolski	(34’),	Rafał	Listkiewicz	(68’)
 Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Paweł Królik, Natan Wnuczyński - Maciej Grzejszczak (Konrad Adamek), Gracjan Wnuczyński, 
           Maciej Dobrowolski (c), Karol Osakiewicz (Kacper Litwin) - Kamil Lewandowski (Marek Kowalski), Rafał Listkiewicz.

Juniorzy starsi Pomorzanina 
podejmowali przedostatni zespół 
ligowej	tabeli	i	pewne	było,	że	no-
wogardzianie muszą zainkaso-
wać	 trzy	 punkty.	 Jedyną	 niewia-
domą	 były	 rozmiary	 zwycięstwa.	
Wszystko zaczęło się po myśli 
podopiecznych Pawła Błaszczy-
ka. W 17. minucie w sytuacji sam 
na	sam	z	bramkarzem	znalazł	się	
Kacper Kozioł, który minął gol-
kipera i skierował piłkę do pustej 
bramki.	 Do	 przerwy	 wynik	 nie	
uległ zmianie, natomiast w dru-
giej połowie nowogardzianie roz-

poczęli swój festiwal strzelecki. W 
52. minucie Natan Jeremicz, który 
po	przerwie	pojawił	się	na	boisku,	
wykorzystał dokładne dośrodko-
wanie	z	rzutu	rożnego	Kacpra	Ko-
zioła	 i	 podwyższył	na	2:0.	W	65.	
minucie Kacper Kozioł ponownie 
znalazł się w sytuacji sam na sam, 
minął	 bramkarza,	 jednak	 golki-
per	 z	Dobrzan	 sfaulował	 napast-
nika Pomorzanina. Sędzia wska-
zał na wapno, a rzut karny na gola 
zamienił sam poszkodowany. W 
70. minucie Kacper Kozioł wy-
przedził	obrońców,	a	także	bram-

karza Zorzy, kopiąc piłkę pomię-
dzy	 jego	 nogami	 i	 zdobywając	
swojego trzeciego gola w meczu. 
W 83. minucie Michał Jutkiewicz 
podał przed pole karne do Kac-
pra Kozioła, który precyzyjnym 
strzałem	 zdobył	 swojego	 czwar-
tego gola. Pomorzanin ostatecz-
nie	pokonał	Zorzę	Dobrzany	5:0	i	
umocnił się na 3. miejscu w ligo-
wej	tabeli.	Przy	artykule	prezentu-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną	tabelę.	

KR

Na taki mecz czekali nie tyl-
ko	 kibice	 z	 Nowogardu,	 ale	
i sami piłkarze, którym po-
trzebne	są	zwycięstwa.	W	Łoż-
nicy wszystko odpowiednio 
zadziałało, zarówno defensy-
wa, jak i atak nowogardzkiego 
zespołu.	Już	w	10.	minucie	Po-
morzanin	 objął	 prowadze-
nie. Indywidualną akcję z le-

wej	 strony	 boiska	 przeprowa-
dził Kamil Lewandowski. Na-
pastnik	Pomorzanina	będąc	w	
polu	karnym	minął	bramkarza	
rywali i z ostrego kąta wpa-
kował	 piłkę	 do	 bramki.	 Pod-
opieczni	 Zbigniewa	 Gumien-
nego kontrolowali wydarzenia 
na placu gry i co chwilę nęka-
li rywali. W 36. minucie pił-

karze	 z	 Nowogardu	 podwyż-
szyli na 0:2. Tym razem Ma-
ciej Grzejszczak zagrał zwrot-
ną piłkę przed pole karne do 
Macieja	Dobrowolskiego,	któ-
ry precyzyjnym strzałem z 
pierwszej piłki, pokonał gol-
kipera gospodarzy. Po zmia-
nie	 stron	 obraz	 gry	 nie	 uległ	
zmianie,	 a	 podopieczni	 Zbi-
gniewa Gumiennego stwarza-
li	sobie	kolejne	okazje	strzelec-
kie. Bramkarza rywali piłka-
rze Pomorzanina zdołali po-
konać	 jeszcze	 raz.	W	 68.	mi-
nucie Rafał Listkiewicz strzelił 
piękną	bramkę,	po	tym	jak	bę-
dąc	w	narożniku	pola	karnego,	
obrócił	sie	z	obrońcą	„na	ple-
cach”	i	z	powietrza	uderzył	tuż	
przy	 słupku	 bramki	 gospoda-
rzy. Cieszy pewne zwycięstwo 
i czyste konto Kornela Pęka-
li. Nowogardzianie umocni-
li	 się	 w	 środku	 ligowej	 tabe-
li i zdecydowanie powiększy-
li przewagę nad strefą spadko-
wą.	Przy	artykule	publikujemy	
komplet wyników oraz aktual-
ną	tabelę.	

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
21. kolejka:
Mewa	Resko	-	Ehrle	Dobra	Szczecińska	 2:0
Promień Mosty - Sparta Gryfice  2:1
Błękitni Trzygłów - Iskierka Szczecin 5:3
Odrzanka Radziszewo - Wicher Brojce 1:4
Masovia Maszewo - Tanowia Tanowo 5:1
Pomorzanin	Krąpiel	-	Sarmata	Dobra	 1:1
Flota	Świnoujście	-	Zootechnik	Kołbacz	 4:0
Orzeł Łożnica - Pomorzanin Nowogard 0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 21 58 104 19 19 1 1
2 Wicher Brojce 21 49 59 25 15 4 2
3 Masovia Maszewo 21 46 66 31 14 4 3
4 Mewa Resko 21 45 46 25 15 0 6
5 Sparta Gryfice 21 37 42 34 12 1 8
6 Błękitni Trzygłów 21 35 57 43 11 2 8
7 Promień Mosty 21 34 49 52 11 1 9
8 Iskierka Szczecin 21 32 54 31 9 5 7
9 Pomorzanin Nowogard 21 30 33 32 9 3 9
10 Orzeł	Łożnica 21 25 32 52 8 1 12
11 Sarmata	Dobra 21 21 28 55 6 3 12
12 Odrzanka Radziszewo 21 18 29 53 5 3 13
13 Ehrle	Dobra	Szczecińska 21 18 37 62 5 3 13
14 Tanowia Tanowo 21 15 35 56 4 3 14

15 Pomorzanin Krąpiel 21 14 25 73 4 2 15
16 Zootechnik Kołbacz 21 8 24 77 2 2 17

Nowogardzianie zagrali skutecznie nie tylko w ataku, ale i w obronie, dzięki cze-
mu Kornel Pękala mógł zachować czyste konto
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Nie mogą się dogadać, a potencjał mają wielki...

Zalew bez szans w Nowogardzie
W sobotę (22 kwietnia), o godzinie 13:00, piłkarki Pomorzanina na własnym stadionie po-
dejmowały Zalew Stepnica. Trener Paweł Błaszczyk nie mógł skompletować meczowej je-
denastki, wobec czego na pomoc przyszła Anita Piotrowska i Małgorzata Labuda - efekt był 
porażający... Pomorzanki rozgromiły Zalew Stepnica 6:0 i tym samym udowodniły, że nie 
poddają się w walce o awans. Pytanie tylko, czy wciąż są drużyną?

Pomorzanin Nowogard - Zalew Stepnica 6:0 (2:0)
Gole:	Anita	Piotrowska	(11’,	49’,	71’),	Katarzyna	Piotrowska	(25’),	Weronika	Rzeplińska	(62’),	Wiktoria	

Górska	(64’)
Skład: Weronika Jurewicz - Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Weronika Godziszewska, Róża 

Misiak - Weronika Rzeplińska, Katarzyna Piotrowska (c), 
Oliwia Czerewacz, (Izabela Salamon), Małgorzata Labuda - Anita Piotrowska, Wiktoria Górska.   

Od początku rundy wiosennej 
możemy	mówić	o	kryzysie	w	kobie-
cej	drużynie.	Najpierw	z	gry	zrezy-
gnowała Anita Piotrowska - lider-
ka zespołu, a razem z nią odeszła 
Małgorzata	 Labuda.	 „Pomorzanki”	
przegrały dwa pierwsze niezwykle 
ważne	mecze,	 a	 w	minioną	 sobotę	
nie	zebrały	się	na	mecz...	Trener	Pa-
weł	Błaszczyk	miał	ciężki	orzech	do	
zgryzienia,	 gdyż	 brakowało	 jednej	
zawodniczki do meczowej jedenast-
ki. - Anita i Małgorzata były obecne 
na stadionie, przyszły kibicować. Za-
chowały się bardzo ładnie i widząc 
naszą trudną sytuację dołączyły do 
zespołu i rozegrały swój pierwszy 

mecz w tej rundzie - opowiada tre-
ner Paweł Błaszczyk. Dlaczego Ani-
ta Piotrowska nie gra?  Najwyraź-
niej w zespole jest jakiś konflikt, na 
skutek, którego dziewczyny odpusz-
czają treningi, a przed tygodniem 
po	 raz	 pierwszy	 w	 historii	 klubu,	
nie	 zebrały	 się	 na	mecz.	 Przed	 ko-
biecym	 zespołem	 czeka	 nieunik-
niona	poważna	rozmowa	nad	przy-
szłością	klubu,	który	wciąż	ma	szan-
sę na awans do II Ligi. Mecz z Za-
lewem	 tylko	 to	 potwierdził.	 Już	 w	
11. minucie meczu Anita Piotrow-
ska w wielkim stylu wróciła do skła-
du,	 strzelając	pięknego	gola	bezpo-
średnio z rzutu wolnego, z około 30 

metrów. W 25. minucie Anita do-
środkowała	z	rzutu	rożnego	do	swo-
jej siostry Katarzyny, która strzałem 
głową	 pokonała	 bramkarkę	 przy-
jezdnych.	Po	zmianie	stron	„Pomo-
rzanki” mocniej podkręciły tempo. 
W 49. minucie Wiktoria Górska do-
grała piłkę w pole karne do Anity 
Piotrowskiej, która wślizgiem prze-
cięła	lot	piłki	i	pokonała	bramkarkę	
Zalewu. W 62. minucie Katarzyna 
Piotrowska	w	pełnym	biegu	dośrod-
kowała	w	pole	karne,	a	na	futbolów-
kę	 nabiegła	Weronika	 Rzeplińska	 i	
ładną	 główką	 podwyższyła	 wynik.	
Dwie minuty później kolejny pięk-
ny gol piłkarek Pomorzanina. Tym 

razem Wiktoria Górska uderzyła z 
około 25 metrów pod poprzeczkę, 
nie	dając	 szans	bramkarce	 ze	 Step-
nicy.	Kropkę	nad	„i”	postawiła	Ani-
ta Piotrowska, która wraz z Mał-
gorzatą	 Labudą	 „rozklepała”	 obro-
nę rywalek i strzałem z pola kar-
nego	podwyższyła	na	6:0.	Radość	z	
wysokiego zwycięstwa jest jednak 
wciąż	przytłumiona	ciężką	sytuacją,	
jaka panuje w zespole. Wierzymy, 
że	 piłkarki	 z	 Nowogardu	 dogadają	
się	 ze	 sobą	 i	 powalczą	 o	 upragnio-
ny awans... Przy artykule	publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną	tabelę.																																																																																												
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III Liga Kobiet 2016/2017
12. kolejka:
Energetyk Gryfino - Błękitni II Stargard 3:0
Pomorzanin Nowogard - Zalew Stepnica 6:0
Vielgovia	Szczecin	-	Hattrick	Kołobrzeg	 11:0
Fala Międzyzdroje - Victoria Sianów 3:0
Olimpia	III	Szczecin	-	Kotwica	Kołobrzeg	 1:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 12 28 50 10 9 1 2
2 AP	Kotwica	Kołobrzeg 12 26 48 8 8 2 2
3 Pomorzanin Nowogard 12 26 49 8 8 2 2
4 Zalew Stepnica 12 23 33 23 7 2 3
5 Victoria Sianów 12 21 57 27 7 0 5
6 Vielgovia Szczecin 12 18 36 15 5 3 4
7 Błękitni II Stargard 12 14 25 33 4 2 6
8 Energetyk Junior Gryfino 12 8 22 37 2 2 8
9 Olimpia III Szczecin 12 7 18 56 2 1 9
10 Hattrick	Kołobrzeg 12 1 2 123 0 1 11

Anita Piotrowska wróciła do gry i strzeli-
ła trzy gole w meczu z Zalewem Stepnica

XiV Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Masters

Złoty Handball Nowogard
Nowogardzcy szczypiorniści po raz kolejny udowodnili swoją siłę, wygrywając XIV Ogól-
nopolski Turniej Piłki Ręcznej Masters w Kościanie. Nowogardzianie wygrali swoją grupę, a 
następnie pokonali w finale Gwardię Koszalin. 

W	 miniony	 weekend	 Handball	
Nowogard stoczył niezwykle za-
cięte	 boje	 w	 walce	 o	 zwycięstwo.	
W	kategorii	mężczyzn	rywalizowa-
ło	ze	sobą	osiem	zespołów	męskich	
podzielonych	 na	 dwie	 grupy.	Każ-
dy miał więc do rozegrania po trzy 
mecze w swojej grupie, a następnie 
jeszcze jeden odpowiednio o miej-
sce w całym turnieju. Nowogar-
dzianie	trafili	na	bardzo	wymagają-
cych rywali, o czym świadczą koń-
cowe	wyniki	 spotkań.	Każdy	mecz	
odbywał	się	na	tzw.	„styku”	do	sa-
mego	 końca	 trzymając	 kibiców	 w	
napięciu. 

W	grupie	Handballowi	 przyszło	
zmierzyć	 się	 z	 Masters	Warszawa,	
Metalem	 Kluczbork	 i	 MKS	 Wie-
luń.	Każdy	mecz	kosztował	nowo-
gardzian	wiele	wysiłku,	jednak	chęć	
zwycięstwa motywowała do działa-
nia. Połączone siły wszystkich za-
wodników i wzajemne wsparcie w 
zespole pozwoliły ostatecznie wy-
grać	grupę	i	zagrać	w	wielkim	fina-
le.	 Na	 szczególne	 wyróżnienie	 za-
sługuje	postawa	obrotowego	zespo-
łu Nowogardu, Pawła Krawczyka, 
który oprócz skuteczności wykazał 
się jeszcze ogromnym poświęce-
niem w walce, zmuszając przeciw-

ników do fauli, dyktowania przez 
sędziów rzutów karnych, zamienia-
nych	każdorazowo	na	bramki	przez	
nieomylnego w tej kwestii Marcina 
Gołębia.	Gdy	dołożyć	do	tego	fan-
tastyczne rozegranie Przemysła-
wa Siudy pozwalające na skuteczne 
i efektowne rzuty Romana Pikul-
skiego wspieranego przez Marci-
na	Gołębia	oraz	niesamowitą	obro-
nę Artura Włodarczyka w duecie z 
Tomaszem Szadkowskim, wypro-
wadzając	 szybkie	 ataki	 zamienia-
ne	na	bramki	przez	Macieja	Błaże-
wicza,	to	nie	dziwi	obecność	nowo-
gardzian w wielkim finale. Tomasz 
Szadkowski, na co dzień pracownik 
Nowogardzkiego Zakładu Karne-
go, zasługuje na dodatkowe słowa 
uznania	 za	 stalowe	 nerwy,	 branie	
odpowiedzialności	na	siebie	i	prze-
prowadzanie skutecznych ataków 
w stresowych sytuacjach remiso-
wych.	„Cegiełki”	w	postaci	bramek	
dołożone	przez	Wiesława	Piotrowi-
cza i Tomasza Siemieniako pozwo-
liły na postawienie silnego i trwa-
łego muru, który okazał się nie do 
sforsowania w wielkim finale przez 
Gwardię Koszalin. Koszalinianie 
okazali	 się	 bardzo	 godnym	 prze-
ciwnikiem,	obie	drużyny	 zafundo-

wały	 zgromadzonym	 kibicom	 po-
kaz	pięknego	handballu,	walki,	am-
bicji	 a	 zarazem	 wzajemnego	 sza-
cunku i uznania. Gwardia wszelki-
mi	środkami	próbowała	przebić	się	
przez	obronę	Nowogardu,	zabrakło	
jednak skuteczności, a to za spra-
wą	fantastycznej	postawy	w	bram-
ce	 nowogardzkich	 bramkarzy	 –	
Piotra Wojciechowskiego i Dawida 
Kulinicza, którzy przez cały turniej 
prezentowali	najwyższą	formę,	da-
jąc wielokrotnie powody do dumy 
i radości trenerowi zespołu, Piotro-
wi Machutowi. Ostatecznie koszali-
nianie	musieli	uznać	wyższość	no-
wogardzian, zadowalając się dru-
gim miejscem w rozgrywkach.  
Trzecie miejsce wywalczyli gospo-
darze turnieju – Tęcza Kościan. 

Dodajmy,	że	wśród	kobiet	trium-
fował zespół Victoria Team, przed 
AZS Koszalin i Skrą Warszawa.

Niezwykle	 cieszy	 fakt,	 iż	 wśród	
indywidualnie nagrodzonych za-
wodników znalazł się rozgrywają-
cy	 Handball	 Nowogard,	 Przemy-
sław Siuda.  Serdecznie gratuluje-
my. Szczypiorniści z Nowogardu 
wystąpili w następującym składzie: 
Wiesław Piotrowicz, Artur Wło-
darczyk, Tomasz Szadkowski, To-
masz	 Siemieniako,	 Maciej	 Błaże-
wicz, Przemysław Siuda, Piotr Woj-
ciechowski, Piotr Machut, Roman 
Pikulski,	Marcin	Gołąb,	Dawid	Ku-
linicz, Paweł Krawczyk. Wyniki 
prezentowały sie następująco: me-
cze grupowe - Masters Warszawa – 
Handball	Nowogard	6:9,	Handball	
Nowogard	 -	Metal	 Kluczbork	 5:4,	
Handball	 Nowogard	 -	 MKS	 Wie-
luń	7:5,	finał	-	Handball	Nowogard	
- Gwardia Koszalin 9:5. 

Oprac: KR

Złota drużyna Handball Nowogard z kościańskiego turnieju

Szczypiorniści Handballu Nowogard po raz kolejny pokazali, że są świetną drużyną
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Niemiecki staż - szanse na pracę masz”
W dniu 03.02.2017 r. grupa 18 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica wróciła z miesięcznego stażu w Berlinie. 

Uczniowie	 odbywali	 staż	 w	
przedsiębiorstwach	 branży	 hote-
larsko-gastronomicznej. Praco-
dawcy	 bardzo	pozytywnie	wypo-
wiedzieli się o naszych uczniach, 
co wyrazili w wystawionych 
na koniec opiniach. Uczniowie 
ZSP	 oprócz	 nabycia	 umiejętno-
ści praktycznych i poznania za-
sad niemieckiego systemu pracy, 
poznali i zwiedzili Berlin. Dodat-
kowym aspektem wartym pod-
kreślenia jest wzrost umiejętno-
ści posługiwania się językiem nie-
mieckim	w	życiu	codziennym.	

Relacja uczestnika: 
„8	stycznia	o	godzinie	15.00	wy-

jechałam	wraz	z	koleżankami	i	ko-
legami	na	miesięczny	staż	do	Ber-
lina	 busem	 z	 Nowogardu.	 Wraz	
z nami jako opiekunowie jechali 
Pani Jowita Pawlak  i Pan Michał 

Daca.	Na	miejscu	byliśmy	po	go-
dzinie 18.00 gdzie zakwaterowa-
ni zostaliśmy w Hostelu Pro-So-
cial	 w	 pokojach	 3-4	 osobowych.	
Wszyscy podekscytowani lecz z 
obawami	o	to	co	nas	czeka	rozpa-
kowaliśmy się i ulokowaliśmy w 
pokojach. O godzinie 20.00 Pani 
Jowita	 zrobiła	wspólne	 spotkanie	
informacyjne w sali konferencyj-
nej, jaką mieliśmy do dyspozycji, 
zapoznała nas z planem na dzień 
następny oraz przypomniała re-
gulamin	pobytu	i	określiła	zasady	
naszego	wspólnego	pobytu.	Rano	
w poniedziałek przyszła po nas 
Pani	Jenny	(z	firmy	ABU	Berlin),	
aby	wręczyć	nam	karty	miesięcz-
ne na przejazd wszelkimi środ-
kami komunikacji dostępnymi w 
Berlinie. Następnie wspólnie po-
jechaliśmy na spotkanie z opie-
kunami ze strony niemieckiej na-
szego	pobytu.	Spotkanie	to	odbyło	
się w restauracji, gdzie przy pysz-
nym  śniadaniu omawialiśmy dal-
szy plan i podpisywaliśmy umo-
wy	na	staż.	Po	czym	wszyscy	uda-
liśmy	 się	 na	 objazd	 miast	 i	 roz-
dział do zakładów pracy. Wieczo-
rem zmęczeni wróciliśmy do ho-
telu	 znając	 już	 swoje	miejsca	od-
bywania	 stażu	 oraz	 godziny	 pra-
cy. Nasi opiekunowie podzieli-
li się opieką nad naszymi mały-
mi	grupami	 stażowymi	 i	 obiecali	
nas	odwieźć	do	pracy	co	oczywi-
ście	uczynili,	abyśmy	czuli	się	bez-
piecznie w nowym miejscu. Od 
następnego	dnia	do	pracy	już	jeź-
dziliśmy sami w grupach 2-3 oso-
bowych.	Po	pracy	mogliśmy	spę-

dzać	wspólnie	czas	 idąc	na	zaku-
py	 lub	 zwiedzanie	miasta.	W	 so-
boty	mieliśmy	zajęcia	z	języka	nie-
mieckiego z wykładowcą uniwer-
syteckim Panem Rudolfem. Za-
pewniono	 nam	 także	 doznania	
kulturalne	 i	 poznawcze	 byliśmy	
na targach Grune Woche oraz w 
ZOO i oceanarium. Zwiedzali-
śmy	również	Berlin	i	jego	najbar-
dziej znane miejsca Brama Bran-
denburska,	 Reichstag.	 W	 trak-
cie	 stażu	 poznaliśmy	 zasady	 pra-
cy w firmie niemieckiej oraz no-
wych ludzi. W ostatnim dniu pra-
cy nasi pracodawcy przygotowali 
dla	nas	pożegnalny	obiad		podzię-
kowali	za	prace	nie	obyło	się	bez	
wzruszeń.	Wszyscy	 jesteśmy	bar-
dzo zadowoleni z wyjazdu, stali-
śmy	się	podczas	tego	pobytu	jed-
na wielką rodziną i  nauczyliśmy 
się	 jak	 zadbać	 o	 siebie.	 Podczas	
pobytu	w	Niemczech	poznaliśmy	
inną kulturę, zwyczaje, religię, 
ale	 także	 lepiej	 mówimy	 po	 nie-
miecku.	Uważam,	że	takie	wyjaz-
dy	potrafią	zmienić	na	lepsze	oraz	
wspomóc w naukę języka i zawo-
du. Poznaliśmy się nawzajem z in-
nej	strony	możemy	teraz	liczyć	na	
siebie	 w	 każdej	 sytuacji,	 a	 opie-
kunowie stali się naszymi drugi-
mi	rodzicami.		Warto	było	uczest-
niczyć	w	tym	projekcie,	ponieważ	
zbliżyło	to	nas	we	wspólnym	celu	
doskonalenia swoich umiejętno-
ści kulinanych, zawodowych i ję-
zykowych.	W	przyszłości	każdy	z	
nas chętnie skorzysta jeszcze raz z 
takiej	możliwości	wyjazdu”.	

Zajęcia dla maturzystów 
W ramach promocji oferty edukacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Wydziału Teologicznego w dniu 3 kwietnia 2017 r. przeprowadziłem trzy  
spotkania z maturzystami Zespołu Szkół im.Stanisława Staszica w Nowogardzie.

 Spotkania z klasami ma-
turalnymi w szkole zorgani-
zował	 ks.	 Robert	 Dąbrow-
ski, który zaprosił mnie jako 
przedstawiciela Uniwersytetu 
Szczecińskiego w celu przed-
stawienia oferty edukacyjnej 
klasom maturalnym.

	 Każde	 ze	 spotkań	 polega-

ło na kilkonastominutowym 
wstępie	 dotyczącego	 wyboru	
kierunków studiów oraz mo-
tywacji	 wyboru	 danego	 kie-
runku. Następnie uczniowie 
zostali zapoznani z ofertą Wy-
działu Teologicznego US oraz 
obejrzeli	film	promujący	Wy-
dział.

	 Ostatnia	 część	 spotkania	
przeznaczona	była	na	pytania	
maturzystów	 a	 także	 przeka-
zanie materiałów promocyj-
nych Uniwersytetu Szczeciń-
skiego	uczniom	i	ks.	Roberto-
wi	Dąbrowskiemu.

 Starszy Referent
 mgr Krzysztof Wodzyński

Dzień Otwarty w 
ZSP Nowogard 
Dnia 12.04.2017 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie miał miejsce Dzień 
Otwarty dla uczniów III klas gimnazjum. 

W tym roku odwiedziła nas 
młodzież	z	trzech	nowogardzkich	
gimnazjów,	 a	 także	 z	 Golczewa,	
Radowa Małego, Kamienia Po-
morskiego,	Dobrej,	Osiny,	Reska,	
Łobza	 i	 Maszewa.	 Gimnazjaliści	
zostali oprowadzeni przez spe-
cjalnie wyznaczone do tego oso-
by	 z	 grona	 Samorządu	Uczniow-
skiego. Na samym początku przy-
byli	goście	uczestniczyli	w	prezen-
tacji multimedialnej, która w peł-
ni oddawała wszelkie informacje 
o szkole m.in. szeroki wachlarz 
kierunków dostępnych w naszej 
szkole, wydarzenia sportowe,wy-
cieczki,	 konkursy.	 Uzyskali	 także	
informacje na temat zdawanych 
kwalifikacji przyporządkowanej 
do danego kierunku. Następnie 
gimnazjaliści zostali oprowadze-
ni po salach kształcenia zawodo-

wego	czyli	pracowniach	żywienia	
oraz przedmiotów ekonomicz-
nych, handlowych, logistycznych, 
informatycznych, mechanicz-
nych. Uczestnicy Dnia Otwartego 
mieli	możliwość	porozmawiania	i	
zapoznaniu się ze specyfiką pra-
cy	w	wybranych	zawodach.	Mogli	
również	skorzystać	z	ofert	praktyk	
proponowanych przez lokalnych i 
regionalnych pracodawców oferu-
jących miejsce pracy m.in. Drew-
pol, Autoneum, Grupa Polmotor 
autoryzowany diler samochodo-
wy	 Kia,	 Subaru,	 Nissan,	 Renault	
i Dacia. Wszystkich uczniów klas 
III gimnazjum zachęcamy do wy-
boru	 naszej	 szkoły	 i	 serdecznie	
zapraszamy!	W	naszej	 szkole	 bę-
dziesz	czuł	się	dobrze!	

Monika Rasowska kl. II TE 

Pan Krzysztof Wodzyński podczas prowadzenia zajęć

W pracowni żywienia 

Uczniowie podczas oglądania prezentacji multimedialnej 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZKłAD JAZDY PKP

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BeZ KAUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATeriMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;

Strona 1 z 4
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NierUCHOMOŚCi
• sprzedam tanio działkę budowla-

ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle słoneczne. 

•	 Promocja – działka budowlana na 
Osiedlu Słonecznym w Nowogardzie 
20%taniej. Tel. 693 850 197 

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku. 666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nym Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 
668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położo-
na przy lesie. 660 206 833 

• sprzedam działkę budowlaną 
koło stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę 1824m2 w Lestko-
wie. 601 636 445 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na ul. Zamkowej lub zamienię 
na dwupokojowe z dopłatą. 788 566 
432 

•	 Sprzedam działkę ogrodową ul. Boh. 
Warszawy koło stawku. 693 344 811

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Płot na dłuższy czas po kapitalnym 
remoncie umeblowana. 501 832 458 

•	 Zamienię mieszkanie trzypokojo-
we 58m2 I piętro po remoncie cen-
trum miasta na domek z ogródkiem 
lub mieszkanie w domu dwu lun trzy 
rodzinnym z ogródkiem mogą być 
również okolice Nowogardu. 662 
672 690 

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we (57m2 parter) ul. Warszawaska 
13. Tel. 605 548 115 

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe na większe. 663 897 
451 

• Zamienię mieszkanie 67 m2 na dwu-
pokojowe. 91 39 73 664 

• Mieszkanie do wynajęcia. 663 500 
800 

• Sprzedam dom jednorodzinny, wol-
nostojący w miejscowości Bienice 
bądź zamienię na mieszkanie wła-
snościowe trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 600 853 973 

• Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Dą-
browszczaków 23. 695 209 162 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe 37m2 I piętro centrum Nowo-
gardu. 889 341 787 

• Wynajmę lokal w centrum Nowo-
gardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Nowogard, ul. Asnyka działki pod za-
budowę do 1000 m2 od 55-69 zł za 
m2. 501 307 666

• Posiadłość – dom dworek koło No-
wogardu 280m2, działka 7 ha, cisza, 

spokój, stawy, las. 670 tys. 660 206 
833 

• Sprzedam działki budowlane przy 
Asnyka o pow. 15 arów. 502 032 422 

• Kawalerka do wynajęcia. 663 527 
041 po 15stej

• Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. 
601 257 127 

MOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

• Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 
i chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 
312

• Sprzedam SKODA OKTAVIA 
KOMBI – 1.6 101KM benzyna, 
1999r. W cenie dodatkowy komplet 
opon zimowych na stalowych fel-
gach, Tel. 507 100 280 

• Sprzedam Peugot Boxer L3 H2. 
Kupiony w salonie, serwisowany 
Aso przebieg zaledwie 48 tys. Stan 
idealny. 513 444 970 

• Sprzedam ramę dwuosiową przyczep-
ki, bez dokumentów. 668 509 770

•	 Kupię mercedesa każdego. 737 539 
555

•	 Kupię toyotę każdą. 737 799 666

• Kupię auto, silnik 1.2, pięciodrzwio-
we, w stanie dobrym. 691 199 916 

• Sprzedam komplet opon używanych z 
felgami R15 65/195. 601 448 218

rOLNiCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 

denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym 
stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. 
Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – 
blaszak kompletna, opony 1200 x18. 
500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellaro-
sa. 692 125 122 

•	 Sprzedam obornik pakowany. 692 
125 122 

•	 Ziemniaki sadzeniaki Vinete, ciągnik 
360, talerzówka. 665 779 618

•	 Sprzedam tanio drzewka, gruszki 
amfora od 80-150 cm. Cena 5 zł. Tel. 
504 525 966 

• Sprzedam mało używany śrutownik 
Bąk z silnikiem 7,5 kw za 1100 zł. 
667 146 812 

• Usługi rolnicze: orka, talerzówka, 
siew agregatem, wałowanie, wuko-
wanie łąk. 508 404 704 

• Sprzedam ciągnik 355. 91 418 39 47

• Ziemniaki Vineta sadzeniaki 150 kg 
jadalne 300 kg. Tanio sprzedam. 605 
967 588

• Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

• Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 
tyg, Żabowo 13. 91 39 106 66, 502 
530 452 

• Sprzedam pszenżyto jare 700 kg. 799 
307 974 

• Sprzedam knurki. 515 406 298

• Kupię używany parnik i używany roz-
drabniacz bijakowy Bąk. 515 406 298

 UsłUgi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• MONTAŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FirMA UsłUgOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. 
Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje 
VAT i rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• POLVAN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na 
najlepszy blok. Tel. 731 517 928 

• Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, mo-
skitriery. 695 181 070 \

•	 Projety	 wod-kan	 +	 geo-
dezja.	tel.	609	250	383	geo-	
gIS-	Projekt	SP	z	o.o.

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 
268

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparką, wywrotką. 660 497 
390

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
796 767 980

PrACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Trans-
port krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan. ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 
619

•	 Zatrunię na stacji paliw Orlen. CV 
proszę składać na stacji. 695 355 225 

• Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 
dni w tygodniu godziny poranne. Mile 
widziani emeryci. Tel. 510 554 625

•  Praca na zestawie MTZ + przyczepa 
do drewa z HDS. Praca dla pilarzy i 
pomocników, umowa o pracę. 665 544 
518

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 
395 368

• Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej. 695 788 100

• Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 
608 647 119 

• Zatrudnię budowlańca Ukraińca z 
doświadczeniem zapewniam miesz-
kanie. 511 04 31 44 

• Zatrudnię pracownika na fermie dro-
biu. 511 731 352 

• Zatrudnię kierowcę C+E emeryt, ren-
cista dorywczo. 783  678 674 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

• Zatrudnię śluzarza-spawacza. 507 045 
404 

• Przyjmę do pracy słupki, druty. 607 
654 692 

• Zatrunię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię do sprzątania bloku miesz-
kalnego. 696 016 786 

iNNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 
718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 
130 litr.z niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne zaplon iskrowy-elek-
troniczny wysoka jakosc niemiecka-
,do domku,domu wielorodzinnego-
,sklepu po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2199 zł. TV Thomson Aqua 14” - 99 
zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-
005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z mate-
racem, Wymiary 160x200cm używa-
ne, stan dobry cena 300 zł. 668509 
795 

• sprzedam tanio szafka rTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim 
dla manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Sprzedam garnki indukcyjne, pralkę 
automatyczną 1,5 roku, maty lego-
wiskowe gumowe konie, bydło. 91 
39 79 313 po 18stej

•	  Drzewo opałowe. 506 232 860 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew i krzewów owo-
cowych oraz iglaki tuje, szmaragd 
wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam rower górski turystyczny 
cross z wyposażeniem, mało używa-
ny, tel. 605 522 340

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382 

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego 
+ siatka. Cena do uzgodnienia. 733 
794 989

•	 Sprzedam drzewka ozdobne tuje od 
50 cm – 2m. 607 580 172 

• Pilnie sprzedam kanapa podświe-
tlana led, nowa, komplet wypo-
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Objaśnienia:	D	-	kursuje	pn-pt	oprócz	świąt;	E	-	kursuje	pn-sb	oprócz	świąt;	F	-	kursuje	1	XI	i	24	XII;	6	-	kursuje	w	sb;	<	-	nie	zatrzymuje	się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regULArNA LiNiA Mi KrO BU sO WA serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OsóB - rO MAN BiŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - sZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - resKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

resKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - gOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKłAD JAZDY BU sóW
iNFOrMATOr LOKALNY - NOWOgArD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejczynkowy dwie kanapy rozkłada-
ne + dwa fotele, ława rozkładana 
z możliwością regulacji mało uży-
wane. Meble można obejrzeć na 
OLX.pl.KiKOrZe Zachodniopo-
morskie. Cena do uzgodnienia. 
507 198 447 

•	 Oddam 6tygodniowe szczeniaki la-
bradora. 534 310 634 

•	 Sprzedam rehabilitacyjne łózko, 
elektryczne na pilota wraz z matera-
cem przeciwodleżynowym. 697 980 
702

•	 Sprzedam akwarium 240 l. + szafka. 
606 261 850

•	 Owczrek niemiecki 1,5 roczny z ro-
dowodem pięknie wybarwiony. Tel. 
91 39 21 828 

•	 Kupię rowerek dziecięcy, 6-7 lat, z 
bocznymi kółkami. Tel. 605 967 588

•	 Sprzedam kanapotaczan (sprężyny) 
w idealnym stanie. 784 188 148

•	 Sprzedam szafę oraz bieliźniarkę ko-
loru jasny dąb fronty niebieskie  w 
dobrym stanie. 605 768 194 

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 zł, 
Kamera leśna 10MP Nowa - 420 zł., 
Odkurzacz - Dmuchawę do liści - 199 
zł. Kupie : Kajak, Rowery używane, 
Uchwyt na rowery na hak Tel. 503-
005-554
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

PRZEKAŻ

Wypadek, któremu uległ Andrzej 9 kwietnia 2013 r. na zawsze zmienił jego życie 
– w wyniku upadku z wysokości doznał rozległego urazu mózgowo-czaszkowego, 
złamania żeber oraz miednicy. Przez wiele miesięcy pozostawał w bardzo złym stanie 
neurologicznym. Powrót Andrzeja do zdrowia to proces długotrwały – miesiące 
ćwiczeń z rehabilitantem oraz logopedą dają 
efekty, z których bardzo  się  cieszymy. Jako  
rodzina chcielibyśmy  zapewnićrodzina chcielibyśmy  zapewnić Andrzejowi 
dalszą rehabilitację, która jest jednak bardzo
kosztowna,  dlatego  zwracamy  się  do Pań-
stwa  z  prośbą o  wsparcie  w  postaci  prze-
kazania 1 % podatku. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację 
Andrzeja i jednocześnie dziękujemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Będzie ulica Rtm. W. Pileckiego 
61. młodych przyjęło Sakrament Bierzmowania

Reklama

Reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM 
siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena 520 zł netto/tonę w Redle
Cena 540 zł netto/tonę z dostawą

Mocznik 1150 zł w bigbagach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

Piątek 
28 kwietnia 2017 r. 
Nr 32 (2561)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
 Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
pracę w �rmie o ugruntowanej pozycji

Oferty  można kierować 
na adres e-mail: ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl 

oraz  na adres ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard
Wszelkich informacji można uzyskać tel. 690 527 599

- SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
- BLACHARZ SAMOCHODOWY
- DORADCA KLIENTA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

2 maja - Dzień Flagi
pamiętaj 
o barwach narodowych

Uhonorowali Złote Pary

Program
majówki

s. 4

s. 3
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W skrócie Nasz felieton

M. Berezowski w Komitecie przy IPN 
Mirosław Berezowski z Nowogardu, został powołany do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Szczecinie. 

Do zdań Komitetu OPWiM 
należy przede wszystkim inicjo-
wanie i koordynowanie inicja-
tyw samorządowych i obywatel-
skich związanych z upamiętnia-
niem historycznych miejsc, wy-
darzeń i postaci Narodu Polskie-
go, sprawowaniem opieki nad 
miejscami walk i męczeństwa, 
a także opiniowaniem budowy 
nowych miejsc pamięci. 

Komitet składa się z najmniej 15 
a najwięcej 25 osób. Jego kadencja 
trwa 5 lat. Udział w pracach Ko-
mitetu ma charakter społeczny. 

Mirosław Berezowski został 
zgłoszony do prac w Komitecie 
przez organizacje pozarządowe, 
w tym m.in. Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gospodarcze-
go Ziemi Nowogardzkiej, zwa-
nego „stowarzyszeniem przed-
siębiorców”. M. Berezowski był 
m.in. inicjatorem ustanowienia 
pomnika przy ul. 3 Maja „Po-
mnikiem Niepodległości”, a tak-
że ustawienia „głazów pamięci” 
przy kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie. Angażuje 
się również w sprawę usunięcia z 

Placu Wolności „pomnika przy-
jaźni polsko-radzieckiej”, prze-
mianowanego na początku lat 
90-tych na pomnik Kombatan-
tów RP. Jest miłośnikiem histo-
rii, popularyzatorem losów Żoł-
nierzy Wyklętych. Z zawodu jest 
weterynarzem, prowadzi własną 
lecznicę.  

Więcej o samej pracy w Komi-
tecie i planach z tym związanych 
w rozmowie z M. Berezowskim 
w kolejnym wydaniu DN. 

MS

W parku przy murach obronnych 
przechodzień zauważył, że lampa, 
która oświetla drogę, jest uszko-
dzona. I nie chodzi tu o zepsutą ża-
rówkę, ale brak części osłony prze-
wodów elektrycznych. - Przewo-
dy nie są zakryte, nie wiem, dlacze-
go. Może ktoś nie zauważył – mówi 
mieszkaniec Nowogardu – Dobrze 
by jednak było, aby ktoś to zabez-
pieczył. Chodzi mi tu szczególnie o 
dzieci, które z ciekawości mogą tam 
włożyć paluszki. - dodaje. Odkry-
te przewody mogą także skutko-
wać awarią lampy i generować ko-
lejne koszty. Być może odpowied-
nie służby zostaną powiadomione i 
zajmą się naprawą tej pokrywy. DŚ

Mieszkańcy ul. Bankowej zwracają uwagę, że w pobliżu ich ulicy kie-
rowcy parkują swoje auta w miejscu do tego zupełnie nieprzeznaczo-
nym tj. w parku. Usytuowanie w okolicy parku banku, sklepów a tak-
że od niedawna przychodni skutkuje zwiększą ilością osób zaintereso-
wanych tym miejscem. Korzystają, więc do woli z tzw. terenu zielonego 
i parkują tam swoje auta. Swoją drogą, warto w tym miejscu zauważyć, 
że mimo iż w naszym mieście powstaje coraz więcej parkingów, proble-
my ze znalezieniem miejsca do postawienia auta są nadal. Może parkin-
gi buduje się nie tam gdzie trzeba? DŚ

Francuskie standardy i konstytucja 3 maja

 Ponad 80 procent Francu-
zów uprawnionych do głosowa-
nia wzięło udział w pierwszej tu-
rze tamtejszych wyborów prezy-
denckich. To wynik frekwencyj-
ny, który w wolnej Polsce jeszcze 
nigdy się nie zdarzył. Na ogół nie 
przekraczamy, bowiem nawet 50 
procentowej frekwencji. Również 
w tych wyborach, gdy była ona u 
nas najwyższa (68,23% w drugiej 
turze wyborów prezydenckich w 
1995 roku) nie dorównywała stan-
dardom francuskim, czy nawet 
zachodnioeuropejskim w tym za-
kresie. Tradycyjnie też nasze elity 
polityczne i podporządkowane im 
dzisiaj już zupełnie elity dzienni-
karskie, po opublikowaniu danych 
frekwencyjnych przy okazji kolej-
nych krajowych wyborów rozpo-
czynają lament nad stanem spo-
łecznej świadomości, odpowie-
dzialności za demokrację, czy doj-
rzałości obywatelskiej. Lament ten 
nie trwa zresztą zbyt długo i koń-
czy się na ogół obwinieniem elek-
toratu o ten stan rzeczy. Nie trwa 

zbyt długo, ponieważ w rzeczy-
wistości wspomniane elity uty-
skują nad tym brakiem frekwen-
cji zupełnie pro-forma. W isto-
cie, bowiem ten oczywisty man-
kament społeczeństwa obywatel-
skiego, czyli świadomego istot-
nych dla dobra wspólnego war-
tości, jest dla wspomnianych elit 
nie wadą, lecz zaletą. Oznacza on 
bowiem, że społeczność w swo-
jej dużej części zupełnie nie ob-
chodzi kto będzie ją reprezento-
wał, kto będzie w jego imieniu za-
rządzał domeną publiczną. A taka 
postawa społeczna to istny młyn 
na wodę naszej niedouczonej po-
litycznej socjety- można w związ-
ku z tym ględzić byle co, nie robić 
nic, albo postępować zupełnie nie-
racjonalnie. Można być ignoran-
tem w większości tematów spo-
łecznych i można zostać jednocze-
śnie wybranym i to nawet znacz-
ną ilością głosów.  I póki taki sto-
pień zainteresowania i zgłębia-
nia materii przedwyborczej i wy-
borczej jest obowiązujący, dopóty 
aktualny establishment politycz-
ny może spać spokojnie (a nawet 
chrapać sobie zdrowo), również 
podczas obrad rożnych poważ-
nych ciał i organów państwowych 
i samorządowych gremiów. Dlate-
go elity krótko utyskują nad bra-
kiem frekwencji i nigdy oczywi-
ście nie wykonają żadnej czynno-
ści mogącej tę frekwencję popra-
wić.  Rzeczpospolita to u nas by-

najmniej nie oznacza tak jak na-
pisano w słowniku: „Słowo  rzecz-
pospolita  jest odpowiednikiem 
łacińskiego wyrażenia  res publi-
ca  (rzecz publiczna). Jak widać, 
przymiotnik  pospolity  występuje 
tu w dawnym znaczeniu, wspólny, 
należący do ogółu, publiczny. A za-
tem Rzeczpospolita oznaczało‚ do-
bro wspólne”.  U nas Rzeczpospoli-
ta oznacza dzisiaj zwłaszcza: rzecz 
pospolita, czyli nic nie warta, a 
dobro wspólne ma swój walor tyl-
ko wtedy, jeśli jego jądro stanowi 
dobro moje, no ewentualnie mo-
jej kliki.  Jesteśmy w przededniu 
świąt majowych, które kierują na-
szą pamięć do roku 1791. Wtedy 
uchwalono jakimś zrywem oświe-
cenia umysłów i serc Konstytucję, 
która miała służyć dobru wspól-
nemu narodu. Krótko służyła, za-
ledwie rok. Szybko okazało się, że 
definicja dobra wspólnego to ma 
u nas zupełnie oryginalne war-
cholsko- egoistyczne- zdradziec-
kie znaczenie, a ówcześni „Euro-
pejczycy” otwarci na obce wpływy 
i obcą kasę oddali kraj w niewolę 
na lat 150 trzem zaborcom, a po-
tem po wiośnie II Rzeczpospolitej 
w niewolę na lat 40-ści sowietom, 
a dzisiaj chętnie oddają ją każde-
mu, co da więcej.  Tak, więc pro-
zaiczne dane o frekwencji wybor-
czej oznaczają w istocie znacznie 
więcej aniżeli wyrażają zawarte w 
nich liczby.  

Marek Słomski

Uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej w Osinie wraz z wycho-
wawcą i rodzicami udali się na wycieczkę klasową do Szczecina. Pobyt w 
mieście rozpoczął się od zwiedzania interaktywnej wystawy „Miasto Na-
uki”, na której zgromadzono ponad 40 obiektów edukacyjnych. Dzieci 
poprzez zabawę badały zjawiska z różnych dziedzin życia. Po wystawie 
wszyscy zostali zaproszeni przez „Szalonego Profesora” do sali laborato-
ryjnej na pokaz licznych doświadczeń. Doświadczenia z ciekłym azotem 
angażowały każdego obserwatora. Można było dotknąć, powąchać a 
nawet zjeść produkty zamrożone ciekłym azotem. Następnym punktem 
wycieczki była wizyta w Manufakturze „Twórcza cytrynka”. Trzecioklasi-
ści wzięli udział w słodkich zajęciach, podczas których samodzielnie wy-
konywali lizaki. Wycieczka była bardzo udana, bogata w doświadczenia 
i wrażenia, która na pewno na długo pozostanie w pamięci. Inf. własne
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReklamaReklama

Reklama

Stomatologia rodzinna

lek. stom. D. Wałęga-Bąk 
Tel. 604 441 609   Przyjęcia: NFZ i prywatnie

- RTG Cyfrowe
- Kompleksowe leczenie stomatologiczne
- Protetyka

„PRAXIS”  Nowogard ul. 5 Marca 12   
zaprasza na

BeZPŁaTNe BaDaNIe kOmPUTeROWe WZROkU
 oraz na pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Badamy dzieci oraz dorosłych
od poniedziałku do soboty

rejestracja godzinowa tel . 91 392 72 72
okulary korekcyjne (nie chińskie) od 99 zł 

słoneczne firmy Camel od 79 zł

Właścicielowi 
Restauracji „Bar u Ryśka” 

w Nowogardzie 
oraz personelowi 

za piękne 
przygotowanie sali 

na naszą uroczystość, 
smaczne dania i miłą 

obsługę w imieniu 
Naszym oraz Gości 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
Gabriela i Ryszard 

Lisowie 

PODZIękOWaNIa

Uhonorowali Złote Pary

Medale oraz listy gratulacyjne  
za długoletnie pożycie małżeńskie
Tegoroczni Jubilaci obchodzący zaszczytne Złote Gody pożycia małżeńskiego, otrzymali 
medale oraz list gratulacyjny za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Aktu wręczenia w imieniu Prezydenta dokonał tradycyjnie bur-
mistrz Miasta. 

Ponad pół wieku temu, mi-
łość i uczciwość małżeńską 
przyrzekali sobie Państwo: 

Kazimiera i Andrzej 
Brzezińscy, Regina i Jó-
zef Ciechanowscy, Hali-

na i Jan Czajkowie, Alicja i 
Piotr Damasowie, Krystyna 
i Edward Gembowie, Hele-
na i Hieronim Gruszczyń-
scy, Helena i Marian Ka-
glikowie, Eugenia i Lucjan 
Kawkowie, Lucyna i Sta-
nisław Kowalczykowie, Ja-
dwiga i Rudolf Kralowie, 
Marianna i Kazimierz Len-

Tegoroczni jubilaci odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

gasowie, Anna i Czesław 
Łukasikowie, Zofia i Bole-
sław Marcinkowscy, Kazi-
miera i Stefan Młynkowie, 
Kazimiera i Adam Niedba-
łowie, Barbara i Jerzy Paw-
lakowie, Irena i Kazimierz 
Pawlisiakowie, Barbara i 
Eugeniusz Sawiccy, Wera 
i Marian Siwi, Krystyna i 
Eugeniusz Słupscy, Danuta 
i Piotr Sobolewscy, Olga i 
Zygmunt Wawrzyniakowie, 
Aniela i Adam Włodkowie, 
Krystyna i Władysław Wy-
soccy oraz Bożena i Bogdan 
Zielińscy. 

Podczas wręczania przez 
burmistrza medali, kwiatów i 
najlepszych życzeń, Szanowni 
Jubilaci nie kryli swego wzru-
szenia. Po uhonorowaniu Zło-
tych Par, wszystkich zaproszo-
no do wspólnego, pamiątko-
wego zdjęcia.  W tym wyjąt-
kowym spotkaniu, które mia-
ło miejsce 7 kwietnia w restau-
racji „Przystań”, wziął również 
udział zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski oraz za-
stępca kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Mariola Tyrcha.

Inf. i fot. UM Nowogard

PS. Powyższą informację publikujemy w ślad za UM w Nowo-
gardzie, na wyraźną prośbę części Złotych Jubilatów, którzy w 
tym roku zostali odznaczeni za wieloletnie pożycie małżeńskie. 
Byli oni zaniepokojeni brakiem relacji z wydarzenia na naszych 
łamach. Informujemy jednak, że pan Burmistrz, Robert Czapla, 
nie poinformował Dziennika Nowogardzkiego ani o fakcie, ani 
o terminie ww. uroczystości, stąd też nasza redakcja nie miała 
wiedzy o tym, że ona się odbywa. Nie jest to pierwszy przypa-
dek, ale poprzednio zawsze od kogoś z wyróżnianych dostawa-
liśmy wcześniej informację, co pozwalała nam przygotować od-
powiednią relację. Cieszymy się jednak, że tradycja informowa-
nia przez nas (na ogół na pierwszej stronie DN) o tym zacnym 
Jubileuszu pozostała w pamięci wielu naszych Czytelników i 
oni sami zabiegają, aby ta ważna dla nich uroczystość, zosta-
ło przez nas odnotowana. Choć nie mamy wpływu na, niespo-
tykane nigdzie indziej, zachowanie burmistrza wykorzystują-
cego nawet tak szacowną okazję do politycznych gierek, to jed-
nak poinformujemy kancelarię Prezydenta RP o braku w No-
wogardzie informowania lokalnej prasy o wręczaniu medali i 
listów za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia te przy-
znaje, bowiem sam Prezydent, a burmistrz tak jak burmistrzo-
wie w całym kraju, ma obowiązek uroczyście je wręczyć. Jeste-
śmy przekonani, że na pewno intencją Prezydenta RP nie jest 
ukrywanie takich uroczystości przed opinią publiczną.   

red.
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Radni (nie wszyscy) poparli wniosek obywateli 

Będzie ulica Rtm. W. Pileckiego 
Ulica Dąbrowszczaków będzie nosiła nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego, w wersji skró-
conej tj. Rtm. W. Pileckiego.  Większość radnych poparła wolę mieszkańców, którzy zabie-
gali o nazwanie ich ulicy nazwiskiem tego niezłomnego żołnierza, walczącego o suwerenną 
Polskę. O niedopuszczenie do głosowania nad uchwałą usilnie walczyli radni z SLD, doszu-
kując się w całej sprawie jakiejś podstępnej ideologii i domagając się przeprowadzenia jesz-
cze jednych konsultacji. 

Jak już informowaliśmy pod 
wnioskiem, aby ul. Dąbrowszcza-
ków została nazwana ul. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego, podpi-
sało się 116 osób, w tym znaczna 
część osób zamieszkałych tę ulicę.  
Zbiórkę podpisów prowadził w 
imieniu Stowarzyszenia na Rzecz 
Inicjatyw Społecznych Klema-
tis, pan Józef Bartosik – mieszka-
niec jeszcze ul. Dąbrowszczaków. 
Na podstawie złożonego wnio-
sku stosowną uchwałę pod obra-
dy wniósł przewodniczący RM, 
Piotr Słomski. 

Do ratusza wpłynął w później-
szym terminie także kontr-wnio-
sek o zmianę nazwy tej ulicy na 
ulicę-Europejską. Pod tym po-
mysłem podpisało się mniej oby-
wateli- dokładnie 45 osób (w tym 
wielu takich, co na Dąbrowszcza-
ków nie mieszka). Tę inicjatywę 
poparł burmistrz Robert Czapla, 

wnosząc projekt uchwały zakła-
dający właśnie nazwanie ul. Dą-
browszczaków – Europejską. 

Podczas środowej sesji oba pro-
jekty został wpisane w porządek 
obrad. 

-Rotmistrz Witold Pilecki to po-
stać wyjątkowa na polskiej drodze 

do niepodległości. Jego biografia 
daje dowody na to, że ten bohater 
wyróżnił się szczególną odwagą, 
niezłomnością i postawą moralną 
(…). Są to wartości fundamental-
ne dla naszego narodu, o których 
nam nie wolno zapomnieć. Postać 
tego bohatera to wzór dla młodych 

J. Bartosik uzasadnia radnym wniosek o zmianę nazwy ul. Dąbrowszczaków. Z tyłu 
od lewej popierający wniosek, członkowie stowarzyszenia Klematis Stanisław Wi-
śniewski, Renata Brejer i Tadeusz Filipczak

pokoleń, które czerpiąc inspirację 
z jego dokonań będą kształtować 
swoją postawę narodową i budo-
wać naszą tożsamość, również lo-
kalną – powiedział Józef Barto-
sik, mieszkaniec obecnej ul. Dą-
browszczaków, uzasadniając, dla-
czego ulica ta powinna zostać na-
zwana imieniem Rtm. W. Pilec-
kiego. 

- Czy mogę zabrać głos w spra-
wie zmiany nazwy ulic – wtrąci-
ła się w dyskusję przedstawicielka 
pomysłu, by ul. Dąbrowszczaków 
nazwać ulicą Europejską. Była to 
Marta Karpiel, notabene pracu-
jąca w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie, w Wydziale Inwestycji 
i Remontów. - Nazwa Rotmistrza 
Witolda Pileckiego jest nazwą dłu-
gą i może powodować kłopoty dla 
mieszkańców i błędy w pisowni. 
Niektórzy nie będą wiedzieć czy pi-
sać rotmistrz przez „rz”, czy „ż”. 
Nazwa Europejska jest krótsza, 
łatwiejsza. Można też wrócić do 
dawnej nazwy ulicy, czyli Kuśnier-
skiej - mówiła M. Karpiel. Urzęd-
niczka miała też zastrzeżenia do 
samej formy zbierania podpisów: 
- Zbierano je szybko, bez wcze-
śniejszej informacji. Mnie np. nie 
zastano w domu – stwierdziła. 

Argumenty te stały się przysło-
wiową „wodą na młyn” zwłaszcza 
dla radnych SLD, głównie Anny 
Wiąz i Marcin Wolnego, ale tak-
że Dawida Jurczyka, dawniej rad-
nego Wspólnego Nowogardu, a 
teraz „pomocniczego” klubu rad-
nych Lewicy. 

-Proponowana nazwa ma 27 li-
ter, a Europejska tylko 7. Miesz-
kańcy będą mieli z tą nazwą pro-
blemy. (…) Ja już sama jej nie pa-
miętam – zabłysnęła dobrymi 
umiejętnościami liczenia, ale już 
gorszymi zdolnościami zapamię-
tywania radna Anna Wiąz. 

Jej klubowy kolega, szef klubu 
radnych SLD Marcin Wolny, po-
szedł w swoich wnioskach jesz-
cze dalej. Najpierw zaczął jakby 
kwestionować fakt, że pod wnio-
skiem podpisało się ponad 100 
osób. Uznał najwyraźniej, że to 
nie jest miarodajne. Później w ca-
łej inicjatywie zaczął się doszuki-
wać wątków ideologicznych. A na 
koniec przyznał, że żadna z nazw 
mu nie jest bliska. 

- Nie chodzi o to, ile jest liter, tyl-
ko chodzi o ideologię - kto wie jak 
jest, rozumie, o czym mówię. Na-
zwisko Pileckiego przewijało się 
już w kontekście ronda nazwane-
go im. Sybiraków.  Nie jestem zwo-
lennikiem żadnej nazwy. Jestem 
zwolennikiem takiej nazwy, któ-
rą będą popierali wszyscy. Jeśli jest 
taka możliwość trzeba przeprowa-
dzić konsultacje i jeżeli mieszkań-
cy się wypowiedzą, że ta ulica ma 
mieć nazwę Pileckiego, to ja pod-
niosę rękę za tym pomysłem - po-
wiedział radny, ignorując fakt, 
że przedstawiciele wnioskodaw-
ców z własnej inicjatywy zadba-

li o przeprowadzenie konsultacji 
zbierając ponad 100 podpisów. 

Dlatego w tym momencie dys-
kusję na właściwe tory przywrócił 
przewodniczący RM Piotr Słom-
ski. 

- Budujemy demokrację czy de-
mokrację wybiórczą? Grupa oby-
wateli zebrała podpisy, są one we-
ryfikowalne i jest to również for-
ma konsultacji społecznych. Po-
nadto trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że Rotmistrz Witold Pilecki 
nie jest reprezentantem jakiejkol-
wiek ideologii. To był reprezentant 
walki, czasami beznadziejnej, o to, 
aby Polska była kiedyś krajem wol-
nym. My dzisiaj tym głosowaniem 
mamy szansę do jakiegoś stop-
nia oddać jemu i jemu podobnych, 
dług wdzięczności, jaki mamy wo-
bec tych ludzi. Pragnę też przypo-
mnieć, że to ustawodawca nało-
żył na nas obowiązek zmiany na-
zwy tej ulicy i jak sami tego nie 
zrobimy, to zrobi to za nas Woje-
woda – powiedział Piotr Słomski. 
Wprowadził też autopoprawkę 
do uchwały, wychodząc naprze-
ciw argumentom technicznym 
dotyczącym długości nazwy uli-
cy: - Jeśli wnioskodawcy nie mają 
nic przeciwko, wprowadzę auto-
poprawkę do uchwały, aby przy-
jąć nazwę skróconą „Rtm. W. Pi-
leckiego”, by w ten sposób uszano-
wać argumenty drugiej strony. Na 
tę propozycję przystali wniosko-
dawcy, wcześniej odrzucając pro-
pozycję radnego Michała Wiatra, 
by nazwę skrócić jeszcze bardziej, 
do samego nazwiska „Pileckiego”. 
Przewodniczący RM podkreślił 
jednak, że mogłoby to wprowa-
dzać w błąd, gdyż nie mamy pew-
ności, ile osób nosiło, czy nosi to 
nazwisko i nazwa ta wówczas nie 
będzie spełniała swojej roli - a 
więc uczczenia pamięci rotmi-
strza W. Pileckiego. 

Taki kształt uchwały, zakłada-
jącą nazwę skróconą zapropo-
nowaną przez P. Słomskiego po-
parło 11 z 17 radnych obecnych 
na sali. Co ciekawe, 3 radnych w 
sprawie w ogóle nie oddało gło-
su, a tylko 2 było przeciw. Jeden 
radny wstrzymał się od głosu. Za 
taki wynik głosowania podzięko-
wała radnym obecna na sali prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Kle-
matis, pani Renata Brejer. Pozo-
stali mieszkańcy nagrodzili rad-
nych brawami. 

Tym samym ul. Dąbrowsz-
czaków już wkrótce stanie się ul. 
Rtm. W. Pileckiego. Zmiana ta 
czyni nie tylko zadość wymogom 
ustawy dotyczącej eliminacji z 
przestrzeni publicznej nazw zwią-
zanych z komunizmem, ale także 
jest wyrazem dojrzałości nowo-
gardzkiego społeczeństwa. Spo-
łeczeństwo to także, wbrew opinii 
radnych SLD, umie pisać i czytać 
również dłuższe wyrazy.   

Marcin Simiński



28.04 - 4.05.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

To chyba już koniec wojny o wodociągi 

Jest zgoda na dzierżawę dla PUWiS-u
Podczas środowej sesji radni wyrazili zgodę na dzierżawę majątku wod. – kan. na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. 
Okres dzierżawy to 15 lat. 

Przypomnijmy, że uchwała ta 
daje gminie zielone światło do 
podpisania z PUWiS-em umo-
wy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym (w skr. PPP), a co za tym 
idzie definitywnym zakończeniu 
konfliktu, jaki UM prowadzi z no-
wogardzkim przedsiębiorstwem 
wodnym od kilku lat. Umowa 
PPP określa szczegółowo spo-
sób świadczenia usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, w tym 
zarządzania, utrzymania i eksplo-
atacji sieci.

Po raz pierwszy burmistrz 
przedstawił radnym uchwałę o 
dzierżawie majątku dla PUWiS-
-u podczas sesji zwołanej na dzień 
12 kwietnia. Do projektu nie dołą-
czono jednak nawet treści umowy 
PPP, jaka ma zostać podpisania 
przez gminę z przedsiębiorstwem 
wodnym. Zwrócił na to uwagę 
radny Michał Krata, i złożył wnio-
sek o zdjęcie projektu z porząd-
ku obrad. Wniosek radnego nie 
uzyskał jednak wymaganej więk-
szości głosów, ale dał do myślenia 
radnym, co odbiło się w głosowa-

niu nad projektem. Ilość głosów 
„za” i „przeciw” była taka sama (6 
do 6), i tym samym uchwała nie 
została rozstrzygnięta. 

Na kolejną sesję, która odby-
ła się w minioną środę, burmistrz 
projektu już nie zgłosił do porząd-
ku obrad. Zrobił to za niego rad-
ny M. Krata, informując, że gmi-
na przedstawiła treść umowy, jaką 
zamierza podpisać z PUWiS-em, 
toteż teraz radni mogą zagłoso-
wać nad uchwalą „z czystym su-
mieniem”.  Radni wyrazili zgodę 
na poszerzenie programu sesji o 

ten punkt, a w samym głosowa-
niu nad projektem uchwały wyra-
zili niemalże jednogłośnie (jedna 
osoba nie głosowała - nie poda-
no kto) zgodę na dzierżawę gmin-
nych fragmentów sieci wodno-ka-
nalizacyjnej na rzecz PUWiS-u. 
Dzierżawa ma obowiązywać przez 
15 lat. W tym czasie PUWiS na 
mocy porozumienia z gminą ma 
również wykonać szereg inwesty-
cji. Te będą musiały zostać wpisa-
ne do Wieloletniej Prognozy In-
westycyjnej, którą musi zaopinio-
wać Rada Miejska. Jaka to będzie 

opinia? To już zupełnie inny te-
mat. Nie bez znaczenie dla opi-
nii publicznej oraz interesu gmi-
ny są bowiem informacje, że na 
liście inwestycji jakie mają zostać 
zrealizowane przez PUWiS jest 
bowiem skanalizowanie obsza-
rów w Karsku – tam, gdzie swo-
je nieruchomości posiada m.in. 
burmistrz Robert Czapla. Chodzi 
o 15 działek, które po uzbrojeniu 
mogą być warte ok. 1 miliona zło-
tych.  

MS

Ryczałt zamiast listy obecności 

Sołtysi z dietami 
Sołtysi będą mieli naliczane co miesiąc diety w wysokości 300 zł – tak zdecydowali podczas 
środowej sesji miejscy radni, przeciwni byli radni z SLD. Pieniądze te mają stanowić rekom-
pensatę poniesionych kosztów pracy na rzecz społeczności wiejskich. Pierwsze diety sołtysi 
powinni otrzymać na początku czerwca. 

Temat diet dla sołtysów nie jest 
nowy. Pojawia się on już od wie-
lu lat. Tak było również jeszcze w 
poprzedniej kadencji rady. Wów-
czas jednak większość sołtysów 
uznała, że nie chce pieniędzy, w 
obawie przed reakcją ludzi. Nie-
mniej sołtysi diety i tak otrzy-
mywali, tyle, że za uczestnictwo 
w comiesięcznych spotkaniach z 
burmistrzem. Kwota za udział w 
spotkaniu wynosiła prawie 200 
zł. Podczas jednej z poprzednich 
sesji, burmistrz R. Czapla zło-
żył projekt uchwały, aby kwotę tę 
podnieść o 100 zł. Radni się na ta-
kie rozwiązanie nie zgodzili. Mie-
li wątpliwości, czy propozycja jest 
popierana przez wszystkich sołty-
sów w gminie. Nie wszyscy radni 
też godzili się na uzależnianie diet 
od uczestnictwa w spotkaniach z 
burmistrzem. Z sali padały pro-
pozycje, aby wypłacania diet nie 
wiązać z obecnością na tych ze-
braniach, ale przyznać je ryczał-
towo w związku z całokształtem 
obowiązków spoczywających na 
sołtysie. 

Mimo tych sugestii burmistrz 
ponownie wniósł o przyjęcie 
uchwały w pierwotnym kształ-
cie- tj. 300 zł, ale za udział w spo-
tkaniu. Takie rozwiązanie mieliby 
popierać również sami sołtysi. Po-
parcie to wyrażone zostało rzeko-
mo podczas spotkania z sołtysa-
mi, jakie R. Czapla zorganizował 
jeszcze przed sesją w Szczytnikach 
(piszemy rzekomo, bo na spotka-
nie nie zaproszono dziennika-
rzy czy radnych). Sołtysi mieli też 

przybyć na sesję, aby potwierdzić 
swoje stanowisko. Na sali obrad, 
poza sołtysami – radymi (J. Bed-
narek i M. Krata), sołtysów jed-
nak nie było. 

Będzie ryczałt 
Wobec wcześniejszych sugestii 

większości radnych, radna Jowi-
ta Pawlak, w imieniu koalicji, zło-
żyła projekt zakładający przyzna-
nie zryczałtowanych diet dla soł-
tysów- a więc stałej kwoty wypła-
canej co miesiąc, jako rekompen-
saty za poniesione koszty na rzecz 
pracy dla sołectwa. 

-Dieta nie może być warunko-
wana spotkaniem z burmistrzem. 
Sołtysi pracują na rzecz swoich 
społeczności przez cały czas i tak 
samo jak radni są wybierani przez 
społeczeństwo. Za wynikające z 
reprezentacji obywateli obowiąz-
ki należy im się wynagrodzenie, 
gdyż wymaga to czasu, pracy oraz 
często wiedzy w tematach im ob-
cych. Dlatego system wynagradza-
nia powinien być analogiczny do 
tego, z jakiego korzystają radni - 
argumentowała projekt radna J. 
Pawlak. 

Przeciw takiemu rozwiązaniu 
była zdecydowanie radna Jolan-
ta Bednarek (SLD), będąca jedno-
cześnie przewodniczącą konwen-
tu sołtysów. – Chcecie uszczęśliwić 
sołtysów na siłę. Sołtysi nie chcą 
diet. Chcą otrzymywać pienią-
dze za spotkanie z burmistrzem. 
– stwierdziła J. Bednarek, broniąc 
uchwały zaprojektowanej przez R. 
Czaplę, chociaż ta, też zakładała 

wypłatę sołtysom wynagrodzenia, 
tylko warunkowego, a nie zryczał-
towanego. 

Większość radnych na sali (10) 
poparło jednak pomysł, aby diety 
były wypłacane sołtysom ryczał-
towo, a nie w zależności od obec-
ności na spotkaniu z R. Czaplą.  5 
radnych było przeciw temu po-
mysłowi - to klub SLD oraz radny 
niezrzeszony Dawid Jurczyk. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 maja. Diety mają być wy-
płacane do 5 dnia każdego miesią-
ca. Pierwsze pieniądze sołtysi po-
winni otrzymać, zatem na począt-
ku czerwca. Dodajmy, że zgod-
nie z treścią uchwały, oprócz soł-
tysów zryczałtowane diety przy-
znano również przewodniczącym 
rad osiedli. To oznacza, że o 300 
zł wzbogaci się radna Renata Pi-
wowarczyk (SLD) - stojąca na cze-
le Rady Osiedla Bema.  Warto też 
dodać, że pobieranie diety nie jest 
obowiązkowe - każdy może się jej 
zrzec lub przekazać dietę na cele 
społeczne, według swojego uzna-
nia. Tę ostatnią informację kie-
rujemy szczególnie do tego ano-
nimowego sołtysa, który ponoć 
miał być bardzo niezadowolony 
z decyzji radnych, w myśl której 
dieta będzie za pracę, a nie za spo-
tkanie z burmistrzem, i w emo-

cjach nieopanowanych stwier-
dził: my im podziękujemy tak, że 
im w pięty pójdzie… Przypomina 
to groźbę karalną? Oczywiście, że 
przypomina tym bardziej, że rad-
ny, jako funkcjonariusz publicz-
ny podlega szczególnej ochronie 
prawa. Ale dla gminnej propagan-

dówki (gdzie opublikowano z nie-
ukrywaną emfazą powyższe) po-
gróżki nawet podstawowe poję-
cia prawne to są rzeczy nieznane, 
nie wspominając już o wymogach 
i pojęciach etycznych – to tam już 
zupełna „czarna magia”  

MS

Nasz komentarz
Brak wynagrodzenia za pracę sołtysa to zagadnienie, z którym bo-

rykają się sołtysi w wielu miejscach w naszym kraju. W większości 
wypadków ludzie ci, za swoją niestety często bardzo niewdzięczną 
pracę, nie dostają nawet złotówki. Dlatego o poszanowanie pracy soł-
tysów już nie raz upominało się chociażby Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Jakiś czas temu, również posłowie PSL złożyli projekt usta-
wy zakładający przyznanie sołtysom wynagrodzenie, jakie miało-
by wypłacać państwo. Temat, zatem na różne sposoby próbują roz-
wiązać różne środowiska. Podjęła się go też odważnie nowogardzka 
Rada Miejska, dając przykład innym samorządom. To milowy krok 
wzmacniający ustrojową rolę, jaką niezaprzeczalnie pełnią sołtysi w 
społeczeństwie. Rolę tę sołtysom wyznacza głównie ustawa o samo-
rządzie terytorialnym w myśl, której sołtysi stanowią organ wyko-
nawczy jednostki pomocniczej Gminy, czyli sołectwa: Kontrolę nad 
działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statu-
towych oraz tych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym spra-
wuje rada gminy. Rada ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich 
niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji so-
łectwa - tyle mówi powszechnie obowiązująca wykładnia przywoła-
nej ustawy. W naszej Gminie przez lata burmistrz usiłował podpo-
rządkować sobie sołtysów i uczynić z nich swoje „wojsko politycz-
no-towarzyskie”.  I to temu celowi miały głównie służyć „miesięcz-
nice”, czyli radosne „spotkania z burmistrzem” (to nawet ich oficjal-
na nazwa!). Wynagradzanie zaś sołtysa za uczestnictwo w tych spo-
tkaniach (a nie za całomiesięczną pracę) miało tylko utrwalać ustro-
jową nieprawidłowość, w samych sołtysach natomiast budować prze-
konanie o ich „podległości” burmistrzowi. Dopiero obecna Rada po-
łożyła kres temu procederowi i sołtysi będą mogli od środy spokojnie 
realizować swoje zadania wynikające z ustawy, a nie szykować stroje 
na kolejne party z burmistrzem. Ustawa określa też, w jakim spotka-
niu sołtys ma prawo i potrzebę uczestniczyć. Czytamy o tym w Art. 
37a UST: „Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocni-
czej, (czyli sołtys) może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasa-
dach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. 
Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawia-
damiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy”. Usta-
wa natomiast nie wspomina ani o prawie, a tym bardziej obowiązku 
uczestniczenia sołtysa w „spotkaniach z burmistrzem”.

 Red. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Urszula Skowron: lat 61, zmarła 25.04.2017 r., pogrzeb odbę-

dzie się 28.04.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Zdzisław Cieśla: lat 67, zmarł 26.04.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 28.04.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Koncert
AVE  

MARIA

Cena biletu 20 zł
Rezerwacja pod numerem tel. 508 285 211

W programie m.in.: 

Organizator: 
Agencja Artystyczna i Koncertowa

Beata Krzyżanowska 

Współorganizator: 
Parafia WNMP
w Nowogardzie

Patronat medialny:

3 maja 2017 r. •  godzina 16.00
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Ave Maria - F. Schubert
Ave Maria - A. Piazzolla

Ave Maria - G. Caccini
Panis Angelicus - C. Franck

Barbara Rabiega - mezzosopran
Andrzej Wrona - organy

Tego samego dnia dwaj z 
nich byli w drodze do wsi, zwa-
nej Emaus, oddalonej sześćdzie-
siąt stadiów od Jerozolimy. Roz-
mawiali oni z sobą o tym wszyst-
kim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali z sobą, 
sam Jezus przybliżył się i szedł z 
nimi. Lecz oczy ich były niejako 
na uwięzi, tak że Go nie poznali. 
On zaś ich zapytał: Cóż to za roz-
mowy prowadzicie z sobą w dro-
dze? Zatrzymali się smutni. A je-
den z nich, imieniem Kleofas, od-
powiedział Mu: Ty jesteś chyba je-
dynym z przebywających w Jero-
zolimie, który nie wie, co się tam 
w tych dniach stało. Zapytał ich: 
Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: 
To, co się stało z Jezusem Nazarej-
czykiem, który był prorokiem po-
tężnym w czynie i słowie wobec 
Boga i całego ludu; jak arcyka-
płani i nasi przywódcy wydali Go 
na śmierć i ukrzyżowali. A my-
śmy się spodziewali, że On wła-
śnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a 
po tym wszystkim dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało. Nadto jesz-
cze niektóre z naszych kobiet prze-
raziły nas: były rano u grobu, a 
nie znalazłszy Jego ciała, wróci-
ły i opowiedziały, że miały widze-
nie aniołów, którzy zapewniają, 
iż On żyje. Poszli niektórzy z na-
szych do grobu i zastali wszystko 
tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli. Na to On rzekł 
do nich: O nierozumni, jak nie-
skore są wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli pro-
rocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwa-
ły? I zaczynając od Mojżesza po-
przez wszystkich proroków wykła-
dał im, co we wszystkich Pismach 
odnosiło się do Niego. Tak przy-
bliżyli się do wsi, do której zdą-
żali, a On okazywał, jakoby miał 
iść dalej. Lecz przymusili Go, mó-
wiąc: Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już na-
chylił. Wszedł więc, aby zostać z 
nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u 
stołu, wziął chleb, odmówił bło-
gosławieństwo, połamał go i da-
wał im. Wtedy oczy im się otwo-
rzyły i poznali Go, lecz On zniknął 
im z oczu. I mówili nawzajem do 
siebie: Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze 
i Pisma nam wyjaśniał? W tej sa-
mej godzinie wybrali się i wrócili 
do Jerozolimy. Tam zastali zebra-
nych Jedenastu i innych z nimi, 
którzy im oznajmili: Pan rzeczy-
wiście zmartwychwstał i ukazał 
się Szymonowi. Oni również opo-
wiadali, co ich spotkało w dro-
dze, i jak Go poznali przy łama-
niu chleba. (Łk 24,13-35)

Ciemność, która podczas 
śmierci Jezusa spowiła ziemię, 
swoim zasięgiem dotarła nawet 
do serc apostołów. Wiemy do-
brze co się z nimi działo wtedy: 
większość pouciekała, inni się 
zaparli, a jeden nawet zdradził. 
Dziś ewangelista Łukasz poka-
zuje nam uczniów, którzy odda-
lają się z miasta, w którym dzia-
ło się to wszystko. Czyżby nie 
chcieli patrzeć na miejsce swojej 
porażki? Kiedy dwóch uczniów 
było w drodze do wsi Emaus, od-
dalonej jak podaje nam Łukasz, 
60 stadiów od Jerozolimy (ok. 11 
km), przyłącza się do nich Nie-
znajomy. Pyta ich: cóż to za roz-
mowy prowadzicie z sobą w dro-
dze? Wtedy to rozpoczynają z 
Nim dialog. Mimo, że wyszli z Je-
rozolimy, swoją rozmową muszą 
do niej wrócić. Muszą powrócić 
do przeszłości, do miejsca swojej 
porażki. Cóż to za rozmowy pro-

wadzicie? To pytanie skierowane 
jest również do nas. Jakie są te-
maty naszych rozmów? Czy są to 
rozmowy budujące, pokrzepiają-
ce, a może niszczące, destrukcyj-
ne? Rozmawiamy o dobrych no-
winach czy częściej o ludzkich 
potknięciach? Jezus pyta nas o 
tematy naszych rozmów skłania-
jąc nas do przyjrzenia się im. W 
tym dialogu z Jezusem ucznio-
wie zostali skłonieni do porusze-
nia tematu, który ich boli, a moż-
liwe, że od którego uciekali. W 
naszym życiu też są takie tematy, 
które Jezus chce byśmy na nowo 
z Nim podjęli. Może miałeś albo 
masz jakiś żal do Boga, coś co zo-
stało nie rozwiązane. Może war-
to by było na nowo do tego po-
wrócić? Jezus w drodze wyjaśnia 
uczniom Pisma by na nowo po-
jęli. Uczniowie w swoim myśle-
niu pobłądzili. Jezus przychodzi, 
aby sprowadzić ich na odpowied-
ni tor, na odpowiednią ścieżkę do 
zbawienia. Apostołowie, co pod-
kreśla dwóch uczniów zmierza-
jących do Emaus, mieli pewne 
oczekiwania wobec Jezusa. Wy-
rażają to w zdaniu: a myśmy się 
spodziewali, że On wyzwoli Izra-
ela. A myśmy się spodziewali…, 
a my mieliśmy nadzieję. Jezus 
coś obiecywał, że będzie z nimi 
przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata i co? Rozczaro-
wał ich. Nie ma Go. Obiecał i nie 
dotrzymał słowa. Jezus poprzez 
swoje ukazywanie się po zmar-
twychwstaniu pragnie przypo-
mnieć uczniom, pragnie pomóc 
im na nowo odkrywać Jego obec-
ność tylko, że już na inny spo-
sób. Jezus dwóm uczniom towa-
rzyszył w drodze. Jezus towarzy-
szy w drodze każdego z nas. Wy-
jaśnia i nam Pisma, łamie dla nas 
chleb. Kiedy uczniom otworzyły 
się oczy? Podczas wspólnej wie-
czerzy z Nieznajomym, z Jezu-
sem. Wyjaśnione Pisma, połama-
ny chleb. To nasza Eucharystia. 
Czas otwierania oczu. Im bliżej 
będziemy Eucharystii, tym bli-
żej będziemy Zmartwychwstałe-
go. A myśmy się spodziewali…, a 
my mieliśmy nadzieję. Niech na-
szą nadzieją, naszymi oczekiwa-
niami będzie przychodzenie Je-
zusa do naszej codzienności. 

Ks. Krystian Dylewski 

Serdeczne podziękowania 
dla Pani pielęgniarki 

Małgorzaty Smolińskiej 
i Pana doktora Wiktora 

Boguskiego 
za profesjonalną 

opiekę nad 
Anatolem 

Żukowskim 
składa rodzina

Serdeczne 
podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli w 
ostatniej drodze 

śp. Anatola 
Żukowskiego 

składa 
pogrążona w smutku 

Rodzina

PODZIękOWaNIa PODZIękOWaNIa

Zaproszenie na dziękczynienie i marsz

3 Maja – święto kościelne 
i państwowe

3 Maja obchodzimy święto kościelne Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski i święto państwowe Święto Narodowe Trzeciego 
Maja   (Konstytucji 3 Maja).  Z tej okazji proboszcz parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk zaprasza do 
kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Świętą na godzinę 11:00. 
Po Mszy odbędzie się przemarsz pod pomnik Niepodległości przy 
ulicy 3 Maja, gdzie zostaną złożone kwiaty. 

Odsłonięcie tablicy ku pamięci księdza 
Stanisława Szczepanowskiego

W dniu 7. 05. 2017 roku, o godzinie 12: 30, w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego odbędzie się poświęcenie tablicy upamięt-
niającej postać pierwszego nowogardzkiego proboszcza, księdza 
Stanisława Szczepanowskiego. Odsłonięcia tablicy dokona ks. ar-
cybiskup Andrzej Dzięga. Więcej o postaci księdza Stanisława 
Szczepanowskiego w kolejnym wydaniu DN.

Inf. własna   
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Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera  
w Nowogardzie  

oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego  

zapraszają na wystawę
„Pieniądze Polski i świata”

Wystawa odbędzie się w dniach 11- 30 maj 2017 r. 
w sali wystawowej biblioteki. 

Dostępna w godz. od 10.00 do 18.00

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 11 maja o godz. 17.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Plac Wolności 8 w Nowogardzie

                   Serdecznie zapraszamy!

Zagrają przed Różami europy

Pierwszy support 
nowogardzkiej grupy 
W dniu 1 maja, w Nowogardzie zagra znany polski zespół Róże Europy. Zanim na scenie 
pojawią się muzycy tej grupy, publiczność spróbuje rozgrzać zespół Poppies in Bloom, któ-
ry tworzy trzech mieszkańców naszej gminy. Będzie to dla nich debiut w roli supportu.

O ile powstałego w 1983 roku 
zespołu Róże Europy nie trzeba 
za bardzo przedstawiać, to już 
nasza lokalna grupa wymaga 
małej prezentacji. Zespół Pop-
pies in Bloom (Maki w Roz-
kwicie) powstał przed rokiem. 
W skład grupy wchodzą: Piotr 
Górzyński - gitara elektryczna, 
Aleksander Szczepkowski - gi-
tara elektryczna oraz Paweł Jó-
zefiak - perkusja/wokal.  Ze-
spół wykonuje utwory w alter-
natywnych gatunkach rocko-
wych. Sam nie określa swoje-
go stylu dosłownie. Co najważ-
niejsze, grupa komponuje swo-
je utwory. Można ich posłu-
chać w Internecie, na YouTube. 
Zespół ma też za sobą już kil-
ka koncertów. Udziela się rów-

nież w grupie artystycznej „Ho-
tel”, pod przewodnictwem Leny 
Witkowskiej. Na co dzień ćwi-
czy w Żabowie, w garażu za-
adaptowanym na salę do prób 
i nagrań. 

W poniedziałek Poppies in 
Bloom po praz pierwszy w swo-

jej krótkiej karierze zagra, jako 
support przed występem gwiaz-
dy wieczoru, zespołu Róże Euro-
py. W imieniu młodych muzy-
ków zapraszamy do wysłuchania 
koncertu, a im samym życzymy 
udanego występu. 

MS

61. młodych przyjęło Sakrament Bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NmP 

Teraz są jeszcze bliżej Jezusa 
W minioną środę, 26 kwietnia, ks. arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił Sakramentu Bierzmowania, 61. młodym ludziom- głównie uczniom Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie. Uroczystość miała miejsce w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 

Zanim rozpoczęła się litur-
gia, w czasie której młodzież 
otrzymała Sakrament Bierzmo-
wania, parafianie przywitali ks. 
arcybiskupa A. Dzięgę wchodzą-
cego do kościoła, śpiewając Jego 
ulubioną pieśń pt. „Barka”. 

Następnie Metropolitę Ko-
ścioła Szczecińsko-Kamieńskie-
go przywitały delegacje dzieci, 
które już w przyszłym tygodniu 
przyjmą Pierwszą Komunię 
Świętą, później młodzież z Gim-
nazjum nr 1 oraz przedstawicie-
le Rady Miasta w osobach: rad-
nej Jowity Pawlak i przewodni-
czącego RM Piotra Słomskiego. 
W imieniu społeczności zgro-
madzonej wokół kościoła i du-
chownych nowogardzkiego de-
kanatu Arcybiskupa witał ks. 
proboszcz Grzegorz Legutko. 

W trakcie kazania ks. arcybi-
skup A. Dzięga nawoływał mło-
dzież, aby nie dała się zagłu-
szyć krzykom ludzi bezbożnych 
i trwała odważnie w modlitwie, 
jednocząc się z Jezusem Chry-
stusem. – W każdym pokoleniu 
są ludzie bezbożni, którzy nie 
mogąc spokojnie patrzeć na to, że 
można żyć w bliskiej relacji z Bo-

giem, będą próbowali to zakrzy-
czeć. Pamiętajcie jednak, że naj-
głośniej krzyczą ci, których jest 
najmniej wśród nas. Nie daj-
cie się tym krzykom zwieść. Idź-
cie odważnie przez życie z pomo-
cą Ducha Bożego, nie bójcie się 
modlitwy– mówił, zwracając się 
szczególnie w tym dniu do zgro-
madzonej w świątyni młodzie-
ży, Metropolita Szczecińsko-Ka-
mieński. 

Krótko po tym, Arcybiskup 
udzielił młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania poprzez namasz-
czenie każdego z osoba na czo-
le znakiem krzyża i położenie na 

nim rąk, przekazując dar Ducha 
Świętego, na znak zjednoczenia 
z Jezusem Chrystusem. 

Na zakończenie liturgii, 
młodzież oraz rodzice podzięko-
wali Arcybiskupowi za wizytę w 
parafii i udzielenie Sakramentu. 

Życzymy, aby poprzez 
otrzymany w środę sakrament 
młodzi jeszcze bardziej 
pogłębiali swoją więź z Jezusem 
w Kościele, i w dalszym życiu 
postępowali według zasad na-
szej wiary.

MS
Fot. DŚ

Arcybiskup udziela Sakramentu Bierzmowania

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Słomski, oraz radna Jowita Pawlak witający 
Arcybiskupa

Tym razem w pierwszych ławkach zasiadła młodzież przystępująca do Bierzmowania

Zespół Poppies in Bloom w czasie wspólnego grania
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  
ogłasza nabór wniosków

na refundację kosztów doposażenia lub 
wyposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego
Wsparcie udzielane jest w ramach realizowanego Projektu pn.  „Aktywizacja osób pozostających bez pra-

cy w wieku powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powie-
cie goleniowskim III”, realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Rynek pracy,  Działanie 6.5 – Komplek-
sowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy oraz działania na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin składania wniosków: 10.04.2017 r. – 05.05.2017 r.
Projekt skierowany jest do osób  w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy w Goleniowie jako bezrobotne, dla których określono II profil pomocy, w pierwszej kolejności  dla osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

- osoby w wieku 50 lat i więcej
 - kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
 - osoby niskowykwalifikowane

Szczegółowych informacji udziela: 
PUP w Goleniowie, pok. nr 16, tel. (91) 418-34-95 w.122
Filia PUP w  Nowogardzie, pok. nr 8,  tel. (91) 392-13-76 w. 237

Reklama

Reklama Reklama

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Firma budowlana oferuje: 
• wymiana pokrycia dachowego

wykonanie nowych dachów
• podnośnik manitou 18m  

do wynajęcia
Tel. 605 115 064

 „Czas na zdrowie” w SP nr 1 
W kwietniu, Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Jest to godna uwagi inicjatywa 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz przez Rzecznika Praw 
Dziecka. 

Projekt prowadzony jest w for-
mie międzyszkolnej rywaliza-
cji zespołowej. Zaproponowa-
na formuła organizacji Festynu 
Zdrowia skupia wszystkie ele-
menty składające się na zdro-
wy styl życia: poszerzanie wie-
dzy na temat zdrowia, zastoso-
wanie praktyczne poprzez orga-
nizację zdrowych posiłków za-
wierających produkty ekologicz-
ne i regionalne oraz organizację 
zabaw ruchowych o średniej ak-
tywności.

Ideą organizacji „Czasu na 
zdrowie” jest upowszechnie-
nie w jak najszerszych kręgach 
wiedzy dotyczącej zdrowego 
stylu życia - w tym zdrowego 
żywienia, żywności ekologicz-
nej i aktywności fizycznej.

„Gdybyśmy zapytali dziś prze-
ciętnego człowieka o jego zdro-
wie i samopoczucie – każdy 

znalazłby w swoim organizmie 
symptomy osłabienia, niewyja-
śnionego zmęczenia oraz zaląż-
ki groźniejszych chorób: cukrzy-
cy, nadciśnienia i innych. Więk-
szość z nas wskazałaby także na 
permanentny brak ruchu, ak-
tywności sportowej, nadwagę 
lub wręcz otyłość.    

Gdy czytamy zatrważają-
ce dane przemawiające za tym, 
że otyłość wśród dorosłych, ale 
również i dzieci, jest dziś liczo-
na w milionach lub miliardach, a 
badania wskazują na kilkunasto-
krotny wzrost liczby osób wal-
czących z tym problemem - wy-
daje nam się, że świat zmierza w 
złym kierunku. Dopóki jednak 
my sami nie tracimy zdrowia, a 
nasze dziecko nie zaczyna wpa-
dać w pułapkę złego odżywiania 
rozpoczynając dzień od jajecz-
nicy na boczku, białego pieczy-

wa lub batonika – wydaje nam 
się, że kontrolujemy sytuację. 
Nic bardziej mylnego. Jesteśmy 
na dobrej drodze do destrukcji 
zdrowia, a tylko wszechstronna, 
wieloetapowa, rozległa wiedza 
i edukacja mogą uświadomić 
społeczeństwu, że zmiana nawy-
ków, myślenia i postaw zarów-
no wśród dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych jest początkiem lep-
szego samopoczucia i ratunkiem 
dla organizmu.”( źródło www.
czasnazdrowie.fundacjabos.pl).

Przewidywane działania –ape-
le, spotkania z fachowcami z za-
kresu zdrowego żywienia, fe-
styn dla uczniów i rodziców, te-
sty wiedzy, konkursy plastyczne, 
sportowe będą drogą do uświa-
domienia całej społeczności 
szkolnej, jak ważne jest prawi-
dłowe i zdrowe żywienie dla roz-
woju fizycznego, psychicznego.

Mamy nadzieje, że wiedza 
zdobyta w czasie realizacji pro-
jektu pozwoli na zaszczepienie 
wśród dzieci i młodzieży mody 
na zdrowe odżywianie i mody 
na zdrowy, aktywny styl życia 
oraz pozwoli im na odróżnienie 
wartościowych produktów od 
reklamowanych a przecież nie 
zawsze zdrowych nowinek.

 Koordynator programu 
Romualda Rucińska-

SP nr 1 w Nowogardzie.
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Zielone Przedszkole

Światowy Dzień Ziemi
W dniu 26 kwietnia br, w Zielonym Przedszkolu obchodzono Światowy Dzień Ziemi, ob-
chody te mają na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej.

Przez cały tydzień, poprzedza-
jący ten dzień, dzieci z naszego 
przedszkola utrwalały wiado-
mości z zakresu ekologii, uczyły 
się jak dbać o środowisko, segre-
gować surowce wtórne, oszczę-
dzać wodę i energię. Na uroczy-
stość przedszkolną zaproszeni 
zostali m.in.  pan Marek Haiser 
z Nadleśnictwa Nowogard oraz 
dyrekcja przedszkola.

Z okazji tego święta grupy Zie-
lone Elfy oraz Zielone Żabki pod 
opieką pani Sylwii Gałeckiej i 
pani Katarzyny Kraty przedstawi-
ły inscenizację pt.: “Na leśnej po-
lanie”. Przedstawienie uświetniły 
piosenki o tematyce ekologicznej,  
taniec kwiatów oraz przepiękne 
stroje młodych aktorów.

Na zakończenie uroczystości 
pan Marek Haiser pasował dzie-

ci z grup  Zielone Żabki  i  Zielo-
ne Elfy na Miłośnika Przyrody.

Poprzez takie działania pra-
gniemy przekazać naszym dzie-
ciom jak najwięcej miłości do 
przyrody i troski o środowisko 
naturalne. Kształtujemy u dzieci 
odpowiedzialność za stan przy-
rody, budzimy świadomość eko-
logiczną.
 Inf. K.W.

XIV edycja Dnia Przedsiębiorczości 

W poszukiwaniu drogi zawodowej 
W środę 26 kwietnia, odbył się Dzień Przedsiębiorczości. Była to już czternasta ogólnopol-
ska edycja programu realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Pro-
gram ten ma na celu umożliwić młodym ludziom zapoznanie się z wybranym przez siebie 
zawodem, a także sprzyjać planowaniu dalszej drogi edukacyjnej. Nowogardzkie szkoły po-
nadgimnazjalne również przystąpiły do programu. 

Uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego, pod przewodnic-
twem pani Barbary Papuszki, 
odwiedzili m.in. Bibliotekę Pu-
bliczną i Zielone Przedszkole. - 
Bardzo lubię kontakt z dziećmi, 
a dzisiejszy dzień daje mi szansę 
na to, żeby przekonać się, czy w 
przyszłości taka praca będzie dla 
mnie odpowiednia – mówi Mag-
da, uczennica 1 klasy - Z pozo-
ru praca w przedszkolu wydaje 
się łatwa, jednak nie jest to tylko 
zabawa. Trzeba też umieć pomóc 
dzieciom, pokazać, co jest do-
bre, nauczyć je czegoś pożytecz-
nego – dodaje Karolina, również 
uczennica klasy 1. Uczniowie li-

ceum mieli okazję zapoznać się 
ze szczegółami pracy nauczy-
cieli wychowania przedszkolne-
go, a także znaleźć odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania związa-

ne z tą dziedziną pracy. Jak sami 
mówią, Dzień Przedsiębiorczo-
ści to doskonała okazja, aby do-
wiedzieć się czegoś więcej na 
dany temat i uzyskać wyobraże-

nie tego, co będą robić w przy-
szłości. Część z osób, która brała 
udział w tym dniu, zapoznała się 
też z wadami i zaletami prowa-
dzenia własnej działalności, od-
wiedzając prywatne firmy i mini 
przedsiębiorstwa na terenie na-
szej gminy.

Uczniowie II Liceum Ogólno-
kształcącego również uczestni-
czyli w Dniu Przedsiębiorczości. 
Jak poinformowała nas p. J. Gry-

gowska, która zajęła się organi-
zacją tego dnia w szkole, liceali-
ści postawili nie tylko na nowo-
gardzkie firmy, ale także niektó-
rzy z nich w tym dniu odwiedzi-
li Poznań. Tam uczniowie mie-
li okazję zapoznać się z techni-
ką tworzenia filmów i wszystkie-
go, co z nimi jest związane. Inni 
także m.in. odwiedzili Stargard 
i Szczecin, gdzie kolejno „pra-
cowali”, jako m.in. architekt czy 
weterynarz koni. Niemniej naj-
większa grupa uczniów odwie-
dziła nowogardzką Bibliotekę, 
gdzie kierowani ciekawością po-
znali pracę bibliotekarza. - Bar-
dzo lubimy czytać i ciekawiła 
nas praca, którą należy wykonać 
w bibliotece - mówią Wiktoria i 
Agata, uczennice klasy 1, II LO – 
Wydaje się, że nic nie trzeba tutaj 
robić, jednak ogrom pracy wyko-
nywanej przez pracownice biblio-
teki szczerze nas zaskoczył. Nie 
jest łatwo, jednak praca ta wyda-
je się przyjemna, szczególnie dla 
kogoś, kto lubi książki – dodają 
uczennice. Licealiści zapoznali 

się z pracą bibliotekarza na każ-
dym wydziale. Nie tylko wypo-
życzali książki, ale także wpro-
wadzali nowe tytuły do zbiorów 
i usuwali z inwentarza te, które 
były zbyt zniszczone. Pomaga-
li również w tworzeniu wystaw 
i pilnowali porządku przy rega-
łach z książkami.

Dzień Przedsiębiorczości w 
tym roku był organizowany po 
raz 14. Ma on przede wszystkim 
na celu dać szansę młodym lu-
dziom i pomóc w wyborze za-
wodu. Poprzez jednodniową wi-
zytę w wybranym miejscu pra-
cy, uczniowie mogą zaznajomić 
się z wybranym zawodem i zwe-
ryfikować swoje wyobrażenia o 
nim. Zapoznają się z organizacją 
i zarządzaniem firmą. Dowiadu-
ją się też, dzięki jakim kierun-
kom edukacji będą mogli podjąć 
pracę w danym zawodzie. Już za 
rok odbędzie się następna edy-
cja programu, w której kolejni 
młodzi ludzie będą mogli wziąć 
w nim udział.

DŚ

Magda i Karolina z I LO, podczas zajęć z dziećmi w Zielonym Przedszkolu

Wiktoria i Agata z LO nr 2, poznają pracę bibliotekarza w dziale dziecięcym

Zawody wędkarskie PZW Tęczak 

Powrót mistrza
Podczas rozegranych zawodów o mistrzostwo Koła PZW 
Tęczak w Nowogardzie, po kilku latach nieobecności, znów 
na najwyższym stopniu podium stanął wielokrotny mistrz 
Koła – Kamil Paleta.

Zawody rozegrano na kanale 
Świniec, lista startowa liczyła aż 
43 zawodników. Ryba, a właściwie 
rybka, współpracowała jednak 
tylko z tymi, którzy wylosowa-
li miejsca blisko mostu. Pozosta-
li mogli podziwiać jedynie piękne 
widoki. I tak jest już od kilku lat, 
że w Kamieniu ryby nie ma, po-
szła, jak mówią wędkarze, w siną 
dal, znaczy w sieci rybaków. 

Ale ukleja brała nieźle, a prze-
cież nie o to chodzi, aby nała-
pać wór ryb, ale aby wykazać się 
wędkarskim sprytem i kunsztem. 
A takim wykazał się Kamil Pale-
ta, który wyłowił 2 420 pkt. i zo-
stał Mistrzem Koła na rok 2017. I 
wicemistrz - Ireneusz Wybrzak, II 
wicemistrz - Marek Rymarowicz. 

Pozostałe miejsca punktowane 
nagrodami - tuż za podium upla-
sowała się jedyna kobieta w całej 
stawce – Stanisława Leciejewska, 
V m – Wiesław Sawicki, VI m – 

Mieczysław Saja, VII m – Krzysz-
tof Mikołajczyk, VIII m – Łu-
kasz Bazyl, IX m – Edward Saja, 
X m – Benedykt Leciejewski, XI 
m – Henryk Marzec, XII m – Jut-
kiewicz Błażej, XIII m – Tomasz 
Adamelak, XIV m – Marek Ły-
dziński, XV m – Zdzisław Olczak. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor, Adam Wło-
dek – sędzia gł., Ryszard Paleta, 
Jan Lipski i Zygmunt Heland. 

Oczywiście zwyczajowo po za-
wodach zgrilowana pyszna kieł-
baska ze sklepu „Promyk” Joan-
ny Łuczak. 

Apel do wędkarzy. 
W czerwcu będziemy organi-

zować zawody dla dzieci, kto ma 
zbędny drobiazg na upominek, 
prosimy o pozostawienie go w 
sklepie wędkarskim „Tęczak”. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zygmunt Heland, Prezes

Na zdjęciu trojka najlepszych wędkarzy w kole PZW Tęczak I wicemistrz - Ireneusz 
Wybrzak, II wicemistrz - Marek Rymarowicz i Mistrz Koła Kamil Paleta
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Rozdział 32.
Październikowe Tatry: Wro-

ta Chałubińskiego,
Rysy, Szpiglasowy Wierch, X 

2012

[…]
11.01.2013 
Rysy chodziły mi po głowie 

już od dawna i miałem duże par-
cie na tę górkę… Jakoś do tej 
pory nie miałem okazji, by po-
stawić nogę na naszym najwyż-
szym szczycie. Wiola była wcze-
śniej, ale wchodziła od słowac-
kiej strony. Jedynie Paweł był na 
Rysach od polskiej strony i to 
kilka razy, co zupełnie mu nie 
przeszkadzało iść na nie po raz 
kolejny!

Noc minęła bardzo szybko. 
Wyspaliśmy się. O 6.00 rano 
umówiliśmy się z Pawłem. Jakie 
było nasze zdziwienie, gdy zoba-
czyliśmy dwa światła czołówek. 
Albo musiał być to ktoś inny, 
albo Paweł kogoś ze sobą zabrał. 
Okazało się, że w naszym kie-
runku szli Paweł z Elą – tą, któ-
rą poznaliśmy na zimowym wy-
padzie w Tatry w 2010 roku. Jak 
miło było spotkać się z nią po ta-
kim czasie.

Wystartowaliśmy w pięcio-
osobowym składzie. O 8.00 by-
liśmy przy Morskim

Oku. Pusto, cicho i spokoj-
nie… Jakby nie to miejsce, za-
zwyczaj oblegane przez tłumy 
turystów. Obeszliśmy Moko – 
ładnie prezentowały się Mię-
gusze i Mnich odbijające się w 
tafli jeziora. Musieliśmy trochę 

uważać na kamieniach, bo po 
mroźnej nocy niektóre były ob-
lodzone. Chwilkę odpoczęliśmy 
przy Czarnym Stawie pod Ry-
sami, położonym na wysokości 
1583 m n.p.m. Cienie rzucane 
przez górujące nad nim szczyty 
oraz występująca w wodzie sini-
ca nadają ciemny, nieomal czar-
ny kolor, co ma swoje odzwier-
ciedlenie w jego nazwie. Chęt-
ni mogą pójść znad Stawu na 
Mięguszowiecką Przełęcz pod 
Chłopkiem (zdecydowanie rza-
dziej uczęszczany szlak w po-

równaniu z Rysami). My kon-
tynuowaliśmy wędrówkę szla-
kiem czerwonym. Ela trochę od 
nas odstawała, Paweł dotrzymy-
wał jej towarzystwa, choć zwy-
kle dyktował tempo w naszej 
ekipie… Przed nami było tro-
chę ludzi. Część z nich wyco-
fała się w okolicy Buli pod Ry-
sami (2054 m n.p.m.). Stamtąd 
widać ładnie oba jeziora – Mor-
skie Oko i Czarny Staw.

Tu też zaczynają się łańcuchy, 
które są na prawie całym od-
cinku do szczytu (w sumie ok. 
360 metrów łańcuchów). Szlak 
na Rysy został niedawno wyre-
montowany, bo na początku lip-
ca 2012 r. zniszczyła go kamien-
na lawina. Przez pewien okres 
wejście na szczyt było z tego 
powodu zamknięte. Na łańcu-
chach w paru miejscach trze-
ba było uważać ze względu na 
oblodzenie podłoża. Trochę też 
się korkowało. Mniej wpraw-
ni turyści spowalniali i były mi-
janki ze schodzącymi z Rysów. 
Około 12.00 byliśmy na szczy-
cie. Rysy mają trzy wierzchołki, 
z których najwyższy jest środko-
wy, w całości na terytorium Sło-

wacji (2503 m n.p.m.), zaś pół-
nocny stanowi najwyżej położo-
ny punkt Polski (2499 m n.p.m.). 
Na tym naszym było sporo ludu, 
trudno było znaleźć miejsca dla 
siebie. Na Rysach byliśmy dobrą 
godzinę. Marek i ja pofatygo-
waliśmy się na słowacki wierz-
chołek. Chciałem osiągnąć ta-
trzański szczyt powyżej 2500 m 
n.p.m. Na słowackim było mniej 
ludzi. Nazwa Rysy nie pocho-
dzi, jak powszechnie się uważa, 
od ukośnego żlebu widoczne-
go w masywie góry (tzw. Rysy), 
ale od pożłobionych zboczy ca-
łego kompleksu Niżnych Rysów, 
Żabiego Szczytu Wyżniego i Ża-
biego Mnicha. Rysy są najwyż-
szym punktem w Tatrach, na 
który prowadzi szlak turystycz-
ny. Szczyt zawdzięcza swoją po-
pularność niezrównanej pano-
ramie i na pewno temu, że jest 
najwyższy w Polsce. Przy dobrej 
pogodzie można podziwiać wi-
doki w promieniu do 100 km. 
Taką pogodę mieliśmy i pew-
nie na taką odległość mogliśmy 
widzieć. Z wierzchołka można 
rozróżnić 80 szczytów tatrzań-
skich i ok. 50 szczytów w innych 

grupach górskich, podziwiać 13 
większych jezior tatrzańskich 
oraz dostrzec nawet odległy o 
blisko 90 km Kraków. Widoki 
naprawdę zacne.

Na zejściu nasze tempo było 
spokojne. Moglibyśmy scho-
dzić szybciej, ale przed nami kil-
ku osobom łańcuchy sprawia-
ły problemy. Był też młody chło-
pak, pytał się, czy można zejść 
inną drogą, bo nie wyobrażał so-
bie zejścia tą samą trasą. Pora-
dziliśmy mu, że może zejść na 
słowacką stronę, gdzie szlak jest 
łatwiejszy… Przed 16.00 byliśmy 
w Moku – w osiem godzin ob-
róciliśmy na Rysy i z powrotem, 
w tym godzina na szczycie. Ma-
rek zaprosił nas na piwko. Tłu-
my ludzi nie przeszkadzały cie-
szyć się nam ze zdobycia Rysów. 
Trochę posiedzieliśmy. Tym ra-
zem to my byliśmy za głośno, bo 
zamiast być w świetlicy, zostali-
śmy w pokoju. W sumie to na-
wet dobrze, że nas pogoniono, 
bo nie wiadomo, o której byśmy 
poszli spać, a przecież na kolej-
ny dzień też planowaliśmy gór-
skie łażenie. […]

Wspomnienia z wypraw Roberta Durskiego – część VI

„Podróżą przez życie”
Kontynuujemy publikację fragmentów książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z podróży, urodzonego w 
Nowogardzie Roberta Durskiego, który zginął tragicznie w Himalajach. Dziś już szósta i zarazem przedostatnia część 
wspomnień, tym razem z górskiej wyprawy w nasze Tatry. Przypominamy, że dla uważnie czytających poszczególne frag-
menty książki (a będzie ich razem 7) ogłosiliśmy konkurs.  Przy ostatnim odcinku, który  ukaże się 5 maja pod tekstem 
opublikujemy kupon z pytaniem konkursowym dotyczącym jednego szczegółu związanego z miejscami, które odwiedził 
Robert Durski, w trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na zadane 
pytanie i dostarczą do nas wypełniony kupn, wylosujemy dwa egzemplarze książki zawierającej zapiski z wypraw Roberta 
Durskiego.  Zapraszamy do uważnej lektury!

fot Paweł Spisak, Czarny Staw pod Rysami i Morskie Oko, Tatry

Robert Durski.
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W najbliższy weekend zagrają wszystkie drużyny

Zrewanżować się Masovii
W sobotę i niedzielę, swoje kolejne spotkania ligowe rozegrają wszystkie zespoły Pomorzanina. W sobotę (29 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w 
Nowogardzie podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają z Masovią Maszewo, która zajmuje 3. miejsce w tabeli. Piłkarki Pomorzanina o tej samej po-
rze zagrają w Stargardzie z drugim zespołem Błękitnych. Z kolei w niedzielę, o godzinie 11:00, juniorzy starsi Pomorzanina powalczą o punkty w Gole-
niowie z tamtejszą Iną. 

Bardzo ciekawie zapowiada się 
sobotni mecz Pomorzanina z Ma-
sovią Maszewo. Rywale w tym se-
zonie prezentują się bardzo do-
brze, zajmują 3. miejsce w ligowej 
tabeli i do premiowanej awansem 
pozycji tracą jedynie 3 punkty. Pił-
karze z Maszewa wciąż czują na 
plecach oddech Mewy Resko, nad 
którą mają tylko 1 punkt przewagi, 
zatem z Nowogardu będą chcieli 
wywieźć komplet punktów. Goście 
z Maszewa potrafią grać na boisku 
przeciwników, w tym sezonie wy-
grali 7 spotkań, raz zremisowali i 
zanotowali tylko dwie porażki, a 
wszystko to przy 34 strzelonych 
i 19 straconych golach. Defensy-
wa Pomorzanina może mieć sporo 
kłopotów z atakami rywali, którzy 
pod względem strzelonych goli, 
ustępują tylko Flocie Świnoujście. 
W pierwszym meczu Pomorza-

nin został rozgromiony w Masze-
wie 4:0, pozostaje wierzyć, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego 
zrewanżują się rywalom. Począ-
tek spotkania w sobotę, o godzinie 
16:00. O tej samej porze, ale na bo-
isku w Stargardzie, o podtrzyma-
nie szans na awans powalczą pił-
karki Pomorzanina. Drugi zespół 
Błękitnych nie powinien sprawić 
trudności „Pomorzankom”, któ-
re w pierwszym spotkaniu poko-
nały Błękitne 4:0. Rywalki plasu-
ją się dopiero na 7. miejscu w li-
gowej tabeli, z liczbą 14 punktów. 
Większość z tych punktów star-
gardzianki wywalczyły na swoim 
stadionie, który będzie ich głów-
nym atutem. Błękitne u siebie wy-
grały 3 spotkania, raz zremisowa-
ły oraz zanotowały dwie poraż-
ki. Jeśli zawodniczki z Nowogar-
du wystąpią w swoim optymal-

nym składzie, powinny dać sobie 
radę z drugim zespołem ze Star-
gardu. Ciężki mecz czeka junio-
rów starszych z Nowogardu, któ-
rzy w niedzielę (30 kwietnia), o 
godzinie 11:00, powalczą w Gole-
niowie z tamtejszą Iną. Co praw-
da, w pierwszym meczu Pomorza-
nin wygrał u siebie 3:2, ale Ina w 
rundzie wiosennej jest już zupeł-
nie innym zespołem, który notu-
je coraz to lepsze wyniki. Golenio-
wianie zajmują obecnie 5. miejsce, 
tracąc do trzeciego Pomorzani-
na jedynie 2 punkty. Jak nie trud-
no obliczyć, jeśli nowogardzia-
nie przegrają w Goleniowie, to Ina 
przeskoczy w tabeli podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Przy arty-
kule publikujemy komplet gier w 
poszczególnych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
22. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Orzeł Łożnica  (29.04; 11:00)
Wicher Brojce - Błękitni Trzygłów  (29.04; 13:00)
Sparta Gryfice - Odrzanka Radziszewo  (29.04; 14:00)
Tanowia Tanowo - Promień Mosty  (29.04; 15:00)
Iskierka Szczecin - Flota Świnoujście  (29.04; 16:00)
Sarmata Dobra - Mewa Resko  (29.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo (29.04; 16:00)
Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Krąpiel (29.04; 17:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
13. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg - Victoria Sianów  (29.04; 11:00)
Zalew Stepnica - Olimpia III Szczecin  (29.04; 11:00)
Hattrick Kołobrzeg - Energetyk Gryfino  (29.04; 13:00)
Błękitni II Stargard - Pomorzanin Nowogard (29.04; 16:00)
Vielgovia Szczecin - Fala Międzyzdroje  (30.04; 12:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
16. kolejka:
Zorza Dobrzany - Odra Chojna  (29.04; 12:00)
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard  (30.04; 11:00)
Kluczevia Stargard - SCRS Barlinek  (30.04; 12:00)
Energetyk Gryfino - SALOS II Szczecin  (30.04; 13:00)
Sparta Gryfice - Unia Dolice  (30.04; 17:00)

Zagraliśmy w Dębicach, bo w Nowogardzie nam nie pozwolono 

„BOSMAN” Nowogard kontra „ISKRA” Baltijsk 
Dnia 23 kwietnia, w niedzielę, rozegraliśmy mecz piłki nożnej oldbojów 50+, jako drużyna „BOSMAN” Nowogard z drużyną rosyjską „ISKRA” Baltijsk. 

Z drużyną rosyjską przyjechał 
Wojewoda Rosyjski Igor Ko-
wal i Dyrektor Sportu, w Baltij-
sku Andrey Vedmuk. Mecz ro-
zegrano na boisku w Dębicach 
z uwagi na to, że pomimo zała-
twiania boiska na naszym sta-
dionie w Nowogardzie, od kil-
ku miesięcy ostatecznie tu nie 
mogliśmy zagrać, bo Burmistrz 
Czapla nam go nie udostępnił, 
a zrobił to rękoma prezesa Po-
morzanina (na ten temat napi-
szę osobny artykuł), za kaden-
cji tego burmistrza ani razu nie 

skorzystaliśmy z naszego sta-
dionu. Graliśmy o Puchar Sta-
rosty Powiatu Goleniowskiego, 
pierwotnie jeszcze miała doje-
chać drużyna niemiecka, ale ze 
względu na pogodę nie doje-
chali. Mecz stał na niezłym po-
ziomie, przez większość meczu 
mieliśmy przewagę, ale ostatecz-

nie przegraliśmy 2 : 1. Bramkę 
dla Nowogardu strzelił Heniu 
Łuczak. Ponadto w zespole na-
szym jeszcze grali: Janusz Rze-
chuła, Arek Kaznowski, Zbyszek 
Krystkiewicz, Jerzy Ostrówka, 
Bogdan Kaczor, Bronek Rokic-
ki, Andrzej Seweryniak, Marek 
Osesik, Andrzej Szafran, Zby-
szek Wójtowicz, Wiesiek Zie-
liśkiewicz i Stasiu Rabczuk. 
Po meczu ugościliśmy gości w 
stołówce użyczonej nam przez 
szkołę, puchary i nagrody wrę-
czali: Wice Przewodniczą-

ca Rady Powiatu Pani Żabecka, 
Przewodniczacy Rady Miasta 
Maszewo i Burmistrz Golczewa. 
Podziękowania też dla Pani Bur-
mistrz Maszewa i Prezesa Klubu 
w Dębicach. Zaproszono nas na 
rewanż do Baltijska na 30 lipca, 
a przy okazji obejrzymy wielka 
imprezę z okazji Swięta Rosyj-

skiej Floty Bałtyskiej. Poinfor-
mowano Nas, że możemy korzy-
stać z boisk z Dębic i Maszewa, 
kiedy zajdzie potrzeba i to bez-

interesownie, na wielu innych 
stadionach także, a w Nowogar-
dzie NIE.

Panie Burmistrzu Czapla chy-

ba nadszedł czas na DOBRĄ 
ZMIANĘ w Nowogardzie.

Szafran Andrzej
Bosman Nowogard

Drużyna Bosman Nowogard

Iskara Baltijsk i Bosman Nowogard

Burmistrz Golczewa, dyrektor sportu w Baltijsku i Andzrej Szafran
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Praca na produkcji 
– Nowogard

Atrakcyjna stawka, dodatek 
nocny, dodatki weekendowe

Informacje 
pod nr tel.:  517 201 627

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Uwaga wędkarze !
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie 

zaprasza swoich członków Koła

na ,,Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi”  
organizowane w dniu 01.05.2017r. na jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów o godzinie 7.00 przy restauracji 

,,Neptun”. Dojazd do jeziora od ul. Wojska Polskiego na teren 
plaży miejskiej. Startowe wynosi 10 zł. Zapisy i wpłaty w sklepie 
wędkarskim ,,Wędkarz „ ul. Boh. Warszawy 107 do 28.04.2017r.

Uczestnicy zawodów winni  posiadać  sprzęt ratunkowy 
/kamizelki ratunkowe, kapoki/.

Zapraszamy
Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW “Tęczak”, 

dnia 7.05.2017 r., organizuje 
zawody wędkarskie, spinningowe z łodzi 

(pamiętać o kapokach), 
oraz spławikowe z brzegu. 

Zapisy do dnia 5.05.2017 w sklepie wędkarskim 
“Tęczak” przy ul. Waryńskiego, wpisowe 10 zł. 
Zbiórka o godz. 8.00 przy restauracji "Neptun"

Zarząd Koła

Zuzanna córka Moniki Berlińskiej ur. 
25-04-2017 z Łobza

Radosław syn Pauliny Dubinieckiej ur. 
26-04-2017 z Nowogardu

Michalina córka Agnieszki Naruszkie-
wicz ur. 23-04-2017 z Nowogardu

Oliwia córka Katarzyny i Rafała Roso-
łowskich ur. 21-04-2017 z Nowogardu

Filipek syn Julity i Dariusza ur. 22-04-
2017 z Dąbrowy

Adam syn Karoliny Jędrzejczyk-Ciołek 
ur. 24-04-2017 z Tuczy

Blanka córka Moniki Jagodzińskiej ur. 
24-04-2017 z Siedlic

Franek syn Anny Maciejewskiej ur. 25-
04-2017 z Nowogardu

Tomek syn Diany Lewandowskiej ur. 
24-04-2017 z Chwarstna

Jan syn Anny i Waldemara ur. 21-04-
2017 z Radowa Małego

Poszukuje  
pracownika 

na sezon wiek do 30 lat, 
osoba dyspozycyjna. 

Tel. 696 44 67 44 

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

PIaSek, PIaSek 
PRZeSIeWaNY, 

ŻWIR, CZaRNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

DĄBROWa
Już 1 maja 2017 roku o godzinie 18.00 
w Dąbrowie w Kościele pw. Św. Michała Archanioła
ZAPRASZAMy NA JEDyNy NA WSI  

Koncert Solistki 
Pani Barbary RABIEGA 

– mezzosopran, solistki Orkiestry symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
W koncercie „Nastroje” Pani Barbara Rabiega 

zaprezentuje  utwory : „Jej portret”, „Ludzkie gadanie”, 
„Kiedy mnie już nie będzie”, Samba przed rozstaniem”, 
„Deszcz”, „W moim magicznym domu”, „Czas rozpalić 
piec”, „ i inne. Są to utwory takich autorów jak  Piotra 

Mecc, Hanna Banaszak czy Wojciech Młynarski.
Wstęp bezpłatny, można przekazać wolne datki.

Serdecznie Zaprasza 
Sołtys i Rada Sołecka

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199
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Kochanej Mamusi,  
Teściowej i Babci 

Krystynie 
Wojtkiewicz 
z okazji urodzin

dużo zdrówka, spełnienia 
marzeń, uśmiechu, 

zadowolenia z nas wszystkich 
oraz błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata 

życzy Marzena i Artur 
z Rodzinami

Ile godzin bije czas,
ile liścia sypie las. 

Tyle szczęścia i słodyczy
z okazji 

40 Urodzin

Mariuszowi 
Bedyńskiemu 

Teściowa z Teściem
życzy

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

I Seria Pucharu Polski w Grudziądzu

Srebro nowogardzianki
W dniach 22-23 kwietnia, w Grudziądzu została przeprowadzona I Seria Pucharu Polski w 
jeździe indywidualnej na czas oraz wyścig ze startu wspólnego. Srebrny medal wywalczyła 
Nikola Wielowska startująca w kategorii Juniorka Młodsza. Podczas Pucharu Polski swój 
debiut na imprezie tej rangi zaliczył podopieczny Ryszarda Posackiego - Robert Krause. 
Zaprezentowali się również młodzicy Hubert Grygowski oraz Norbert Strojny. 

Nikola nie zwalnia tempa
I Seria Pucharu Polski była za-

razem Eliminacjami do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży i 
Mistrzostw Polski, a także XIV 
Memoriałem Szymona Woło-
cha. Jazda indywidualna na czas, 
odbyła się na dystansie 10 km, 
na trasie Warlubie - Świecie nad 
Osą - Grudziądz. Pośród Junio-
rek Młodszych zaprezentowała się 
mieszkanka Nowogardu - Nikola 
Wielowska, reprezentująca Klub 
Kolarski BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska, która w Grudziądzu 
startowała w barwach LUKS JF 
Duet Goleniów. Była podopiecz-
na Ryszarda Posackiego, z Chra-
bąszczy Nowogard, w jeździe in-
dywidualnej na czas uzyskała wy-
nik 17:42,01, który sklasyfikował 
ją na 7. pozycji. Zdecydowanie le-
piej nowogardzianka zaprezento-
wała się kolejnego dnia, podczas 
wyścigu ze startu wspólnego, któ-
ry został przeprowadzony na tra-
sie Świecie nad Osą - Bursztyno-
wo - Białebłoty - Rychnowo - Li-
nowo - Świecie nad Osą, w sumie 
51,9 km. Nikola Wielowska, któ-
ra najlepiej czuje się na szosie, po-
twierdziła swoją wysoką formę. 

Nowogardzianka pokonała trasę z 
czasem 01:47:03, i po emocjonu-
jącym finiszu wywalczyła srebr-
ny medal. Zwyciężyła Małgorzata 
Dąbrowska z LKS Atom Boxmet 
Dzierżoniów, natomiast podium 
uzupełniła Zuzanna Olejniczak z 
KKS Gostyń. 

Debiut Roberta krause
W kategorii Junior Młodszy po 

raz pierwszy na imprezie tej ran-
gi wystartował Robert Krause, re-
prezentujący klub Chrabąszcze 
Nowogard. Podopieczny Ryszarda 

Posackiego w jeździe indywidu-
alnej na czas, która odbyła się na 
10 km trasie Warlubie - Blizawy - 
Warlubie, uzyskał czas 18:50,23, 
i został sklasyfikowany na 69. 
miejscu. Następnego dnia Robert 
Krause przystąpił do rywaliza-
cji w wyścigu ze startu wspólne-
go. Dystans liczył 86,5 km, i pro-
wadził przez następujące miejsco-
wości: Świecie nad Osą - Bursz-
tynowo - Białebłoty - Rychnowo 
- Linowo - Świecie nad Osą. Za-
wodnik z Nowogardu pokonał dy-
stans z czasem 02:35:02, zajmując 
tym samym 36. miejsce. W wy-
ścigu ze startu wspólnego wzię-
li udział także Młodzicy, a pośród 
nich Hubert Grygowski oraz Nor-
bert Strojny. Młodzicy rywalizo-
wali na dystansie 17,3 km, czy-
li jednego okrążenia na opisywa-
nej powyżej trasie. Blisko medalu 
był Hubert Grygowski, który po-
konał 17,3 km z czasem 0:30:48, i 
na finiszu dosłownie o włos prze-
grał brązowy medal, plasując się 
ostatecznie na 4. miejscu. Norbert 
Strojny z czasem 0:33:50, uplaso-
wał się na 30. miejscu. 

KR

Nikola Wielowska podczas I Serii Pu-
charu Polski wywalczyła w Grudzią-
dzu srebrny medal w wyścigu ze startu 
wspólnego

mistrzostwa Polski w kulturystyce i Fitness - kielce

Brązowy medal dla  naszej pary
W dniach 22-23 kwietnia, w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fit-
ness. Podczas zawodów na scenie zaprezentowali się zawodnicy z Nowogardu. Sekcja Po-
morzanina Nowogard wywalczyła brązowy medal w rywalizacji par, za sprawą Kamila 
Strzeszewskiego i Natalii Goc. 

Dwóch reprezentantów sek-
cji Kulturystyki i Fitness Pomo-
rzanina Nowogard, powalczyło o 
podium podczas rozgrywanych 

w Kielcach Mistrzostwach Polski. 
W fitness sylwetkowym kobiet do 
163 cm, zaprezentowała się Nata-
lia Goc. Reprezentantka Nowo-

gardu minimalnie przegrała wal-
kę o finałową szóstkę i ostatecz-
nie zakończyła swoją rywalizację 
na 7. pozycji. Do wielkiego finału 

Natalia Goc i Kamil Strzeszewski w kategorii pary mieszane wywalczyli podczas Mistrzostw Polski w Kielcach brązowe medale

zdołał zakwalifikować się Kamil 
Strzeszewski, startujący w kultu-
rystyce mężczyzn do 100 kg. No-
wogardzianin w finałowej szóstce 
wygrał tylko z jednym rywalem i 
zakończył rywalizację na 5. miej-
scu. Pomimo braku indywidual-
nych medali, starty zawodników 
Pomorzanina w Mistrzostwach 
Polski można uznać za udane. Co 
nie udało się indywidualnie - uda-

ło się w parze. Natalia Goc i Kamil 
Strzeszewski wystartowali w kate-
gorii pary mieszane. Pomorzanin 
Nowogard za sprawą tych zawod-
ników wywalczył brązowy me-
dal. Głównie na skutek tego star-
tu klub z Nowogardu został skla-
syfikowany w pierwszej dziesiątce 
klasyfikacji drużynowej, zajmu-
jąc 9. pozycję, na 21 sklasyfikowa-
nych zespołów. KR

II Obornicki Supermaraton 
„kraina Trzech Rzek”

Byliśmy na podium
W miniony weekend, odbył się inauguracyjny II Obornicki 
Supermaraton pod nazwą „Kraina Trzech Rzek”. Do rywa-
lizacji przystąpiła spora grupa kolarzy z Nowogardu, którzy 
w swoich kategoriach wywalczyli miejsca na podium. 

Sezon maratonów szosowych 
otworzył II Obornicki Super-
maraton „Kraina Trzech Rzek”. 
- Wszyscy po okresie zimowym z 
niecierpliwością oczekiwali pierw-
szego startu. Prognozy na dzień 
startu nie były pomyślne, miało 
być zimno i tak właśnie było... To-
warzyszył nam silny wiatr, deszcz 
i trochę gradu. Szczególnie najbar-
dziej uciążliwy był wiatr. Wielu 
kolarzy, którzy jechali na 180 km, 
zrezygnowało po pierwszym okrą-
żeniu, czyli po 90 km. Dla mnie ten 
maraton przejechany był na anty-
biotyku, nie byłam w pełni zdrowa, 
ale stanęłam na starcie i jakoś uda-
ło mi się dojechać do mety - rela-
cjonuje Małgorzata Kubicka. Ko-
larka z Nowogardu rywalizowa-
ła na dystansie Mega (180 km), 
w kategorii K5s. Nasza reprezen-
tantka pokonała wymagającą tra-
sę z czasem 07:05:11.523, i zajęła 
1. miejsce w swojej kategorii wie-
kowej oraz 4. pozycję w Open Ko-
biet. Na tym samym dystansie w 
kategorii M6s rywalizował Marek 
Szymański. Kolarz z Nowogar-
du uzyskał wynik 06:31:15.818, 
i w swoim przedziale wiekowym 
zajął 4. miejsce, a w klasyfika-
cji Open 79. pozycję. O dużym 
pechu może mówić Arkadiusz 
Pietruszewski, który z powo-
du awarii, zjechał z trasy wyści-
gu po swoim pierwszym okrąże-
niu, czyli po 90 km. Pozostali no-

wogardzianie walczyli na dystan-
sie Mini (90 km). Iwona Pietru-
szewska startująca w kategorii K6i 
z czasem 04:23:47.563, zwycięży-
ła w swoim przedziale wiekowym, 
a w Open Kobiet uplasowała się 
na 38. miejscu. Pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wywalczył tak-
że Sławomir Lipiński, rywalizują-
cy w M4i. Nowogardzianin poko-
nał 90 km z czasem 02:43:35.341, 
i w zestawieniu Open zajął 105. 
miejsce. Kolejnym zwycięzcą w 
swojej kategorii został Janusz Pie-
truszewski, który rywalizował w 
M6i. Kolarz z Nowogardu uzyskał 
wynik 02:59:01.408, a w klasyfika-
cji Open został sklasyfikowany na 
203. miejscu. W kategorii M4s za-
prezentował się Arkadiusz Czer-
kas, który w swoim przedziale 
wiekowym zajął 98. miejsce, z ko-
lei startujący w M2s Bartosz Czer-
kas wywalczył w swojej kategorii 
51. miejsce. KR

Małgorzata Kubicka podczas supermara-
tonu w Obornikach, po przejechaniu 180 
km zajęła 1. miejsce w swojej kategorii
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Uwaga  wędkarze!
Zarząd koła miejsko-Gminnego PZW Nr 36  

w Nowogardzie
 wspólnie z Burmistrzem Nowogardu  

organizują w dniu 3.05.2017r.  
"Otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym

o Puchar Burmistrza Nowogardu w kategorii 
Senior i Junior  z okazji 

Święta konstytucji 3 maja"
na jeziorze Nowogardzkim. 

W zawodach biorą udział członkowie PZW. 
Zbiórka uczestników zawodów o godz. 8.00 przy restauracji

"Neptun" . Wpisowe wynosi 5 zł.
Zapisy i wpłaty w sklepie wędkarskim "Wędkarz" 
przy ul Boh. Warszawy 107 do dnia 28.04.2017 r.

Ilość uczestników ograniczona do 60 stanowisk wędkarskich. 
Decyduje kolejność wpisu.

Zapraszamy
Burmistrz Nowogardu

Zarząd Koła MG PZW Nr 36 w Nowogardzie

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowo-
gardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r. o 
godz. 17.00 w F.U. Zielona Jan Kopyciński (była siedziba 
Spółdzielni) przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie organi-
zuje pierwszą część Walnego Zgromadzenia oraz w dniu  
24 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej (zaple-
cze hali sportowej) przy ul. Strażackiej 2 w Dobrej organi-
zuje drugą część Walnego Zgromadzenia z następującym 
porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Zapoznanie z porządkiem obrad.
Wybór Komisji: 
mandatowo – skrutacyjnej,
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
przewodniczący,
zastępca przewodniczącego,
sekretarz.
Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomoc-

ności zwołania pierwszej, drugiej części Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016 i spra-

wozdanie finansowe za rok 2016.
Dyskusja nad sprawozdaniami
Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2016.
Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie sto-

sownej uchwały.
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może za-

ciągnąć i podjęcie uchwały.
Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał będą wyłożo-
ne w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie od dnia 
08 maja 2017 r.

Odbiór mandatów i podpisywanie list obecności od godziny 1630 do 
1700 przed salą, w której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumen-
tów potwierdzających tożsamość członka.

Wstęp na salę za okazaniem mandatów

UCHWAŁA Nr 4/2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO” w Nowogardzie.

Działając  na  podstawie  §  50 ust.  1  pkt.  7  i  8  statutu  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„GARDNO” Zarząd Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwołuje  się  Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „GARDNO”
w Nowogardzie w trybie określonym w § 29, 30, 31 statutu Spółdzielni i ustala
się terminy poszczególnych części:

 NR Ulica Data Godz. Ilość Miejsce odbycia części

                                                                                                                           Członków            Walnego Zgromadzenia

  Część I 

15-go Lutego 15, 17
Bankowa 6, 8, 3e, 3d
Boh. Warszawy 105, 106, 68, 70 23.05.2017 17.00 1.322 F. U. Zielona

Gryfitów 2, 3, 4, 5, Jan Kopeciński

Światowida 1, ul. Zielona 11

Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24 72-200 Nowogard

Leśna 6 a, 6 b
Zaciszna 3
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
Armii Krajowej 51
Warszawska 13, 14, 9
Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
Kowalska 2
Osiedlowa 4  
Zielona 7, 8, 9, 10  

 Czarnieckiego 1,
 Luboszan 12, 13,
 Plac Wolności 6,

Wyszyńskiego 4, 5,
Członkowie oczekujący 
Członkowie bez prawa do lokalu
Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części 

                                                                                                                                                                                                 

 Część II 

Armii Krajowej 62 a, b – Dobra 24.05.2017  1700 54 Sala Konferencyjna

Traugutta 3 a, 5 -  Dobra zaplecze hali sportowej

 Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do II części ul. Strażacka 2

72-210 Dobra

                                                                                                                                                                                                

Zebranie Kolegium 25.05.2017 1600 6 Siedziba Spółdzielni

ul. Osiedlowa 6 

72-200 Nowogard

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
zatrudni 2 pracowników na stanowiska: 
terapeuty lub instruktora terapii zajęciowej tj.:

Terapia sportowa –  etat umowa o pracę 
Terapia plastyczna i wizażu – 0,75 etatu umowa o pracę

Wymagane wykształcenie:
Terapeuta  – wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku;
Instruktor terapii  zajęciowej  - średnie o profilu ogólnym lub 

zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  
(kurs terapii zajęciowej) i policealna szkoła odpowiedniej specjal-
ności (studium terapii zajęciowej).

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik  terapeutyczno – opiekuńczy 

tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno – 

opiekuńczych  tel. 91 392 08 25 wew. 34
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTeRIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Pracuj w                                      

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 
osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.

Szczecin - 666 096 774

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

SPRZeDam lUB ZamIeNIę 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

Firma transportowa  
z Goleniowa 

zatrudni kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym, 
kat. C+e. 

Praca na zestawie 
ciągnik siodłowy 

+ naczepa typu firanka. 

Tel. 609 557 355

Wydruki  
koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Firma FUTREX SP. Z O.O. wchodząca w skład Van Ansem Group, jest jed-
nym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży hodowli zwie-
rząt futerkowych. Posiadamy fermy w Polsce, na Łotwie, w Stanach Zjed-
noczonych oraz Rumunii. Firma przyczynia się stale do rozwoju rynku i 
za pośrednictwem własnych ferm, własnych zakładów produkcji karmy 
oraz najnowocześniejszego zakładu obróbki skór na świecie stale zdo-
bywa doświadczenie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy  
poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: 

SPeCJalISTa DS. kaDR I PŁaC
miejsce pracy: Żdżary k/Goleniowa

Idealnym kandydatem / kandydatką będzie osoba posiadająca do-
świadczenie w dziedzinie kadr i płac w firmie produkcyjnej.
Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:
• Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 

umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (obcokrajowcy)
• Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
• Obsługa programu kadrowo-płacowego
• Przygotowywanie informacji, raportów i materiałów z obszaru ka-

drowo-płacowego
• Przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych
• Sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, GUS, PFRON
• Współpraca z ZUS, US i PIP
• Obsługa biura
Wymagania:
• Praktyczne doświadczenie w obszarze kadr i płac min. 2 lata
• Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatkowych 

i ZUS
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Znajomość programów kadrowo-płacowych, Płatnika 
• Dobra znajomość pakietu MS Office
• Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanym kwalifikacji
• Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie CV mailem na adres: fu-
trex@futrex.com.pl lub dostarczenie do siedziby firmy Żdżary 1, 72-
100 Goleniów do 10-05-2017.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o Ochronie Da-
nych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn.zm.). Jednocześni 
e oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania da-
nych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg  
pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa  
odrębnej własności  lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 62,90 m2 

Trzecie piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  

Cena: 131.500 zł  Wadium: 13.500 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 08 maja 2017 r. do 
godz.1200 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej ko-
percie z napisem „Przetarg na lokal nr 1”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz 
potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017 r. o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wto-
rek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetar-
gu.  
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni 
od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone w  następnym dniu roboczym po roz-
strzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygry-
wający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwo-
ty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez Zarząd. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.
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• Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Promocja – działka budowlana na Osiedlu 
Słonecznym w Nowogardzie 20%taniej. Tel. 
693 850 197 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku. 666 
730 305 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

• Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną koło stadio-
nu. 695 400 600

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ul. 
Zamkowej lub zamienię na dwupokojowe z 
dopłatą. 788 566 432 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 512 070 551 

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe (57m2 
parter) ul. Warszawaska 13. Tel. 605 548 115 

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe na większe. 663 897 451 

• Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Dąbrowszcza-
ków 23. 695 209 162 

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

• Nowogard, ul. Asnyka działki pod zabudowę 
do 1000 m2 od 55-69 zł za m2. 501 307 666

• Posiadłość – dom dworek koło Nowogardu 
280m2, działka 7 ha, cisza, spokój, stawy, las. 
670 tys. 660 206 833 

• Sprzedam działki budowlane przy Asnyka o 
pow. 15 arów. 502 032 422 

• Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. 601 257 
127 

• Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. 
z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działkę w Jarchlinie 9000 m2 w 
centrum wioski. Cena 7,70 za m2. 696 948 822 

• Zamienię dom wolnostojący w miejscowo-
ści Bienice 120m2 na mieszkanie trzypoko-
jowe własnościowe w Nowogardzie. Tel. 600 
853 973 

• Do wynajęcia mieszkanie. 721 145 910

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Ostrzycy 13 ar. 601 817 880 
Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 100m2 
pod działalność usługowo-handlową. Tel. 605 
336 228

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

mOTORYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 1.4, 
Sedan. Tel. 518 034 782 

• Kupię stare samochody, motocykle, motorowe-
ry. Tel. 790-716-816

• Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

• Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodnicę 
do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam SkODa OkTaVIa kOmBI – 1.6 
101km benzyna, 1999r. W cenie dodatkowy 
komplet opon zimowych na stalowych fel-
gach, Tel. 507 100 280 

• Sprzedam komplet opon używanych z felgami 
R15 65/195. 601 448 218

• Sprzedam Opel Corsa C rok produkcji 2010/2011 
wersja limitowana. Tel. 604 774 854 

ROlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 782 

036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 697 
021 976 

• Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 853 
573 

• Kupię łubin. 502 853 573 

• Sprzedam facelię. 793 006 469 

• Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak kom-
pletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

• Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 692 125 
122 

• Usługi rolnicze: orka, talerzówka, siew agrega-
tem, wałowanie, wukowanie łąk. 508 404 704 

• Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

• Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 tyg, Żabo-
wo 13. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Sprzedam pszenżyto jare 700 kg. 799 307 974 

• Sprzedam knurki. 515 406 298

• Kupię używany parnik i używany rozdrabniacz 
bijakowy Bąk. 515 406 298

• Sprzedam ciągnik po remoncie C-330 z przy-
czepką wywrotką nową. 696 807 922 

• Sprzedam, wydzierżawię łąkę w Jenikowie 1,5 
ha.Tel. 601 780 470 

• Tanio sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vinety. 
799 307 974

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄTANIE 

RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• PRaNIe-maGIel,PRaNIe DYWaNÓW, WYkŁa-
DZIN, TaPICeRkI meBlOWeJ SamOCHODO-
WeJ/ SkÓRZaNeJ maTeRIaŁOWeJ / POŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPRZĄTaNIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 601 
608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i rozlicze-
nia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

• POlVaN ocieplenia budynków, szpachlowanie, 
zwycięzca konkursu na najlepszy blok. Tel. 731 
517 928 

• Rolety, plisy, wertikale, żaluzje, moskitriery. 695 
181 070 \

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 250 383 
GeO- GIS- PROJekT Sp z o.o.

• Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

• Usługi koparką, wywrotką. 660 497 390

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 796 767 980

PRaCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• amBeRCaRe24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 39 21 
373 ,502 239 619

• Zatrunię na stacji paliw Orlen. CV proszę składać 
na stacji. 695 355 225 

• Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 dni w ty-
godniu godziny poranne. Mile widziani emeryci. 
Tel. 510 554 625

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 695 
788 100

• Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 608 647 
119 

• Zatrudnię budowlańca Ukraińca z doświad-
czeniem zapewniam mieszkanie. 511 04 31 
44 

• Zatrudnię śluzarza-spawacza. 507 045 404 

• Zatrunię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkalnego. 
696 016 786 

• kierowca z kat C do zbiórki odzieży woj. za-
chodniopomorskie. Samozatrudnienie. Bar-
dzo wysokie wynagrodzenia kom. 692322674

• Zatrudnię pracownika na fermę drobiu gm. Osi-
na. 511 731 352 

• Opieka nad osobami starszymi godzinowa. 796 
061 284 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. Tel. 
783 678 674 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 606 627 718

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

• Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

• Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym pal-
nikiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec 
malo uzywane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wyso-
ka jakosc niemiecka,do domku,domu wielo-
rodzinnego,sklepu po przegladzie serwiso-
wym sprzedam tel 691 686 772

• Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

• Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

• Sprzedam łóżko sypialniane z materacem, 
Wymiary 160x200cm używane, stan dobry 
cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wiszą-
ca i ława kolor wenge+wanilia. 512 012 
823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

• Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla mani-
curzystki. Tel 91 39 23 540 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

• Sprzedam rower górski turystyczny cross z 
wyposażeniem, mało używany, tel. 605 522 
340

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382 

• Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

• Pilnie sprzedam kanapa podświetlana led, 
nowa, komplet wypoczynkowy dwie ka-
napy rozkładane + dwa fotele, ława roz-
kładana z możliwością regulacji mało uży-
wane. meble można obejrzeć na OlX.pl.kI-
kORZe Zachodniopomorskie. Cena do 
uzgodnienia. 507 198 447 

• Sprzedam akwarium 240 l. + szafka. 606 261 
850

• Owczrek niemiecki 1,5 roczny z rodowodem 
pięknie wybarwiony. Tel. 91 39 21 828 

• Sprzedam kanapotaczan (sprężyny) w ideal-
nym stanie. 784 188 148

• Sprzedam szafę oraz bieliźniarkę koloru ja-
sny dąb fronty niebieskie  w dobrym stanie. 
605 768 194 

• Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 zł, Kamera le-
śna 10MP Nowa - 420 zł., Odkurzacz - Dmu-
chawę do liści - 199 zł. Tel. 503-005-554

• Sprzedam skuter inwalidzki marki Strider 
używany. Tel. 609 925 161 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

PIlNIe POSZUkUJemY 
Dla NaSZYCH klIeNTÓW 

mIeSZkaŃ 3 POkOJe W 
NOWOGaRDZIe

Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

mIeSZkaNIa Na SPRZeDaŻ
GOleNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGaRD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBRa - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGaRD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGaRD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGaRD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGaRD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGaRD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGaRD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGaRD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGaRD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGaRD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;

Strona 3 z 4

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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kRZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Joanna Szarańska 
kOCHa, lUBI, SZPIeGUJe 
Rewelacyjna komedia krymi-

nalna, od której nie można się 
oderwać. Będziecie płakać… ze 
śmiechu! 

To miał być kolejny spokojny 
weekend w życiu Kaliny. Podrzu-
cone na progu dziecko urucha-
mia lawinę zdarzeń, które wiodą 
wprost do dworku w Kamion-
kach. Kiedy na miejscu dochodzi 
do tajemniczego morderstwa, 
Kalina staje się jedną z głównych 
podejrzanych. Dziewczyna nie 
zamierza pozostawić śledztwa w 
rękach policji, wszak chodzi o jej 
dobre imię! Na miejscu zjawia się 
również niezawodny Marek, ale 
splot okoliczności sprawia, że on i 
Kalina stają po różnych stronach. 
A do tego pod nogami ciągle krę-
ci się pewien mocno ubłocony 
osobnik na czterech łapach. 

Tylko Kalina w jeden weekend 
może zostać posiadaczką dziec-
ka, psa i być… oskarżona o mor-
derstwo!

PIONOWO: 
1. aromatyczna przyprawa 
2. szkliwo 
3. magistrat 
4. schronił się w obcym kraju 
5. cios 
6. między parami a trójką w pokerze 
7. śmiech 
8. żartobliwy wiersz 
9. Chaczaturian 
10. dobranockowy niedźwiadek 
11. czystość na pokładzie 
12. przecina rzędną 
13. jednostka masy, 1/16 funta 
14. relaksowy koniec tygodnia 
15. dopływ Mozeli 
16. źródło 
17. otwór w pokładzie statku 

18. kostium plażowy 
19. waćpani 
20. błotniste kałuże 
21. za Uralem 
22. najstarsza epoka jury 
23. dawne „kajdany” 
24. zespół zakładów przemysłowych 
25. łowieckie zawołanie myśliwych 
26. stary wyjadacz 
27. dawny budowniczy 
28. stolica Tybetu 
29. miasto w Argentynie 
30. marcowe tragiczne dla Cezara 
31. czarna opiekunka Nel 
32. nalot na denku tłoka 
33. drapieżna ryba z wąsami 
34. grecka litera 
35. radioaktywny izotop wodoru 

36. persymona 
37. Jakow, pianista radziecki 

POZIOmO: 
38. może być wrażliwa 
39. organizator 
40. bardzo twardy metal 
41. jednostka długości równa 25.4 
mm 
42. ... Sumac, piosenkarka 
43. Cyganka Kraszewskiego 
44. naga ideologia 
45. lek o działaniu neutralizującym 
46. Otto (1813-65), pisarz niem., realista 
47. bezładna mieszanina, zlepek 
48. mały nóż chirurgiczny 
49. ptak z rzędu blaszkodziobych 
50. „wyspa” zieleni na pustyni 

51. pionowe przedłużenie burty 
statku wystające ponad górny po-
kład 
52. futerkowe zwierzaki 
53. ajer, roślina do majenia 
54. żałosny głos 
55. ponoć jest najlepszą obroną 
56. angielskie piwo 
57. chmara owadów 
58. dawany biednemu 
59. z fajką 
60. pracownik nadleśnictwa 
61. odchylenie od normy 
62. niańka, służąca w Indiach 
63. pstrąg lub węgorz 
64. kierowany wydech 
65. przesadna dbałość o czystość ję-
zyka 

66. Laszlo, poeta węgierski 
67. świt 
68. muzyczna para 
69. nowela A. Mieszkowskiego 
70. daleki skok 
71. gat. myszy 
72. belgijski konstruktor znanego 
rewolweru 
73. polski aparat fotograficzny 
74. gorący napój na śniadanie 
75. nierząd 
76. Salomon wysłał tam okręty po 
złoto 
77. dawniej danina dla zwyciężcy

PODPOWIEDŹ: ALUSAL, ARAM, 
KAKI, OFIR, OHAR, ZAK
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych :Kto nie czyni zła jest z natury 
bogiem

Christiana Syfert, Stanisław Fur-
mańczyk, Władysława Huget, Ma-
ria Kloch, Halina Stefańska, Zdzisła-
wa Chocian, Henryk Rosa, Pelagia Fe-
liksiak, Andrzej Leszczyński, Graży-
na Siedlecka, Robert Kierzyk, Jolan-
ta Kozioł, Barbara Pędziszczak, Justy-
na Grenda, Szymon Rybarczyk, Lucy-
na Anrzejczak, Danuta Skowron, Zofia 
Lepka, Anna Kasprzak, Urszula Kacz-
marek, Ewa Wołosewicz, Stanisław 
Strzelczyk, Alina Majda, Maria Sowiń-
ska, Aneta Tamborska, Renata Wier-
talak, Malwina Bryndza, Genowefa 
Maćkowska, Bożena Krawczyk, Justy-
na Grenda, Natalia Furmańczyk

Nagroda książkowa:  Alina Majda
Zwycięzcy prenumerata: Włady-

sława Huget, Hneryk Rosa 
GAZETY dla zwycięzców losowa-

nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Zuza Krupa, Weronika Zaremba, 

Kacper Skowroński, Basia Kloch, Bar-
łomiej Feliksiak, Magdalena Skowroń-
ska, Mateusz Wiertalak, Miłosz Wiel-
gus, Zuzia Pędziszczak, Igor Grenda, 
Wiktoria Fluder

Zwycięzca: Zuzia Pędziszczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Z kwiatami po alejce z "petami"   •    Witamy w kołchozie
Wygrał Mieczysław Saja   •   Żył i umarł dla innych

reklaMa reklaMa

reklaMa

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM 
siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena 520 zł netto/tonę w Redle
Cena 540 zł netto/tonę z dostawą

Mocznik 1150 zł w bigbagach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty: ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

Piątek 
5 maja 2017 r. 
Nr 33 (2562)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

s. 2

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

Matury rozpoczęte

Wciąż problemem 
ubóstwo i bezrobocie

s. 3

Pierwsza 
grupa już 
po komunii 
Świętej

s. 7
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Polska 
ziemniakami 
stoi! 

W sklepach pojawiły się 
młode ziemniaki. Być może 
w ramach rewanżu w skle-
pach marokańskich spotka-
my wyprodukowane w Pol-
sce oliwki.

Zdania na temat trudności egzaminu są podzielone

Matury rozpoczęte
W czwartek (4 maja) rozpoczęły się matury. O godzinie 9.00 maturzyści pisali egzamin z ję-
zyka polskiego. Dzisiaj tj. piątek (5 maja) młodzi ludzie zmierzą się z królową nauk, czyli 
matematyką. Natomiast w poniedziałek (8 maja) czeka na nich egzamin z języka angielskie-
go. Egzaminy ustne odbywają się według harmonogramów ustalanych przez szkołę.

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. ppor. Emilii Gierczak 
do matury przystąpiły 53 oso-
by. W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Sta-
szica, do egzaminu dojrzałości 
podeszło 47 młodych ludzi, na-
tomiast w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowogardzie 86 
osób. Zapytaliśmy kilku matu-
rzystów z II LO, jakie mają wra-
żenia i odczucia po pierwszym 
dniu egzaminów.

Marta Warzecha: W sumie 
matura z języka polskiego nie 
była aż taka trudna, jednak nie 
podszedł mi temat wypracowa-
nia: „Praca – obowiązek czy pa-
sja”. Ciężko mi było dobrać od-
powiednie przykłady z literatury, 
długo nad tym myślałam, a z ko-
lei interpretacja nie jest moim ko-
nikiem. Zdecydowałam się więc 
na rozprawkę i mimo trudności, 
jakoś sobie poradziłam. Nie spo-
dziewałam się tez takich pole-

ceń jak zdania nadrzędne, pod-
rzędne, ponieważ dawno nie ro-
biliśmy tego typu zadań i w zasa-
dzie nawet sobie tego nie przypo-
minałam. Jutrzejszym dniem się 
nie stresuje, ponieważ matema-
tyka to jeden z moich ulubionych 
przedmiotów. Jestem z niej do-
brze przygotowana i myślę, że nie 
będę miała problemów z rozwią-
zywaniem zadań. To samo do-
tyczy języka angielskiego. Przez 
trzy lata miałam dodatkowe lek-
cje, więc uważam, że jestem od-
powiednio przygotowana. Z do-
datkowych przedmiotów wybra-
łam biologie i geografię i dopiero 
egzaminów z tych przedmiotów 
się obawiam. 

Daria Zawendowska: Wy-
daje mi się, że jest w porządku. 
Mam wrażenie, że zadanie nie 
było bardzo trudne, jednak może 
się okazać różnie. Na maturze z 
polskiego nic mnie nie zaskoczy-
ło. Podeszłam do tego na spokoj-

nie i dzięki temu uniknęłam nie-
potrzebnych stresów i nerwów. 
Przed jutrzejszym dniem mam 
lekkie obawy, jednak jestem do-
brej myśli i mam nadzieję, że eg-
zamin uda się pozytywnie napi-
sać. Język angielski, podobnie jak 
polski, mnie nie przeraża. Naj-
bardziej właśnie ta matematy-
ka. Dziś jeszcze czeka mnie roz-
szerzony polski, a w kolejnych 
dniach historia. Do matury sta-
rałam się przygotowywać przez 
trzy lata liceum, jednak jesz-
cze przed maturą przypomina-
łam sobie wszystkie tematy, za-
glądałam do notatek. Jestem do-
brej myśli.

Agnieszka Sarzyńska: Naj-
bardziej zaskakujący był temat 
rozprawki, jednak sądzę, że nie 
napisałam tego źle. Nie czuję się 
dobra z języka polskiego, więc nie 
chce przewidywać, czy poszło do-
brze, czy źle. Z matematyką my-
ślę, że pójdzie lepiej, ponieważ 
wolę przedmioty ścisłe. Dodatko-
wo piszę matematykę rozszerzo-
ną, fizykę i geografię. Do egzami-
nu dojrzałości przygotowywałam 
się prze trzy lata, bez żadnych ko-
repetycji. Teraz pozostaje napisać 
dobrze maturę i dostać się na po-
litechnikę. 

Kacper Chrul: Egzamin z ję-
zyka polskiego nie był trudny. Po-
radziłem sobie z tematem, jak i 
z innymi zagadnieniami. Kolej-
nych egzaminów również się nie 
obawiam, ponieważ przez cały 
okres liceum przygotowywa-
łem się do matury. Matematy-
ka i język angielski nie stanowią 
dla mnie problemu. Po maturze 
mam zamiar studiować kierunek 
informatyczny.

Matura w II LO

Maturzyści z I LO Nowogard tuż przed rozpoczęciem matury

Ogień daje życie, 
 ale także niszczy

Strażacy świętują 
4 maja w dniu św. Floriana  obchodzą swoje święto strażacy. 
Zatrudnieni w PSP i zrzeszeni w OSP niezmiennie pozosta-
ją  w gotowości niesienia pomocy w razie wybuchu żywiołu 
jakim potrafi być ogień  

Strażakom patronuje Świę-
ty Florian, legionista rzymski 
w czasach cesarza Dioklecja-
na. Został zamęczony za wiarę, 
gdy ujął się za prześladowany-
mi legionistami chrześcijański-
mi. Utopiono go w rzece Anizie, 
na terenie dzisiejszej górnej Au-
strii, w 304 roku. W XII wieku 
relikwie świętego Floriana spro-
wadzono do Krakowa. Znajdu-
ją się na Wawelu oraz w Bazyli-
ce Świętego Floriana. Kult Świę-
tego Floriana w Polsce datuje się 
od XVI wieku, gdy w 1528 roku 
wybuchł pożar w Krakowie. 
Ogień strawił większą część mia-
sta, głównie krakowski Kleparz. 
Ocalał tylko kościół pod wezwa-

niem Świętego Floriana, co od-
czytano jako „znak szczególnej 
opieki jego Patrona”. 4 Maja li-
turgiczne wspomnienie św. Flo-
riana, patrona strażaków obcho-
dzony jest przez  strażacką brać 
w Polsce, ale i w wielu innych 
krajach jako święto branżowe. 
W tym roku centralne obcho-
dy Dnia Strażaka odbędą się do-
piero w sobotę i połączone będą 
z promocją kolejnego roczni-
ka oficerów Wyższej Szkoły Po-
żarnictwa. U nas istnieje  zarów-
no jednostka Państwowej Stra-
ży Pożarnej, jak  wiele zastępów 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

sm

fot. PPSP Goleniów

Wóz bojowy, jaki znajduje się na wyposażeniu JRG w Nowogardzie
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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OPS złożył raport z działalności 

Wciąż problemem ubóstwo i bezrobocie 
Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 759 rodzin, w tym 338 rodziny z terenów wiejskich – wynika z najnowszego sprawozdania z działalności ja-
kie złożył radzie miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie. To dane za 2016. Wciąż największym problem, z powodu którego rodziny ubiega-
ją się o wsparcie,  jest ubóstwo i bezrobocie.  

OPS wydał łącznie 7.860 de-
cyzji administracyjnych o przy-
znanie różnej formy świadczeń. 
Wydatki na ten cel ogółem wy-
niosły 26 mln 890 tys. 867 zł, z 
czego 2 mln 657 tys. 210 zł po-
kryto z budżetu gminy (9.88%), 
a resztę, czyli dokładnie 24 mln 
233 tys. 657 z budżetu państwa. 

Wciąż najczęstszym proble-
mem z powodu jakiego rodzi-
ny wnioskują o przyznanie po-
mocy społecznej jest ubóstwo. 
W zeszłym roku aż 603 rodzi-
ny (w tym 273 mieszkające na 
wsi) zadeklarowały, że żyją po-
niżej minimum materialnego i 
egzystencjalnego. Wpływ na to 
ma, jak przyznaje sam OPS, na-

dal znaczne bezrobocie. W ze-
szłym roku dotknęło ono 366 
rodzin korzystających z „ofer-
ty” OPS. Nie wiele mniej, bo 
352 rodziny borykają się z nie-
pełnosprawnością, która unie-
możliwia im egzystencję bez 
wsparcia z pomocy społecznej. 
W 181 rodzinach przyczyną po-
bierania środków z OPS była 
bezradność w sprawach opieki i 
prowadzenia gospodarstwa do-
mowego. 121 dotkniętych było 
problemem alkoholizmu. Co 
ciekawe z danych OPS wynika, 
że żadna z rodzin, które były w 
2016 objęte pomocą społeczną, 
nie miała przyznanych świad-
czeń z powodu narkomanii. 

Zważywszy, że w Nowogardzie 
roi się od narkotyków, na co do-
wodem jest ilość podejmowa-
nych w tym obszarze interwen-
cji przez policję, informacje te 
są dość zaskakujące. 

Pocieszający jest fakt, że jak 
podaje OPS, liczba rodzin ko-
rzystających z pomocy spo-
łecznej nieznacznie się zmie-
nia (patrz tabela). Nie maleją 
natomiast środki wydatkowane 
na ten cel. Jest to zdaniem OPS 
podyktowane wzrostem cen na 
utrzymanie rodzin i mieszkań 
oraz zmianą kryteriów przyzna-
nia pomocy. 

Marcin Simiński

Wystąpiła w Dąbrowie i w Nowogardzie 

Dwa koncerty Barbary Rabiegi 
Najpierw 1 maja w Dąbrowie, a później 3 maja w Nowogardzie, w kościele pw. WNMP. Dwa koncerty dała Barbara Rabiega, mezzosopranistka Orkiestry 
Symfonicznej w Zamościu. Poniżej krótkie relacje z obu wydarzeń, pierwsza nadesłana przez sołtysa Dąbrowy Zbigniewa Florkowskiego. 

W dniu 1 maja na Sali wiej-
skiej w Dąbrowie miała miej-
sce niezwykła uczta dla ducha. 
To właśnie u nas z koncertem 
„Nastroje” wystąpiła Pani Bar-
bara Rabiega, mezzosopran so-
listka Orkiestry Symfonicznej 
z Zamościa. 

Zaśpiewała utwory skompo-
nowane i napisane przez duet 
Agnieszka Osiecka i Seweryn 
Krajewski. Fantastyczny głos, 
piękna atmosfera, która zosta-
wiła niezapomniane wrażenia 
i doznania estetyczne. Na kon-
cert przybyli mieszkańcy wsi i 
osoby przyjezdne. Koncert zo-
stał bardzo pozytywnie ode-
brany i zakończył się owacjami 
na stojąco. W Dąbrowie dzię-
ki dobrym ludziom i instytu-

cjom koncert mógł odbyć się 
za darmo. W organizacji kon-
certu wsparli nas: PRD Nowo-
gard, TECHNO-INWEST No-
wogard, SNJ Sebastian Kwiat-
kowski Dąbrowa, MONTBUD 
Krzysztof Filip Nowogard oraz 
patron medialny Dziennik No-
wogardzki. Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękujemy za oka-
zaną pomoc.   

Fantastyczna oprawa i występ.
Sołtys Z. Florkowski

3 Maja w Nowogardzie
 Barbara Rabiega wystąpiła 

również 3 Maja w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP, w koncer-
cie pt. „Ave Maria”. Mezzosopra-
nistka śpiewała przy akompania-
mencie kościelnych organów, na 

których grał p. Andrzej Wrona. 
W programie można było usły-
szeć m.in. „Ave Maria” F. Schu-

bert, dwie części „Stabat Mater” 
Giovanniego Pergolesi. Na kon-

cercie publiczność dopisała. Wy-
stęp artystów został nagrodzony 
gromkimi brawami. Organizator 
koncertu tj. Agencja Artystycz-
na i Koncertowa Beata Krzyża-
nowska, za pośrednictwem DN 
dziękuje  księdzu proboszczowi 
Grzegorzowi Legutko, za pomoc 
w organizacji wydarzenia. 

Podobne koncerty mają się 
odbywać częściej- zapowiada B. 
Krzyżanowska. 

Red. 

Występ artystki w Dąbrowie Barbara Rabiega i Andrzej Wrona po 
koncercie jaki odbył się w kościele pw. 
WNMP
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Święto konstytucji 3 Maja

Z kwiatami po alejce z „petami”
3 Maja, w dniu poświęconym Maryi Królowej Polski i w święto Konstytucji 3 Maja w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o godzinie 11:00 rozpoczęły 
się uroczyste nowogardzkie obchody tych ważnych narodowych świąt. W obchodach udział wzięli mieszkańcy naszego miasta, poczty sztandarowe szkół 
i organizacji oraz delegacje nowogardzkich ugrupowań politycznych i stowarzyszeń.

Przed rozpoczęciem mszy 
świętej ks. kanonik Kazimierz 
Łukjaniuk wprowadził przyby-
łe poczty sztandarowe Związ-
ku Kombatantów, Związku By-
łych Żołnierzy I Batalionu sztur-
mowego, PSL-u oraz SP nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Nowogar-
dzie. Powitał także obecnych na 
obchodach przedstawicieli orga-
nizacji społecznych i partii poli-
tycznych. Na msze przybył tak-
że Starosta Goleniowski, Tomasz 
Kulinicz, natomiast władze No-
wogardu reprezentował Krzysz-
tof Kolibski, zastępca Burmi-
strza oraz Piotr Słomski – prze-
wodniczący Rady Miejskiej. 

Po liturgii wszyscy zebrani do-
łączyli do oficjalnego przemar-
szu ulicami Nowogardu, prowa-
dzeni przez sztandary. Udali się 
oni pod Pomnik Niepodległo-
ści przy ulicy 3 Maja, aby złożyć 
pod nim wieńce i wiązanki. Tam 
na przybyłych czekały sztandary 

nowogardzkich szkół. Wiązan-
ki pod pomnikiem złożyli także 
przedstawiciele Związku Sybira-
ków, władze miasta, partie PiS, 
PSL, (…)

Po krótkim przypomnie-
niu historii Polski i Konstytu-
cji 3 Maja w montażu słowno-
-poetyckim zaprezentowanym  
przez licealistów II LO w Nowo-
gardzie, głos zabrał z-ca burmi-
strza Krzysztof Kolibski. Następ-
nie przemawiał starosta Tomasz 
Kulinicz, przewodniczący Rady 
Miasta Piotr Słomski, przedsta-
wiciel PiS oraz ks. kanonik Ka-
zimierz Łukjaniuk. 

Nasz komentarz 
Aby oddać w pełni to w  jaki 

sposób zorganizowane zostały 
przez lokalny magistrat oficjal-
ne gminne uroczystości  trzecio-
majowe  trzeba powyższa relacje 
uzupełnić o kilka faktów:

-  Gmina była organizatorem 

uroczystości i  w propagowa-
nym publicznie  przez ratusz na 
plakacie urzędowym termina-
rzu stało wyraźnie,  że oficjalne 
obchody trzeciego maja składa-
ją się z trzech elementów: Msza 
Święta w kościele pw. Rafała Ka-
linowskiego, przemarsz ulica-
mi miasta, i uroczystość pod po-
mnikiem Niepodległości na uli-
cy 3 Maja.

-  Dlaczego więc poczty sztan-
darowe 4 szkół ( i nie tylko one 
prowadzący „gminni” też) „cze-
kały”  na przymarsz  uczestni-
ków pod pomnikiem i nie poja-
wiły się w kościele?  Był tam tyl-
ko poczet SP nr 2.   Wyglądało to 
wszystko  bardziej na jakąś ma-
nifestacje ateizmu aniżeli na  od-
dawanie szacunku dla Konstytu-
cji 3 Maja, której dwóch głów-
nych autorów to księża,  a w jej 
preambule  zapisano wierność 
narodu wierze katolickiej.

- Dlaczego na całej drodze 
przemarszu Urząd nie wywiesił 
flag mimo,  że  zawisły one w in-
nych rejonach miasta.

- Dlaczego na alejce prowa-
dzącej do pomnika leżało pełno 
petów i  śmieci.

- Dlaczego delegacja młodzie-
ży w mundurach policyjnych 
(zapewne bez żadnego opieku-
na) poszła sobie demonstracyj-
nie po złożeniu wiązanek kwia-
tów mimo, że uroczystość trwa-
ła i były jeszcze 3 punkty do jej 
zakończenia. Odpowiedź jest 
w świetle posiadanej przez nas 
wiedzy oczywista – dlatego, 
że Urząd nasz teraz to   3 Maja 
nie lubi, więc lekceważy w isto-
cie  takie imprezy i odwala je 

tak  pro forma (na 1 Maja nie 
było żadnej wpadki). Świadczy 
o tym także zupełne nieprzygo-
towanie  do roli konferansjera  
dyr. Domu Kultury A. Drążew-
skiej, która  poprowadziła im-
prezę w stylu godnym KO (kul-
turalno-oświatowy) z czasów 
PRL – wszystko jej  się kojarzyło 
z umiłowaną partią nawet nazwę 
PSL to dla niej  Sojusz (od SLD)  
Stronnictwa Ludowego. Uważa-
ła też, aby nie wymienić przy-
padkiem wrogów klasowych 
czyli nazwisko przewodniczą-
cego Rady Piotra Słomskiego, a 
także aby tychże nie dopuścić do 
głosu. W tym celu,  dzierżąc mi-

krofon,  chciała zakończyć uro-
czystość już  po  przemówieniu 
K. Kolibskiego. Musiał aż  in-
terweniować  współorganizator 
imprezy dziekan K. Łukjaniuk  
a i to udało  mu się dokończyć 
prawdopodobnie tylko dlatego, 
że posiadał własny mikrofon i 
pielgrzymkowe nagłośnienie. Z 
tego sprzętu skorzystał i On sam 
i starosta Kulinicz i przewodni-
czący Rady Piotr Słomski. Oczy-
wiście burmistrz Czapla Robert 
z tym „dziadowstwem”  nie ma 
nic wspólnego, był przecież nie-
obecny przez wszystkie te dni 
majowe – odpoczywał. Ha ha.       

sm

Uczestnicy mszy świętej

Kwiaty składa delegacja Rady Miasta: Piotr Słomski, Anna Wiąz, Bogusław DziuraOficjalny przemarsz ulicami miasta z kościoła pod Pomnik Niepodległości

Ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk celebrujący mszę święta

Pod pomnikiem przemawia przewodniczący Rady Piotr Słomski
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Taki laur to mu się nawet  
w najśmielszych snach nie przyśnił

Witamy w kołchozie 
W trakcie majowego weekendu odbyła się także ceremonia wręczenia gminnej nagrody 
roku, czyli Laura Cisowego. Gminne Laury Cisowe wręczał radny powiatowy Kazimierz 
Lembas, co już samo w sobie było swoistą zapowiedzią ujawnienia się kolejnych absurdal-
nych niespodzianek związanych zarówno z trybem i kryteriami przyznawania, jak i uroczy-
stością wręczenia nagrody.  

Najpierw suche fakty 
Nowogardzka Gminna nagroda   

tzw. Laury Cisowe miała w tym 
roku już swoją 16 edycję. Nagrodę 
przyznaje kapituła w skład, której 
wchodzą między innymi przed-
stawiciele fundatora, czyli orga-
nów lokalnego samorządu gmin-
nego.  Wręczenie Laura odby-
wa się corocznie bardzo uroczy-
ście w Domu Kultury. Na ceremo-
nię zapraszani są również goście 
z zewnątrz, czyli okolicznych sa-
morządów oraz na ogół z miasta 
partnerskiego. Od kilku lat for-
muła Laura wyraźnie się wyczer-
pała i nagroda przeżywa  kryzys 
objawiający się m. in.  kontrower-
syjnymi werdyktami np. w 2013 

roku nagroda przyznana zosta-
ła Antoniemu Bielidzie, który był 
jednocześnie, jako przewodniczą-
cy Rady, przewodniczącym kapi-
tuły. Można więc rzecz, że przy-
znał nagrodę sam sobie. To przy-
znawanie nagród „samym sobie” 
miało, tylko w nieco szerszym ro-
zumieniu grupy „swoich”, jeszcze 
inne przykłady składające się ra-
zem na widoczny dla obserwato-
rów   upadek prestiżu nagrody.   
Kryzys wynikający z wyczerpa-
nia się formuły nagrody i jej wy-
paczeń   został dodatkowo pogłę-
biony za kadencji burmistrza Cza-
pli upolitycznieniem Laura, - np. 
z ceremonii wręczania uczynio-
no prywatną imprezę politycz-
ną SLD, czyli partii, w której bur-
mistrz sprawuje funkcje. Stałymi 
głównymi gośćmi gali byli przez 
te lata Jacek Piechota (zamiesza-
ny w tzw.  aferę kont szwajcar-
skich), Grzegorz Napieralski (gdy 
jeszcze nie zwiał do PO) a ostat-
nio Dariusz Wieczorek, szef re-
gionalny Sojuszy Lewicy Obywa-
telskiej. Goście ci, byli często bar-
dziej fetowani niż sami laureaci. 
Te wszystkie zjawiska negatyw-

ne w tym roku nabrały wyjątkowo 
rozbudowanego charakteru, ale o 
tym na końcu, najpierw tegorocz-
ni laureaci.

kogo nagrodzili 
W tym roku Laur Cisowy otrzy-

mali: Józef Kucypera (w kategorii: 
działalność społeczna) oraz P.U-
.H. “ELMAR” Wiesław Brzeziń-
ski, Jarosław Koladyński (w kate-
gorii: biznes i gospodarka). Kapi-
tuła przyznała również Specjalne 
Laury Cisowe. Otrzymali je: Cech 
Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Nowogardzie oraz Włodzi-
mierz Wiatr - Dyrektor Zakładu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Szcze-
cinie. 

Za co nagrodzili 
Formalnie nagrody przyznawa-

ne powinny być osobom (czy or-
ganizacjom), które szczególnie 
przyczyniły się lokalnej społecz-
ności.    Szczególnie, czyli istot-
nie ponad to co wynika z ich za-
wodowych czy społecznych obo-
wiązków czy funkcji. W tym roku 
Laura otrzymał p. Józef Kucype-
ra, skąd inąd zasłużony wielo-
letni krwiodawca i od 34 lat wi-
ceprezes lokalnego PCK (prezes 
PCK już Laura otrzymał). Panu 
Józefowi gratulujemy ale musi pa-
miętać o tym, że Laura otrzymał 
m.in. za tzw.  ekipowy pobór krwi 
a ten- jak czytamy w relacji urzę-
dowej z gali -  jest również zasłu-
gą dobrej współpracy  Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi z Burmi-
strzem Nowogardu Robertem Cza-
plą i Dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury Anetą Drążewską. 
…non coments.

Pominiemy  Laura gospodar-
czego, chociaż wydaje się aż nadto 
oczywiste, że w tym roku należało 
nagrodzić inwestorów i twórców 
niewątpliwie obiektu nr 1 roku w 
Nowogardzie, czyli nowego bu-

dynku przy ulicy Bankowej (pro-
jekt arch. Rafał Szpilkowski).

a teraz atrakcja specjalna 
czyli  laury Specjalne

Tegoroczne Laury specjalne 
oferują zupełnie „specjalne atrak-
cje”. Najpierw Cech Rzemiosł, czy-
li organizacja wysoce zasłużona w 
nieutrudnianiu burmistrzowi do-
prowadzania do ruiny lokalnej 
przedsiębiorczości zwłaszcza han-
dlu- aby rezultaty zobaczyć wy-
starczy odbyć spacer na miejskie 
targowisko. Organizacja ta nie 
tylko nie przeszkadza, pozbawio-
nej wyobraźni władzy, puszczać z 
torbami naszych przedsiębiorców, 
ale chętnie jeszcze podejmuje się 
propagandowej „brudnej roboty”, 

czyli współtworzenia fałszywe-
go obrazu burmistrza jako rzeko-
mo „przyjaznego” przedsiębior-
com. Oto tylko dwa dowody na 
powyższą tezę: 1/ pisemne popar-
cie przez niepolityczną z zasady 
instytucje politycznej kandydatu-
ry Czapli w wyborach i to za  tzw. 
„nic” w sensie oczywiście społecz-
nego pożytku.  2/ W dniu 11 02 
2015r (czyli ponad dwa lata temu) 
R. Czapla opublikował komunikat 
w którym czytamy m. in.:  Nowo-
gardzka Rada Biznesu (którą tym 
pismem powołuje-dop. red) ma 
być płaszczyzną sprzyjającą bu-
dowaniu wzajemnych relacji po-
między przedstawicielami władz 
gminy Nowogard a przedsiębior-
cami. W tym celu kilkakrotnie spo-
tkałem się z przedstawicielami Ce-
chu Rzemieślników i Przedsiębior-
ców. Wspólnie ze starszym cechu 
panem Dariuszem Szulejko usta-
liliśmy, że w celu odformalizowa-
nia powołania i działania Nowo-
gardzkiej Rady Biznesu, kwestiami 
związanym z jej funkcjonowaniem 
zajmie się Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców.  No i się zajmuje 
tak samo jak R. Czapla w trakcie 

kadencji zajmuje się losem nowo-
gardzkich  przedsiębiorców, czy-
li nic przez dwa lata się  nie dzie-
je ani w temacie  Rady a tym bar-
dziej w temacie  poprawienia  sy-
tuacji przedsiębiorców. Jeśli ktoś 
chce „dotknąć” znaczenia wy-
rażenia -pustosłowie- niech stu-
diuje takie jak wyżej płomienne 
oświadczenia.   Dlatego Cech na 
Laura od Czapli na 100 procent 
zasługuje. Laura od Czapli, po-
nieważ to za jego kadencji nagro-
da ta z nagrody Gminnej stała się 
w praktyce nagrodą burmistrza- i 
to tego konkretnego burmistrza. 
Przekonał się o tym laureat dru-
giego Laura specjalnego Włodzi-
mierz Wiatr - Dyrektor Zakładu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Szcze-
cinie.  Otóż otrzymał on tego Lau-
ra Specjalnego    za   moderniza-
cję dwóch przejazdów kolejowych 
w Nowogardzie.  Modernizacja ta 
była ponoć możliwa tylko dzięki 
współpracy nagrodzonego   dy-
rektora z burmistrzem-  współpra-
ca Dyrektora Włodzimierza Wia-
tra z Burmistrzem Nowogardu Ro-
bertem Czaplą- czytamy w oficjal-
nym komunikacie UM - zaowoco-
wała również zmodernizowaniem 
i odnowieniem infrastruktury to-
warzyszącej liniom kolejowym tj. 
bariery, ogrodzenie, oświetlenie 
peronu, itp. Tyle propagandy a te-
raz fakty:  w ramach projektu re-
alizowanego z dopłatą Funduszy 
Europejskich PKP zmodernizo-
wała w ciągu 4 lat ponad 6 tysię-
cy przejazdów na terenie kraju, 
w tym dwa nowogardzkie. Inwe-
stycja była realizowana w całości 
z finansowych i organizacyjnych 
środków będących w dyspozycji 
PKP. Udział gminy, nawet   w za-
kresie pozwoleń był tutaj zerowy. 
Dyrektor Wiatr musiałby się wy-
jątkowo postarać, aby ta inwesty-
cja nie była w Nowogardzie reali-
zowana. I to jest niewątpliwie  ta 
„zasługa” warta Laura.  Dyrek-
tor Wiatr nawet w najśmielszych 
snach by sobie tej nagrody nie wy-
śnił. Ale nagrodzenie dyr. Wiatra 
ma się wpisywać i potwierdzać 
lansowany  mit czy raczej bzdurę 
że R. Czapla  zafundował nowo-
gardzkiej społeczności nowiutką 
nawierzchnie przejazdów kolejo-
wych.   

Gala na miarę  
kołchozowej fety

Tegoroczna gala i poprzedzające 
ją zdarzenia dopełnia obrazu koł-
chozowego samodzierżawia jakie w 
nowogardzkiej Gminie stało stan-
dardem w czasach najnowszych. 
W ramach postulatu „cała władza 
w ręce nasze” burmistrz zaczął od 
niewydania zarządzenia o zmianie 
składu kapituły Laura poprzez po-
wołanie do niej nowego przewod-
niczącego Rady, którym od grudnia 
2016 jest Piotr Słomski. Od zawsze 
było tak ,że  aktualny przewodni-
czący rady jest nie tylko członkiem 
kapituły, ale prowadzi jej obrady.   
Nowy przewodniczący rady tym 
razem z powodu, oczywiście za-
mierzonego braku aktu powołania 
go,  nie uczestniczył w posiedzeniu 
kapituły w trakcie przyznawania te-
gorocznych laurów.  Przewodniczą-
cy Rady zwyczajowo też wręczał te 
nagrody w trakcie gali, tym razem 
przewodniczącego obecnego na sali 
nawet nie przywitano ani z urzędu 
ano  z nazwiska  (wygląda na to że 
żenujący  serwilizm urzędników 
podległych Czapli każe im unikać 
wymieniania nazwiska przewod-
niczącego Rady)  nagrody zaś wrę-
czył radny powiatowy Lembas Ka-
zimierz (ponoć pewny kandydat 
na burmistrza z  SLD gdyby Cza-
plę „przycieli” ograniczeniem  ka-
dencyjności). Co jednak radny po-
wiatowy ma do gminnej nagrody?  
Ano nic tyle, że nagroda już dawno 
nie jest gminna, tylko SLD-owako 
- burmistrzowa, a w tym towarzy-
stwie K. Lembas to znacząca figura 
jest. Goście zewnętrzni przybyli jak 
co roku z Heide na galę zapewne 
nie dowiedzieliby się nigdy kto jest 
przewodniczącym rady (czyli np.  
oficjalnym partnerem do rozmów), 
gdyby przewodniczący Piotr Słom-
ski nie porozmawiał z nimi w kulu-
arach i się nie przedstawił.  Oczy-
wiście porozmawiał osobiście w ję-
zyku niemieckim, którym posługu-
je się biegle (podobnie jak trzema 
innymi) w przeciwieństwie do „wy-
gadanej” za pomocą tłumacza, nie-
douczonej, nie tylko w językach, lo-
kalnej kliki. To tyle nowinek z miej-
scowego  kołchozu kierowanego 
niezmiennie przez tego samego od 
lat 6-ciu sekretarza pierwszego.    

sm 

Laureaci tegorocznych laurów, z prawej radny powiatowy Kazimierz Lembas. fot. UM

W nadziei utopione wszelkie jest zwątpienie 
To ona nieustannie  wzbudza ufne  serca drżenie
Nie zniknie, nie umilknie, nie odmieni się nagle

I nawet gdy wokół cisza…  
to dmuchnie jak młody wiatr w żagle    

W dniu Imienin 
Chrzestnej Stanisławie Nowak 

Życzenia Wszelkiego Dobra  

składa  Marysia z Rodziną

ŻyCZeNIa
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Aleksandra Galus: lat 91, zmarła 28.04.2017 r., pogrzeb odbył 

się 29.04.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Irena Nykiel: lat 82, zmarła 28.04.2017 r., pogrzeb odbył się 

02.05.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Heblewska z domu Fedak: lat 61, zmarła 30.04.2017r., 

pogrzeb odbył się 04.05.2017r,. na cmentarzu w Nowogardzie
Stanisław Gnitecki: lat 87, zmarł 01.05.2017r., pogrzeb odbył 

się 04.05.2017r,. na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
mojego Męża 

Zdzisława Cieśla 
składa 

żona Grażyna oraz synowie Marcin i Robert 

PODZIękOWaNIa

Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Kto nie wcho-
dzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten 
jest złodziejem i rozbójnikiem. 
Kto jednak wchodzi przez bra-
mę, jest pasterzem owiec. Temu 
otwiera odźwierny, a owce słu-
chają jego głosu; woła on swo-
je owce po imieniu i wyprowa-
dza je. A kiedy wszystkie wy-
prowadzi, staje na ich czele, a 
owce postępują za nim, ponie-
waż głos jego znają. Natomiast 
za obcym nie pójdą, lecz będą 
uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni 
nie pojęli znaczenia tego, co im 
mówił. Powtórnie więc powie-
dział do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja 
jestem bramą owiec. Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są 
złodziejami i rozbójnikami, a 
nie posłuchały ich owce. Ja je-
stem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony - 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pa-
szę. Złodziej przychodzi tylko 
po to, aby kraść, zabijać i nisz-
czyć. Ja przyszedłem po to, aby 
/owce/ miały życie i miały je w 
obfitości. (J 10,1-10)

Jezus Chrystus głosząc do-
brą nowinę używa różnych po-
równań, metafor, które odno-
szą się do Niego. Dziś mówi o 
sobie: Ja jestem bramą owiec. 
Zbawionym może być tylko 
ten, kto zanurzony jest w Jezu-
sie Chrystusie. To Jego zmar-
twychwstanie otwiera nam 
drogę do zbawienia. To przez 
Jego zmartwychwstanie brama 
nieba zostaje dla nas otwarta. 
Jezus mówi również o sobie, 
że jest pasterzem. Jaki stosu-

nek powinny mieć owce wobec 
swojego pasterza? Po pierw-
sze, o czym mówi nam Ewan-
gelia, owce słuchają Jego głosu. 
Naszym zadaniem jako ludzi 
ochrzczonych, jest wsłuchiwa-
nie się w głos Boga. Mamy roz-
poznawać Jego głos wśród gło-
sów tego świata. Co dziś zakłó-
ca nam wsłuchiwanie się w głos 
Boga? Co jest dla Ciebie głosa-
mi tego świata? W tym kluczu 
powinniśmy patrzeć na na-
sze życiowe wybory. Jeśli chcę 
podjąć jakąś decyzję powinie-
nem zapytać siebie: co zrobił-
by Jezus na moim miejscu? 
Jak On by postąpił? Co by wy-
brał? To nie jest łatwe, zwłasz-
cza gdy pojawią się na drodze 
rozeznawania trudności. Usły-
szymy głos lęku, który będzie 
nas paraliżował abyśmy cza-
sem nie wybrali tego co „boże”. 
Usłyszymy głos otoczenia: na-
szej rodziny, przyjaciół, znajo-
mych, którzy będą nam dora-
dzali, niekoniecznie słusznie. 
Inną jeszcze trudnością będzie 
głos mediów i ogólnie tego co 
niesie świat. Dzisiejsza nie-
dziela, zwana jest inaczej Nie-
dzielą Dobrego Pasterza. Jest 
to światowy dzień modlitw o 
powołania. Spójrzmy na dro-
gę rozeznawania powołania 
w kluczu głosów tego świata. 
Młody człowiek może w swo-
im sercu słyszeć głos Boga, 
który przynagla go: pójdź za 
Mną! Zostań księdzem, za-
konnikiem, bądź też misjona-
rzem. Zostań moim aposto-
łem! Pojawi się głos lęku, który 
powie: nie dasz rady, za mało 

się modlisz, nie potrafisz ład-
nie śpiewać. Głos lęku odbie-
rze dar Ducha Świętego- dar 
odwagi. Młody człowiek stanie 
się „mały”, niedowartościowa-
ny. Straci pewność siebie. Dru-
gim głosem, który będzie prze-
ciwstawiał się głosowi Bożemu 
będzie głos otoczenia. Rodzice 
będą odradzali dziecku bezgra-
niczne pójście za Chrystusem. 
Powiedzą, że możesz przecież 
kochać Boga w małżeństwie, 
niech inni się podejmą tej mi-
sji. Ty jesteś zbyt przystojny, za 
inteligentny, krótko mówiąc: 
zmarnujesz się. Ostatnim gło-
sem, który ma wpływ na wy-
bór młodego człowieka to głos 
mediów i świata. Media bar-
dziej pokazują negatywny ob-
raz współczesnych apostołów 
Chrystusa. Pokazują ich sła-
bości, potknięcia, nie zacho-
wując jednak proporcji przy 
ukazywaniu duszpasterskiej 
działalności i skuteczności in-
nych kapłanów. Głos świa-
ta będzie podpowiadał, że ży-
cie przy Bogu jest życiem nud-
nym, a człowiek będzie czuł się 
niespełniony, że nie można re-
alizować swoich marzeń. Bóg 
do każdego z nas kieruje swoje 
słowo zaproszenia do służenia 
w Jego owczarni. Wsłuchujmy 
się z uwagą w głos naszego Pa-
sterza, w głos Jezusa Chrystu-
sa. Idźmy przez życie za Jego 
wskazaniami, Jego pouczenia-
mi, a dostąpimy radości życia 
wiecznego na Bożych pastwi-
skach. 

Ks. Krystian Dylewski 

Caritas informuje 

Wydawka żywności 
We wtorek i środę (09 i 10.05), od godz. 13.30 w Domu Para-

fialnym przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbędzie się ostat-
nia wydawka żywności z programu pomocowego UE. Prosimy 
wszystkie osoby zarejestrowane o przybycie i pobranie darów. 

PZC Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

Caritas informuje 

Dystrybucja jabłek 
We wtorek (09.05) o godz. 14.00, na placu przy kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP odbędzie się wydawka jabłek (20 ton). Reje-
stracja osób chcących skorzystać z tej formy pomocy będzie pro-
wadzona po każdej mszy św. w najbliższą niedzielę tj. 7 maja i 
od godz. 11.00 w dniu wydawki, tradycyjnie w biurze Caritas, w 
domu parafialnym. Zapraszamy wszystkich chętnych z terenu na-
szej gminy. 

PZC Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

•	 Oddam wersalkę w dobrym stanie, tel. 
796 835 492

•	 Przyjmę podpórkę kołową (wózek na 
zakupy i do siedzenia), tel: 514 322 170

•	 Oddam biurko pod adresem Gen. 
Bema 37/3, parter, Kłaczyński

•	 Oddam komplet mebli w tym m.in. fo-
tele, stół, kanapa. Oddam także sprzęty 
RTV i AGD – tel. 695 403 158

•	 Potrzebuję kuchnię gazową, szafki ku-
chenne i wersalkę z fotelami oraz pral-
kę automatyczną – Tel. 667108029

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 
733794989

•	 Potrzebuję pilnie opał, pralkę automa-
tyczną, segment kuchenny, pokojowy, 
dywan, wersalkę - Tel. 723970460

•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 
692 302 754

•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz 
meble pokojowe dziecięce - tel. 667 
353 578

•	 Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub na-
rożnik, stół tel. 735 448 007

•	 Przyjmę: meble pokojowe, fotel dzie-
cięcy, Junkers – Tel. 501 611 350 

•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i 
kanapę do siedzenia i spania – Tel. 517 
636932

•	 Potrzebne nakrętki po napojach, mle-
ku, kawie, chemii gospodarczej dla 
chorego Miłosza, który bardzo potrze-
buje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki 
można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztu-
ki), oddam kafle – Tel. 509-528-688

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię 
nieodpłatnie do wyrównania terenu 
przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 
Tel. 607 690 741

•	 Oddam półroczną kotkę, wysterylizo-
waną w dobre ręce Tel. 728 815 148

•	 Oddam kotka rasowego w dobre ręce. 
Kotek jest zadbany, szczepiony, odro-
baczony i wychowywany z psem Tel. 
601 172 993 

•	 Przyjmę koncentrator tlenu przenośny. 
Tel. 607 137 136

•	 Znaleziono rower kilka miesięcy temu, 
oddam go. Tel. 601 89 35 14 

•	 Oddam szafkę wiszącą i szafkę stojącą 
z szufladami, kolor biały. Tel. 501 549 
818

•	 Oddam półko tapczan rozkładany. Tel. 
694 958 247

•	 Oddam dwa fotele w stanie dobrym. 
Tel. 601 324 551 

•	 Potrzebuje łóżeczka i ubranek dla nie-
mowlaka. 723 970 460

•	 Oddam biurko. 79 59 77 965
•	 Oddam 12 łóżek (dla pracowników, do 

hotelu itp.). Tel. 508 312 261
•	 Przyjmę tapczan. 782 407 851 
•	 Potrzebuję komputer stacjonarny. 723 

970 460 
•	 Oddam monitor i klawiaturę z myszką. 

733 794 989
•	 Przyjmę wózek inwalidzki. 506 638 789 
•	 Oddam trzymiesięczną suczkę labra-

dra. 534 310 634
• Nowe oferty lub dokonanie zmiany 

w ofercie można również przesyłać 
na adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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Kino na weekend
MUNIO:  

STraŻNIk kSIęŻyCa
05.05.2017,godz..16.00
06.05.2017,godz. 16.00
07.02.2017,godz. 16.00

animowany /  familijny , Francja 
/ 2017 / 85 min., od lat: B/O

W pewnej magicznej krainie, we-
soły psotnik, Munio, niespodzie-
wanie i ku zaskoczeniu wszystkich 
zostaje wybrany do arcyważnego 
zadania – wraz z bohaterskim Sta-
lonem mają strzec Księżyca i Słoń-
ca. Dla beztroskiego i kochające-
go zabawę Munia to nie lada wy-
zwanie. Twórcy hitów „Mały książę” 
i „Kung Fu Panda” przedstawiają 
magiczną historię małego bohate-
ra, który udowodni całemu światu, 
że jeśli masz wielkie serce i wier-
nych przyjaciół, nie ma dla ciebie 
rzeczy niemożliwych. 

CHATA
05.05.2017, godz. 18.00
06.05.2017, godz. 18.00
07.05.2017, godz. 18.00

dramat, USA / 2017 / 132 min., 
Od lat: 13

Mack jest szczęśliwym mężem i 
ojcem trojga wspaniałych dzieci. 
Pewnego dnia jego rodzinę do-
tyka tragedia. Najmłodsza cór-
ka Missy zostaje porwana. Wszel-
kie dowody wskazują na mor-
derstwo, choć ciała nie udaje się 
odnaleźć. Mack popada w coraz 
głębszą rozpacz, która powoli od-
dziela go od świata i rodziny. Kil-
ka lat po tragedii otrzymuje ta-
jemniczy list z zaproszeniem do 
leśnej chaty, w której rozegrał się 
dramat Missy. List wydaje się po-
chodzić od samego Boga. 

GHOST IN SHell
05.05.2017,godz. 20.30
06.05.2017,godz. 20.30
07.05.2017,godz. 20.30

science-fiction / thriller / akcja, 
USA / 2017 / 108 min., od lat: 15

Film „Ghost in the Shell” bazuje 
na międzynarodowym sukcesie 
marki science fiction pod tym sa-
mym tytułem. Major (Scarlett Jo-
hansson), jedyna na świecie cy-
borgiczna hybryda człowieka i 
robota, przeznaczona do zadań 
specjalnych, stoi na czele elitar-
nej jednostki Section 9. Jednost-
ka została powołana do zwalcza-
nia najgroźniejszych kryminali-
stów i ekstremistów. Teraz czeka 
ją zadanie specjalne – stawienie 
czoła wrogowi, którego jedynym 
celem jest zniszczenie rozwoju i 
osiągnięć cyber-technologii Han-
ka Robotic. 

Inf. własne

Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera  
w Nowogardzie  

oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego  

zapraszają na wystawę
„Pieniądze Polski i świata”

Wystawa odbędzie się w dniach 11- 30 maj 2017 r. 
w sali wystawowej biblioteki. 

Dostępna w godz. od 10.00 do 18.00

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 11 maja o godz. 17.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Plac Wolności 8 w Nowogardzie

                   Serdecznie zapraszamy!

Uwaga Wędkarze! Komunikat
Zarząd Koła MG PZW w Nowogardzie zorganizował w dniu 1 maja 2017r. zawody wędkarskie spinningo-

we z łodzi na jeziorze nowogardzkim. Jednak z powodu braku wystarczającej ilości zawodników ze złowio-
ną rybą, Komisja Sędziowska zaproponowała przeprowadzenie i rozegrane II tury zawodów. Termin i zasady 
zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła, tj, w środę 10 maja 2017 roku. Relacja z zawo-
dów ukaże się w kolejnych wydaniach DN.

Tadeusz Siembida Sekretarz KMG PZW nr 36 w Nowogardzie

kNaGa ZaPraSZa
Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie zaprasza członków i sympatyków Klubu  na Walne 

Zebranie połączone z otwarciem sezonu żeglarskiego 2017.                                          
12 maja (piątek), godz. 17 ºº,  przystań klubowa.

komunie Św. wróciły po rocznej przerwie 

Pierwsza grupa dzieci 
otrzymała już Sakrament 
Po rocznej przerwie do kościołów wrócił Sakrament I Komunii Świętej. Jako pierwsze w na-
szej gminie sakrament ten przyjęło 45 dzieci - uczniów klas III z SP nr 1. Uroczystość od-
była się w minioną niedzielę, 3 maja, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Msza św., w czasie której dzie-
ci pierwszy raz w swoim życiu 
przyjęły Eucharystię, rozpoczęła 
się o godz. 11.00. Liturgii prze-
wodniczył ks. proboszcz Grze-
gorz Legutko.  W kolejną nie-
dzielę, w tym samym koście-
le, do I Komunii Świętej pójdzie 
druga grupa dzieci - tym ra-
zem ze szkół SP 2 i SP3 (dotyczy 
uczniów mieszkających na tere-
nie przynależnym do granic pa-
rafii WNMP).

Za tydzień, tj. 14 maja uroczy-
stość I Komunii Świętej odbę-
dzie się w kościele pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej,  na osiedlu Bema. 

Wezmą w niej udział uczniowie 
SP nr 4 im. Jana Pawła II. 

W kościele pw. św. Rafała Ka-
linowskiego Komunie tradycyj-

nie odbędą się w czerwcu. W 
niedzielę 4 czerwca, czyli Święto 
Zesłania Ducha Świętego (Zie-
lone Świątki), Eucharystię przyj-
mą dzieci z SP nr 2. Tydzień póź-
niej tj. 11.06., do komunii przy-
stąpią dzieci z SP 3. 

Dodajmy, że komunie św. w 
tym roku odbywają się po rocz-
nej przerwie.  Nieudzielanie tego 
sakramentu w zeszłym roku 
było spowodowane podniesie-
niem wieku, w którym dzieci 
mogą przystąpić do I Komunii 
Św., z 8 do 9 lat. 

MS
Fot. Michał Kufta
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Tel. 506 638 789

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklaMa reklaMa

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Firma budowlana oferuje: 
•	wymiana pokrycia dachowego

wykonanie nowych dachów
•	podnośnik manitou 18m  

do wynajęcia
Tel. 605 115 064

 

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizuje projekt w ramach którego oferuje 

wsparcie w następujących formach aktywizacji: 
 Staży zawodowych 
 Prac interwencyjnych 
 Dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
 Szkoleń zawodowych 

 
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
goleniowskim III”  

współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 
 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

  
Projekt realizowany jest do wyczerpania środków. 

 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 ukończyły 30 r. ż. , 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są osobami po 50 roku życia, 
 są długotrwale bezrobotne,  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Indywidualnymi 

Doradcami Klienta w PUP. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizuje projekt w ramach którego oferuje 

wsparcie w następujących formach aktywizacji: 
 

 Staży zawodowych 
 Bonów na zasiedlenie 
 Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 Bonów szkoleniowych 

 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w  powiecie goleniowskim (III)”  
współfinansowany z EFS w ramach PO WER 

 
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
  

Projekt realizowany jest do wyczerpania środków. 
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 są w wieku 18-29 lat, 
 nie szkolą się, nie kształcą (w trybie dziennym), nie pracują 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są długotrwale bezrobotne,  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Indywidualnymi 

Doradcami Klienta w PUP. 
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Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
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„Chemicznym Okiem 2016/17” 

Konkurs chemiczny
Polskie Towarzystwo Chemiczne zorganizowało konkurs 
na najlepszy plakat elektroniczny o tematyce chemicznej. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyskami przenośnymi 
oraz tabletami, a każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

Cztery osoby z Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 oraz tro-
je uczniów z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie, 
zostało finalistami konkursu. 
Uczniowie w swoich pracach 
starali się pokazać, jak dużo wo-
kół nas jest chemii, nie tylko w 
pożywieniu, ale także i w oto-
czeniu, oraz jaki ma wpływ na 
nasze życie. Uczniowie, którzy 
zakwalifikowali się do finału to:

Gimnazjum:
Bujalska Maja kl. 3a, 
Kulinicz Aleksandra kl.2a , 
Baj Natan kl. 1c ,
Michał Lisiewicz kl. 2c 
Liceum:
Kowalik Nikola kl. 2b 
Łuczkowiak Anita kl. 2b 
Marek Natalia kl. 3b.
Pierwsze miejsca w obydwu 

kategoriach wybierze Komi-
sja Konkursowa złożona z pra-

cowników naukowych Wy-
działu Chemicznego Politech-
niki Gdańskiej, Wydziału Che-
mii Uniwersytetu Gdańskiego, 
Wydziału Farmaceutycznego 
Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz przedstawicieli 
sponsorów. W obydwu katego-
riach przyznane będą ponad-
to nagrody publiczności, któ-
rych laureaci zostaną wyłonie-
ni w drodze głosowania inter-
netowego w serwisie Facebo-
ok. Nagrodzone zostaną prace, 
które zbiorą największą liczbę 
głosów („Lubię to!”). Głosowa-
nie będzie trwało od 10 kwiet-
nia do 30 kwietnia 2017 włącz-
nie. Wyniki Konkursu zostaną 
ogłoszone na Stronie Konkur-
su oraz w serwisie Facebook w 
dniu 15 maja 2017. Prosimy o 
głosy (like)!

DŚ

Uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz ze swoimi pracami konkursowymi
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Szkoła Podstawowa nr 3 

Konkurs piosenki anglojęzycznej
Dnia 26 kwietnia 2017r, w Szkole Podstawowej nr 3 Nowogardzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing” dla klas I - III 
zorganizowany przez panie Marię Lipczyńską i Katarzynę Kazuba. 

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie ze: Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Nowogardu, Szkoły Podstawowej 
z Żabowa, Szkoły Podstawowej nr 
1 z Nowogardu, Szkoły Podstawo-
wej z Orzechowa, Szkoły Podstawo-
wej z Długołęki oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 3 z Nowogardu. Uczest-
ników konkursu oceniało jury, któ-
rego skład tworzyli Dyrektor NDK  
Aneta Drążewska (przewodnicząca 
jury),  Maria Lipczyńska oraz Izabe-
la Hołubowska. W konkursie wzię-
ło udział 26 uczestników wykonując 
20 utworów w duetach lub solo. 

A oto zwycięzcy:
Kategoria I- klasy pierwsze
I miejsce- Gabriela Sawicka SP 

3 Nowogard
II miejsce- duet Julia Krzewiak 

oraz Agata Szulc SP 3 Nowogard
Kategoria II-klasy drugie
I miejsce- Martyna Polakowska 

SP 3 Nowogard
II miejsce- duet Zuzanna Kę-

dzia oraz Anna Rudnicka SP 3 
Nowogard

III miejsce- Bartosz Białasie-
wicz oraz Marcel Pakulski SP 2 
Nowogard

Wyróżnienia: 
Kornelia Pietrzak SP Żabowo
Oliwia Woś SP2 Nowogard
Kategoria III-klasy trzecie
I miejsce- Mateusz Połatyński 

SP 1 Nowogard
II miejsce- Maja Turek SP 3 

Nowogard
III miejsce- Marcelina Wróbel 

SP Żabowo
Wyróżnienia: duet Julia Kłys 

oraz Zofia Michalska SP Długo-
łęka

duet Zofia Baca oraz Natalia 
Gralak SP1 Nowogard

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział, a opiekunom 
za przygotowanie do konkursu. 

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy.  

Inf. własne

Laureaci międzyszkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej

Majowy weekend pełen atrakcji 

Chwilami brakowało tylko dobrej pogody 
Za nami majówki. W tym czasie  przygotowano kilka atrakcji dla mieszkańców, zwłaszcza miłośników dobrej muzyki. 

W niedzielę, 30 kwietnia na 
scenie plenerowej przy Pla-
cu Szarych Szeregów wystąpi-
ła pierwsza z dwóch gwiazd ma-
jówki- polski zespół GoldenLi-
fe. Mimo niesprzyjającej pogo-
dy, a zwłaszcza chłodu, koncer-
tu wysłuchało ok. 300 osób. Gru-
pa zagrała i zaśpiewała swoje naj-
większe przeboje, w tym najpo-
pularniejszy utwór zatytułowa-
ny 24.11.94 – w hołdzie ofiarom 
pożaru w Hali Stoczni Gdańskiej, 
do jakiego doszło właśnie pod-
czas koncertu GoldenLife, do-
kładnie 24 listopada 1994 roku. 

Następnego dnia, czyli 1 maja, 
wieczorem na scenie wystąpił 
równie znany, choć o kilka lat 
starszy zespół Róże Europy. Tym 
razem dopisała pogoda, to też 
pod scena zgromadziło się nieco 
więcej mieszkańców. Za nim na 
scenie pojawił się gwiazda wie-
czoru, odbyły się koncertu na-
szych lokalnych artystów. O godz. 
16.00 zagrała i zaśpiewała Kapela 
Kryzys, pod wodzą lidera Tade-
usza Łukasiewicza. Tuż po nich 
sceną zawładnął zespół Poppies 
in Bloom - grupa młodych muzy-
ków z naszej gminy. 

Kolejne dzień majówek, 2 maja- 
Dzień Flagi RP, minął na sporto-
wo i ludowo, ale przy silnym wie-
trze. Na Placu Szarych Szeregów 
odbyło się kilka turniejów spor-
towych zorganizowanych przez 
gminę, a na scenie wystąpił m.in.  
zespół Wesoła Ferajna, działa-
jący przy NDK, czy HIT Nowo-
gard. Wieczorem zagrała zespół 
CORD- grający muzykę dla mi-
łośników nurtu disco-polo. 

 3 Maja, rozpoczął się od zma-
gań wędkarzy nad naszym je-

ziorem. Odbyły się zawody 
spławikowe o Puchar Burmistrza, 
zorganizowane przez Koło MG 
PZW w Nowogardzie. W Biblio-
tece natomiast od godz. 11.00 od-
był się konkurs pt. Dzieje Ziemi 
Nowogardzkiej. Ostatnim punk-
tem oficjalnego programu tego-
rocznych majówek były uroczy-
stości upamiętniające rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja (o 
tym w numerze). 

Należy dodać, że w dniu 3 maja 
obchodzono w Kościele katolic-
kim również święto Maryi Królo-
wej Polski. 

MS

Zespół GoldenLife podczas koncertu w Nowogardzie. Fot. DNNa scenie, na Placu Szarych Szeregów  Róże Europy. Fot. NDK

Kapela Kryzys w czasie majówkowego występu. Fot. NDKGrupa Poppies in Bloom zagrała jako support przed występem zespołu Róże Euro-
py. Fot. NDK

Mimo chłodu, jaki panował 30 kwietnia dopisała publiczność. Zdjęcie wykonane podczas koncertu grupy GoldenLife. Fot. NDK
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Dar mieszkańca Nowogardu

Żył i umarł dla innych 
W kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego poświęcona zostanie w dniu 07 05 2017 r o godzi-
nie 12.30 tablica pamięci księdza Stanisława Szczepankiewicza , proboszcza Ihrowicy koło 
Tarnopola na Ukrainie zamordowanego przez banderowców wraz z 89 parafianami w dniu 
24 grudnia 1944 roku. Tablica została ufundowana w geście pamięci i wdzięczności przez 
mieszkańca Nowogardu p. Piotra Baryliszyna, którego ojciec znał osobiście księdza Stani-
sława – jako mieszkaniec sąsiedniej wsi często korzystał z jego usług lekarskich. Niżej za-
mieszczamy krótki rys biograficzny ukazujący fascynującą postać wyjątkowego kapłana, 
który do końca pozostał wierny swojej misji i swoim parafianom. 

Wspomnienie o zamordowa-
nym ks. Stanisławie Szczepan-
kiewiczu, proboszczu Ihrowi-
cy koło Tarnopola na Ukrainie 
rozpoczynamy od przywołania 
okoliczności Jego śmierci. Bo-
wiem to właśnie taka, a nie inna 
śmierć nadały życiu księdza 
szczególny sens i wymiar. Ihro-
wica -wieś położona 16 km na 
północ od Tarnopola – została 
napadnięta przez nacjonalistów 
ukraińskich 24 grudnia 1944 r 
– uśmiercono wtedy w okrut-
ny sposób 89 osób, wśród nich 
Księdza, z matką, siostrą i bra-
tem. Kiedy zaczęła się napaść na 
wieś, ksiądz uruchomił sygna-
turkę na kościele. Jej dźwięk po-
zwolił na ucieczkę pewnej licz-
by Polaków . Masakry na pozo-
stałych, którzy nie zdążyli zbiec 
i się ukryć dokonali Ukraińcy 
strzelaniem i rąbaniem ofiar sie-
kierami. Gdy rodziny w kolej-
nych dniach grzebały zamordo-
wanych, zwrócono się do miej-
scowego księdza grekokatolic-

kiego, który jako Ukrainiec nie 
należał do tych skazanych przez 
nacjonalistów na śmierć, by 
przyszedł i pomodlił się za ofia-
ry – ale odmówił.

Ks. Stanisław Szczepankie-
wicz ukończył studia teologicz-
ne i otrzymał święcenia na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie w 1932 r. Był już wów-
czas solidnie wykształcony- jako 
jeden z nielicznych wtedy księ-
ży posiadał tytuł magistra. Zdo-
bycie wykształcenia nie było 
w jego wypadku proste ponie-
waż pochodził z ubogiej rodzi-
ny, jego ojciec pracował jako 
woźny w Sądzie Powiatowym 
w Radziechowie, a na utrzyma-
niu rodziców było jeszcze pię-
cioro rodzeństwa. Pierwszą pla-
cówką ks. mgr. Szczepankie-
wicza był Zborów – pełnił tam 
funkcję wikarego, ale już w 1934 
r. został proboszczem w Ihro-
wicy. Ksiądz miał – poza pracą 
duszpasterską – także liczne pa-
sje i zainteresowania w tym fo-

toamatorstwo, medycynę oraz 
działalność społeczną. Wie-
dzę medyczną nabył równole-
gle do studiów na teologii- stu-
denci mogli wówczas uczestni-
czyć w ramach zainteresowań i 
wolnego czasy w zajęciach rów-
nież poza swoim podstawowym 
kierunkiem. Wiedzę medyczną 
pogłębiał ks. Stanisław także ra-
dząc się swojego brata, który po 
studiach medycznych został le-
karzem. W trakcie pracy dusz-
pasterskiej doszedł do wprawy 
w poradach lekarskich, a udzie-
lał ich bez względu na narodo-
wość zgłaszających się o po-
moc....Był dobry dla wszystkich. 
Wszystkim chciał pomagać. Cho-
dził po wsi i zarówno Polakom 
jak i Ukraińcom udzielał porad 
lekarskich- był zapaleńcem w tej 
dziedzinie. Wyniki jego leczenia 
były skuteczne i widoczne. Mor-
derstwo księdza to dla mnie tra-
gedia – wspomina po latach Ih-
rowicki nauczyciel pan Balicki. 
Pasja społecznikowska księdza 
Stanisława objawiła się m.inn. w 
założeniu w Ihrowicy Kasy Stef-
czyka. To działalność tej kasy 
pozwoliła miejscowym Polakom 
uwolnić się od wysokiej lichwy 
żydowskiej, na którą dotychczas 
byli skazani w przypadku po-
trzeby zaciągnięcia kredytu.

 Ksiądz Szczepankiewicz miał 
też współudział w założeniu 
młyna służącego mieszkańcom 
wsi. Młyn wybudowała powstała 
za staraniem księdza proboszcza 
Stanisława spółka aż 14 udzia-
łowców głównie lokalnych chło-
pów. Mechaniczny młyn stał się 
pierwszym miejscowym zakła-
dem pracy, który nie tylko mełł 
zboże ale także nadmiar mocy, 
zainstalowanego tu silnika die-
slowskiego, wykorzystywano do 
napędu prądnicy elektrycznej. 
Okupacja sowiecka, rozpoczęta 
17 września 1939 r, spowodowa-
ła zabranie przez państwo młyna 
dotychczasowym jego właścicie-
lom „kapitalistom”. Kierowni-
kiem młyna ustanowiono wów-
czas miejscowego nacjonalistę 
ukraińskiego. I to były te pierw-
sze (nie jedyne) próby wywoły-
wania i wzmacniania nienawi-
ści do Polaków poprzez wspo-

Ksiądz Stanisław przez wybuchem wojny przygotował budowę nowego kościoła w 
Ihrowicy. Na placu budowy postawiono wcześniej  pomnik Chrystusa w cierniowej 
koronie dźwigającego krzyż. Na postumencie napis: W GÓRĘ SERCA. Obok kamień 
do  budowy kościoła. 17 września 1939 r. ukraińska nacjonalistyczna młodzież 
uderzeniami młota strąciła głowę Chrystusa i ramię krzyża. Strącone części po-
mnika Polacy pozbierali i umieścili pod amboną w kościele. Zdjęcie z 1939 roku. 
Niestety wojna uniemożliwiła realizację zamierzeń budowlanych, a  zgromadzony 
materiał sowieci zarekwirowali na potrzeby władzy państwowej. 

Tablica w kościele pw. Świętego Rafała Kalinowskiego, zostanie poświęcona w dniu 
7 maja przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę

maganie przez sowietów (potem 
Niemców) ukraińskiego nacjo-
nalizmu. Kolejne lata pod wpły-
wem nacjonalistycznej propa-
gandy i postępującej w czynach 
nienawiści Ukraińców do Pola-
ków spowodowały rozejście się 
obu społeczności od lat żyjących 
tutaj nie tylko w jednej miejsco-
wości ale jakże często ( w około 
połowie) pozostającej w miesza-
nych narodowościowo związ-
kach małżeńskich. Podejmowa-
ne przez księdza Stanisława z 
wykorzystaniem swojego wpły-
wu i znajomości z duchownymi 
prawosławnymi próby łagodze-
nia sytuacji niestety na niewie-
le się zdały. Ukraińska wrogość i 
nienawiść wobec Polaków przy-
brały ostatecznie począwszy od 
połowy 1943 na znacznej części 
Ukrainy formę powszechnych 
okrutnych rzezi . Przed świę-
tami Bożego Narodzenia 1944 
roku wiele osób mających wie-
dzę o tym co się już wydarzyło i 
co grozi również Polakom w Ih-
rowicy namawiała księdza Sta-
nisława do wyjazdu w bezpiecz-
niejsze miejsca. Widząc jego nie-
pokój w powodu gróźb bande-
rowców -wspomina p. Nałecz 
Mroczkowska mieszkanka są-
siedniej wsi korzystająca z le-
karskiej pomocy księdza- pora-
dziłam mu aby wyjechał do Tar-
nopola. Odpowiedział wtedy sta-
nowczo „nigdy nikomu nie zrobi-
łem nic złego abym musiał ucie-
kać od swoich parafian. Mnie na-
wet proponował ucieczkę pop ale 
ja tego nie uczynię , swoich para-
fian nie zostawię , co będzie im to 
i mnie” Na te święta do plebani 
w Ihrowicach przyjechała tak-
że rodzina księdza Stanisława, 
jego matka ,siostra i brat. Wszy-
scy w wigilię Bożego Narodze-
nia 1944 r zostali zamordowani 
siekierami przez banderowców 
którzy tego dnia zamordowa-
li we wsi także innych Polaków- 
razem z księdzem i jego rodzina 
życie w okrutny sposób straciło 
89 osób . W trakcie, poprzedza-
jącego zbrodnię, kilkunastomi-
nutowego wyważania dźwi na 

plebani przez napastników ks. 
Szczepankiewicz dźwiękiem sy-
gnaturki ostrzegał swoich para-
fian – to był, już wcześniej umó-
wiony, znak niebezpieczeństwa 
i konieczności ucieczki ......nie-
którym udało się z tego skorzy-
stać. Trzy dni po rzezi kilku ura-
towanych członków rodzin po-
mordowanych Polaków rozpo-
częło z narażeniem życia i na 
własną rękę grzebanie zamarz-
niętych już ciał bliskich. Nikt im 
nie pomógł , miejscowi Ukra-
ińcy przyglądali się zza firanek 
zmierzającym na cmentarz nie-
dawnym sąsiadom. Tam wyko-
pano zbiorowe mogiły, w które 
pochowano księdza jego rodzi-
nę i jego parafian – tych dla któ-
rych żył i umarł. Obecnie grób 
Księdza w Ihrowicy jest zadba-
ny i często nawiedzany przez 
ocalałych wygnańców z Ihro-
wicy, rozrzuconych dziś po ca-
łym obszarze RP. Tekst niniej-
szy opracowałem Opracowano 
na podstawie książki autorstwa 
Jana Białowąsa – chłopca , któ-
ry w trakcie rzezi zaalarmowa-
ny dźwiękiem sygnaturki z ple-
bani księdza Stanisława zbiegł 
wraz z rodzicami i sześciorgiem 
rodzeństwa ratując w ten sposób 
życie. Wspomnienie o zamordo-
wanym ks. Stanisławie Szcze-
pankiewiczu, proboszczu Ihrowi-
cy. Żył i umarł dla innych. Na-
pisał Jan Białowąs (wyd. „Poli-
hymnia”, Lublin 2004).

Opr. Marek Słomski

PS. W notatce zamieszczonej w 
poprzednim wydaniu DN, a in-
formującej o poświęceniu tabli-
cy, które odbędzie się w kościele 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego dna 
7 maja, wkradły się błędy. Chodzi 
o mylne podanie że tablica upa-
miętnia pierwszego nowogardz-
kiego proboszcza. Ksiądz Stani-
sław Szczepankiewicz, któremu 
poświęcona zostaje ta tablica pa-
miątkowa nie był nigdy probosz-
czem w Nowogardzie. Pierwszym 
nowogardzkim proboszczem był 
ksiądz Bogdan Szczepanowski. 
Za pomyłkę przepraszamy.
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Rozdział 35.
Dookoła Islandii, VI 2013
[…]
2.08.2013 
Noc minęła spokojnie. Tro-

chę zmarzłem. Nie doceni-
łem islandzkiego chłodu. Nie 
wiem, ile dokładnie było, ale 
zdaje mi się, że nie więcej niż 
5oC. Poranek powitał nas 
chmurami, ale nie padało. Na 
pierwszy pełny dzień poby-
tu na Islandii zaplanowaliśmy 
poznanie miejsc z tzw. Złotego 
Kręgu. Chyba wszystkie biura 
podróży w Reykjavíku mają w 
swoich ofertach Golden Circle. 
Dla turystów to miejsca obo-
wiązkowe, łatwo i szybko do-
stępne ze stolicy.

Po spakowaniu się podjecha-
liśmy pod Gullfoss, co można 
przetłumaczyć jako Złoty wo-
dospad. Położony jest na rze-
ce Hvita. Według jednej z opo-
wieści pewien rolnik wrzucił 
do wody skrzynię ze złotem. 
Skrzyni nie znaleziono, ale na-
zwa została. Gullfoss składa się 
z dwóch kaskad, pierwsza mie-
rzy 11 metrów, druga, położo-
na pod kątem w stosunku do 
pierwszej, ma wysokość 21 me-
trów. W każdej sekundzie prze-
pływa przez niego 400 metrów 
sześciennych wody. Na począt-
ku XX wieku na wodospadzie 
chciano zbudować hydroelek-
trownię, jednak plany zarzuco-
no. Prawdopodobnie przyczy-
niły się do tego protesty miesz-

kańców lub brak funduszy. Jed-
na kobieta w przypadku budo-
wy elektrowni chciała rzucić 
się w otchłań wodospadu…

Bez wątpienia był to najwięk-
szy wodospad, jaki do tej pory 
widzieliśmy. Co prawda przed 
wyjazdem oglądaliśmy go na 
różnych zdjęciach. Ale zapew-
niamy, to nie to samo… Jest po 
prostu duży, imponujący.

Kilka kilometrów na zachód 
od Gullfoss znajduje się znany 
teren geotermalny

z kilkoma gorącymi źródła-
mi i Geysirem, od którego na-
zwę wzięły wszystkie gejzery 
świata, i który bywa aktywny 
raz na jakiś czas. Podobno wy-
bucha raz na dwa dni. He, he, 
tyle to nie chcieliśmy czekać na 
jego aktywność. Na szczęście 
tuż obok dość regularnie i czę-
sto – bo co kilka minut – wy-
bucha mniejszy brat Geysira – 
Strokkur. Gdy podeszliśmy bli-
żej Strokkura, to już nie mogli-
śmy odejść! Fantastyczne zja-
wisko – obserwowaliśmy nie-
winnie wyglądające źródełko, 
wyczekując na ten moment. 
Najpierw woda lekko się poru-
szyła, zabulgotała raz czy dwa 
i nagle jak nie siknęła! W górę 
tak ze 30 metrów, jak nie wię-
cej… Po czym źródełko się

zasysa, ukazując dziurę 
w ziemi, by po paru sekun-
dach wypełnić się znów wodą 
i zabulgotać. Staliśmy tam jak 
wryci, obserwując kilkanaście 

wybuchów. Niesamowite zja-
wisko. Trzeba też uważać, bo 
przy mocniejszych podmu-
chach wiatru, można oberwać 
wodą o temp. 80–100oC. Kilka 
osób, co zbyt blisko podeszło, 
uciekało w popłochu.

Wpadliśmy na pomysł ugo-
towania jajek, ale… ich nie 
mieliśmy. Od czego są czte-
ry głowy – wymyśliliśmy, że 
zapytamy o nie w restaura-
cji! Trochę się dziwnie na nas 
patrzyli. Tłumaczyli, że jeśli 
chcemy wrzucić jajka do gej-
zera, to trzeba mieć pozwole-
nie. Po negocjacjach dostali-
śmy dwie sztuki. Do żadnego 
gejzera oczywiście ich wrzucać 
nie chcieliśmy. Obok pola geo-
termalnego z gejzerami prze-
pływa strumyk z gorącą wodą. 
Postanowiliśmy otrzymane jaj-
ka wrzucić właśnie do niego. 
Polak potrafi. Kilka minut i jaj-
ka były ugotowane na twardo. 
Mieliśmy drugie śniadanie jak 

się patrzy. Typowo po islandz-
ku…

Następnie postanowili-
śmy wracać w kierunku stoli-
cy. Po drodze zrobiliśmy po-
stój w trzecim miejscu ze Zło-
tego Kręgu, tj. þingvellir. Te-
ren ten jest bardzo interesują-
cy ze względu na budowę geo-
logiczną. Znajduje się na styku 
dwóch płyt tektonicznych eu-
razjatyckiej i północnoamery-
kańskiej. Obserwuje się tutaj 
znaczącą aktywność sejsmicz-
ną i wulkaniczną. Powierzch-
nia ziemi poprzecinana jest 
licznymi szczelinami, wśród 
których największa tworzy głę-
boki wąwóz Almannagjá. W 
tej okolicy działał też pierwszy 
islandzki parlament.

Ten styk płyt tektonicznych 
był ostatnim miejscem ze Zło-
tego Kręgu, które odwiedzili-
śmy. Z þingvellir przez Reykja-
vík pojechaliśmy drogą nr 1 na 
północ. Pod

wieczór dojechaliśmy do Ytri 
Tunga – starej rybackiej farmy. 
Według przewodników

w tym miejscu w czerwcu 
można obserwować foki. Wie-
czorem żadnej nie ujrzeliśmy.

Tym razem też trafiliśmy na 
lepsze miejsce na rozbicie na-
miotów. Zielona trawka, rów-
no i miękko. Miejscówka zde-
cydowanie lepsza niż poprzed-
niej nocy. Mniej zmęczeni niż 
po przylocie posiedzieliśmy 
trochę. Po północy nadal było 
jasno. Spokojnie można czy-
tać książkę. A więc to tak mia-
ła wyglądać islandzka noc.[…]

PyTANIE KONKURSO-
WE

Proszę podać nazwę szczy-
tu przeciętego granicą dwóch 
państw w paśmie górskim o tej 
samej nazwie. Podpowiedź: 
szczyt ten należy do Korony 
Europy. 

Wspomnienia z wypraw roberta Durskiego – część VII (ostatnia)

„Podróżą przez życie”
Dobiegł końca nasz cykl, w którym publikowaliśmy fragmenty książki „Podrożą przez życie”, stanowiącą zbiór relacji z po-
dróży, urodzonego w Nowogardzie Roberta Durskiego- tragicznie zmarłego w Himalajach.  Dziś przedstawiamy siódmą i 
ostatnią część tych wspomnień. Przypominamy, że dla uważnie czytających poszczególne fragmenty książki ogłosiliśmy kon-
kurs.  Pod tekstem znajdziecie Państwo kupon z pytaniem dotyczącym jednego szczegółu związanego z miejscami, które od-
wiedził Robert Durski, w trakcie swoich wypraw opisywanych w książce. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na zada-
ne pytanie i w terminie do 12 maja dostarczą do nas wypełniony kupn, wylosujemy dwa egzemplarze książki zawierającej za-
piski z wypraw R. Durskiego, ufundowane przez rodzinę nieżyjącego górołaza. Z tego miejsca dziękujemy szczególnie p. Ka-
tarzynie Durskiej, siostrze R. Durskiego, która również wybrała i przekazała do publikacji  fragmenty książki.  

Robert Durski. KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................

fot. Robert Durski, wodospad Gullfoss, Islandia
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Oliwier syn Katarzyny i Rafała Roso-
łowskich ur. 21-04-2017 z Nowogardu

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej - II runda, Oborniki

Tomasz Jamroży blisko podium
W niedzielę (23 kwietnia), w Obornikach została rozegrana II Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie. Na torze zaprezentowało się 5 
zawodników Klubu Motorowego Cisy Nowogard. Najlepiej spisał się Tomasz Jamroży, który w klasyfikacji zawodów uplasował się na 5. miejscu. 

W niedzielę, na torze w Obor-
nikach wystartowało pięciu za-
wodników reprezentujących 
KM Cisy Nowogard. W kla-
sie MX Quad Open rywalizo-
wał Tomasz Jamroży. W tre-
ningu kwalifikacyjnym zawod-
nik KM Cisy w swoim szóstym 
okrążeniu wywalczył piąty czas. 
Podobnie było w pierwszym bie-
gu. Tomasz Jamroży pokonał 
w sumie 10 okrążeń z czasem 
21:29,578, zajmując 5. miejsce. 
Do podium zawodnikowi KM 
Cisy zabrakło około 4 sekund. 
W drugim wyścigu Jamroży nie-
znacznie poprawił swój wynik. 
Po 10 okrążeniach reprezentu-
jący Nowogard zawodnik uzy-
skał czas 21:27,861 i uplasował 
się na 4. miejscu. W sumie To-
masz Jamroży wywalczył w tych 
zawodach 74 punkty, zajmując w 
klasyfikacji 5. pozycję. Zwycię-
żył Roman Gwiazda z Pro Ra-
cing Team, drugie miejsce za-
jął Kacper Mieszkowski z WKM 
Wschowa, natomiast na 3. miej-
scu uplasował się Piotr Panek 
z Pro Racing Team. Po dwóch 
rundach w klasyfikacji sezonu 
Tomasz Jamroży zgromadził 150 
punktów i zajmuje 3. miejsce, z 
przewagą  13 oczek nad Piotrem 

Pankiem oraz ze stratą 50 punk-
tów do lidera - Romana Gwiaz-
dy. W klasie MX Masters wy-
startowało 33 zawodników, w 
tym Krzysztof Paszek i Mirosław 
Tomczyk z KM Cisy Nowogard. 
W treningu kwalifikacyjnym 
Krzysztof Paszek uzyskał 15 wy-
nik, z kolei Mirosław Tomczyk 
został sklasyfikowany na koń-
cu stawki. W pierwszym wyści-
gu Krzysztof Paszek zaprezento-
wał się z dobrej strony uzyskując 
czas 19:52.983 i zajmując 13. po-
zycję. Mirosław Tomczyk upla-
sował się na 31. miejscu. W dru-
gim biegu Paszek poprawił swo-
ją pozycję o jedną lokatę, tym ra-

zem uzyskując wynik 19:46.922, 
z kolei Mirosław Tomczyk zajął 
29. miejsce. W klasyfikacji za-
wodów Krzysztof Paszek uzbie-
rał w sumie 57 punktów i za-
jął 12. pozycję, natomiast Miro-
sław Tomczyk z liczbą 22 punk-
tów został sklasyfikowany na 30. 
miejscu. W klasie MX2C wy-
startował Remigiusz Zając, któ-
ry w treningu kwalifikacyjnym 
zajął 12. pozycję na 38 zawodni-
ków. W pierwszym wyścigu Re-
migiusz Zając przejechał 9 okrą-
żeń uzyskując czas 19:22.976 i 
zajmując 15. miejsce, natomiast 
w drugim wyścigu zawodnik 
KM Cisy musiał zakończyć swój 

start już po 2 okrążeniach, zaj-
mując ostatecznie 34. miejsce. 
Remigiusz Zając wywalczył tym 
samym 33 punkty i został skla-
syfikowany na 24. miejscu w za-
wodach. Ostatnim zawodni-
kiem KM Cisy Nowogard star-
tującym w Obornikach był To-
masz Litwin, który rywalizował 
w klasie MX1C. Nasz reprezen-
tant trening kwalifikacyjny za-
kończył na 22. miejscu, spo-
śród 35 zawodników. W biegach 
głównych było jednak zdecydo-
wanie lepiej. W pierwszym wy-
ścigu Tomasz Litwin pokonał 10 
okrążeń z czasem 21:35.723 i za-

jął wysokie 12. miejsce. W dru-
gim wyścigu T. Litwin ponownie 
zaprezentował wysoki poziom i 
po przejechaniu 9 okrążeń z cza-
sem 21:27.593, został sklasyfiko-
wany na 13. pozycji. W klasyfi-
kacji zawodów reprezentant KM 
Cisy wywalczył 57 punktów i za-
jął 13. miejsce. Po dwóch seriach 
Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej przyzwoicie prezentu-
je się nowogardzki klub w zesta-
wieniu drużynowym. KM Cisy 
do tej pory wywalczył 398 punk-
tów i zajmuje 15. miejsce, na 42 
sklasyfikowane drużyny. 

KR

Klub Motorowy Cisy Nowogard w klasyfikacji drużynowej zajmuje po dwóch run-
dach 15. miejsce, na 42 zespoły0

Otwarte zawody wędkarskie spławikowe 

Wygrał Mieczysław Saja
W dniu 3 maja 2017r. Urząd Miejski W Nowogardzie i Zarząd Koła Miejsko - Gminnego 
PZW nr 36 w Nowogardzie wspólnie zorganizowali otwarte wędkarskie zawody spławikowe 
o Puchar Burmistrza Nowogardu z okazji święta Konstytucji 3 Maja na jeziorze Nowo-
gardzkim.

Przy niewielkim zachmurze-
niu i lekkim wschodnim wie-
trzyku do zawodów przystąpiło 
51 zawodników, w tym 2 junio-
rów. Wszystkich zawodników w 
imieniu Zarządu Koła MG PZW 
w Nowogardzie powitał sędzia 
główny zawodów Ładysław Lu-
beradzki, który omówił również 

podstawowe zasady regulaminu 
zawodów. Po rozlosowaniu nu-
merów sportowych i zajęcia sta-
nowisk, punktualnie o godzinie 
8.30 rozpoczęła się koleżeńska 
rywalizacja o zwycięstwo. 

Jak się okazało, branie ryb tego 
dnia, używając terminologii z 
kalendarza wędkarskiego, oka-

zały się bardzo słabe. Zaledwie 
kilku wędkarzom udało się zło-
wić jakąś rybę, pomimo że za-
wody przedłużono o 1 godzinę 
niż zwykle trwają, tj. do godzi-
ny 12.30. W kategorii Juniorów 
zawodnikom szczęście wyraźnie 
nie sprzyjało. Pomimo ogrom-
nego zapału i dużych umiejętno-

Zwycięzca zawodów Mieczysław SajaWszyscy uczestnicy zawodów spławikowych

ści jakie wykazywali w poprzed-
nich zawodach, nie udało się im 
złowić żadnej ryby. W kategorii 
seniorów 1 miejsce wywalczył 
Mieczysław Saja, uzyskując 610 
punktów. Na drugim miejscu 
sklasyfikowany został Łydziński 
Marek, który uzbierał 540 punk-
tów. Na 3 miejscu ulokował się 
Łukasz Szpyra, zdobywca 260 
punktów. Czwarte miejsce z wy-
nikiem 20 punktów uzyskał Jan 
Florczak.

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary i upominki. Wrę-
czenia ich dokonał sędzia głów-

ny zawodów – Ładysław Lube-
radzki. 

Na zakończenie zawodów 
zwyczajowo wszyscy uczestni-
cy imprezy zostali poczęstowani 
kiełbaską z grilla.

Obsługę zawodów pełnili: Lu-
beradzki Ładysław (sędzie głów-
ny), Siembida Tadeusz (sędzia 
sekretarz), Bogdan Kondrato-
wicz  i Bogusław Rekowski (sę-
dziowie kontrolni).

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła Mg PZW nr 36 w 
Nowogardzie
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Dwie imprezy kolarskie w Nowogardzie

Gospodarze nie zawiedli
W miniony weekend w Nowogardzie odbyły się dwa wyścigi kolarskie. Najpierw rywalizo-
wano podczas Supermarotonu Szosowego, który był Memoriałem Pawła Zugaja. Następnie 
kolarze przystąpili do Mistrzostw Polski Maratończyków w jeździe indywidualnej na czas. 
Nie zawiedli kolarze z Nowogardu, którzy w swoich kategoriach zajmowali wysokie pozycje. 

Podczas Memoriału Paw-
ła Zugaja, kolarze walczyli na 
trzech dystansach: Mini, Mega 
oraz Ultra. Na najdłuższym dy-
stansie do walki przystąpił je-
den reprezentant Nowogardu 
- Tadeusz Burewicz. Nasz ko-
larz startował w kategorii M5i, 
a morderczy dystans pokonał 
po niespełna 10 godzinach, do-
kładnie z czasem 09:59:41,576. 
Wynik ten pozwolił Tadeuszowi 
Burewiczowi wygrać w swojej 
kategorii oraz zająć 20. miejsce 
w Open. Na dystansie Mega po-
śród pań zdecydowanie rywali-
zację zdominowała Małgorzata 
Kubicka. Kolarka z Nowogardu 
uzyskała wynik 04:33:26,284, 
wygrywając w swojej kategorii 
K4s oraz w Open Kobiet. Marek 
Szymański reprezentujący LKK 
Nowogard zajął 2. miejsce w ka-
tegorii M6s oraz 11. miejsce w 
Open, z czasem 04:07:43,674. 
Na dystansie Mini bezkonku-
rencyjny był Jan Zugaj. Nowo-
gardzianin startował w katego-
rii M4s i dystans Mini pokonał 
z czasem 01:39:50,000, zajmu-
jąc 1. miejsce w swojej kategorii 
oraz wygrywając w klasyfikacji 
Open. Na najwyższym stopniu 

podium w swojej kategorii sta-
nął również Janusz Pietruszew-
ski, który z czasem 02:04:03,814 
w kategorii M6i wywalczył zło-
to, a w zestawieniu Open został 
sklasyfikowany na 59. pozycji. 
W kategorii M6i brązowy me-
dal wywalczył Jan Baran, któ-
ry dystans Mini pokonał z wy-
nikiem 02:50:59,000, zajmując 
w Open 126. pozycję. Następ-
nego dnia kolarze wzięli udział 
w Mistrzostwach Polski Mara-
tończyków w jeździe indywi-
dualnej na czas. Najszybszy był 
Wojciech Ziółkowski startują-
cy w barwach NTS Nexelo JF 
Duet. Kolarz z Nowogardu uzy-
skał czas 00:51:44,105, dzięki 
czemu wygrał w kategorii M3s 
oraz w całej klasyfikacji Open. 
Kolejny złoty medal wywalczy-
ła Małgorzata Kubicka, która w 
kategorii K5s zajęła 1. miejsce, 
dzięki wynikowi 01:18:33,660. 
W Open Kobiet nowogardzian-
ka zajęła 5. miejsce. Na najwyż-
szym stopniu podium w kate-
gorii M2s stanął Łukasz Janic, 
który pokonał trasę z czasem 
00:56:34,255. Wynik ten upla-
sował Janica na 7. miejscu w ka-
tegorii Open. Grzegorz Przyby-

łek reprezentujący barwy Służ-
ba Więzienna/NSZZFIPW star-
tował w kategorii M3s, gdzie z 
czasem 00:56:45,240 wywal-
czył 2. pozycję, natomiast w 
Open 8. miejsce. Pierwsze miej-
sce w kategorii K6i wywalczy-
ła Iwona Pietruszewska, która 
czasówkę zakończyła z wyni-
kiem 01:41:25,865. Iwona Pie-
truszewska w Open Kobiet za-
jęła 9. pozycję. Na 3. miejscu w 
swojej kategorii uplasował się 
Zbigniew Szkołuda, który w 
Open zajął 16. pozycję. Pierw-
sze miejsce w kategorii M4i wy-
walczył Sławomir Lipiński, któ-
rego wynik 01:01:31,490, skla-
syfikował go w Open na 18. po-
zycji. W kategorii M6s wystar-
tował Marek Szymański, który 
w swoim przedziale wiekowym 
wywalczył 3. miejsce oraz 46. 
pozycję w Open. Również brąz 
w swojej kategorii - M5i wy-
walczył Tadeusz Burewicz, któ-
ry w Open został sklasyfikowa-
ny na 64. miejscu. W kategorii 
M6i z trzeciego miejsca cieszył 
się także Janusz Pietruszewski, 
który w klasyfikacji Open zajął 
74. miejsce. 

KR

Łukasz Janic zwyciężył w swojej kategorii wiekowej podczas jazdy indywidualnej 
na czas

Małgorzata Kubicka oraz Jan Zugaj zdominowali Memoriał Pawła Zugaja zarówno 
w swojej kategorii, jak i w klasyfikacji Open

II Obornicki Supermaraton „kraina Trzech rzek”

Nowogardzianie na podium
W miniony weekend odbył się inauguracyjny II Obornicki Supermaraton pod nazwą „Kraina Trzech Rzek”. Do rywalizacji przystąpiła spora grupa kola-
rzy z Nowogardu, którzy w swoich kategoriach wywalczyli miejsca na podium. 

Sezon maratonów szosowych 
otworzył II Obornicki Super-
maraton „Kraina Trzech Rzek”. 
- Wszyscy po okresie zimowym 
z niecierpliwością oczekiwa-
li pierwszego startu. Prognozy 
na dzień startu nie były pomyśl-
ne, miało być zimno i tak wła-
śnie było... Towarzyszył nam sil-
ny wiatr, deszcz i trochę gradu. 
Szczególnie najbardziej uciążliwy 
był wiatr. Wielu kolarzy, którzy 
jechali na 180 km, zrezygnowa-
ło po pierwszym okrążeniu, czy-
li po 90 km. Dla mnie ten mara-
ton przejechany był na antybioty-
ku, nie byłam w pełni zdrowa, ale 
stanęłam na starcie i jakoś udało 
dojechać mi się do mety - relacjo-
nuje Małgorzata Kubicka. Ko-
larka z Nowogardu rywalizowa-
ła na dystansie Mega (180 km), 

w kategorii K5s. Nasza repre-
zentantka pokonała wymagają-
cą trasę z czasem 07:05:11.523 i 
zajęła 1. miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej oraz 4. pozycję 
w Open Kobiet. Na tym samym 
dystansie w kategorii M6s rywa-
lizował Marek Szymański. Ko-
larz z Nowogardu uzyskał wy-
nik 06:31:15.818 i w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 4. miej-
sce, a w klasyfikacji Open 79. 
pozycję. O dużym pechu może 
mówić Arkadiusz Pietruszewski, 
który z powodu awarii, zjechał z 
trasy wyścigu po swoim pierw-
szym okrążeniu, czyli po 90 
km. Pozostali nowogardzianie 
walczyli na dystansie Mini (90 
km). Iwona Pietruszewska star-
tująca w kategorii K6i z czasem 
04:23:47.563 zwyciężyła w swo-

im przedziale wiekowym, a w 
Open Kobiet uplasowała się na 
38. miejscu. Pierwsze miejsce w 
swojej kategorii wywalczył także 
Sławomir Lipiński, rywalizujący 
w M4i. Nowogardzianin poko-
nał 90 km z czasem 02:43:35.341 
i w zestawieniu Open zajął 105. 
miejsce. Kolejnym zwycięzcą w 
swojej kategorii został Janusz 
Pietruszewski, który rywalizo-
wał w M6i. Kolarz z Nowogardu 
uzyskał wynik 02:59:01.408, a w 
klasyfikacji Open został sklasyfi-
kowany na 203. miejscu. W kate-
gorii M4s zaprezentował się Ar-
kadiusz Czerkas, który w swo-
im przedziale wiekowym zajął 
98. miejsce, z kolei startujący w 
M2s Bartosz Czerkas wywalczył 
w swojej kategorii 51. miejsce. 

KRJanusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
zatrudni 2 pracowników na stanowiska: 
terapeuty lub instruktora terapii zajęciowej tj.:

Terapia sportowa –  etat umowa o pracę 
Terapia plastyczna i wizażu – 0,75 etatu umowa o pracę

Wymagane wykształcenie:
Terapeuta  – wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku;
Instruktor terapii  zajęciowej  - średnie o profilu ogólnym lub 

zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  
(kurs terapii zajęciowej) i policealna szkoła odpowiedniej specjal-
ności (studium terapii zajęciowej).

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik  terapeutyczno – opiekuńczy 

tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno – 

opiekuńczych  tel. 91 392 08 25 wew. 34

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW “Tęczak”, 

dnia 7.05.2017 r., organizuje 
zawody wędkarskie, spinningowe z łodzi 

(pamiętać o kapokach), 
oraz spławikowe z brzegu. 

Zapisy do dnia 5.05.2017 w sklepie wędkarskim 
“Tęczak” przy ul. Waryńskiego, wpisowe 10 zł. 
Zbiórka o godz. 8.00 przy restauracji "Neptun"

Zarząd Koła

Poszukuje  
pracownika 

na sezon wiek do 30 lat, 
osoba dyspozycyjna. 

Tel. 696 44 67 44 

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

Długi weekend tylko z jednym punktem...

Teraz grają u siebie
Za nami  22. i 23. kolejka regionalnej okręgówki, gdzie Pomorzanin zremisował u siebie z Ma-
sovią oraz przegrał w Mostach. Drużyna kobiet nie rozegrała swojego meczu w Stargardzie, 
gdyż Błękitni poprosili o zmianę terminu. Z kolei juniorzy starsi wysoko przegrali w Gole-
niowie. W najbliższy weekend wszystkie zespoły Pomorzanina zagrają na własnym boisku. 

W sobotę (29 kwietnia) piłkarze 
Pomorzanina na własnym stadio-
nie podejmowali Masovię Masze-
wo. Mecz rozpoczął się od szyb-
ko strzelonego gola przez Kamila 
Lewandowskiego. Goście jednak 
zdołali wyrównać i ostatecznie no-
wogardzianie wywalczyli tylko je-
den punkt. W środę (3 maja) pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go wybrali się do Mostów, aby ry-
walizować z tamtejszym Promie-
niem. Gospodarze strzelili Pomo-
rzaninowi trzy gole, a nowogar-
dzianie odpowiedzieli tylko tra-
fieniem Rafała Listkiewicza oraz 
Adama Mańki, przez co zanoto-
wali 10 porażkę w sezonie. W naj-
bliższą sobotę piłkarze Pomorza-
nina zagrają na własnym boisku o 
godzinie 16:00 z Odrzanką Radzi-
szewo, która wciąż walczy o utrzy-
manie. Piłkarki Pomorzanina nie 
rozegrały swojego meczu z Błę-
kitnymi II Stargard, gdyż wyjaz-
dowy pojedynek został przełożo-
ny na prośbę gospodyń. Nowogar-
dzianki pomimo tego wciąż plasu-
ją się wysoko w ligowej tabeli, gdyż 
punkty straciła Fala Międzyzdroje. 
W sobotę o godzinie 13:00, pod-
opieczne Pawła Błaszczyka podej-
mować będą najsłabszy zespół roz-
grywek - Hattrick Kołobrzeg. Ju-
niorzy starsi Pomorzanina stracili 
3. miejsce w ligowej tabeli na rzecz 
Iny Goleniów. W bezpośrednim 
starciu piłkarze z Goleniowa poko-
nali Pomorzanin 4:0. Teraz przed 
młodymi piłkarzami z Nowogar-
du niedzielny mecz na własnym 
boisku. O godzinie 16:00 juniorzy 
zagrają ze Spartą Gryfice. Wyniki 
wszystkich spotkań oraz aktualne 
tabelę prezentujemy przy artykule. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
22. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Orzeł Łożnica  3:1
Wicher Brojce - Błękitni Trzygłów   3:2
Sparta Gryfice - Odrzanka Radziszewo  4:2
Tanowia Tanowo - Promień Mosty   2:7
Iskierka Szczecin - Flota Świnoujście  2:2
Sarmata Dobra - Mewa Resko   0:1
Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo 1:1
Zootechnik Kołbacz - Pomorzanin Krąpiel  3:2
23. kolejka:
Masovia Maszewo - Ehrle Dobra Szczecińska 1:3
Mewa Resko - Zootechnik Kołbacz   4:1
Wicher Brojce - Iskierka Szczecin   3:0
Błękitni Trzygłów - Sparta Gryfice   3:1
Orzeł Łożnica - Sarmata Dobra   1:4
Pomorzanin Krąpiel - Flota Świnoujście  0:6
Promień Mosty - Pomorzanin Nowogard  3:2
Odrzanka Radziszewo - Tanowia Tanowo  3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 23 62 112 21 20 2 1
2 Wicher Brojce 23 55 65 27 17 4 2
3 Mewa Resko 23 51 51 26 17 0 6
4 Masovia Maszewo 23 47 68 35 14 5 4
5 Sparta Gryfice 23 40 47 39 13 1 9
6 Promień Mosty 23 40 59 56 13 1 9
7 Błękitni Trzygłów 23 38 62 47 12 2 9
8 Iskierka Szczecin 23 33 56 36 9 6 8
9 Pomorzanin Nowogard 23 31 36 36 9 4 10
10 Orzeł Łożnica 23 25 34 59 8 1 14
11 Sarmata Dobra 23 24 32 57 7 3 13
12 Ehrle Dobra Szczecińska 23 24 43 64 7 3 13
13 Odrzanka Radziszewo 23 19 34 60 5 4 14
14 Tanowia Tanowo 23 16 40 66 4 4 15
15 Pomorzanin Krąpiel 23 14 27 82 4 2 17
16 Zootechnik Kołbacz 23 11 28 83 3 2 18

 
III Liga Kobiet 2016/2017
13. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg - Victoria Sianów  1:0
Zalew Stepnica - Olimpia III Szczecin  1:0
Hattrick Kołobrzeg - Energetyk Gryfino  0:4
Błękitni II Stargard - Pomorzanin Nowogard Przeł.
Vielgovia Szczecin - Fala Międzyzdroje  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 aP kotwica kołobrzeg 13 29 49 8 9 2 2
2 Fala Międzyzdroje 13 28 51 12 9 1 3
3 Pomorzanin Nowogard 12 26 49 8 8 2 2
4 Zalew Stepnica 13 26 34 23 8 2 3
5 Victoria Sianów 13 21 57 28 7 0 6
6 Vielgovia Szczecin 13 21 38 16 6 3 4
7 Błękitni II Stargard 12 14 25 33 4 2 6
8 Energetyk Junior Gryfino 13 11 26 37 3 2 8
9 Olimpia III Szczecin 13 7 18 57 2 1 10
10 Hattrick Kołobrzeg 13 1 2 127 0 1 12

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
16. kolejka:
Zorza Dobrzany - Odra Chojna   3:1
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard  4:0
Kluczevia Stargard - SCRS Barlinek   4:2
Energetyk Gryfino - SALOS II Szczecin  0:5
Sparta Gryfice - Unia Dolice   1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SalOS II Szczecin 15 45 123 6 15 0 0
2 SCRS Barlinek 15 31 42 29 10 1 4
3 Ina Goleniów 14 25 58 36 8 1 5
4 Pomorzanin Nowogard 15 24 40 32 8 0 7
5 Odra Chojna 15 24 46 35 7 3 5
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 14 20 25 44 5 5 4
7 Sparta Gryfice 14 20 28 41 6 2 6
8 Światowid 63 Łobez 14 16 27 41 5 1 8
9 Energetyk Gryfino 15 14 15 40 3 5 7
10 Zorza Dobrzany 14 7 12 48 2 1 11
11 Unia Dolice 15 4 16 80 1 1 13

Najbliższy weekend
Seniorzy:
Pomorzanin Nowogard - Odrzanka Radziszewo (06.05; 16:00)
kobiety:
Pomorzanin Nowogard - Hattrick Kołobrzeg (06.05; 13:00)
Juniorzy:
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice  (07.05; 16:00)

reklaMa
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

SPrZeDaM lUB ZaMIeNIę 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

Firma transportowa  
z Goleniowa 

zatrudni kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym, 
kat. C+e. 

Praca na zestawie 
ciągnik siodłowy 

+ naczepa typu firanka. 

Tel. 609 557 355

Firma FUTREX SP. Z O.O. wchodząca w skład Van Ansem Group, jest jed-
nym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży hodowli zwie-
rząt futerkowych. Posiadamy fermy w Polsce, na Łotwie, w Stanach Zjed-
noczonych oraz Rumunii. Firma przyczynia się stale do rozwoju rynku i 
za pośrednictwem własnych ferm, własnych zakładów produkcji karmy 
oraz najnowocześniejszego zakładu obróbki skór na świecie stale zdo-
bywa doświadczenie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy  
poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: 

SPeCJalISTa DS. kaDr I PŁaC
Miejsce pracy: Żdżary k/Goleniowa

Idealnym kandydatem / kandydatką będzie osoba posiadająca do-
świadczenie w dziedzinie kadr i płac w firmie produkcyjnej.
Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:
•	 Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 

umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (obcokrajowcy)
•	 Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
•	 Obsługa programu kadrowo-płacowego
•	 Przygotowywanie informacji, raportów i materiałów z obszaru ka-

drowo-płacowego
•	 Przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych
•	 Sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, GUS, PFRON
•	 Współpraca z ZUS, US i PIP
•	 Obsługa biura
Wymagania:
•	 Praktyczne doświadczenie w obszarze kadr i płac min. 2 lata
•	 Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatkowych 

i ZUS
•	 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
•	 Znajomość programów kadrowo-płacowych, Płatnika 
•	 Dobra znajomość pakietu MS Office
•	 Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność
•	 Bardzo dobra organizacja pracy
•	 Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
Oferujemy:
•	 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•	 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanym kwalifikacji
•	 Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie CV mailem na adres: fu-
trex@futrex.com.pl lub dostarczenie do siedziby firmy Żdżary 1, 72-
100 Goleniów do 10-05-2017.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o Ochronie Da-
nych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn.zm.). Jednocześni 
e oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania da-
nych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg  
pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa  
odrębnej własności  lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 62,90 m2 

Trzecie piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  

Cena: 131.500 zł  Wadium: 13.500 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 08 maja 2017 r. do 
godz.1200 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej ko-
percie z napisem „Przetarg na lokal nr 1”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz 
potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017 r. o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wto-
rek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetar-
gu.  
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni 
od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone w  następnym dniu roboczym po roz-
strzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygry-
wający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwo-
ty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez Zarząd. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 
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• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną koło 
stadionu. 695 400 600

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
(57m2 parter) ul. Warszawaska 13. Tel. 
605 548 115 

• Wynajmę lokal w centrum Nowogar-
du 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Nowogard, ul. Asnyka działki pod zabu-
dowę do 1000 m2 od 55-69 zł za m2. 501 
307 666

•	 Sprzedam działki budowlane przy Asny-
ka o pow. 15 arów. 502 032 422 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. 601 
257 127 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 
mkw. z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 
856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działkę w Jarchlinie 9000 m2 
w centrum wioski. Cena 7,70 za m2. 696 
948 822 

•	 Zamienię dom wolnostojący w miej-
scowości Bienice 120m2 na mieszkanie 
trzypokojowe własnościowe w Nowo-
gardzie. Tel. 600 853 973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie. 721 145 910

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną w Ostrzycy 13 ar. 601 817 880 
Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 
100m2 pod działalność usługowo-han-
dlową. Tel. 605 336 228

• Wynajmę lokal w centrum Nowogar-
du 46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Do wynajęcia mieszkanie najchętniej 
dla odpowiedzialnego małżeństwa bez 
nałogów. 730 031 128 

•	 Do wynajęcia umeblowana kawalerka. 
698 548 788 po 15stej

•	 Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 026 406 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska. 
517 064 505 po 16stej

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
własnościowe. 668 927 296 

•	 Sprzedam działkę ogrodową ul. 15 lute-
go – tanio. 693 694 747 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe mieszka-
nie. Tel. 667 994 240

MOTOryZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i 
chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam SkODa OkTaVIa kOMBI 
– 1.6 101kM benzyna, 1999r. W ce-
nie dodatkowy komplet opon zimo-
wych na stalowych felgach, Tel. 507 
100 280 

•	 Sprzedam komplet opon używanych z 
felgami R15 65/195. 601 448 218

•	 Sprzedam Opel Corsa D rok produkcji 
2010/2011 wersja limitowana. Tel. 604 
774 854 

•	 Sprzedam opony zimowe 16stki do 
busa i rower. 605 468 190

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-

nar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym sta-
nie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 
502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – bla-
szak kompletna, opony 1200 x18. 500 
841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 
692 125 122 

•	 Usługi rolnicze: orka, talerzówka, siew 
agregatem, wałowanie, wukowanie łąk. 
508 404 704 

•	 Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

•	 Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 
tyg, Żabowo 13. 91 39 106 66, 502 530 
452 

•	 Sprzedam pszenżyto jare 700 kg. 799 
307 974 

•	 Sprzedam knurki. 515 406 298

•	 Kupię używany parnik i używany roz-
drabniacz bijakowy Bąk. 515 406 298

•	 Sprzedam ciągnik po remoncie C-330 
z przyczepką wywrotką nową. 696 807 
922 

•	 Sprzedam, wydzierżawię łąkę w Jeniko-
wie 1,5 ha.Tel. 601 780 470 

•	 Tanio sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vi-
nety. 799 307 974

•	 Sperzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika, przegra-
biarkę, lejek, sadzarkę i inne. 661633 977 

•	 Sprzedam jaja kur zielononóżek z natu-
ralnego chowu. 796 767 980

•	 Sprzedam łubin. 510 766 180 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄ-

TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROM-
TEX 668 151 516

• PraNIe-MaGIel,PraNIe DyWaNÓW, 
WykŁaDZIN, TaPICerkI MeBlOWeJ 
SaMOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ MaTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / la-
NOlINĄ/SPrZĄTaNIe: CZySZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• MONTaŻ MeBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIrMa USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• POlVaN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na naj-
lepszy blok. Tel. 731 517 928 

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 
250 383 GeO- GIS- PrOJekT Sp z o.o.

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

•	 Usługi koparką, wywrotką. 660 497 390

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 796 767 
980

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 aMBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 
dni w tygodniu godziny poranne. Mile 
widziani emeryci. Tel. 510 554 625

•	 Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 
608 647 119 

• Zatrudnię budowlańca Ukraińca z 
doświadczeniem zapewniam miesz-
kanie. 511 04 31 44 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza. 507 045 
404 

•	 Zatrunię na budowie. 608 817 214 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Opieka nad osobami starszymi godzi-
nowa. 796 061 284 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miej-
scu. Tel. 783 678 674 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
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• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-

dzie serwisowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z 
niemiec malo uzywane po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektro-
niczny wysoka jakosc niemiecka,do 
domku,domu wielorodzinnego,sklepu 
po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam łóżko sypialniane z matera-
cem, Wymiary 160x200cm używane, 
stan dobry cena 300 zł. 668509 795 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 
989

•	 Sprzedam akwarium 240 l. + szafka. 606 
261 850

•	 Sprzedam kanapotaczan (sprężyny) w 
idealnym stanie. 784 188 148

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 zł, Ka-
mera leśna 10MP Nowa - 420 zł., Odku-
rzacz - Dmuchawę do liści - 199 zł. Tel. 
503-005-554

•	 Sprzedam skuter inwalidzki marki Stri-
der używany. Tel. 609 925 161 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowo-
dem ładnie wybarwiony. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, 
stan jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 
502 385 935

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPrZeDaŻ 2 POkOJe 
PO reMONCIe, 51 M2, IV p.
rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ
GOleNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrMaTOr lOkalNy - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
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departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Simon Hall
1956. rOk reWOlTy

Jest rok 1956. Świat powoli otrzą-
sa się z powojennych traum. Nikita 
Chruszczow podczas XX Zjazdu 
KPZPR wygłasza słynny, wymierzo-
ny w nieżyjącego od trzech lat Stali-
na, referat „O kulcie jednostki i jego 
następstwach”, a Adolf Hitler zosta-
je urzędowo uznany za zmarłego. 
Barwne kontrkulturowe lata 60. do-
piero mają nadejść, ale już teraz 
świat ogarnia niepokój i bunt. Imre 
Nagy ogłasza wystąpienie Węgier z 
Układu Warszawskiego, Egipt na-
cjonalizuje Kanał Sueski, a w Pozna-
niu dochodzi do krwawo stłumio-
nych demonstracji robotników. W 
tym samym roku ukazuje się debiu-
tancki album Elvisa Presleya, firma 
IBM prezentuje pierwszy komercyj-
ny komputer z dyskiem magnetycz-
nym, a niespełna 16-letni Pelé de-
biutuje w barwach Santos FC. Od-
dział Fidela Castro ląduje na Kubie, 
a w Lugano odbywa się pierwszy 
Konkurs Piosenki Eurowizji.

W połowie lat 50. zeszłego stule-
cia świat znajduje się na krawędzi 
dramatycznych zmian. Dziesięć lat 
po zakończeniu II wojny światowej 
ideały, w imię których walczono z 
nazistowskimi Niemcami, dla wielu 
ostatecznie straciły swoją wiary-
godność i aktualność. Ludzie na ca-
łym globie zaczynają otwarcie wy-
rażać swój sprzeciw, wychodząc na 
ulice i chwytając za broń. Obrońcy 
„starego porządku”, których władza 
nagle została zagrożona, stają do 
bezwzględnej walki w jej obronie. 

1956. Rok rewolty to barwny por-
tret buntu o zawrotnej skali, który 
ogarnął wszystkie kontynenty i 
zmienił oblicze świata.

PIONOWO:
1. prycza
2. gatunek sardyny
3. paryski taniec
4. internat
5. obywatel Chorwacji
6. stolica Mali
7. dopływ Wołgi
8. wynalazek Gutenberga
9. prezydent Egiptu w latach 1970-
81
10. konny pododdział Kozaków
11. termin filozofii chińskiej
12. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
13. zabity przez matkę
14. ciężka tkanina
15. osuwisko
16. lewy dopływ Odry
17. utwór Chateubrianda
18. miękki, lekki metal
19. grał Colombo
20. uderzenie
21. Anna, aktorka z Krakowa

22. niejeden w muzeum
23. chudzina
24. postać biblijna
25. dawny puchar
26. kanton w Szwajcarii
27. samochód terenowy
28. wzniosły czyn
29. opracował katalog położeń 
gwiazd nieba południowego
30. na manele podróżnego
31. autor "Łowców skalpów"
32. mijają
33. unikat
34. dźwięk "A" obniżony o dwa pół-
tony
35. udzielają kredytów
36. kalif, zięć Mahometa
37. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych
38. miasto w Bułgarii
39. Pogorzelska, polska aktorka
40. ... "King" Cole
41. grecka bogini nieszczęścia
42. egipskie wzgórze kryjące ruiny

43. ruiny w Turcji
44. japońska mniszka buddyjska

POZIOMO:
45. komin wulkanu
46. mięso wieprzowe
47. poziomy uskok w licu ściany
48. część głowicy kolumny greckiej
49. budowlana kotew
50. film A. Kurosawy
51. wirnik silnika elektrycznego
52. marka samochodu
53. sąsiadka Panamy
54. zesłanie w Rosji carskiej
55. uwodziciel
56. dawane podczas ucieczki
57. wykaz dań w lokalu
58. miasto we Francji nad rzeką Can-
ce (dopływ Rodanu)
59. święcenia biskupie
60. Czarna Woda
61. płd. ramię deltowe Renu
62. fotel na biegunach
63. waluta Angoli

64. Indianie z Kanady
65. strój dla ziemniaka
66. wąż R. Kiplinga
67. urlopowy latem
68. kwestionariusz z pytaniami
69. proboszcz
70. gdzie trzeba się spieszyć
71. okrutny zwyczaj pochodzący z 
Indii
72. wyspa duńska
73. choroba jak rzeka
74. garaż masowej lokomocji
75. przeziębienia to np. kaszel
76. kolega fizyka
77. piłka za boiskiem
78. przejaw boga Re
79. masturbacja
80. dziewicza bogini łowów
81. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów

PODPOWIEDŹ: ANNONAY, ATON, 
ITYS, KAA, REID, URI. 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BIŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 16.00  i środę o 9.00 pod ratuszem.

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Bezdomnych nęka sen o 
szpadzie

Władysława Huget, Pelagia Felik-
siak, Angelika Konior, Zbigniew Ma-
chocki, Zofia Lepka, Renata Wier-
talak, Urszula Kaczmarek. Agniesz-
ka Skowrońska, Michał Furmań-
czyk, Maria Kloch, Zdzisława Cho-
cian, Halina Stefańska, Aneta Tam-
borska, Maria Sowińska, Natalia Fur-
mańczyk, Mirosław Galus, Krystyna 
Perdek, Danuta Skowron, Christia-
na Syfert, Genowefa Maćkowska, 
Grazyna Siedlecka, Justyna Gren-
da, Szymon Rybarczyk, Lucyna An-
drzejczak, Robert Kierzyk

Nagroda książkowa:  Angelika 
Konior

Zwycięzcy prenumerata: Rena-
ta Wiertalak, Genowefa Maćkowska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Kacper Skow-

roński, Lena Skryplonek, Kacper Da-
nicki, Madzia Skowrońska, Bartek Fe-
liksiak, Miłosz Wielgus, Nadia Gren-
da, Igor Grenda, Wiktoria Fluder

Zwycięzca:Lena Skryplonek
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz 

sporządzania pod względem zgodności 
z obowiązującymi wymogami tachografów cyfrowych,

 w tym ich kalibracji.

ul. Bohaterów Warszawy 71 (przy stacji kontroli pojazdów)
72-200 Nowogard  •  Tel. 91 39 20 524 wew. 28 

Zapraszamy pon. - pt. 7.00-18.00 

Tachografy 
PHU POMTOR II  Piwowarski Zdzisław 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5 s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 9

Pozyskali na oświatę... 
40 groszy !

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Tydzień Bibliotek

 s. 3

Głos w sprawie stadionu

OGłOszeniA

Rozmowa 
z Anetą 
Wysoszyńską 

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Handlowcy protestują 

Dlaczego znikają 
wystawki przed sklepami

Lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

Do wynajęcia 
pokoje 

dla pracowników 
z Ukrainy. 

509 528 688 

Towarzysz Szmaciak powrócił…
 s. 3

Pociski na 
Dworcowej

 s. 3
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nasza sonda    Kronika policyjna

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

01.05.2017 r. 
Godz. 13.30 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Długołęka, pomię-
dzy pojazdami Mercedes oraz 
VW. 

Godz. 20.50 
W miejscowości Dąbrowa No-

wogardzka kierujący samocho-
dem marki Toyota, Jarosław R. 
uszkodził ogrodzenie posesji. 
Znajdował się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,61 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

02.05.2017 r. 
Godz. 21.10
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzież paliwa, 
które miały miejsce w dniach po-
przednich. 

Godz. 21.15 
Kolizja drogowa na ul. Ponia-

towskiego, pomiędzy pojazdami 
Ford Focus i Mercedes. 

03.05.2017 r. 
Godz. 14.40 
Do wypadku drogowego doszło 

w pobliżu miejscowością Sąpolni-
ca, gdzie kierujący samochodem 
marki Seat Toledo uderzył w bok 
motocykla marki Kawasaki. 

04.05.2017 r. 
Godz. 11.00
W miejscowości Grabin, Leszek 

K. kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,82 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 12.00
Policjanci OPI ujawnili nie-

trzeźwego rowerzystę na ul. Bo-
haterów Warszawy. Łukasz P. 
miał 0,82 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 13.30 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Krasnołęka, po-
między pojazdem marki Opel 
Vivaro oraz motocyklem Yama-
saki. 

Godz. 15.30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Ford przez 
pojazd marki VW Golf 

Godz. 16.00
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Jarchlino, gdzie zerwaniu ule-
gło lusterko z samochodu mar-
ki Opel. 

05.05.2017 r. 
Godz. 10.50 
Powiadomienie o kolizji dro-

gowej na ul. Warszawskiej z 
udziałem pojazdu marki Merce-
des. 

Godz. 13.15 
Powiadomienie o kradzieży 

tablicy rejestracyjnej z pojazdu 
marki BMW na ul. Stolarskiej. 

06.05.2017 r. 
Godz. 15.00
Na ul. 15 Lutego doszło do ko-

lizji drogowej, pomiędzy pojaz-
dami Opel oraz VW. 
    

st. insp. Klaudia Gieryń 

 
                      Nowogard, dnia 06.03.2017 r. 

 

           Dzień Dziecka z Policją  

                                            
 

Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                   
zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funkcji 

Komendanta Komisariatu Policji w dniu 01.06.2017 r.  
 

poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Dzielnicowy w moich oczach” 
  
 

Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25.05.2017 r. do 
Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole 

 
   PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU:  
   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie; 
Kierowanie odprawą  
          Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie;    
          Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.  

Z okazji Tygodnia Bibliotek, który zaczął się wczoraj (poniedziałek, 8 maja), w ramach na-
szej co tygodniowej sondy, tym razem o wypowiedzi poprosiliśmy pracowników Bibliote-
ki Miejskiej w Nowogardzie, którzy przybliżyli nam  czym polega praca bibliotekarza w po-
szczególnych działach, jakie znajdują się w tej instytucji.

Wiesława Parzybut: Pracą w Bibliotece zajmuje się już od 1983 roku, 
czyli 34 lata. Od samego początku związana jestem z działem dziecię-
cym. W międzyczasie skończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim 
i awansowałam na starszego kustosza. Przekrój czytelników w dziale 
dziecięcym jest bardzo duży. Znajdziemy tu książki dla dzieci już od wie-
ku niemowlęcego. Przychodzą do nas także studenci głównie ze względu 
na literaturę fantasy. Również czytelnicy dorośli przychodząc ze swoimi 
pociechami często znajdują coś dla siebie. Staramy się przyciągnąć każde-
go czytelnika, jednak wypożyczalnia nastawiona jest głównie na czytelni-
ka dziecięcego i młodzieżowego. Dla naszych czytelników staramy się po-
zyskać książki, które były nagrodzone w IBIS. Wybieram się także na Tar-

gi Książki do Warszawy, aby tam zapoznać się z nowościami nie tylko książkowymi, ale także nowinkami tech-
nologicznymi. Co roku w naszym dziale organizuję konkurs czytelniczy dla dzieci w różnych kategoriach wieko-
wych, dzięki któremu dzieci zapoznają się z książkami i częściej czytają. 

Ewelina Kamińska: W Bibliotece pracuje już 
10 rok. Kiedy zaczynałam prace od razu trafi-
łam do czytelni dla dzieci i do tej pory tu pra-
cuje. Nasza praca polega na udostępnianiu ma-
teriałów dla dzieci, organizowaniu spotkań w 
czytelni, lekcji bibliotecznych czy konkursów. 
Kiedy mamy grupę dzieci, które przyszły do nas 
pierwszy raz, oprowadzamy ich po bibliotece i 
tłumaczymy, jak wygląda praca tutaj.

Danuta Matuszewska: W bibliotece pracu-
je już 26 lat, jednak tutaj w czytelni od ponad 
pół roku. Wspólnie z p. Eweliną organizujemy 
wszelkiego rodzaju akcje i spotkania dla dzie-
ci od przedszkolaków do gimnazjalistów. Co wtorek mamy „poranki malucha”, gdzie dzieci przychodzą i spoty-
kają się z rówieśnikami. Nie tylko czytamy im książki, ale także staramy się zapewnić im możliwość tworzenia 
prac plastycznych dostosowanych do ich wieku i zabaw związanych z tematyką danej książeczki. Dzięki „poran-
kom malucha”, dzieci robią tzw. pierwsze kroki w stronę przedszkola, nabyć śmiałości.

Lila Piaszczyk: Jestem bibliotekarzem 36 rok. Przyszłam do pracy 
po ukończeniu liceum. Pracując tutaj nabyłam wykształcenie w kie-
runku bibliotecznym. Nasz praca jest bardzo przyjemna. Czynimy 
pewnego rodzaju usługi dla ludności, w związku z czym ciąży na nas 
odpowiedzialność tego typu, że musimy odpowiednio dobrać książkę 
do czytelnika. Nie wypożyczymy starszej pani horroru, czy niepełnolet-
niemu człowiekowi książki typu „50 Twarzy Grey’a”. Powinnyśmy po-
siadać wiedzę, która pomoże naszym czytelnikom w rozwijaniu umie-
jętności, czy zgodnie z potrzebą napisania referatu, bądź wskazania 
odpowiedniego kierunku. W rożnych dziedzinach: czy to będzie filozo-
fia, język polski, fizyka, chemia czy nawet z zakresu ratownictwa. W 
naszym wydziale jest różnorodność książek. Powoli tworzymy też dział 
antykwaryczny, w którym znajda się książki na tyle ciekawe, interesu-
jące i stare ale z możliwością ich odratowania. 

Beata Kowalczyk: Pracuje w bibliotece 30 lat. Do 
niedawna pracowałam w dziale pedagogicznym, jed-
nak po przeniesieniu go pracuje w czytelni dla doro-
słych. Nasza praca polega przede wszystkim na wy-
szukiwaniu informacji dla czytelnika. Informacje by-
wają rzeczowe, bibliograficzne a także internetowe. 
My jesteśmy tu po to, żeby tych informacji udzielić. 
Tworzymy również kartoteki na podstawie czaso-
pism, które tutaj gromadzimy. Jesteśmy także odpo-
wiedzialne za wystawy tematyczne.

Katarzyna Rasowska: W bibliotece pracuje nie-
długo, ponieważ niecałe 2 i pół roku. Wcześniej pra-

cowałam na filii Żabowo i Wierzbięcin, a od dwóch miesięcy jestem w czytelni dla dorosłych. Wspólnie z p. Be-
ata tworzymy kartoteki dokumentów życia społecznego, czyli wszelkie informacje o naszym mieście, o naszej 
placówce i o wszystkim, co jest związane z życiem lokalnym. Mamy tez udostępnione komputery, gdzie można 
połączyć się z internetem a także coś wydrukować czy zeskanować. Ze swojej strony jestem także odpowiedzial-
na za prowadzenie strony internatowej biblioteki. 

DŚ

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Marian Kłos: lat 84, zmarł 05.05.2017 r., pogrzeb odbył się 
08.05.2017r., na cmentarzu w Dobrej. 

Lech Głogowski: lat 74, zmarł 06.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 
10.05.2017r., o godz. 14.00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
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W związku z włamaniem do biur firmy w No-
wogardzie przy ul. Armii Krajowej w nocy z 

28/29.04.2017r. Proszę o zgłoszenie się ewentu-
alnych świadków, bądź osób, które mają jakie-
kolwiek informacje na ten temat. Każda infor-
macja mile widziana. Nagroda dla osoby, która 
umożliwi ustalenie sprawcy. Wiadomość proszę 
przekażać do wlaściciela biura tel. 509 528 688 

Dyskrecja zapewniona. 

Handlowcy protestują

Dlaczego znikają przed-sklepowe wystawy towarów?
Nowogardzcy handlowcy, wystawiający dotychczas towary przed swoimi sklepami, likwidują te „wystawki” z powodu wysokiej opłaty, jakiej zażądał od 
nich Urząd Miejski. 

1 marca Rada Miejska w No-
wogardzie, na wniosek lokalnych 
handlowców, podjęła decyzje o 
podwyższeniu stawki opłaty tar-
gowej za prowadzenie handlu w 
innych miejscach aniżeli targo-
wisko miejskie. Celem tej nowej 
regulacji było ograniczenie „dzi-
kiego” prowadzenia handlu czę-
sto przez przyjezdnych sprzedają-
cych, a także odpowiednie obcią-
żenie opłatami takiej działalno-

ści w stosunku do tej, którą pro-
wadzą handlujący na targowisku 
czy we własnych punktach sprze-
daży. Niestety w wyniku niepre-
cyzyjnego przygotowania przez 
Urząd i burmistrza tej uchwały z 
dnia 1 marca (to burmistrz zgod-
nie z ustawą przygotowuje pro-
jekty uchwał na posiedzenia rady) 
okazało się, że nowej istotnie wyż-
szej opłacie za handel (od 200 do 
500 zł dziennie) ma podlegać tak-

że ten handel przed sklepami pro-
wadzony przez ich właścicieli. Co 
prawda dotychczas ponosili oni za 
wystawianie towarów przed skle-
pem także opłatę, ale przy staw-
ce 10 z dziennie nie było to pro-
blemem. Ponieważ zaistnienie ta-
kiego stanu rzeczy nie było zgod-
ne z intencją, jaka przyświecała 
radnym gdy przyjmowali uchwa-
łę zwiększającą stawki za han-
del uliczny, to na sesji w dniu 26 
kwietnia Rada podjęła uchwałę o 
wyodrębnieniu kategorii miejsca 
bezpośrednio przylegającego do 
budynku lub lokalu, do którego 
sprzedawca posiada tytuł prawny 
i ustaleniu dla działalności, w tym 
miejscu poprzedniej stawki, czyli 
10 zł za dzień.

Niestety to nie koniec
Jak się jednak okazało i ta re-

gulacja nie zakończyła tematu. 
Uchwała z dnia 1 marca o zwięk-
szeniu stawek zaczęła bowiem 
obowiązywać 1 maja, natomiast 
ta z 26 kwietnia zacznie obowią-
zywać dopiero po wpisaniu jej do 

Dziennika Urzędowego, co się sta-
nie prawdopodobnie na początku 
lipca. Na dodatek Urząd, mimo 
świadomości stanu rzeczy (spo-
wodowanego również niedbało-
ścią o ważne szczegóły urzędni-
ków przygotowujących uchwały), 
zaczął wyjątkowo gorliwie egze-
kwować podwyższone opłaty od 
właścicieli sklepów z wystawka-
mi, co spowodowało, że posiada-
jący je handlowcy, wycofują się z 
tej formy prezentacji towaru, jako 
mało opłacalnej. Ponadto, jak nas 
informują niektórzy handlowcy, 
urzędnicy kwitują ich zastrzeże-
nia stwierdzeniami, że wszystkie-
mu winni… radni. Napuszczanie 
obywateli na radnych to już „sta-
ły element gry” nowogardzkiego 
Ratusza.  Ma ono nie tylko po-
kryć nieudolność urzędu kiero-
wanego przez burmistrza Czaplę, 
ale także dyskredytować i oczer-
niać radnych, którzy w większości 
nie należą do politycznego zaple-
cza Czapli. Jak się już nie raz oka-
zało, żadna sprawa publiczna, ani 

żaden interes społeczny, nie jest 
ważniejszy od tego klanowego in-
teresu SLD i jej szefa. 

Czy można zaradzić proble-
mowi 

Oczywiście zapewne jest moż-
liwe znalezienie takiego rozwią-
zania, aby handlowcy- prowadzą-
cy handel przed własnymi sklepa-
mi w okresie przejściowym mię-
dzy 1 maja, a dniem, w którym za-
cznie obowiązywać nowa regula-
cja (czyli około 1 lipca) nie musie-
li ponosić kosztów, które maja ob-
ciążać tylko rzeczywistych ulicz-
nych handlarzy i w konsekwencji, 
aby ich „wystawki” mogły powró-
cić na swoje miejsce. Radni, z któ-
rymi rozmawialiśmy w tej sprawie 
są gotowi przyjąć w trybie nad-
zwyczajnym jakąś odpowiednią 
regulację tymczasową. Ale odpo-
wiednie projekty musi przygoto-
wać i złożyć burmistrz. I dobrze 
by było, aby nad tym pracował, a 
nie nad nieprzyzwoitym knuciem. 
Będziemy sprawę monitorować. 

Red. 

Akcja saperów przy ul. Dworcowej 

Znaleźli pociski sprzątając magazyn
Kilka starych pocisków artyleryjskich zabezpieczyli w minioną niedzielę saperzy, w jednym z magazynów należących dawniej do PKP, przy ul. Dworcowej. 

Pociski znalazł obecny właści-
ciel nieruchomości, porządku-
jąc wnętrza magazynu, przed roz-
biórką budynku. 

-Wspólnie z kolegą sprzątali-
śmy magazyn i nagle zobaczyli-
śmy, że w rogu leży kilka sztuk po-
cisków. Natychmiast zadzwoni-
łem na policję- mówi Robert Gry-
gowski, właściciel budynku przy 
ul. Dworcowej, zwanego przez 
mieszkańców „rampą”. 

Policja o sprawie powiadomi-
ła Patrol Saperski z 5. Pułku Inży-
nieryjnego w Szczecinie. Saperzy 
zabezpieczyli znalezisko w minio-
na niedzielę (7 maja). Wszystkie 
bezpiecznie przenieśli do opan-
cerzonego samochodu. Następnie 
pojechali na poligon, gdzie amu-
nicja została zdetonowana. 

Nie wiadomo dokładnie z ja-
kiego okresu pochodzą znalezio-
ne pociski, ani też skąd wzięły się 

w magazynie. Zdaniem pracują-
cych na miejscu saperów pociski 
nie powstały jednak wcześniej jak 
w latach 70-tych. Możliwe więc, 
że leżały tu przez kilkadziesiąt lat. 
Mogły też być znalezione w inny 
miejscu, a tutaj zostać kiedyś zło-
żone. Później ktoś o nich zapo-
mniał, aż do czasu gdy w budyn-
ku pojawił się nowy gospodarz i 
zaczął porządkować wnętrze ma-
gazynu. Dobrze, że tak się stało. 
Strach pomyśleć co byłoby gdy-
by amunicja wybuchła w trakcie 
prac rozbiórkowych, jakie tutaj 
wkrótce się rozpoczną. 

MS
Fot. Freedron.com

Saperzy rozpoczynają niedzielną akcję, wchodząc ostrożnie do budynku

Pociski, które znaleziono w magazynie przy ul. Dworcowej

Właściciele tego sklepu ogrodniczego zrezygnowali z wystawiania towaru przed 
swoim punktem handlowym
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nowa tradycja…

Burmistrz przestał przychodzić na Radę Miejską
Po raz kolejny w obradach sesji Rady Miejskiej nie wziął udziału burmistrz Robert Czapla. Podczas ostatniego posiedzenia na sali nie było też kierowni-
ków wydziałów w UM. Czy to jakaś nowa tradycja, którą próbuje w samorządzie zakorzenić Robert Czapla, burmistrz Nowogardu?  

Burmistrz Robert Czapla już 
od jakiegoś czasu albo nie poja-
wia się na sesjach oraz komisjach 
Rady Miejskiej. Dotyczy to nie tyl-
ko sesji, które zwoływane są zgod-
nie z przyjętym przez radę harmo-
nogramem. Włodarza miasta nie 
było nawet na sesji, którą Prze-
wodniczący zwołał na jego wnio-
sek. Było to 12 kwietnia. 

Robert Czapla nie pojawił się 
także na ostatniej sesji RM, która 
odbyła się 26 kwietnia. Mało tego, 
na tym posiedzeniu nie pojawili 
się również kierownicy wydziałów, 
którzy zwykle obecni na sesji słu-
żyli swoja wiedzą, a co najważniej-
sze referowali uchwały, wyjaśnia-
jąc niekiedy zawiłe kwestie mery-
toryczne poszczególnych projek-
tów uchwał. Sprawa była o tyle za-
skakująca, że w porządku obrad 
znalazły się również sprawozdania 
instytucji podległych UM, jak np. 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Rad-
ni głosowali i ten dokument pod 
nieobecność szefowej OPS na sali 
obrad. Podczas obrad włodarza 
gminy reprezentował jego zastępca 
Krzysztof Kolibski, skarbnik gmi-
ny Marcin Marchewka oraz sekre-
tarz Agnieszka Biegańska-Sawicka. 
To do nich radni kierowali zapyta-
nia i interpelacje. Dopiero pod ko-
niec sesji na salę przybyli kierow-
nicy poszczególnych wydziałów, 

którzy w merytoryczny sposób od-
powiedzieli na pytania radnych. 
Po udzieleniu informacji urzęd-
nicy salę obrad opuścili.  Nieofi-
cjalnie dowiedzieliśmy się, że nie-
obecność urzędników na Sali nie 
była przypadkowa. Mieli oni do-
stać przykaz, aby w obradach nie 
brać udziału, a pojawić się na sesji 
dopiero w punkcie „odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania radnych”. 

Zdaje się zatem, że burmistrz 
Robert Czapla wprowadził nową 
tradycję w naszym samorządzie.  

MS
Nasz komentarz: 
Zgodnie ze statutem gminy rad-

ni mają prawo żądać od burmi-
strza obecności na posiedzeniach 
rady - to bowiem do organu wy-
konawczego radni zadają pyta-
nia, nie tylko odnośnie zgłasza-
nych przez mieszkańców proble-
mów, ale przede wszystkim pro-
jektów uchwał, których w więk-
szości (bo tak wynika z przepisów) 
inicjatorem i autorem jest bur-
mistrz. Obecność włodarza miasta 
na obradach sesji ma też nie tyl-
ko formalno-prawne uzasadnie-
nie, ale też ustrojowe. Rada gmi-
ny, jako w domyśle organ mający 
na celu także patrzeć na ręce wła-
dzy wykonawczej, może mieć po-
ważne kłopoty z wykonywaniem 
mandatu społecznego, kiedy bur-

mistrz ograniczy relację z radny-
mi niemalże do zera. Tak dzieje się 
właśnie od pewnego czasu w No-
wogardzie. Nie jest tajemnicą, że 
urzędnikom zabrania się infor-
mowania radnych o działaniach 
gminy i wszystko sprowadzono 
do formy  pisemnej. Taka  „polity-
ka epistolarna” na poziomie Gmi-
ny to karykatura jakiejkolwiek de-
mokracji. Radni (oczywiście poza 
tymi z partii burmistrza) nie są też 
zapraszani na uroczystości, które 
organizuje burmistrz. Pracowni-
cy urzędu podlegli burmistrzowi 
z tzw. wydziału propagandy usta-
wicznie obrażają radnych posłu-
gując się przy tym knajackim języ-
kiem. Zdaje się zatem, ze R. Cza-
pla idzie już na całość, skanda-
licznie upolitycznia lokalny sa-
morząd  i odmawia współpracy 
z radą jako ustawowym organem 
tego samorządu. Spersonalizowa-
nie władzy zostało więc doprowa-
dzone do absurdu co powoduje, że 
na pierwszym miejscu nie jest do-
bro publiczne i odpowiedzialność 
ustawowa ale prywatne „rozegra-
nie” realnego czy wyimaginowa-
nego przeciwnika. Pytanie tylko 
czy burmistrz zapomniał, że radni 
również tak jak on, są wybrani w 
wyborach powszechnych i repre-
zentują tysiące obywateli. 

Red. 

Na miejscu burmistrza, już nie po raz pierwszy w trakcie sesji siedzi wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski (obok Przewodniczącego RM Piotra Słomskiego)

Te krzesła do tej pory zajmowali kierownicy wydziałów UM i jednostek podległych 
gminie. Podczas ostatniego posiedzenia RM krzesła te jednak po razy pierwszy w 
historii samorządu były puste

kolejne dobre wieści z regionalnego lotniska

Rekordowy I kwartał 2017 roku 
Dla szczecińskiego lotniska I kwartał 2017 roku, okazał się rekordowym pod względem ilości obsłużonych pasażerów. W pierwszych trzech miesiącach na-
sze zachodniopomorskie lotnisko obsłużyło 106 691 pasażerów, co stanowi wzrost w stosunku do I kwartału 2016 roku o 14,08 %.

Regionalny port lotniczy od lat 
notuje kolejne rekordowe kwoty 
przewozowe i to zarówno w ruchu 
pasażerskim, jak i towarowym. Sy-
tuacja ta jest, co prawda typowa na 
wielu krajowych lotniskach regio-
nalnych (poza „niewypałami”, jak 
Radom czy od dawna deficytowy-
mi jak Bydgoszcz, Łódź czy Babi-
goszcz), ale dynamika procentowa 
naszego portu należy do najwyż-
szych. W różnych okresach róż-
ne czynniki decydują o kolejnych 
wzrostach. Tym razem w I kwarta-
le decydujące znaczenie na wzrost 
ruchu pasażerskiego miało:

rekordowe, jak na I kwartał wy-
pełnienie samolotów rozkłado-
wych

zwiększenie, przez    Polskie Li-
nie Lotnicze LOT częstotliwości 
operacji do Warszawy, z 2 do 3 rej-
sów dziennie

znaczny   wzrost ilości pasaże-

rów tranzytowych (via Warszawa), 
korzystających z dynamicznej roz-
budowy siatki połączeń przez PLL 
LOT na swoim lotnisku hubowym 

uruchomienie, od 26 marca, 
przez linie lotnicze Ryanair, co-
dziennych regularnych połączeń 
do Warszawy. 

W sezonie letnim, w ramach 
siatki połączeń czarterowych biu-
ro podróży Itaka oferuje połącze-
nia na Kretę, Korfu do Bułgarii i 
Albanii,  natomiast za pośrednic-
twem biura podróży Rainbow To-
urs będziemy mogli wypoczywać 
w  Chorwacji, Czarnogórze oraz 
Bośni i Hercegowinie.    

A  od października 2017 roku, 
dzięki linii Ryanair, ze szczeciń-
skiego lotniska będziemy mogli 
polecieć do Edynburga.

Wszystkie te informacje, po-
zwalają przypuszczać, że cały 2017 
rok zakończy się ilością obsłużo-

nych pasażerów na poziomie 580-
600 000, co będzie stanowiło ko-
lejny rekord w historii Portu Lot-
niczego Szczecin-Goleniów imie-
nia NSZZ Solidarność. 

 Z pozdrowieniami lotniczymi 

Elwira Borecka (Postrożna)
Marketing Department
Zdjęcie z   26 marca, pierwszy 

odlot na uruchomionym przez li-
nie lotnicze Ryanair, codziennych 
regularnych połączeń do Warsza-

wy. Jest to po Gdańsku i Wrocła-
wiu trzecia wewnątrz-krajowa li-
nia tego tzw. taniego przewoźnika 
operującego z polskich lotnisk do 
wielu miast europejskich.  
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40 groszy na oświatę

Żenada goni żenadę
Nowogardzka władza gminna pozyskała w ciągu 8 lat unijnych środków na oświatę w kwocie 40 groszy na mieszkańca, co dało naszemu samorządowi za-
szczytne 500 miejsce w kraju na 506 sklasyfikowanych gmin. Tymczasem lokalny festiwal propagandy sukcesu trwa w najlepsze.

Było już bardzo źle...
Kilka tygodni temu przed-

stawialiśmy krajowe zestawie-
nie Gmin w zakresie kwot pozy-
skanych przez gminnych włoda-
rzy z Funduszy Europejskich w 
latach 2007-2015 na inwestycje, 
w tym infrastrukturalne. Nasza 
Gmina z żenująco niską kwotą, 
nieco ponad 3 zł w przeliczeniu 
na mieszkańca, zajęła w tym ze-
stawieniu 546 na 580 gmin miej-
skich w kraju. Dla porównania 
średnio stojący w tym rankingu 
Goleniów pozyskał w tym okre-
sie prawie 200 zł na mieszkańca, 
a wysoko notowana w rankingu 
gmin wiejskich Osina (104 miej-

sce na prawie 1500 gmin wiej-
skich) pozyskała ponad 700 na 
mieszkańca. Trzeba tutaj zazna-
czyć, że w zakresie finansowania 
ze środków unijnych infrastruk-
turalnych działań inwestycyj-
nych, prowadzonych przez Gmi-
ny, to najlepsze lata  mamy już za 
sobą. W aktualnej perspektywie 
wydatkowej środki na to prze-
znaczone są znacznie mniejsze. 
Można więc stwierdzić,

że nasza Gmina straciła bez-
powrotnie udział w historycz-
nym procesie finansowania 
ze środków Europejskich wy-
datków inwestycyjnych prze-
znaczonych na budowę dróg, 

oczyszczanie ścieków czy tabor 
komunikacyjny, a także inwesty-
cji sportowo-rekreacyjnych, w 
tym aquaparków, itp.

...a w oświacie jest jeszcze go-
rzej

W tych dniach zostało opu-
blikowane inne zestawienie, a 
dotyczące tym razem pozyska-
nych przez samorządy środków 
zewnętrznych w latach 2007-
2015, przeznaczonych na bieżą-
ce funkcjonowanie oświaty. Nie 
jest to co prawda główny stru-
mień funduszy zewnętrznych, 
które płyną do samorządów w 
tym do gmin (główny wymie-
niliśmy wyżej) ale dla niektó-

rych samorządów są to kwoty 
bardzo znaczące. W trzech gmi-
nach (dwóch wiejskich i jednym 
niewielkim miasteczku) to w su-
mie ponad 1000 zł w przelicze-
niu na mieszkańca. W 67 samo-
rządach dotacje wyniosły łącz-
nie ponad 400 zł na mieszkańca, 
a w 695 ponad 100 zł. A ile po-
zyskała nasza gmina? Tu nie ma 
niespodzianki - w okresie 2007-
2015 pozyskaliśmy w przelicze-
niu na mieszkańca zaiste za-
wrotną kwotę 41 groszy! Dało 
to Gminie Nowogard 500 miej-
sce na 506 sklasyfikowanych 
gmin w Polsce, w kategorii gmin 
miejskich. Oczywiście wyprze-
dzają nas sąsiednie gminy i tak 
w Osinie pozyskano prawie 50 zł 
na mieszkańca, natomiast w Go-
leniowie aż 252 zł! W załączeniu 
graf, który pozwala wizualnie 
zobaczyć miejsce Nowogardu w 
omawianym zakresie, w odnie-
sieniu do okolicznych Gmin.

W powiecie zrobili swoje
W omawianej klasyfikacji uję-

to nie tylko gminy, ale w odręb-
nym zestawieniu porównano 
między sobą także powiaty. Jak 
wiadomo dla szkół ponadgim-
nazjalnych organami prowadzą-
cymi są właśnie powiaty, dlate-
go one również pozyskują środ-
ki unijne na oświatę, przygoto-
wując różne projekty dotyczące 
podległych im szkół. W Nowo-
gardzie powiat  goleniowski pro-
wadzi  LO nr 1, ZSP na ul. Ponia-
towskiego i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. Zgod-
nie z naszym zestawieniem po-
wiat goleniowski w latach 2007-
2015 pozyskał środków unij-
nych na bieżące zadania, w pod-
ległym mu placówkach oświa-
towych w kwocie 75 złotych w 
przeliczeniu na mieszkańca (per 
capita). Dało to naszemu powia-
towi  wysokie 42 miejsce w kra-
ju ale już pierwsze w wojewódz-
twie zachodniopomorskim!
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Zarząd Klubu Żeglarskie-
go „KNAGA” w Nowogardzie                                                
zaprasza członków i sympaty-
ków Klubu  na Walne Zebranie                                                                  
połączone z otwarciem sezonu 
żeglarskiego 2017.                                          

12 maja (piątek), godz. 17 ºº,  
przystań klubowa.

Ogłoszenie PTN Nowogard

Informacja dotycząca wystawy „Pieniądze Polski i świata” 
11.05.2017 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie.

Szanowni Państwo. W związku z ograniczoną powierzchnią wy-
stawy, informujemy, że zapraszamy na wystawę tylko  gości z zapro-
szeniami oraz dawnych i obecnych członków Koła PTN Nowogard, 
oraz członków Klubu Kolekcjonerów w Nowogardzie. Jednocześnie 
informujemy, że od 12 maja do 30 maja, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00 – 18.00 wystawa będzie dostępna dla osób in-
dywidualnych oraz grup zorganizowanych. Serdecznie zapraszamy. 

Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera  
w Nowogardzie  

oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego  

zapraszają na wystawę
„Pieniądze Polski i świata”

Wystawa odbędzie się w dniach 11- 30 maj 2017 r. 
w sali wystawowej biblioteki. 

Dostępna w godz. od 10.00 do 18.00

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 11 maja o godz. 17.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Plac Wolności 8 w Nowogardzie

                   Serdecznie zapraszamy!

Nasz komentarz
No cóż, powyższe liczby są nad wyraz 

jednoznacznie wymowne. Ale stają się 
one jeszcze bardziej wymowne w swym 
tragizmie w zakresie „dokonań” nowo-
gardzkiej władzy, gdy uświadomimy so-
bie rzeczywistość jaka się za nimi kryje. 
Gdy uświadomimy sobie zwłaszcza kto 
i czego został pozbawiony w wyniku że-
nujących zaniedbań i nieudolności bur-
mistrza tej Gminy. Burmistrza, ponie-
waż to od jego zapobiegliwości jako orga-
nu prowadzącego, zależy czy nowogardz-
kie dzieci mają w obszarze gminnej usłu-
gi oświatowej, istotnie gorsze warunki 
rozwojowe, od ich rówieśników w innych 
gminach i to nawet tych sąsiednich. Nie-
stety mają znacznie gorsze warunki. Jeśli 
bowiem w Goleniowie w ciągu 8 lat do-
finansowano ze środków zewnętrznych 
działania oświatowe kwotą 252 zł per ca-
pita, a w Nowogardzie kwotą per capita 
41 groszy to znaczy, że prawie całe poko-
lenie dzieci w Nowogardzie pozbawio-
no nieodwracalnie (młodość się nie po-
wtórzy) pewnych istotnych, z punktu wi-
dzenia ich  przyszłości, szans i możliwo-
ści. Wielokrotnie wykazywaliśmy brak ze 
strony organu prowadzącego szkoły, czy-
li nowogardzkiego magistratu, dbało-
ści o jakość kształcenia, brak  jakiejkol-
wiek polityki oświatowej. Skutkowało to 
marnymi wynikami nauczania, co ujaw-
niało się corocznie podczas testów egza-
minów gimnazjalnych, czy wreszcie eg-
zaminów maturalnych (jedyny wyjątek, i 
to z tych potwierdzających regułę, to wy-
niki LO nr 2). Teraz mamy kolejne ozna-
ki kompletnego zaniedbania obowiąz-
ku zapobiegliwości w obszarze oświaty 
przez burmistrza i jego aparat. W zamian 
za to nie brakuje zapobiegliwości i ponad 
wszelką miarę przyzwoitości wydatkowa-
nia publicznych pieniędzy na propagan-
dę sukcesu. Tam starcza i na kilka etatów 
i na inne koszty manipulacyjne krzewie-
nia manipulacji. Zapewne głosujący na 
tego burmistrza w wyborach nie zdawa-
li sobie sprawy, że na szale tej wygranej z 
drugiej strony położyli przyszłość eduka-
cyjną swoich dzieci i nie tylko, to 
jeszcze kilka innych przyszłości.              

red
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Osobowość typu kreatura

Towarzysz Szmaciak powrócił…
W ubiegłym tygodniu nowogardzki magistrat popisał się, kolejnym już w bogatym bardzo 
tutaj zestawie, ordynarnym paszkwilem. 

Tym razem plunięto stamtąd 
(dokładnie z wydziału propagan-
dy) pełną gębą w stronę miejsco-
wego, zasłużonego dla lokalnej 
społeczności kapłana. Posłużo-
no się przy tym  przy tym bez ja-
kiejkolwiek żenady kłamstwem i 
manipulacją co do faktów. Nie-
dopuszczalność zawodowa i 
etyczna takich zachowań  urzęd-
ników publicznych jest aż nadto 
oczywista w każdym cywilizo-
wanym społeczeństwie. Ale ina-
czej jest w kołchozie. Tam wła-
dza nagminnie nadużywa wła-
dzy i nie liczy się ani z prawami 
obywatelami ani zasadami etycz-
nymi czy chociażby prawidła-
mi dobrego wychowania i kul-
tury. Taka psychopatyczna wła-
dza produkuje także wokół sie-
bie i na swoje usługi szczegól-
ne typy osobowościowe. Można 
takie osobowości określić jako: 
osobowość typu kreatura. Zna-
ny w swoim czasie satyryk  Ja-
nusz Szpotański w swoim dziele 
życia pt. „Towarzysz Szmaciak”, z 
niepowtarzalnym mistrzostwem 
przedstawił literacką charakte-
rystykę takich osobowości. Ni-
żej tylko niewielki fragment tego 
obszernego poematu Szpotań-

skiego. Dedykujemy go szcze-
gólnie tym pracownikom nasze-
go nowogardzkiego  magistratu 
i podległym mu instytucji, któ-
rym przyszło ze współczesnymi 
lokalnymi Szmaciakami praco-
wać i muszą stale się za nich nie 

tylko wstydzić przed kulturalny-
mi ludźmi, ale jeszcze doznawać 
szeregu przykrości z powodu 
tych cech Szmaciaka(ów), któ-
re w poniższym fragmencie tak 
charakteryzuje Szpotański:     

Okładka książki zawierający poemat Janusza Szpotańskiego

Kto to będzie  u nas  lokalnym 
„panem” z tekstu Szpotańskiego, a 
kto gotowym do każdej podłości, 
sługusem Szmaciakiem, zapew-
ne wszyscy - zwłaszcza pracujący 
w magistracie  doskonale wiedzą. 
Dobra literatura nie wymaga do-
datkowych wyjaśnień  

Opracował Marek Słomski  
Notka biograficzna
Janusz Szpotański, zmarły w 

2001 roku w Warszawie poeta, sa-
tyryk, krytyk, tłumacz a ponadto 
szachista z tytułem mistrza kra-
jowego. Był autorem prześmiew-
czych poematów komicznych, 
w których z wdziękiem szydził z 
rządzących w PRL prominent-
nych działaczy PZPR. Towarzysz 
Szmaciak to ironiczne, dzieło, bę-
dące swoistą kwintesencją jego 
twórczości. 

….Dziwna to rzecz: bo chociaż Szmaciak
nieokiełzanym jest tyranem,

to zawsze ma on mokro w gaciach,
ilekroć staje przed swym panem.

Podwładnych swych za lada sprzeciw
zmiażdży, rozszarpie na kawały,

ale na myśl, że pan brwi zmarszczy,
robi pokorny się i mały.

Jakiś atawizm tajemniczy
musi się kryć w tym wszystkim na dnie —

on z niższym nigdy się nie liczy,
przed wyższym zawsze na twarz padnie!

Owszem, obszczeka go na boku,
a nawet nóż mu w plecy wbije —
lecz gdy się nagle pan odwróci,
Szmaciak już czołga się i wije.
Ach, bo to tylko są pozory —

ten absolutyzm samozwańczy!
Szmaciak jest w głębi duszy sługus
i tak, jak zechce pan, zatańczy!.....

Warszawa, 05.05.2017

List otwarty do mediów
W nocy z 28 na 29 kwietnia zo-

stała przekroczona kolejna granica 
w agresywnej działalności organi-
zacji pseudo-ekologicznych walczą-
cych o prawa zwierząt. W miejsco-
wości Gauja znajdującej na Łotwie 
nieznani sprawcy bezprawnie wtar-
gnęli na fermę norek i wypuścili kil-
kaset zwierząt głównie samic, któ-
re osierociły nowonarodzone szcze-
nięta. 

Ten akt eko-terroru w efekcie do-
prowadzi do śmierci zarówno zwie-
rząt, które zostały uwolnione jak i 
szczeniaków, które zostały w klat-
kach. Norka hodowlana nie jest 
przystosowana do życia poza ho-
dowlą. Zwierzęta te nie posiadają 
cech pozwalających im na samo-
dzielne przetrwanie w naturalnym  
środowisku. 

Tysiące szczeniąt, które pozostały 
w klatce zostały skazane na śmierć. 
Nie są w stanie przeżyć początko-
wego okresu życia bez swoich ma-
tek, ponieważ tylko ich mleko może 
zapewnić im przetrwanie. Nie ma 
możliwości, aby jakakolwiek kar-
ma była je w stanie zastąpić. 

Jako związek zdecydowanie po-

tępiamy tego rodzaju działalność, 
która według pseudo-ekologów ma 
przyczynić się dobrostanowi zwie-
rząt, a tak naprawdę skazuje je na 
śmierć. Wydarzenia z Łotwy poka-
zują do czego prowadzą nieodpo-
wiedzialne działania aktywistów, 
którzy zaślepieni w swojej ideolo-
gii odrzucają wiedzę naukową do-
tyczącą hodowli zwierząt, jedno-
cześnie inspirując wiele grup do tak 
barbarzyńskich czynów. 

W toczącej się w Polsce deba-
cie dotyczącej hodowli zwierząt fu-
terkowych również można zauwa-
żyć tak radykalne poglądy nama-
wiające do bezprawnego wypusz-
czania zwierząt znajdujących się w 
hodowlach. 

W ostatnim czasie jedna z orga-
nizacji pseudo-ekologicznych opu-
blikowała mapę hodowli zwierząt 
futerkowych w Polsce. Mamy na-
dzieję, że nie posłuży ona jako na-
rzędzie do podobnej tragedii jak 
miała miejsce na Łotwie. 

Branża hodowców zwierząt fu-
terkowych w Polsce pozostaje 
otwarta na debatę o warunkach 
hodowli zwierząt i dbania o ich do-

brostan. Jednak ponownie pragnie-
my podkreślić, iż potępiamy wszel-
kie akty eko-terroru prowadzące w 
efekcie do śmierci zwierząt w mę-
czarniach. 

Mamy nadzieje, że język deba-
ty na temat hodowli zwierząt fu-
terkowych w Polsce będzie podążał 
w stronę dialogu, a zwierzęta hodo-
wane na polskich fermach nigdy nie 
zaznają takich cierpień jakie spo-
tkały je ostatnio na Łotwie. 

W związku z tym zwracamy się 
do mediów z prośbą o nagłośnienie 
tej tragedii, ponieważ liczymy na 
to, że nasza reakcja podniesie świa-
domość społeczną dotyczącą bez-
prawnego uwalniania zwierząt z 
klatek co bezpośrednio pomoże za-
pobiec podobnej tragedii. 

Daniel Chmielewski     
Prezes 

Polskiego Związku 
             Zwierząt Futerkowych                          

 
Kamil Chojnicki

Wiceprezes 
Polskiego Związku 

Zwierząt Futerkowych

- Oddam wersalkę w dobrym stanie, tel. 796 835 492
-Przyjmę podpórkę kołową (wózek na zakupy i do siedzenia), tel: 514 322 170
-Oddam biurko pod adresem Gen. Bema 37/3, parter, Kłaczyński
-Oddam komplet mebli w tym m.in. fotele, stół, kanapa. Oddam także sprzęty RTV 

i AGD – tel. 695 403 158
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę au-

tomatyczną – Tel. 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, dy-

wan, wersalkę - Tel. 723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – Tel. 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – Tel. 517 636932
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego 

Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do 
redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – Tel. 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu przy świe-

tlicy wiejskiej w Korytowie. Tel. 607 690 741
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce Tel. 728 815 148
Oddam kotka rasowego w dobre ręce. Kotek jest zadbany, szczepiony, odrobaczony 

i wychowywany z psem Tel. 601 172 993 
Przyjmę koncentrator tlenu przenośny. Tel. 607 137 136
Znaleziono rower kilka miesięcy temu, oddam go. Tel. 601 89 35 14 
Oddam szafkę wiszącą i szafkę stojącą z szufladami, kolor biały. Tel. 501 549 818
Oddam półko tapczan rozkładany. Tel. 694 958 247
Oddam dwa fotele w stanie dobrym. Tel. 601 324 551 
Potrzebuje łóżeczka i ubranek dla niemowlaka. 723 970 460
Oddam biurko. 79 59 77 965
Oddam 12 łóżek (dla pracowników, do hotelu itp.). Tel. 508 312 261
Przyjmę tapczan. 782 407 851 
Potrzebuję komputer stacjonarny. 723 970 460 
Oddam monitor i klawiaturę z myszką. 733 794 989
Przyjmę wózek inwalidzki. 506 638 789 
Oddam trzymiesięczną suczkę labradra. 534 310 634
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżny sobie
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R e k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Stadion Miejski - burmistrza 
czy mieszkańców?
Poniżej list jaki redakcja otrzymała od p. Andrzeja Szafrana, działacza sportowego, piłka-
rza zespołu Oldboje Nowogard, w sprawie problemów z dostępnością do miejskiego stadio-
nu w Nowogardzie. 

Oldboje Nowogardu nie mogą 
rozgrywać imprez sportowych na 
swoim boisku w Nowogardzie, 
bo takie formy współpracy stosu-
je burmistrz Czapla, przez ponad 
6 lat jego urzędowania nie mie-
liśmy możliwości skorzystania ze 
stadionu, natomiast nie mamy 
problemów korzystania z bo-
isk i stadionów w innych miejsco-
wościach. Panu Czapli to wyda-
je się, że mieszkańcy to taki doda-
tek co ma jemu służyć, zapomniał 
się, że funkcja jaką pełni, powin-
na obligować go do służenia miesz-
kańcom i to wszystkim, a nie tyl-
ko wąskiej grupie jak to jest do dzi-
siaj. Po wygraniu przez niego wy-
borów na burmistrza wydawało się 
mieszkańcom, że nadchodzi nowe 
pokolenie i bez względu na poglą-
dy nasze miasto zacznie się rozwi-
jać. Nic bardziej mylnego, od tego 
czasu gospodarczo systematycz-
nie podupadamy, jak przez dzie-
sięciolecia rywalizowaliśmy z Go-
leniowem, tak teraz do nich dzie-
li nas przepaść. Gospodarczo wy-
przedziło nas tez Golczewo, na te-
renie którego wybudowano fabry-
kę drobiu rozwiązując tym sa-
mym problem bezrobocia, w grud-
niu powstała specjalna strefa eko-
nomiczna i już inwestuje tam ka-
pitał szwedzki i kolejnych kilka 
ciekawych projektów jest w trak-
cie planowania. A co my mamy w 
Nowogardzie, mamy najbardziej 
“NIEUDOLNEGO” burmistrza 
jaki się nam trafił po okresie trans-
formacji. Przez pierwszą kadencje 
nie było tego widać bo Przewod-
niczącym Rady był wytrawny po-

lityk i samorządowiec Pan Anto-
ni i te braki wszystkie swoją oso-
bowością, wiedzą oraz zaangażo-
waniem eliminował. Natomiast w 
drugiej kadencji już zabrakło Pana 
Antoniego i burmistrz się usamo-
dzielnił i okazało się jaki to nie-
udolny gospodarz naszego miasta. 
Jak to zawsze bywa, jak jest jedna 
strona nieudolna, to trafiła nam się 
pierwszy raz niezależna Rada, któ-
ra jest reprezentatywna, reprezen-
tująca różne grupy społeczne i re-
jony naszej gminy oraz nie podpo-
rządkowała się burmistrzowi, jak 
to było w latach poprzednich, tyl-
ko pilnuje interesów mieszkańców 
oraz swoich wyborców. Burmistrz 
zapomina się, że jest organem wy-
konawczym i zamiast współpra-
cować to ciągle narzeka na Radę. 
Radni szybko zorientowali się z ja-
kim partnerem muszą współpraco-
wać i prawie jednogłośnie musieli 
obciąć mu pobory, żeby zmotywo-
wać burmistrza do rzetelnego wy-
konywania swoich obowiązków. 
A o czym się dzisiaj mówi w spra-
wach gospodarczych w Nowogar-
dzie, o nowej firmie sprzątającej, 
gdzie jest dużo znaków zapytania 
i ostatnio o wodociągach w Kar-
sku. Skoro prawda, że burmistrz 
ma tam ziemię, to etyka wyma-
ga, żeby się z tego tematu wyłączył. 
A on się będzie mieszkańców py-
tał czy chcą mieć wodociąg? To tak 
jak by się spytać dzieci czy chcą do-
stać cukierki. Takie tematy to po-
winien tylko konsultować z radny-
mi, a takie działania to tylko na-
puszczanie jednej grupy na drugą, 
tak samo jak nas oldbojów na Pre-

zesa Skórniewskiego i odwrotnie. 
Wracając do tematu sportu, oko-
ło 20 lat temu graliśmy w turnie-
ju halowym w Stargardzie i zajęli-
śmy 2 miejsce za Widzewem Łódź. 
Prezydent Nowicki wręczając mi 
puchar mówił, tak Wam zazdrosz-
czę, chodzi o oldbojów Nowogar-
du, Was wszędzie widać na różne-
go rodzaju turniejach w kraju i za 
granica, a ja od wielu lat wspieram 
piłkarzy ze Stargardu i nie mogą 
się zorganizować, mają za darmo 
stadion, hale nawet basen. Druży-
na oldbojów ze Stargardu budo-
wała się wiele lat, najpierw gra-
li tam koszykarze, kolarze i biega-
cze. My w Nowogardzie jesteśmy 
jako oldboje potęgą w kraju i za 
granicą i nie tylko nie otrzymuje-
my żadnej pomocy od burmistrza 
tylko nam przeszkadza, gdybyśmy 
reprezentowali jego opcję politycz-
ną było by odwrotnie, ale nieste-
ty sport jest apolityczny i się tego 
trzymamy. Mieliśmy silną ligę ha-
lową w Nowogardzie, grało oko-
ło 200 zawodników, niestety bur-
mistrz celowo podniósł opłatę za 
korzystanie z hali i cała liga upa-
dła, bo nie było stać na opłaty hali, 
a gdyby zależało mu na sporcie i 
na tych młodych zawodnikach, to 
powinien zwolnić z opłat i jeszcze 
starać się pomóc. Następnie przez 
lata nie wspierał Wiejskich Klubów 
Sportowych finansowanych przez 
Andrzeja Kanie, był taki okres, że 
należało tam kilkanaście wsi, a kil-
ka należało do LZS, które dostawa-
ły i dostają po 50 tysięcy rocznie. 
Prosilibyśmy Radnych o pochyle-
nie się nad tematem równego do-
stępu do stadionu dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, na-
wet tych niezorganizowanych. Nie 
można warunkować korzystanie 
z przynależności partyjnej i cią-
głego stosowania podtekstów po-
litycznych jak to stosuje nasz bur-
mistrz Czapla. Oldbojów tym bar-
dziej powinno się wspierać, którzy 
promują od 30 lat Nowogard, pro-
mują sportowy tryb życia oraz pro-
pagują sport i piłkę nożną oraz są 
wzorem dla następnych pokoleń. 
  

Andrzej Szafran

Stadion miejski w Nowogardzie

@    Ludzie listy piszą  @ 

Przeniesienie własności 
gospodarstwa rolnego w zamian 
za emeryturę a zachowek

„Rodzice przed kilkunastoma laty 
przepisali na moją rzecz gospodarstwo 
rolne w zamian za świadczenie emery-
talne. Po śmierci rodziców mój brat do-
maga się zachowku. Czy takie roszcze-
nie jest uzasadnione?”

Co do zasady instytucja zachow-
ku umożliwia dochodzenie roszczeń 
pieniężnych przez osoby, które, pomi-
mo że pozostawały w kręgu osób naj-
bliższych dla spadkodawcy, nie zosta-
ły powołane do dziedziczenia, lub też 
na skutek rozporządzeń majątkiem 
spadkodawcy za jego życia, otrzymały 
znacznie mniej, aniżeli powinni gdyby 
tych rozporządzeń nie było. Zachowek 
należy się, zatem w sytuacji, gdy zmar-
ły sporządził testament powołując do 
spadku inne osoby, bądź też tylko nie-
które spośród najbliższych, jak rów-
nież w sytuacji, gdy zmarły nie spo-
rządził testamentu, ale cały bądź część 
majątku rozdysponował jeszcze za ży-
cia w formie darowizny. 

Tak wygląda zasada, od której jed-
nakże istnieją pewne wyjątki, do któ-
rych zaliczyć można przekazanie go-
spodarstwa rolnego w zamian za eme-
ryturę bądź rentę. Należy w tym miej-
scu zaznaczyć, iż zgodnie z utrwalo-
nym orzecznictwem sądów powszech-
nych, jak również Sądu Najwyższego, 
przekazanie gospodarstwa rolnego na-
stępcy w zamian za świadczenie eme-
rytalne lub rentowe nie może zostać 
zakwalifikowane – z punktu widzenia 
uprawnień do zachowku, – jako umo-
wa darowizny. Jak wskazał Sąd Naj-
wyższy w uchwale z dnia 21 czerw-
ca 2012 r., III CZP 29/12, przy usta-
laniu zachowku nie uwzględnia się 
wartości gospodarstwa rolnego prze-
kazanego przez spadkodawcę następ-
cy na podstawie umowy przewidzia-
nej w art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 

1982 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i członków 
ich rodzin. W uzasadnieniu uchwa-
ły Sąd Najwyższy zaznaczył, że cha-
rakter prawny umowy o przeniesie-
nie gospodarstwa rolnego na rzecz na-
stępcy wskazuje na jej odmienność 
od umowy darowizny. Przyczyną za-
warcia umowy przeniesienia jest, bo-
wiem dążenie do uzyskania świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego, której 
następstwem jest wzajemna zależność 
umowy i decyzji w przedmiocie tych 
świadczeń ubezpieczeniowych, pole-
gająca na tym, że utrata mocy jednej 
z tych czynności pociąga za sobą utra-
tę mocy drugiej z czynność. Na skutek 
zawarcia umowy dochodzi do powią-
zania tymi czynnościami rolnika, na-
stępcy oraz Państwa, jako przyznają-
cego świadczenie, co przemawia za 
tym, że umowa nie mieści się w ka-
talogu umów uregulowanych w ko-
deksie cywilnym. Powyższe potwier-
dza także uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 16 lipca 1980 r., III CZP 44/80, 
w której wskazano, że wspólna cecha 
umowy przeniesienia i umowa daro-
wizny dotyczy wyłącznie nieodpłat-
ności świadczenia, przy czym istotne 
znaczenie dla swoistości umowy prze-
niesienia jest to, że przekazujący za-
pewnia sobie świadczenie emerytalne 
lub rentowe ze środków państwowych, 
korzystanie z działki, lokalu mieszkal-
nego i pomieszczeń gospodarczych, a 
gospodarstwo przejmuje osoba zdol-
na do osiągania lepszych efektów go-
spodarowania, przez co umowa speł-
nia cel gospodarczy i społeczny. Kon-
sekwencje przyjęcia, że umowa prze-
kazania nie jest darowizną i nie mają 
do niej zastosowania przepisy kodek-
su cywilnego regulujące umowę daro-
wizny, odnoszą się również do kwe-
stii doliczania darowizn do substratu 
zachowku, która została uregulowa-
na w art. 993 i 994 kodeksu cywilne-
go. Analiza charakteru umowy prze-
kazania gospodarstwa rolnego następ-
cy określa cechy tej czynności praw-
nej, które różnią ją od uregulowanej 
w kodeksie cywilnym umowy darowi-
zny i prowadzi do uznania, że stanowi 
ona swoisty rodzaj umowy przenoszą-
cej własność. Pośród tych cech nie-
odpłatność umowy nie ma dominu-
jącego znaczenia.

Radca Prawny
Agnieszka Warian

Prawnik radzi
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RekLAMA

Teraz czas „na Bema” 

Kolejna Komunia Św.  
w kościele pw. WNMP 
Kolejna grupa dzieci z terenu parafii pw. WNMP przyjęła w minioną niedzielę (7 maja) sa-
krament I Komunii Świętej. Byli to uczniowie klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3.

Do sakramentu przystąpiło 51 
dzieci. To druga i ostatnia gru-
pa dzieci, która przyjęła I Ko-
munię Św. z terenu parafii pw. 
WNMP. Pierwsza, o czym pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu, 
swoją uroczystość miała 3 maja, 
w Święto Maryi Królowej Polski. 
Tego dnia sakrament otrzymało 
45 dzieci z SP nr 1. 

Natomiast już w najbliższą 
niedzielę (14.05), uroczystość I 
Komunii Św., odbędzie się w ko-
ściele pw. Matki Bożej Fatim-
skiej, na osiedlu Bema. Po raz 
pierwszy w swoim życiu Eu-
charystię przyjmie tam 28 dzie-
ci. To głównie uczniowie klasy 
III Szkoły Podstawowej nr 4 im 
Jana Pawła II. 

W Parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego komunie św. zapla-
nowano na miesiąc czerwiec. 
Odbędą się one w pierwszą i 
drugą niedzielę tego miesiąca 
(tj. 4 i 11.06.).  

MS

 

Caritas informuje 

Ostatnia wydawka 
żywności 

We wtorek i środę (09 i 10.05), od godz. 13.30 w Domu Parafialnym 
przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbędzie się ostatnia wydawka 
żywności z programu pomocowego UE. Prosimy wszystkie osoby zare-
jestrowane o przybycie i pobranie darów. 

Dystrybucja jabłek 
We wtorek (09.05) o godz. 14.00, na placu przy kościele pw. Wniebo-

wzięcia NMP odbędzie się wydawka jabłek (20 ton). Rejestracja osób 
chcących skorzystać z tej formy pomocy będzie prowadzona po każdej 
mszy św. w najbliższą niedzielę tj. 7 maja i od godz. 11.00 w dniu wy-
dawki, tradycyjnie w biurze Caritas, w domu parafialnym. Zapraszamy 
wszystkich chętnych z terenu naszej gminy. 

PZC Caritas
 przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

SOBOTA DLA ZDROWIA - „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 3 CZERWCA 2017r. organizuję wyjazd na badania mammogra-

ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14 -tej.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                

   Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus
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Rozmowa z Anetą Wysoszyńską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowogardzie

„Chcemy zaproponować atrakcyjną alternatywę”
W poniedziałek, 8 maja Bibliotekarze obchodzili swoje święto. Tego dnia rozpoczął się również Tydzień Bibliotek, organizowany przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, jak co roku,  również dołączyła do 
tego programu. Z tej okazji rozmawiamy z dyrektorem tej instytucji, Anetą Wysoszyńską. 

Dziennik Nowogardzki: 
W całym kraju rozpoczął się 
Tydzień Bibliotek. Jakie wy-
darzenia w związku z tym 
będą się odbywać w naszej 
Bibliotece?

Aneta Wysoszyńska: Zgod-
nie z ideą tego tygodnia, będzie 
się działo bardzo dużo. W po-
niedziałek był Dzień Bibliote-
karza, więc z tej okazji wszyscy 
nasi pracownicy mieli krótkie 
spotkanie, na którym wręczono 
kwiaty i każdy został poczęsto-
wany tortem. Z racji obowiąz-
ków, spotkanie było krótkie, 
jednak mam nadzieje że dzięki 
temu pracownice biblioteki zo-
stały docenione. Gościliśmy tez 
p. Elżbietę Bednarczyk, autor-
kę książek dla dzieci. Ta pani 
wiele lat pracowała i mieszka-
ła w Australii, więc opowiada 
również dzieciom o tym kraju, 
zwyczajach, pokazuje również 
lokalne tańce. Na spotkaniu z 
autorka były aż cztery grupy 
dzieci z różnych szkół. W pla-
nach na poniedziałek mieli-
śmy tez kiermasz pt. „Książka 
za złotówkę”, jednak aura nam 

nie dopisała. Kiermasz odbę-
dzie się jak tylko pogoda się po-
prawi i będziemy mogli z tymi 
książkami wyjść na dwór. 

Jakie jeszcze atrakcje są za-
planowane na kolejne dni?

We wtorek gościć będzie-
my teatr DUET z edukacyj-
na bajeczką „Doktor dzięcioł”. 
W tym będą brać udział dzie-
ci, które co wtorek przychodzą 
do Biblioteki a także z przed-
szkola nr 3 i 4. być może z tym 
teatrem uda nam się współ-
pracować, ponieważ chciała-
bym połączyć promocje czy-
telnictwa z przekładem bezpo-
średnim. W środę przyjeżdża 
do nas pisarka p. Monika Sa-
wicka, która już kiedyś u nas 
była, i będzie miała warsztaty 
z uczniami szkoły podstawowej 
w Strzelewie i Błotnie, zatytu-
łowane „książka moich ma-
rzeń”. W ten dzień odbędzie się 
także uroczyste wręczenie na-
gród dla dzieci, które wygrały 
w konkursie plastycznym „No-
wogard w oczach dziecka”. Po 
tym mamy wykład dla senio-
rów na temat tolerancji, któ-

ry poprowadzi psycholog prof. 
Ples. Jedenastego maja gości-
my Zielone Przedszkole na za-
jęciach promujących czytelnic-
two. W piątek będzie dalej cią-
gnięty temat tolerancji, tym ra-
zem jednak na wykłady przyj-
dą gimnazjaliści, u których po-
jawia problem z tolerancja wo-
bec innych. Na tym nasz ty-
dzień się kończy. 

Ile wydziałów posiada na-
sza Biblioteka? Mamy tutaj 
dział dla dorosłych, w którym 
jest dział zbiorów specjalnych, 
czytelnia i wypożyczalnia. 
Mamy tez oddział dla dzieci, w 
skład którego wchodzi czytel-
nia i wypożyczalnie. Mieliśmy 
tez oddział pedagogiczny, ale 
został on przeniesiony na dół 
i włączony w czytelnię dla do-
rosłych. W zbiorze specjalnym 
są audiobooki, płyty czy nawet 
i kasety.

Biblioteka Miejska posiada 
też filie zamiejscowe. Ile ich 
jest i jakie one pełnią funk-
cje?

Filii mamy 8. Znajdują się 
one w: Wierzbięcinie, Żabo-
wie, Błotnie, Strzelewie, Dą-
browie, Wyszomierzu oraz na 
ulicy Bema i przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym, przy  ulicy Poniatow-
skiego. Praca na filiach wre. 
Cel mamy taki: aby filie były 
takimi miejscami, w których 
się na wsi spędza czas. Chcia-
łabym, aby filie miały nie tylko 
książki do wypożyczenia, ale 
także żeby stały się swoistym 
centrum kultury. Organizowa-
ne są tam prelekcje, zajęcia dla 
dzieci np. związane ze święta-
mi, lekcje biblioteczne oraz za-
jęcia wakacyjne i ferie zimo-
we. Takie filie na wsiach są po-
trzebne, aby ludzie mieli gdzie 
się spotykać i mogli zobaczyć 
to, co jest dobre i wartościowe.

Ile książek znajduje się w 
zbiorze Miejskiej Biblioteki 
w Nowogardzie, a ilu zareje-
strowanych czytelników po-
siada Biblioteka?

Dzięki naszym środkom i do-
tacji od Ministra Kultury, mo-
gliśmy kupić dużo nowych 
książek do biblioteki. Na rok na 
2016 nasz księgozbiór z biblio-
teki głównej i filii liczy ponad 
140 tys. sztuk książek. Z kolei 
zarejestrowanych czytelników 
mamy ponad 4 tysiące. Są to 
jednak osoby jedynie wypoży-

czające książki. W tych danych 
nie wlicza się osób, które przy-
chodzą do czytelni, do kawia-
renki internetowej czy na wy-
stawy. W ciągu dnia nasza Bi-
bliotekę odwiedza około 300 
osób. Przychodzą osoby i pyta-
ją się na przykład o stare mapy, 
czy mogą coś wydrukować, czy 
możemy znaleźć informacje do 
ich pracy magisterskiej. Użyt-
kowników biblioteki jest na-
prawdę wiele.

Jak Pani scharakteryzowa-
łaby pracę bibliotekarza?

W tej chwili bibliotekarz 
musi być nowoczesny. W tym 
kierunku właśnie będziemy 
zmierzać. Należy dostosować 
się do potrzeb czytelników i 
użytkowników. Dodatkowo 
w ramach Tygodnia Bibliotek 
chcemy zrobić anonimowa an-
kietę wśród czytelników. Dlate-
go w holu biblioteki stoi urna, 
do której można wrzucać swoje 
pomysły. Chcemy, aby czytelni-
cy się wypowiedzieli, ponieważ 
może są rzeczy, które jesteśmy 
w stanie zrobić, a o których nie 
pomyśleliśmy. Jestem bardzo 
ciekawa, co na koniec tygodnia 
znajdzie się w tej urnie.

Od wielu już lat, oferta Bi-

bliotek, także ta nasza w No-
wogardzie, jest znacznie 
szersza niż dbanie o księgo-
zbiór i obsługa czytelników.  
Proszę po krótce opisać te 
działania?

Stałymi punktami są spotka-
nia brydżystów. Prowadzone 
są u nas zajęcia dla Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Współ-
pracujemy także z Kołem Dia-
betyków. W bibliotece też jest 
szansa na naukę języków ob-
cych. Mamy tez Klub Zdro-
wia i w jego ramach również 
działamy. Organizujemy także 
wiele wystaw i spotkań ze zna-
nymi ludźmi. Mam nadziej że 
w miarę rozwoju takich spo-
tkań będzie więcej i będą to co 
raz bardziej znane postaci. My 
walczymy o to, żeby nasza bi-
blioteka nowogardzka zaczęła 
być takim miejscem, gdzie się 
spędza czas. Nie tylko bywa, 
ale i przebywa z przyjemno-
ścią. Chcemy być alternatywą 
dla mieszkańców Nowogardu. 
W naszym mieście nie ma zbyt 
wiele miejsc, gdzie człowiek 
ma szanse się spotkać i zazna-
jomić z kulturą. 

Rozmawiała: Dorota Śmieciuch

Aneta Wysoszyńska, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie W stulecie objawień fatimskich

Parafia na Bema 
zaprasza na odpust 

Już w najbliższą sobotę, 13 maja, w 100-lecie Objawień Fatimskich, 
w parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema, o godz. 12.00 odbędzie 
się Msza Św. odpustowa, której będzie przewodniczył ks. Grzegorz Le-
gutko z parafii pw. WNMP w Nowogardzie. Ksiądz proboszcz Irene-
usz Kamionka, wikariusz Piotr oraz parafianie zapraszają do udziału w 
uroczystości  mieszkańców z terenu całego miasta. 

Red. 
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Zakończenie roku klas trzecich liceum
Pod koniec kwietnia odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich I oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Nie obyło się 
bez zaproszonych gości, nagród za bardzo dobrą naukę i wyróżnień za szczególne osiągnięcia. 

I Liceum Ogólnokształcące zor-
ganizowało zakończenie w czwar-
tek, 28 kwietnia, o godzinie 17.00, 
na sali sportowej. Wśród zapro-
szonych gości byli: podinsp. Mał-
gorzata Figura - Komendant KP 
w Nowogardzie, nadkom. Marcin 
Kraszewski oraz Renata Chomiń-
ska - Dyrektor Wydziału Oświa-
ty Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie. Podczas apelu rozdano 
świadectwa oraz nagrody i upo-
minki dla uczniów, którzy wyka-
zali się szczególnymi osiągnięcia-
mi i zaangażowaniem w pracę na 
rzecz szkoły. Nie obyło się tak-
że bez wręczenia Listów Pochwal-
nych dla rodziców. 

Podajemy także nazwiska 
uczniów, którzy zdobyli średnią 
ocen 4,5 i więcej:

1.Wojciech Kurszewski
2. Justyna Stefańska
3. Łukasz Wiśniewski
4. Artur Michalski
5. Natalia Gan
6. Daria Dendał
7. Jagoda Natow
8. Bartłomiej Wąsik
9. Adrian Antczak
Natomiast  II Liceum Ogólno-

kształcące swój uroczysty apel zor-

ganizowało w piątek, 29 kwietnia, 
o godzinie 16.00, na forum szkoły 
ZSO. Tu również nie obyło się bez 
wręczenia świadectw z wyróżnie-
niem, Listów Pochwalnych a tak-
że wielu nagród i dyplomów za 
działalność na rzecz szkoły, udział 
w konkursach i szczególne osią-
gnięcia. Podsumowano także trzy 
lata wspólnej pracy i nauki. Wśród 
przybyłych gości był ks. kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk, który życzył 
licealistom wytrwałości w dąże-
niu do celu i powodzenia w dalszej 
drodze ku dorosłości.

Podajemy nazwiska uczniów. 
Którzy w ostatnim roku nauki 
zdobyli średnią 4,5 i więcej:

1. Hanna Czura 
2. Monika Zagórowska 
3. Oliwia Surowska 
4. Dominika Rasińska 
5. Katarzyna Borczyk 
6. Wiktoria Kiryk 
7. Joanna Wesołek 
8. Aleksandra Biniecka 
9. Magdalena Lewandowska
10. Mateusz Tamborski 
11. Alina Kowalska 
12. Grzegorz Szulc 
13. Kacper Chrul 

red

Uczniowie wyróżnieni za dobre wyniki w nauce

Uczniowie klas trzecich I LO w Nowogardzie

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego

Odsłonięcie pamiątkowego tablo w II LO
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„Pomorzanki” wysoko wygrywają grając w dziesiątkę

Postrzelały jak na treningu
W sobotę (6 maja) o godzinie 13:00, piłkarki Pomorzanina na stadionie w Nowogardzie podejmowały 

najsłabszy zespół III Ligi  Kobiet - Hattrick Kołobrzeg. Podopieczne Pawła Błaszczyka wysoko wygrały, 
aplikując rywalką 14 goli, pomimo tego, że grały tylko w dziesiątkę... Cieszy skuteczność, ale awans do 
II Ligi staje się powoli mało prawdopodobny, gdyż Kotwica nie straciła punktów z Falą Międzyzdroje, a 
przed sobą ma juz tylko spotkania ze słabszymi zespołami.   

Pomorzanin Nowogard - Hattrick Kołobrzeg 14:0 (5:0)
Gole: Anita Piotrowska (5’, 13’, 36’, 53’, 54’, 74’, 79’), Róża Misiak (31’, 70), 
Małgorzata Labuda (42’, 59’), Anna Nowicka (48’), samobójcze (40’, 65’)
Skład: Weronika Jurewicz - Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Weronika Go-

dziszewska, Róża Misiak - Weronika Rzeplińska, Małgorzata Labuda, 
                                    Izabela Salamon - Anita Piotrowska, Wiktoria Górska.

Pomorzanin ogrywa Odrzankę Radziszewo

Pierwszy gol Bartlewskiego
W sobotę (6 maja) o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina po-
dejmowali Odrzankę Radziszewo. Mecz nie był porażającym widowiskiem, a kibice zgro-
madzeni na stadionie obejrzeli tylko jednego gola. Co najważniejsze zwycięską bramkę 
zdobyli gospodarze, a jej autorem był Przemysław Bartlewski, dla którego był to pierwszy 
gol w seniorskiej drużynie. 

Pomorzanin Nowogard - Odrzanka Radziszewo 1:0 (0:0)
Gol: Przemysław Bartlewski (60’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Natan Wnuczyński 

- Adam Mańka, Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c), Konrad Adamek, 
Karol Osakiewicz (Marek Kowalski) - Kacper Litwin, Przemysław Bartlewski.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
24. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Promień Mosty  2:2
Tanowia Tanowo - Błękitni Trzygłów  3:3
Iskierka Szczecin - Pomorzanin Krąpiel  11:1
Flota Świnoujście - Mewa Resko   1:0
Sarmata Dobra - Masovia Maszewo  1:2
Pomorzanin Nowogard - Odrzanka Radziszewo 1:0
Sparta Gryfice - Wicher Brojce   0:4
Zootechnik Kołbacz - Orzeł Łożnica  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 24 65 113 21 21 2 1
2 Wicher Brojce 24 58 69 27 18 4 2
3 Mewa Resko 24 51 51 27 17 0 7
4 Masovia Maszewo 24 50 70 36 15 5 4
5 Promień Mosty 24 41 61 58 13 2 9
6 Sparta Gryfice 24 40 47 43 13 1 10
7 Błękitni Trzygłów 24 39 65 50 12 3 9
8 Iskierka Szczecin 24 36 67 37 10 6 8
9 Pomorzanin Nowogard 24 34 37 36 10 4 10
10 Orzeł Łożnica 24 25 34 60 8 1 15
11 Ehrle Dobra Szczecińska 24 25 45 66 7 4 13
12 Sarmata Dobra 24 24 33 59 7 3 14
13 Odrzanka Radziszewo 24 19 34 61 5 4 15
14 Tanowia Tanowo 24 17 43 69 4 5 15
15 Pomorzanin Krąpiel 24 14 28 93 4 2 18
16 Zootechnik Kołbacz 24 14 29 83 4 2 18

Trener Zbigniew Gumienny 
przed pierwszym gwizdkiem sę-
dziego, miał twardy orzech do 
zgryzienia, gdyż w ostatnich li-
gowych spotkaniach ze wzglę-
du na kontuzję, stracił swoich 
dwóch napastników. W ataku 
Kamila Lewandowskiego i Rafa-
ła Listkiewicza zastąpili juniorzy 
- Kacper Litwin oraz Przemysław 
Bartlewski. To nie jedyna zmia-
na, Pomorzanin w tym meczu za-
grał w innej formacji niż dotych-
czas, gdyż w defensywie zagra-
ło tylko trzech obrońców. Pomi-
mo ofensywnie usposobionego 
Pomorzanina, przez pierwsze 45 
minut nowogardzianie nie byli w 
stanie pokonać golkipera gości. 

Co ważne, Pomorzanin także nie 
stracił gola, a rozstrzygnięcia za-

padły w drugiej odsłonie. W 60. 
minucie Pomorzanin przepro-
wadził składną akcję, a futbo-
lówkę w pole karne dośrodkował 
Marek Kowalski. Piłka trafiła do 
Przemysława Bartlewskiego, któ-
ry zamykał akcję na długim słup-
ku i płaskim precyzyjnym strza-
łem pokonał golkipera Odrzan-
ki. Dla urodzonego w 1998 roku 
napastnika, był to pierwszy gol 
strzelony w seniorskiej druży-
nie. Do ostatniego gwizdka sę-
dziego podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego ustrzegli się błę-
dów i dowieźli jedno-bramkowe 
zwycięstwo. Były to trzy punkty 
wywalczone do tej pory w naj-
młodszym składzie, jaki wystę-

pował w obecnym sezonie. Wy-
gląda na to, że juz w zasadzie pe-
wien utrzymania Pomorzanin, 
będzie w dalszym czasie wpro-
wadzał kolejnych młodych pił-
karzy do seniorskich rozgry-
wek. Przed tygodniem w meczu 
z Promieniem Mosty zadebiuto-
wał kolejny junior - Mateusz To-
ruński, urodzony w 2000 roku. 
Na pewne te posunięcia trenera 

Zbigniewa Gumiennego zapro-
centują w przyszłości. Do koń-
ca rozgrywek Pomorzanin grał 
będzie już jedynie o przysłowio-
wą „pietruszkę”, zatem to najlep-
szy czas aby młodzi piłkarze na-
bierali doświadczenia przed se-
zonem 2017/2018. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR 

Przemysław Bartlewski strzelając swo-
jego pierwszego gola w seniorskiej 
drużynie, dał Pomorzaninowi zwycię-
stwo w meczu z Odrzanką

III Liga Kobiet 2016/2017
14. kolejka:
Victoria Sianów - Zalew Stepnica   7:2
Pomorzanin Nowogard - Hattrick Kołobrzeg 14:0
Energetyk Gryfino - Vielgovia Szczecin  0:6
Fala Międzyzdroje - Kotwica Kołobrzeg  1:3
Olimpia III Szczecin - Błękitni II Stargard  0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 AP Kotwica Kołobrzeg 14 32 52 9 10 2 2
2 Pomorzanin Nowogard 13 29 63 8 9 2 2
3 Fala Międzyzdroje 14 28 52 15 9 1 4
4 Zalew Stepnica 14 26 36 30 8 2 4
5 Victoria Sianów 14 24 64 30 8 0 6
6 Vielgovia Szczecin 14 24 44 16 7 3 4
7 Błękitni II Stargard 13 17 26 33 3 1 9
8 Energetyk Junior Gryfino 14 11 26 43 3 2 9
9 Olimpia III Szczecin 14 7 18 58 2 1 11
10 Hattrick Kołobrzeg 14 1 2 141 0 1 13

Kobiecy zespół Pomorzanina 
wciąż boryka się z wielkimi proble-
mami, które narastają wskutek kon-
fliktu. Tym razem, na mecz z outsi-
derkami tabeli zjawiło się tylko 10 
piłkarek. Na szczęście zawodnicz-
ki z Kołobrzegu nie tworzą zespo-
łu, który byłby w stanie wykorzystać 
tak dużą przewagę. Już w 5. minucie 
pierwszą bramkę zdobyła Anita Pio-
trowska. Kilka minut później Pomo-
rzanin miał rzut karny, ale Wikto-
ria Górska trafiła w poprzeczkę. W 
13. minucie kolejną bramkę zdoby-
ła Anita Piotrowska. W 31. minucie 
bramkę strzeliła Róża Misiak, któ-
ra pod nieobecność Katarzyny Pio-
trowskiej, występowała z opaską ka-
pitana. Swoją drogą, kapitan zespo-
łu - czyli Katarzyna Piotrowska, po-
winna świecić przykładem, szczegól-
nie w tym ciężkim okresie dla dru-
żyny, tym czasem, w tym przypad-
ku kapitan również opuścił „tonący 
statek”... Następna bramka padła w 
36. minucie, a zdobyła ją ponownie 

Anita Piotrowska, natomiast w 40. 
minucie po golu samobójczym było 
już 5:0. Po zmianie stron nowogar-
dzianki jeszcze bardziej podkręciły 
tempo. W 42. minucie wynik pod-
wyższyła Małgorzata Labuda, a kilka 
minut później na listę strzelców wpi-
sała się Anna Nowicka.  Następnie w 
ciągu 120 sekund, dokładnie w 53. 
i 54. minucie dwa trafienia ponow-
nie zapisała sobie Anita Piotrowska. 
Swojego drugiego gola strzeliła tak-
że Małgorzata Labuda oraz Róża Mi-

siak. Jeszcze jedną bramkę samobój-
czą dorzuciły rywalki, a strzelanie 
zakończyła ta sama piłkarka, która 
je rozpoczęła - czyli Anita Piotrow-
ska, która w 74. i 79. minucie zdo-
była swojego szóstego i siódmego 
gola.  „Pomorzanki” po raz kolej-
ny udowodniły jak wielki potencjał 
drzemie w tej drużynie, szkoda tyl-
ko, że ten potencjał został zmarno-
wany przez panujące konflikty. Po-
przez kłótnie nowogardzianki stra-
ciły ważne punkty na początku run-
dy wiosennej i choć gonią liderki, do 
których tracą trzy punkty (po wy-
granej w zaległym meczu z równa-
ją się punktami), to awans wyda-
je się już niemal niemożliwy. Roz-
pędzona Kotwica Kołobrzeg ma za 
sobą już mecze ze wszystkimi druży-
nami z górnej części tabeli i w ostat-
nich swoich 4 spotkaniach, podej-
mować będzie mniej wymagające 
rywalki. Niestety sezon może zakoń-
czyć się dla Pomorzanina tak samo 
jak przed rokiem, czyli na 2. miejscu, 

z taką samą liczbą punktów co lider-
ki, ale z gorszym bezpośrednim bi-
lansem gier - oczywiście, jeśli pod-
opieczne Pawła Błaszczyka do końca 
sezonu będą notowały wygrane, a to 

również nie musi być takie pewne... 
Przy artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Takich obrazków jak ten coraz częściej próżno szukać w kobiecym zespole, który jest 
rozbity przez wenwętrzne konflikty

Katarzyna Piotrowska będąca kapita-
nem kobiecej drużyny, nie wystapiła 
podczas ostatniego meczu z Hattrickiem
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Zakończenie nauki w IV 
klasach technikum 
28 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 
odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia nauki w klasach IV technikum. 

Wśród zaproszonych gości 
znalazł się starosta powiatu 
goleniowskiego Pan Tomasz 
Kulinicz, burmistrz Nowo-
gardu Pan Robert Czapla, 
ksiądz dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców Pani 
Zofia Przybyszewska. Tra-
dycyjnie wręczono nagro-
dy za wysokie wyniki w na-
uce, które otrzymali: Klau-
dia Kożybska z klasy IV TŻ 
oraz Konrad Małek z klasy 
IV THE. Wyróżniono rów-
nież uczniów, którzy w cią-
gu czterech lat nauki uzy-
skali średnią 4,00 i powyżej, 
wśród nich znaleźli się:

Absolwenci z klasy IV THE: 
- Damian Bogdan
-Patrycja Ciechmiszczuk
- Radosław Stodolnik
- Konga Nowak
- Anna Przybyszewska
- Beata Paś
- Patrycja Grodzicka
- Aleksandra Budzisz 
Absolwenci z klasy IV TH:
- Lucyna Hołubczak
- Weronika Solarska
- Andżelika Sędek
- Aleksandra Jurek 
Absolwenci z klasy IV TL:
- Katarzyna Dwornik
- Maja Kamieńska
- Dorota Piętowska 

Absolwenci z klasy IV TI:
- Przemysław Sadowisk
- Oskar Rybkowski
Absolwent z klasy IV TPS:
- Karol Fijałkowski 
Absolwentka z klasy IV TŻ:
- Kinga Roszak
W dalszej części apelu ab-

solwenci otrzymali świadec-
twa z rąk wychowawców: 

Klasa IV THE – Pani 
Marta Portas 

Klasa IV TH – Pani Iwo-
na Więzowska

Klasa IV TL – Pani Sylwia 
Ostrowska –Antczak 

Klasa IV TI – Pan Da-
riusz Barczak 

Klasa IV TPS – Pani Mał-
gorzata Łuka 

Klasa IV TŻ- Pani Maria 
Jendrusiak 

Wszyscy zebrani mogli 
wysłuchać piosenki Poże-
gnanie absolwenta w wyko-
naniu Wiktorii Żbikowskiej 
z klasy I TL. 

Drodzy absolwenci! Zaczy-
nacie nowy rozdział w swoim 
życiu – przed Wami wszyst-
ko! Życzymy Wam tego, że-
byście cały czas się rozwija-
li i dążyli do realizacji posta-
wionych celów. Ale przede 
wszystkim tego, żebyście byli 
szczęśliwi. Przed Wami rów-
nież matura – trzymamy 

kciuki! 
Spotkanie z absolwentami 

II LO dla Dorosłych 
28 kwietnia w naszej szko-

le miało miejsce uroczy-
ste spotkanie z okazji za-
kończenia nauki w klasie 
trzeciej II Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie. 

W spotkaniu wzięli udział 
tegoroczni absolwenci li-
ceum dla dorosłych, dyrek-
cja oraz członkowie gro-
na pedagogicznego. Absol-
wenci otrzymali z rąk wy-
chowawcy Pani Katarzyny 
Kijany pamiątkowe dyplo-
my, natomiast Pan Paweł So-
kół otrzymał również nagro-
dę książkową za dobre wyni-
ki w nauce. Po części oficjal-
nej na zaproszonych czekał 
poczęstunek, podczas któ-
rego wszyscy wspominali 
trzy wspólnie spędzone lata. 
Tegoroczni absolwenci są 
pierwszymi absolwentami II 
LO dla Dorosłych w ZSP No-
wogard. 

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do podjęcia 
nauki w naszym liceum dla 
dorosłych! Naprawdę warto! 

 Przed maturą z języka polskiego 

Klasa IV TH z Panią Iwoną Więzowską 

Klasa IV TPS z Panią Małgorzatą Łuką 

  Klasa IV THE z Panią Martą Portas 

 Prowadzący oraz zaproszeni goście 

Matura 2017 
Język polski i matematyka już za maturzystami – 4 maja napisali swój 

pierwszy egzamin z języka ojczystego, a 5 maja z matematyki. Przed 
nimi jeszcze język obcy, przedmioty rozszerzone oraz egzaminy ustne. 
Życzymy powodzenia! 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzkłAD JAzDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez kAUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATeRiMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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RekLAMA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942

nieRUCHOMOŚCi
• sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 naj-
lepsze ceny w nowogardzie, 
Osiedle słoneczne. 

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku. 666 730 305 

•	 Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 
517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
w Błotnym Młynie 10ha zie-
mi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość 
położona przy lesie. 660 206 
833 

• sprzedam działkę budow-
laną koło stadionu. 695 400 
600

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	
Nowogardu 46m2. Tel. 605 
548 164 

•	 Sprzedam	 działki	 budowla-
ne w Karsku przy drodze. 
691 664 658

• Nowogard, ul. Asnyka działki 
pod zabudowę do 1000 m2 od 
55-69 zł za m2. 501 307 666

• Sprzedam działki budowlane 
przy Asnyka o pow. 15 arów. 
502 032 422 

• Do wynajęcia garaż na Jana 
Pawła II. 601 257 127 

• Sprzedam dom w Resku o 
pow. ok. 300 mkw. z ogrodem 
2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszcze-
nie na biuro 11m2, i pię-
tro, nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działkę w Jarchli-
nie 9000 m2 w centrum wio-
ski. Cena 7,70 za m2. 696 948 
822 

• Zamienię dom wolnostoją-
cy w miejscowości Bienice 
120m2 na mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w No-
wogardzie. Tel. 600 853 973 

• Do wynajęcia mieszkanie. 
721 145 910

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Ostrzycy 13 ar. 601 817 880 

Do wynajęcia pomieszczenie 
o pow. 100m2 pod działalność 
usługowo-handlową. Tel. 605 
336 228

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	
Nowogardu 46m2. Tel. 605 
548 164 

• Do wynajęcia umeblowana 
kawalerka. 698 548 788 po 
15stej

• Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 
731 026 406 

•	 Sprzedam	3	pokoje	I	piętro,	
ładne.	 Ciekawa	 oferta.	 697	
999 578 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, własnościowe. 668 
927 296 

• Sprzedam działkę ogrodową 
ul. 15 lutego – tanio. 693 694 
747 

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie . Tel. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66,3m2 + garaż. 
669 716 872

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, trzy pokoje, II piętro, 
58m2. ul. Bohaterów Warsza-
wy 105. 609 065 743 

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. 667 994 240 

MOTORYzACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 
034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 
790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części 
silnik poj.2417 cm3.  887 315 
312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fie-
sta 1.1 i chłodnicę do lublina. 
Tel. 88 73 15 312

• sprzedam skODA OkTAViA 
kOMBi – 1.6 101kM benzy-
na, 1999r. W cenie dodat-
kowy komplet opon zimo-
wych na stalowych felgach, 
Tel. 507 100 280 

•	 Sprzedam komplet opon uży-
wanych z felgami R15 65/195. 
601 448 218

•	 Sprzedam Opel Corsa D rok 
produkcji 2010/2011 wersja 
limitowana. Tel. 604 774 854 

•	 Sprzedam opony zimowe 
16stki do busa i rower. 605 
468 190

•	 Sprzedam audi a4 rok pro-
dukcji 1997, pojemność 1.6, 
przebieg 160tys. Cena 4000 
zł. 603 541 341 

•	 Opela zafira – a, rok produk-
cji 2005, poj. Silnika 2000, au-
tomat, kolor srebrny metalik. 
694 037 999

•	 Sprzedam części Opel Astra 
rok produkcji 1996. 572 955 
124

ROLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 
95

• sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 
696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w 
dobrym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy ob-
racany. Tel. 502 853 573 

•	 Kupię łubin. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 
469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 
60 – blaszak kompletna, opo-
ny 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bel-
larosa. 692 125 122 

• Usługi rolnicze: orka, tale-
rzówka, siew agregatem, wa-
łowanie, wukowanie łąk. 508 
404 704 

• Sprzedam łubin bialy. 782 490 
930

• Kurki nioski, odchowane, po-
wyżej 10 tyg, Żabowo 13. 91 
39 106 66, 502 530 452 

• Sprzedam pszenżyto jare 700 
kg. 799 307 974 

• Sprzedam knurki. 515 406 298
• Kupię używany parnik i uży-

wany rozdrabniacz bijakowy 
Bąk. 515 406 298

• Sprzedam ciągnik po remon-
cie C-330 z przyczepką wy-
wrotką nową. 696 807 922 

• Sprzedam, wydzierżawię łąkę 
w Jenikowie 1,5 ha.Tel. 601 
780 470 

• Tanio sprzedam ziemniaki sa-
dzeniaki Vinety. 799 307 974

• Sperzedam siewnik Pozna-
niak. 605 468 190 

• Sprzedam rozrzutnik oborni-
ka, przegrabiarkę, lejek, sa-
dzarkę i inne. 661633 977 

• Sprzedam jaja kur zielononó-
żek z naturalnego chowu. 796 
767 980

• Sprzedam łubin. 510 766 180 
• Sprzedam krowy z cielakami. 

730 031 128 

 UsłUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE	 DYWANÓW,	 WY-
KŁADZIN,	 TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	
POŚCIELI	 WEŁNIANEJ	
/	 LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604	 373	 143	 ,	 794	 229	
083.

• MOnTAŻ MeBLi, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FiRMA UsłUGOWA „zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	naprawa,	konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Usługi	 księgowe	 tanio	 i	 rze-
telnie. Tel. 726 601 608 

•	 Kapitał	 początkowy,	 dekla-
racje VAT i rozliczenia PIT. 
726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 POLVAN ocieplenia budyn-
ków, szpachlowanie, zwycięz-
ca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

•	 Projety	 wod-kan	 +	
geodezja.	 tel.	 609	 250	
383	 geo-	 gIS-	 Projekt	
SP	z	o.o.

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy i ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Usługi koparką, wywrotką. 
660 497 390

• TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. 796 767 980

• Matematyka. 668 17 12 12 
•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	

669 123 127
• Usługi ślusarsko-spawalnicze. 

Tel. 722 154 477

PRACA

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekun-
ki	 do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	
niemiecki	 komunikatywny,	
zarobki	 netto	 do	 1500	 euro/
mies.,	 wyjazdy	 od	 zaraz,	
sprawdzone	 oferty,	 legalnie	
737	451	825,	737 886 919, 737 
489 914

• zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-
740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewia-
tan. ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 
etatu, 5 dni w tygodniu godziny 
poranne. Mile widziani emeryci. 
Tel. 510 554 625

• Przyjmę do pracy przy hodowli 
bydła. 608 647 119 

•	 Zatrudnię	 budowlańca	 Ukra-
ińca	z	doświadczeniem	zapew-
niam mieszkanie. 511 04 31 44 

• Zatrudnię śluzarza-spawacza. 
507 045 404 

• Zatrunię na budowie. 608 817 
214 

• Zatrudnię pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina. 511 731 352 

• Opieka nad osobami starszymi 
godzinowa. 796 061 284 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca 
na miejscu. Tel. 783 678 674 

• Poszukuje płytkarza (z doświad-
czeniem) prawo jazdy kat.B, pra-
ca w Niemczech na umowę. 539 
523 531 

• Zatrudnię murarza i dwóch po-
mocników. Tel. 508 290 657

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARnA LiniA Mi kRO BU sO WA seROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO MAn BiŃCzYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReskO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzkłAD JAzDY BU sóW
inFORMATOR LOkALnY - nOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym 
stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do domku,do-
mu wielorodzinnego,sklepu po 
przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową 
kupię. 600 182 682 

• sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisząca i ława 
kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim dla manicurzystki. 
Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stoło-
wego + siatka. Cena do uzgod-
nienia. 733 794 989

•	 Sprzedam akwarium 240 l. + 
szafka. 606 261 850

•	 Sprzedam kanapotaczan 
(sprężyny) w idealnym sta-
nie. 784 188 148

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo 
- 299 zł, Kamera leśna 10MP 
Nowa - 420 zł., Odkurzacz - 
Dmuchawę do liści - 199 zł. Tel. 
503-005-554

•	 Sprzedam skuter inwalidz-
ki marki Strider używany. Tel. 
609 925 161 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku 
z rodowodem ładnie wybar-
wiony. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam używaną bieżnię 
elektryczną, stan jak nowa, 
cena do uzgodnienia, Tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam okna dachowe 
używane i opony 13stki. 531 
937 832 

•	 Sprzedam drzewka tuje od 
0.50cm  do 2m. 607 580 172 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Przełożyli mecz na prośbę gości

Ze Spartą zagrają w środę
Nie doszedł do skutku mecz pomiędzy juniorami starszymi Pomorzanina Nowogard oraz 
Sparty Gryfice, gdyż goście poprosili o zmianę terminu spotkania. Na taką propozycję przy-
stał nowogardzki klub i zaległy mecz zostanie rozegrany w najbliższą środę. 

Pierwotnie juniorzy Pomorza-
nina oraz Sparty mieli ze sobą 
zagrać w niedzielę (7 maja) o 
godzinie 16:00. Goście popro-
sili jednak o zmianę terminu, a 
nowogardzki klub przystał na tą 
propozycję. Spotkanie juniorów 

Pomorzanina oraz Sparty zo-
stanie rozegrane na stadionie w 
Nowogardzie w najbliższą środę 
(10 maja) o godzinie 17:00. Ry-
wale zajmują obecnie 7. miej-
sce w ligowej tabeli z 20 punkta-
mi na koncie. Sparta do Pomo-

rzanina traci 4 punkty. Na wy-
jazdach młodzi piłkarze z Gry-
fic prezentują się w kratkę. Do 
tej pory Sparta wygrała 3 wy-
jazdowe mecze, raz zremiso-
wała oraz zanotowała 3 poraż-
ki, a wszystko to przy 13 strze-
lonych i 22 straconych golach. 
Piłkarze Pomorzanina z kolei 
na własnym boisku nie uzna-
ją kompromisów, 5 razy wygrał 
Pomorzanina, natomiast trzy-
krotnie z punktami wracali go-
ście. Zawodnicy Pomorzanina 
mają rachunki do wyrównania 
ze Spartą, gdyż w rundzie jesien-
nej po szalonym meczu, piłkarze 
z Gryfic wygrali 5:3. Wierzymy, 
że podopieczni Pawła Błaszczy-
ka zagrają na miarę swoich moż-
liwości i pokonają Spartę. Zwy-
cięstwo pozwoli nowogardzia-
nom awansować z 5. na 3. miej-
sce w ligowej tabeli. 

KR

W najbliższą środę juniorzy Pomorzanina o godzinie 17 zagrają ze Spartą Gryfice



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-7.05.17

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

BIAŁORUŚ 15.07-22.07.17

Gmina wycofała się i przeprasza   •  I kto nam teraz „POMORZE”?
Dotyk Fatimy-100 lat od objawień  •  Marek Miśkiewicz z brązem

REklaMa

REklaMa

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

AHSL – zamiennik RSM 
siarkowego 20 % azotu i 6 % siarki
Cena 520 zł netto/tonę w Redle
Cena 540 zł netto/tonę z dostawą

Mocznik 1150 zł w bigbagach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

Piątek 
12 maja 2017 r. 
Nr 35 (2564)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

Kredyt  gotówkowy
bez  zaświadczeń

Nowogard  • ul. Bankowa 3e

Do wynajęcia 
pokoje 

dla pracowników 
z Ukrainy. 

509 528 688 

Brali 
pożyczki  
fałszując 
podpisy
Rozbierają 
budynek 
po byłej 
melioracji

s. 3

s. 2
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W skrócie
Powstał nowy przystanek na trasie komunikacji miejskiej w Nowogar-

dzie. Znajduje się on przy ulicy Traugutta. Z przystanku można udać się 
w stronę osiedla Bema i ul. Radosława. Autobus zatrzymuje się w tym 
miejscu  12 razy na dzień, a przystanek wpisany jest w regularną trasę 
komunikacji. Przypomnijmy, że podróżowanie miejską komunikacją w 
naszym mieście jest bezpłatne. Koszty utrzymania linii pokrywa miasto. 
W tym roku będzie to kosztować prawie 217 tys. zł. Zadanie to na zlece-
nie gminy wykonuje firma przewozowa Adama Fedeńczaka. DŚ

Dnia 09.05.2017 r. (wtorek) uczniowie ZSP w Osinie byli z wizytą w Pol-
skim Radio Szczecin. Ciekawie opowiadał i oprowadzał uczniów po stu-
dyjnych pomieszczeniach p. Andrzej Banasiak. Dzieci mogły poznać pra-
cę w radiu od podszewki. Uczniowie zobaczyli, jak na żywo audycję ra-
diową prowadzą p. Kamila Olkusz i p. Grzegorz Lament, którzy z przy-
mrużeniem oka komentują, to o czym się na co dzień rozmawia oraz 
puszczają świetną muzykę. Uczniowie mieli taż okazję zobaczyć, jak w 
małym studio zwanym „dziuplą” redaktor odebrał telefon od słuchacza i 
rozmawiał z nim na antenie radiowej. Dowiedzieli się też, iż w radio pra-
cują różne sekcje np.: redakcja informacji, redakcja publicystyki, redak-
cja prezenterska, redakcja online, redakcja muzyki, dział techniki, dział 
realizacji emisji. Dla uczniów był niewątpliwie to ciekawy i pouczający 
wyjazd. DŚ

Zespół Śpiewaczy Wesoła Ferajna z sukcesami zakończył udział w Go-
leniowskim Przeglądzie „Raz na ludowo”. Zespół zajął III miejsce, a An-
drzej Przybysz otrzymał wyróżnienie dla solisty. Nagroda w goleniow-
skim przeglądzie to kolejny sukces na koncie Wesołej Ferajny, która 3 
czerwca 2017 r. obchodzić będzie 25-lecie swojego istnienia. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. Inf. własne

Powracają wystawki

Gmina wycofała się i przeprasza
w poprzednim numerze pisaliśmy o proteście handlowców związku z obciążeniem wysoką 
opłatą targową tzw. wystawek przed-sklepowych. 

Interwencja w sprawie zarów-
no handlowców, jak i niektó-
rych radnych przyniosła rezul-
tat -   nie wchodząc w szczegó-
ły, o których pisaliśmy poprzed-
nio, gmina wycofała się z pobo-
ru podwyższonych opłat i zako-
munikowała o tym w środę na 

stronie miasta. W komunikacie  
miejskim, jak zwykle, nie oby-
ło się bez nieścisłości. Wbrew 
temu co tam piszą, DN nigdy nie  
oskarżał radnych o zamieszanie 
z opłatami, zawsze uważaliśmy, 
że winien temu jest burmistrz i 
jego aparat urzędniczy. Dlatego 

słusznie burmistrz przeprasza 
za to  przedsiębiorców. Po raz 
pierwszy przeprasza, co chcie-
libyśmy traktować jako zmianę 
na lepsze Jego dotychczasowego 
stylu sprawowania urzędu.           

Red.

kres biurowca przy ul. Nadtorowej

Rozbierają budynek  
po byłej melioracji
Trwa rozbiórka byłego biurowca „zarządu melioracji” w nowogardzie, przy ul. nadtoro-
wej, przy stacji paliw. 

Nieruchomość została wybu-
dowana na przełomie lat 70-80 
tych. Nie dziwi więc fakt, że wie-
lu mieszkańców ma do niej sen-
tyment. Tu bowiem, przez wie-
le lat swoją siedzibę miał daw-
ny terenowy oddział Wojewódz-
kiego Urzędu Gospodarki Wod-
nej i Melioracji (nazwa ta kilka 
razy ulegała zmianie). W biu-
rach znajdujących się w budyn-
ku pracowało wiele osób. Była 
też spora stołówka. Jak wspo-
mina jeden z byłych pracowni-
ków tzw. „melioracji” Ryszard 
Piątkiewicz, tak okazały budy-
nek pośrednio przyczynił się do 
upadku przedsiębiorstwa w la-
tach 80-tych, a to z powodu wy-
sokiego podatku jakie przyszło 
płacić firmie od  najnowszych 
nieruchomości. Ryszard Piąt-
kiewicz jako przewodniczący 
pierwszej Solidarności, miał już 
w tym budynku w latach 1980-
81 swoje biuro Komisji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność. Póź-

niej swoją siedzibę miało w tym 
obiekcie też Biuro Geodezji i Te-
renów Rolnych, które świad-
czyło głównie usługi dla Pań-
stwowych Gospodarstw Rol-
nych. Po przemianach ustrojo-
wych budynek trafił w prywat-
ne ręce. Obecnie od kilku lat sta-
nowi własność duńskiej firmy 
produkującej świeczki w sąsied-
nim obiekcie.  Jak widać z losu 
budynku aktualny właściciel nie 
miał na niego innego pomysłu 
jak rozbiórka.   

Lada dzień opustoszała nie-
ruchomość zniknie na zawsze 
z krajobrazu ulicy Nadtorowej. 
Niektórzy mieszkańcy nad tym 
ubolewają. 

- Szkoda, że gmina wcześniej 
się nie zainteresowała biurow-
cem. Można by tam zrobić np. 
mieszkania komunalne, tyle ro-
dzin czeka na swoje M. Żal teraz 
patrzeć jak budynek jest rozbie-
rany– mówi nam z żalem czytel-
nik, który przed laty pracował 

przy budowaniu biurowca dla 
melioracji. 

No cóż, żal żalem, ale świę-
te prawo właściciela do dyspo-
nowania swoją nieruchomo-
ścią. Skoro nie było pomysłu 
lub możliwości na zagospodaro-
wanie posesji, a nieruchomość 
niszczała, zapadła decyzja o roz-
biórce. Kto wie, może kiedyś w 
tym miejscu powstanie coś no-
wego, a historia dopisze kolejne 
wspomnienia. 

Dodajmy tylko, że w Nowo-
gardzie do dziś funkcjonują zrę-
by dawnego „zarządu meliora-
cji”. Obecnie przy ul. Boh. War-
szawy 35 znajduje się oddział te-
renowy  Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego – 
ta nazwa funkcjonuje od 1991 
roku. Od 1999 roku jest to jed-
nostka podległa samorządowi 
województwa. 

MS

Wyburzanie biurowca przy ul. Nadtorowej trwa od kilku dni i wygląda dość spektakularnie. Jedna z koparek pracuje bowiem 
na samym szczycie gruzowiska.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Uwaga na oszustów kredytowych!

Brali pożyczki 
fałszując podpisy
policja prowadzi postępowanie w sprawie oszustw kredytowych. Z naszych informacji wy-
nika, że poszkodowanych może być nawet kilkadziesiąt osób. wśród nich są również miesz-
kańcy z terenu naszej gminy. 

Przestępczy proceder pole-
gał na tym, że osoby trudnią-
ce się pośrednictwem finanso-
wym zawierały pożyczki wyko-
rzystując dane innych osób. Jak 
informuje policja, pokrzyw-
dzonymi są głównie osoby pro-
wadzące działalność gospodar-
czą. 

- Policjanci z KPP w Go-
leniowie prowadzą postę-
powanie w sprawie oszustw 
kredytowych tzw. chwilówek, 
przy pomocy podrobionych pod-
pisów, gdzie pokrzywdzonymi są 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (firmy) – informu-
je st. asp. Julita Filipczuk, rzecz-
nik naszej policji. 

Zdaniem śledczych, fałszy-
we kredyty nie były brane przez 
osoby z Nowogardu, natomiast 
do ich zawierania wykorzysty-

wano dane mieszkańców naszej 
gminy. 

- Sprawa ta nie dotyczyła pla-
cówek z terenu Nowogardu, na-
tomiast osoby, których dane zo-
stały wykorzystane, były rów-
nież z terenu Nowogardu i oko-
lic – przyznaje J. Filipczuk. 

Policja prowadzi śledztwo i 
jednocześnie apeluje do oby-
wateli, aby zgłaszali się na po-
licję w Nowogardzie lub Gole-
niowie, jeśli dostali wezwanie 
do zapłaty a nie brali żadnego 
kredytu. - Apelujemy do wszyst-
kich, którzy w ostatnim czasie 
nie podpisywali żadnych umów 
kredytowych, nie brali pożyczek, 
a dostają wezwania do zapła-
ty, aby stawili się KPP w Gole-
niowie lub KP w Nowogardzie, 
celem zgłoszenia tego faktu – 
mówi J. Filipczuk. 

Ilu może być pokrzyw-
dzonych w tej sprawie? We-
dług różnych źródeł nawet kil-
kudziesięciu.  Policja na ra-
zie jest jednak ostrożna w po-
dawaniu tych informacji. Pod-
kreśla, że sprawa jest rozwojo-
wa i trudno w tej chwili mówić 
o konkretnej liczbie osób po-
szkodowanych przez oszustów.  
Całe postępowanie prowadzone 
jest pod nadzorem prokuratury 
w Goleniowie. Na razie nie ma 
informacji, aby w sprawie posta-
wiono komuś jakieś zarzuty. 

MS

 List otwarty                        
nowogard 11.05.2017 r.

pan Robert czapla
Burmistrz nowogardu
 
Na oficjalnej stronie miasta, za którą jako kierownik Urzędu 

ponosi Pan bezpośrednią odpowiedzialność, od dawna ukazu-
ją się teksty budzące poważne wątpliwości w zakresie zgodności 
przedstawianych tam treści i używanej formy z misją Urzędu, 
która w przypadku władzy publicznej utrzymywanej z podat-
ków wszystkich obywateli, została sformułowana w odpowied-
nim krajowym ustawodawstwie. Ale tekst zamieszczony w dniu 4 
maja związany z przebiegiem uroczystości trzeciomajowych już 
wyjątkowo wyraźnie przekroczył granice jakie urzędnikowi pu-
blicznemu, którym jest piszący ów tekst, przekroczyć nie wolno 
z oczywistych powodów, zarówno merytorycznych, jak i etycz-
nych. Pomijając ewidentne przekłamania i manipulacje fakta-
mi, piszący traktuje tam w sposób protekcjonalny i lekceważą-
cy zasłużonego dla mieszkańców naszej Gminy kapłana, przy-
pisując mu przy tym, szereg niesłusznych i mających go zdyskre-
dytować, zarzutów. W imieniu swoim, bądź społeczności, któ-
re reprezentujemy z racji pełnionych funkcji publicznych, wyra-
żamy zdecydowany sprzeciw wobec takiego traktowania, w ofi-
cjalnym urzędowym przekazie, księdza kanonika Kazimierza 
Łukjaniuka, proboszcza parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, 
dziekana dekanatu Nowogard i duszpasterza diecezjalnego śro-
dowisk Kresowych i Sybiraków. Nasze oburzenie wzrasta jesz-
cze bardziej wobec faktu, że przywołana skandaliczna treść tek-
stu na stronie miasta, wywołała już zupełnie nieprzebierającą w 
słowach i prymitywną w formie nagonkę na kapłana w komen-
tarzach zamieszczanych pod tym tekstem.  Na te niedopuszczal-
ne, nawet z powodów konieczności zachowania ogólnych stan-
dardów obowiązujących w każdym przekazie publicznym wpi-
sy, administrator, czyli Urząd nie reaguje! To, naszym zdaniem, 
można uznać jako podjudzanie do krzewienia nieobliczalnej w 
skutkach nienawiści wobec kapłana ofiarnie służącego od lat na-
szym obywatelom w rożnych okolicznościach ich życia od naro-
dzin do śmierci. Żadna przyzwoita społeczność, czy wierząca, 
czy niewierząca nie może przyzwalać na takie zachowania wo-
bec osób jej oddanych w służbie, a władza publiczna, jako pierw-
sza powinna piętnować te zachowania. To bardzo przykre, że jest 
u nas niestety tak często inaczej.

List podpisali: 
Magdalena Zarębska-Kulesza - Zachodniopomorski Kurator Oświaty i 
w imieniu PiS w Nowogardzie 
Marek Krzywania - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gospo-
darczego Ziemi Nowogardzkiej
Piotr Słomski - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Kulinicz - Starosta Powiatu Goleniowskiego
Marcin Simiński - Redaktor Naczelny Dziennika Nowogardzkiego
Jan Smolira, Mirosław Berezowski, Grażyna Rynkiewicz, Słamomir Ku-
cal- mieszkańcy
Kazimierz Ziemba - Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Piątkiewicz, Jerzy Majewski, Marian Sudomierski - parafianie
W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w Nowogardzie - Prezes Zarządu Damian Simiński
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Remonty dróg do Strzelewa i do Miętna 

w końcu będzie równo
Ruszają dwie duże inwestycje na drogach powiatowych w naszej gminie. chodzi o drogę na odcinku od Bema do Miętna oraz z nowogardu do Strzelewa. 
wartość obu inwestycji to grubo ponad 4 mln zł, z czego sporo będzie pochodzić z dofinansowania zewnętrznego, jakie pozyskało na ten cel starostwo. 

Przetarg na drogę do Strze-
lewa został już rozstrzygnięty 
w marcu, a na początku kwiet-
nia podpisano umowę z wy-
konawcą tj. firmą Strabag. Kil-
ka dni później nastąpiło prze-
kazanie placu budowy, ale pra-
ce drogowe mają ruszyć na do-
bre dopiero w przyszłym tygo-
dniu. Zaczną się one równo-
cześnie od strony Nowogardu 
do wsi, oraz w samym Świer-
czewie. Wcześniej wykonaw-
ca  przygotował już teren pod 
budowę, a dokładnie posze-
rzył nieco zarośnięte chwasta-
mi pobocze, odsłaniając asfalt 
na odcinku, który ma zostać 
wyremontowany (tj. początek 
za wiaduktem przy obwodnicy 
jadąc z Nowogardu do Świer-
czewa; koniec w okolicach be-
toniarni, przed wjazdem do 
Strzelewa). Wycięto też kilka 
lip, rosnących przez wjazdami 
do miejscowości, w celu posze-
rzenia jezdni i zamontowaniu 
na nich wysepek drogowych, 
mających ograniczyć w tym 
miejscu prędkość. Niewielkie 
opóźnienie rozpoczęcia budo-
wy nastąpiło z powodu ocze-
kiwania na komplet dokumen-
tacji na fragment bocznej dro-
gi, jaka ma być wyremonto-
wana przy okazji moderniza-
cji głównej jezdni, biegnącej 
w kierunku Strzelewa, chcąc 
uniknąć ewentualnych kolizji 
w trakcie prac. Chodzi dokład-
nie o odcinek od skrzyżowa-
nia przy kościele w Świercze-
wie, zbudowany z tzw. kocich 
łbów. Niestety, z informacji ja-
kie do nas docierają, skróco-
no odcinek tej drogi przezna-
czony pierwotnie do remon-
tu. W pierwszej wersji droga 
miała zostać wyremontowana 
do wysokości świetlicy we wsi, 
ale jak informują urzędnicy ze 
starostwa powiatowego, gmina 
Nowogard „zgodziła się” wy-
konać remont tylko do połowy 
kamienistej drogi. 

Wartość remontu drogi na 
odcinku Świerczewo – Strze-
lewo ma wynieść dokładnie 
3 mln 120 tys. 743 zł, z cze-
go 1 mln 900 tys. zł pocho-
dzić będzie z dofinansowa-
nia (Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich), przyznanego 

przez Marszałka Wojewódz-
twa. Resztę kosztów pokry-
ją powiat goleniowski (kwo-
ta 1 mln 043 tys. 334 zł) oraz 
gmina Nowogard (177 tys. 410 
zł). Remont drogi bocznej przy 
kościele (stanowiącą warunek 
do uzyskania dofinansowa-
nia z PROW na modernizację 
głównej drogi), oba samorządy 
wykonają już na własny koszt, 
dzieląc go po połowie. Pier-
wotnie miało to być po ok. 77 
tys. zł, ale ze względu na zmia-
nę decyzji o długości odcin-
ka mającego zostać wyremon-
towanym, kwota ta może ulec 
zmniejszeniu. Obie inwestycje 
mają być zakończone w sierp-
niu. 

Ruszyli też z Miętnem
Zgodnie z zapowiedziami, 

powiat goleniowski przystąpił 
też do realizacji drugiego eta-
pu przebudowy drogi z Nowo-
gardu do Miętna – tym razem 
na odcinku od Bema do skrzy-
żowania w Miętnie. W dniu 5 
maja nastąpiło oficjalne prze-
kazanie placu budowy. Kosz-
ty inwestycji to 1 mln 200 tys. 
złotych, w tym udział powiatu 
to 427 tys. 712 zł, a gminy No-
wogard 620 tys. zł. Reszta kwo-
ty pokryta zostanie z dofinan-
sowania w ramach programu 
„przebudowy dróg lokalnych”, 
które pozyskał powiat. 

W ramach remontu wykona-
ne będzie 1.507 m. nowej na-
wierzchni jezdni, wraz z jej po-
szerzeniem, przebudową po-
boczy i zjazdów. Wykonawcą 
robót jest firma PRD Nowo-
gard. Pierwsze roboty już ru-
szyły, od strony Miętna. Za-
kończenie prac planowane jest 
na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Przypomnijmy tylko, że 
pierwszy etap remontu dro-
gi na odcinku od Miętna do 
skrzyżowania na Orzechowo, 
został wykonany w roku 2013. 

W ramach prowadzonych 
prac drogowych zarówno na 
drodze do Strzelewa, jak i 
Miętna, mogą rzecz jasna wy-
stąpić utrudnienia w ruchu. 
W imieniu inwestorów i wy-
konawców, prosimy zachować 
szczególną ostrożność. 

Marcin Simiński

Remont powiatowej drogi prowadzącej przez Świerczewo do Strzelewa ma rozpocząć się dokładnie w miejscu, gdzie kończy się 
równy asfalt, który wykonano przy okazji budowy wiaduktu obwodnicy.

Przed rozpocząciem naprawy drogi do Strzelewa wykonawca przygotował już teren pod budowę, poszerzając pobocze i wyci-
nając drzewa, w miejscu gdzie droga zostanie poszerzona.

Nową nawierzchnię zyska odcinek drogi od wiaduktu na Bema do Miętna.
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ale sprzątają... 

i kto nam teraz  
„poMoRZe”?
Firma kZU poMoRZe ze Szczecina, która wygrała przetarg na sprzątanie ulic i chodników 
w naszym mieście, najwyraźniej nie radzi sobie z zadaniem, za które miesięcznie otrzymu-
je ok. 23  tysięcy złotych od gminy. Mieszkańcy skarżą się na jakość sprzątania chodników.

W minionym tygodniu do re-
dakcji DN wpłynęły sygnały od 
mieszkańców, którzy skarżą się 
na nieporządek panujący na 
chodnikach. Śmieci, niedopałki 
papierosów, a także pozarastane 
krawężniki - taki obraz wyłania 
się po kilku tygodniach działa-
nia firmy POMORZE, która po 
wygranym przetargu jest odpo-
wiedzialna za czystość w mie-
ście. 

- Proszę przyjrzeć się jak wy-
glądają chodniki wzdłuż ulicy 15 
Lutego. Śmieci i pozarastane kra-
wężniki. Poprzednia firma robi-
ła to dobrze, ale ją „wykurzono”, 
bo trzeba było załatwić kontrakt 
dla kolegi z partii. Teraz mamy 
tego efekt – mówi nam mieszka-
niec Nowogardu, który zatelefo-
nował do redakcji DN w minio-
ny wtorek, prosząc o nagłośnie-
nie sprawy. 

Podobne sygnały otrzymali-
śmy od mieszkańców ul. Okulic-
kiego, Mickiewicza i Dąbrowsz-
czaków. Tam też raczej nie wi-
dać, żeby ktoś sprzątał. Nie lepiej 
jest przy ul. Wojska Polskiego i 
ulicach sąsiednich, na co zwró-
cił uwagę jeden z mieszkańców 
tej okolicy. 

-Wystarczy przejechać się ul. 
Wojska Polskiego - czym da-
lej, tym gorzej. Nie lepiej jest 
na Traugutta. Brud, walające 
się śmieci i chwasty. Czy ktoś w 
ogóle tutaj sprząta? - pyta nas 
mieszkaniec ul. Wojska Pol-

skiego, który zgłosił się do re-
dakcji. 

Mieszkańcy zwrócili uwagę 
też na sprzęt jakim POMORZE 
zamiata, a raczej próbuje to ro-
bić. 

-Właśnie teraz zamiatarka jeź-
dzi po chodniku przy ul. Wojska 
Polskiego, pierwszy raz ją tam 
widzę, a na dodatek maszyna zo-
stawia za sobą piasek. Tak ra-
czej nie powinno być. Żal mi tego 
pana operatora, bo biedak prze-
cież pracuje na takim sprzęcie, 
jaki mu dał pracodawca- alar-
muje nas mieszkaniec ulicy. 

Po telefonie naszego czytelni-
ka udaliśmy we wskazane miej-
sce pracy zamiatarki. Rzeczy-
wiście okazało się, że z maszy-
ną najwyraźniej jest coś nie 
tak i pozostawia za sobą struż-
kę brudnego piasku, który po-
winien być sprzątnięty. Kierow-
ca też co chwila przystawał, pró-
bując samodzielnie naprawić 
sprzęt. Niestety bez skutku. Zda-
niem jednego ze specjalistów w 
tej dziedzinie, wszystko dlatego, 
że tego typu zamiatarki nie są 
przystosowane do pracy na tak 
dużych powierzchniach. 

- Taką mini-zamiatarką moż-
na sprzątać ewentualnie parking 
po sklepem, bądź jakieś drogi 
osiedlowe, parkowe, a nie chod-
niki w mieście. To zawsze będzie 
„Syzyfowa praca”, bo sprzęt ten 
nie jest technicznie przeznaczony 
do takiego zakresu pracy i będzie 

się po prostu zapychał” - mówi 
nam mężczyzna, zajmujący się 
od lat usługami komunalnymi, 
który jednak prosił, aby nie po-
dawać jego nazwiska. 

Przypomnijmy, że KZU Po-
morze wyliczyła, iż utrzyma po-
rządek i czystość w naszej gmi-
nie przez najbliższy rok za 269 
tys. 448 zł. Przetarg ogłaszano 
dwa razy, po tym jak w skutek  
osobistej „interwencji” P. Kryst-
ka w naszym ratuszu, złagodzo-
no wymagania wobec potencjal-
nych wykonawców, umożliwia-
jąc ubieganie się o kontrakt z 
gminą firmom z małym lub żad-
nym doświadczeniem w tej ma-
terii, a także bez odpowiedniej 
bazy sprzętowej. Taką firmą nie-
wątpliwie była właśnie KZU Po-
morze, co teraz potwierdzają 
także niestety zdjęcia publiko-
wane przy tekście. Pozostaje tyl-
ko pytanie, czy gmina ma zamiar 
wyciągnąć konsekwencje wobec 
wykonawcy, co skrzętnie czyni-
ła wobec poprzedniej firmy, któ-
ra sprzątała nasze miasto (lokal-
nego podmiotu). Wszak zgod-
nie z umową, za nienależyte wy-
konywanie zadania, co jest ściśle 
określone w umowie, gmina po-
winna nakładać kary finansowe, 
a jeśli zajdzie konieczność umo-
wę z firmą zerwać. Tymczasem 
KZU POMORZE kasę bierze i 
„sprząta” dalej…z jakim skut-
kiem, to już wiadomo.  

MS

Zgodnie z umową wykonawca ma sprzątać ulice i 
chodniki znajdujące się w obrębie miasta. Na zdję-
ciu pobocze na odcinku drogi w kierunku Świer-
czewa, znajdujący się jeszcze w Nowogardzie. Ul. Traugutta...zdjęcie mówi samo za siebie.

Takie obrazki można zobaczyć praktycznie w ca-
łym mieście.

A to już ul. Dąbrowszczaków, tu jak twierdzą 
mieszkańcy ostatni raz było zamiatane w marcu, 
a wiec jeszcze przez poprzednią firmę.

W zakresie sprzątania chodników w mieście jest również usuwanie chwastów i tra-
wy wyrastajacej przy krawężnikach i między płytami. Jak jest to widać na zdjęciu.

Taki porządek pozostawiała po sobie mini-zamiatarka, którą pracownik KZU 
POMORZE, zamiatał, a raczej próbował to robić w miniony wtorek, na chodniku 
wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Skrzyżowanie ul. Mickiewicza ze Słowackiego. Jeszcze parę dni i krawężnika nie 
będzie widać, bo zarośnie.
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informacje parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
aleksandra wiśniewska: lat 83, zmarła 08.05.2017 r., pogrzeb 

odbył się 11.05.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie. 
Stanisław Boryca: lat 62, zmarł 09.05.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 12.05.2017r., o godz. 13.00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Marian Hryń: lat 71, zmarł 09.05.2017 r., pogrzeb odbył się 

11.05.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie. 
józef krupski: lat 79, zmarł 10.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

12.05.2017r., o godz. 15.00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Niech się nie trwoży serce wa-
sze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie. W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. Gdy-
by tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przy-
gotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miej-
sce, przyjdę powtórnie i zabio-
rę was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem. Zna-
cie drogę, dokąd Ja idę. Ode-
zwał się do Niego Tomasz: Pa-
nie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę? 
Odpowiedział mu Jezus: Ja je-
stem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Gdybyście Mnie poznali, znali-
byście i mojego Ojca. Ale teraz 
już Go znacie i zobaczyliście. 
Rzekł do Niego Filip: Panie, po-
każ nam Ojca, a to nam wystar-
czy. Odpowiedział mu Jezus: Fi-
lipie, tak długo jestem z wami, a 
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także 
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie wie-
rzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Oj-
ciec we Mnie? Słów tych, które 
wam mówię, nie wypowiadam 
od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych 
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je-
żeli zaś nie - wierzcie przynaj-
mniej ze względu na same dzie-
ła. Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, będzie także dokonywał 
tych dzieł, których Ja dokonuję, 
owszem, i większe od tych uczy-
ni, bo Ja idę do Ojca. (J 14,1-12)

Któż z nas nie zastanawiał i 
nie zastanawia się nad przy-
szłością, przyszłością swoją i 
swoich najbliższych. Człowiek 
już od małego wypowiada swo-
je marzenie: kim chciałby zo-
stać, gdy dorośnie. Przeżywa-
my gorący czas pisania matur, 
egzaminu, który będzie rzuto-
wał na przyszłość młodego po-
kolenia naszej ojczyzny. O na-
szej przyszłości jako ludzi wia-
ry mówi również Jezus w dzi-
siejszym fragmencie Ewangelii. 
Któż z nas chociaż raz w swo-
ich życiu nie zadał sobie pyta-
nia: co będzie po śmierci i czy 
w ogóle coś jest. Jezus w dzi-
siejszym Słowie odsłania nam 
troszkę tajemnicę. W żadnych 
miejscu Jezus nie zrobił wykła-
du o tym co czeka człowieka, 
gdy zakończy ziemski żywot. 
Widocznie uznał to za zbęd-
ne. Dziś Jezus kierując swoje 
słowa do apostołów, mówi do 
każdego z nas, że odchodzi z 
tego świata, aby przygotować 
nam miejsce. Gdy ono będzie 
już przygotowane to nastąpi 
czas powtórnego przyjścia Je-
zusa i zabierania nas do siebie. 
To Jezus jest tym, który wpro-
wadza nas do życia wiecznego. 
Sami z siebie tam nie wejdzie-
my. Jezus o sobie powiedział w 
ubiegłą niedzielę: ja jestem bra-
mą. Życie wieczne można osią-

gnąć przez Chrystusa. Nie ma 
innej możliwości. Nie ma innej 
drogi. To On sam mówi dziś: 
Ja jestem drogą. Dana nam jest 
dziś obietnica, jednak jej speł-
nienie zależne jest od naszego 
podejścia. Czy idę przez życie 
drogą wytyczoną przez Jezusa? 
Drogą przykazań, nieustanne-
go nawracania się? Dosłow-
nie wszystko ma mnie prowa-
dzić do domu Ojca, ale czy tak 
w rzeczywistości jest? Co mnie 
przybliża do domu Ojca, a co 
od niego oddala? Poszukam 
dziś na to odpowiedzi. Zro-
bię rachunek sumienia. Życie 
ziemskie jest czymś co prze-
mija. Widzimy ludzi, którzy 
w różnych wieku, w różnych 
okolicznościach, na różnych 
etapach swojego życia umie-
rają. Mam patrzeć na to ży-
cie, życie doczesne z perspek-
tywy nieba. W domu Ojca bę-
dzie czas wiecznego wychwa-
lania Boga. Czas ziemskiej wę-
drówki jest czasem przygo-
towywania się do tego. Czas 
ziemskiej wędrówki jest cza-
sem ćwiczenia się w wychwala-
niu Boga. Ile jednak jest prze-
kleństw przeciwko Bogu, ile 
niewierności względem Nie-
go. To jest wychwalanie? Każ-
dy z nas ma wpływ na swo-
ją przyszłość. Mamy również 
wpływ na przyszłość drugie-
go człowieka, bowiem każdy, w 
większym lub mniejszym stop-
niu, jest od kogoś zależny. To 
co czynisz dla innych, zmienia 
ciebie oraz rzeczywistość osób, 
którym pomagasz. Pomoc dru-
giemu wyrywa nas z egoizmu. 
Pomoc drugiemu pozwala 
zmienić bieg jego historii. Po-
moc drugiemu pozwala odzy-
skać pewność siebie. Pozwa-
la odzyskać ludzką godność. 
Zmieniając przyszłość innych 
na lepsze, zmieniamy również 
naszą przyszłość. Przyszłość 
jest jasna, przyszłość to niebo. 
Niech nasze codzienne czyny, 
codzienne wybory świadczą 
o tym, że wierzymy w niebo i 
pragniemy do niego wstąpić, 
aby chwalić Boga bez końca. 

Ks. Krystian Dylewski 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Wyrazy szczerego współczucia 

koleżance elżebiecie Bas 
Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Nowogardzie

z powodu śmierci 

ojca 
składają 

Pracownicy Oddziału Chirurgicznego Szpitala 
w Nowogardzie 

kONDOlENCjE

Parafia pw. Św. Rafała 
kalinowskiego zaprasza

Rocznica 100 lat 
objawień Fatimskich 

W związku z rocznicą 100 lat objawień Fatimskich  parafia pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego  zaprasza  wiernych na obchody rocznicowe 
które się  w dniu 13 05 2017. O godzinie 18 Msza Święta a po niej 
procesja fatimska z figurą ulicą Jana Pawła II.  

W stulecie objawień fatimskich 

parafia na Bema 
zaprasza na odpust 

W sobotę, 13 maja, w 100-lecie Objawień Fatimskich, w para-
fii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema, o godz. 12.00 odbędzie się 
Msza Św. odpustowa, której będzie przewodniczył ks. Grzegorz Le-
gutko z parafii pw. WNMP w Nowogardzie. Ksiądz proboszcz Irene-
usz Kamionka, wikariusz Piotr oraz parafianie zapraszają do udziału 
w uroczystości  mieszkańców z terenu całego miasta. 

Red. 
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Kino na weekend

NOWE CENY, BIlETÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera  
w Nowogardzie  

oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego  

zapraszają na wystawę
„Pieniądze Polski i świata”

Wystawa odbędzie się w dniach 11- 30 maj 2017 r. 
w sali wystawowej biblioteki. 

Dostępna w godz. od 10.00 do 18.00

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 11 maja o godz. 17.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Plac Wolności 8 w Nowogardzie

                   Serdecznie zapraszamy!

DZIECIak RZĄDZI
12.05.2017,godz..16.00
13.05.2017,godz. 16.00
14.02.2017,godz. 16.00
animowany /  familijny / komedia, 
USA / 2017 / 98 min., od lat: B/O

Film animowany ze studia Dre-
amWorks Animation, w któ-
rym powstały takie przeboje jak 
”Shrek” i ”Madagaskar”. Pewne-
go dnia w życiu siedmioletnie-
go Tima pojawia się młodszy bra-
ciszek. Tim natychmiast zdaje so-
bie sprawę, że ubrany w garnitur, 
noszący teczkę i zachowujący się 
jak rasowy biznesmen dzieciak 
jest zagrożeniem dla jego nieza-
chwianej dotąd pozycji w rodzin-
nym domu. Gdy Tim postanawia 
odzyskać utraconą pozycję, natra-
fia na trop tajemnego spisku, któ-
ry może zmienić równowagę sił na 
świecie. Przekonuje się przy tym, 
że kluczem do tajemnicy jest jego 
młodszy brat 

aMOk
12.05.2017, godz. 18.00
13.05.2017, godz. 18.00
14.05.2017, godz. 18.00
thriller / kryminał, Polska / 2017 
/ 107 min., Od lat: 15

Odrą dryfuje zmasakrowane 
ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku 

dniach zostaje znalezione przez 
rybaków. Przerażające odkrycie 
zostaje nagłośnione przez media 
i trafia do wszystkich serwisów in-
formacyjnych w kraju. Ofiarą oka-
zuje się architekt Mariusz Roszew-
ski, jednak winnych zbrodni nie 
udaje się odnaleźć i sprawa – z 
braku dowodów – trafia do poli-
cyjnego „archiwum X”. Nowy film 
Katarzyny Adamik został opar-
ty na prawdziwej historii Krystia-
na Bali, którą żyły media na całym 
świecie. W wydanej w 2003 roku 
książce „Amok” opisał on zbrod-
nię bardzo podobną do tej, o któ-
rą został później oskarżony! Spra-
wa Bali dała początek najgłośniej-
szemu procesowi poszlakowemu 
w historii Polski, a jej przebieg re-
lacjonowały m.in. BBC, Guardian, 
New Yorker, Time, Daily Mail, The 
Washington Post, Der Spiegel, Le 
Figaro, Le Parisien i Telegraph. 

lIFE
12.05.2017,godz. 20.15
13.05.2017,godz. 20.15
14.05.2017,godz. 20.15
science-fiction / thriller, USA / 
2017 / 105 min., od lat: 15

Film opowiada historię sześcio-
osobowej ekipy kosmonautów 
Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej na chwilę przed ogłoszeniem 
światu przełomowego dla ludz-
kości odkrycia: pierwszego do-
wodu życia na Marsie. Badania, 
jakie prowadzą, będą miały jed-
nak nieoczekiwane konsekwen-
cje. Forma życia, którą odkrywa-
ją, jest bardziej inteligenta niż kto-
kolwiek przypuszczał. Za reżyse-
rię filmu odpowiada Daniel Espi-
nosa, twórca „Systemu” i „Safe Ho-
use”. W filmie zobaczymy m.in. Ja-
ke’a Gyllenhaala, Ryana Reynoldsa 
oraz znaną z „Mission: Impossible. 
Rogue Nation” Rebeccę Ferguson. 

wyjazd na Spotkania Młodych 
w Lednicy 

Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu w Lednicy, na które co roku przybywa sto tysięcy młodych 
ludzi z całej Polski. Pojedź ze mną! Spotkanie odbędzie się w dniu 3 czerwca pod hasłem: „IDŹ I KO-
CHAJ!”. Jeszcze raz zapraszam. 

Ks. Robert Szyszko, Tel. 531 580 030 

21 maja 1993r.
Ginące piękno – krzywice
Z głównej drogi relacji Szcze-

cin – Gdańsk prowadzi dro-
ga do Osiny, a dalej przy rowie 
stoi znak – Krzywice 4 km... Wą-
ską asfaltową drogą wśród pól 
mija się kolonię Krzywice (czte-
ry domy, jeden pustostan), dalej 
po drodze dwa domy sąsiadują-
ce ze sobą przez drogę. Niedaw-
no jeden z tych domów zaku-
pił ktoś z Niemiec. Nikogo jed-
nak to nie drażni, że odnawia i 
remontuje, że za jakiś czas bę-
dzie ten dom kontrastował z bu-
dynkami ze wsi. Mija się jesz-
cze jeden dom i już jesteśmy w 
Krzywicach. Około 30 domów 
położonych wokół dwóch sta-
wów stanowiących jakby cen-
trum wsi. Większość mieszkań-
ców Krzywic pracuje w najwięk-
szej w Polsce „Kuroń end Cam-
pany”, kilku jeszcze orze tę zie-
mię. Większość młodych ludzi 
pouciekała do miasta, coś ich 
jednak ciągnie do tej wsi. Przy-
jeżdżają na weekendy i spotyka-
ją się na wiejskim boisku za sta-
wami i w taki sposób manife-

stują swe stracone dzieciństwo. 
Wielkie sprawy tego świata dla 
nich jest jak ten kurz na drodze. 
Bo ich cały wielki świat, to zie-
mia kawałek za ich domem leżą-
ca, a czas dzieli się na porę zasie-
wu, wzrostu i zbioru. Szkoda, że 
ten sielankowy pejzaż ginie z na-
szego krajobrazu. A ginie dlate-
go, że leży jakby w poprzek dro-
gi cywilizacji. A w szczególności 
winę za taki stan rzeczy pono-
szą Ci, którzy mienią się znaw-
cami ludzkiego życia i studiują 
je zza szyb mercedesa. Śmiem w 
tym miejscu powiedzieć, że po-
litycy, którzy w tak dużym stop-
niu decydują o kształcie tego ży-
cia, tak naprawdę zajęci są robie-
niem karier. Tak też nie starczy-
ło im czasu, aby dowiedzieć się, 
co tak naprawdę ludziom jest 
potrzebne. Niewiele jest już ta-
kich miejsc jak Krzywice, gdzie 
te inne wartości (spokój, god-
ność, honor) przetrwały. Rodzą 
się nowi Krzywicanie, rodzi się 
nowa rzeczywistość. Jak znajdą 
się w niej ludzie starsi i co zro-
bią z nią ludzie młodsi – czas jak 
zwykle pokaże. Gdzieś tam jed-
nak bardzo głęboko tkwi w nas 
tęsknota za właśnie takim, a nie 
innym pejzażem wsi polskiej. I 
tylko takie obrazy wywołują w 
nas wzruszenie i radość obco-
wania z matką ziemią. 

14 maja 1993r.
Sprawy miasta
-Dyrektor Pomorskiego Ban-

ku Kredytowego zgłosił projekt 
zmiany nazwy ulicy Gazowej na 
ulicę Bankową. Pomysł zaakcep-
towano pod warunkiem, że cały 
koszt operacji zmiany nazwy 
ulicy poniesie bank.

-Przy projekcie architekto-
nicznego zagospodarowania 
kwartałów przy ul. 700-lecia i ul. 
Dąbrowszczaków, którego koszt 
przy zatrudnieniu profesjonal-
nych architektów wyniósłby 350 
mln zł, postawiono ciekawy i 
sensowny wniosek. Otóż, poda-
no propozycję zorganizowania 
konkursu dla studentów Wy-
działu Architektury, którzy w ra-
mach prac dyplomowych opra-
cowaliby projekt dla tego rejonu 
miasta. Koszt w tym przypadku 
byłby znacznie niższy, natomiast 
wykonanie nie byłoby na niż-
szym poziomie niż w przypadku 
zawodowców.

-ZOZ otrzyma nową karetkę 
reanimacyjną, zakupi ją UMiG 
Nowogard, którego będzie ona 
własnością. Koszt karetki 900 
mln zł., przy czym połowę sumy 
wyasygnuje Wojewoda Szcze-
ciński. Ponadto UMiG przezna-
czył 500 mln zł na bieżące re-
monty szpitala.

-Będzie droga w Orzechowie. 
Dzięki pomysłowości, oszczęd-
ności i zaradności mieszkań-
ców Orzechowa, którzy do kwo-
ty 250 mln zł., która przeznaczył 
UMiG, dołożyli swoja społecz-
ną pracę.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:
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Dzień Dziecka z policją 
komisariat policji  

w nowogardzie  
z okazji Dnia Dziecka

zaprasza do rywalizacji w konkursie, które-
go nagrodą jest objęcia funkcji komendan-
ta komisariatu policji w dniu 01.06.2017 r. 
poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: 

„Dzielnicowy w moich oczach”
Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia pro-

simy dostarczyć do 25.05.2017 r. do Pedagoga 
lub Dyrektora w Twojej szkole

   PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
   - w programie m.in. – Sprawowanie funk-

cji Komendanta Komisariatu Policji w No-
wogardzie; Kierowanie odprawą Policjantów; 
Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie;   

Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w 
Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie. 

konkurs wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej 
„Nowogard - moja mała ojczyzna”

W konkursie wzięło udział 25 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów szkół gimnazjalnych.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli:
i miejsce - Klara Kraszewska -Szkoła Podstawowa nr 1 - 25 pkt
ii miejsce - Julia Kaczmarek - Szkoła Podstawowa nr 3 - 24 pkt
iii miejsce - Martyna Fedeńczak - Szkoła Podstawowa nr 1 - 23,5 pkt
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli:
i miejsce - Szymon Karapuda - Gimnazjum nr 2 - 23 pkt
ii miejsce - Sara Olkowska - Gimnazjum nr 2 - 22 pkt
iii miejsce - Radek Kędzierski - Gimnazjum nr 1 - 19 pkt

konkurs plastyczny „Nowogard - moja mała 
ojczyzna”

Do konkursu przystąpiło 12 placówek oświatowych z terenu gminy Nowogard. Na konkurs wpłynę-
ło prawie 300 prac.

w kategorii klas “0” szkół podstawowych i przedszkoli zwyciężyli:
i miejsce - Milena Kowalska - Szkoła Podstawowa w Długołęce
ii miejsce - Amelia Kłys - Szkoła Podstawowa w Długołęce
iii miejsce - Oliwia Wszelak - Zielone Przedszkole
wyróżnienie - Oskar Margas - Przedszkole Publiczne nr 3
kategoria klas i - iii szkół podstawowych
i miejsce - Monika Brocka - Szkoła Podstawowa nr 3
ii miejsce - Nikolas Maciejewski - Szkoła Podstawowa nr 4
iii miejsce - Oliwia Lipczyńska - Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie - Karina Zadróżna - Szkoła Podstawowa nr 3
kategoria klas iV - Vi szkół podstawowych
i miejsce - Laura Symonowicz - Szkoła Podstawowa nr 3
ii miejsce - Kinga Lewandowska - Szkoła Podstawowa ze Strzelewa
iii miejsce - Jakub Wojciechowski - Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie - Aleksandra Wilk - Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Kacper Skowroński - Szkoła Podsta-

wowa w Strzelewie

Biblioteka: wyniki konkursów

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

 
                      Nowogard, dnia 06.03.2017 r. 

 

           Dzień Dziecka z Policją  

                                            
 

Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                 
zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funkcji 

Komendanta Komisariatu Policji w dniu 01.06.2017 r.  
 

 
poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Dzielnicowy w moich oczach” 

  
 
Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25.05.2017 r. do Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole 

 
 
 
 
 
   PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU:  
   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie; Kierowanie odprawą  
                                       Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie;    
                                       Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.  

SOBOTa Dla ZDROWIa - 
„PROFIlakTYka Raka PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 CZERWCA 2017r. organizuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14 

-tej.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA

 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Nowogardzki Dom kultury 
zaprasza
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Wyjątkowe stulecie - koniec „władzy” szatana 

Dotyk Fatimy  (13 maja 1917 - 13 maja 2017)
13 Maja obchodzimy setną rocznice objawień w Fatimie. Upływający właśnie wiek został szczególnie naznaczony  konsekwencjami tego, co się wydarzyło 
w portugalskiej wiosce, a co poprzez trójkę dzieci i przekazane im przesłanie - przydarzyło się całej ludzkości. w przededniu tej szczególnej  z wielu wzglę-
dów rocznicy, została wydana publikacja pt. „Stulecie Fatimskie”, której wybrane i opracowane  fragmenty niżej publikujemy.   

13 maja 1917
Od połowy miesiąca wśród 

mieszkańców Vila Nova de Ourém 
krążyła powtarzana wielokrotnie 
pogłoska: trójka dzieci ze wsi Al-
justrel, należącej do parafii w Fati-
mie, utrzymywała, jakoby widzia-
ła Matkę Bożą unoszącą się nad 
niewielkim dębem ostrolistnym w 
ustronnym miejscu w górach, zna-
nym jako Cova da Iria. Zaskaku-
jąco niechętnie opowiadającymi o 
zajściu malcami byli Lúcia de Jesus 
dos Santos (urodzona 22 marca 
1907 roku, ochrzczona 30 marca) 
oraz jej kuzyni: Francisco Marto 
(urodzony 11 czerwca 1908 roku, 
ochrzczony 20 czerwca) i jego sio-
stra Jacinta Marto (urodzona 11 
marca 1910 roku, ochrzczona 19 
marca). Jak twierdzili, Matka Boża 
zapowiedziała powracanie w to 
samo miejsce przez sześć kolej-
nych miesięcy, trzynastego dnia 
każdego z nich, o godzinie pierw-
szego objawienia, czyli gdy słońce 
będzie w zenicie.

13 czerwca
W pobliżu wskazanego miejsca 

zebrało się około pięćdziesięciu 
osób pragnących zostać świadka-
mi zjawiska. Zauważono, że trój-
ka pastuszków, bawiących się do 
tej pory z innymi dziećmi, na-
gle stwierdziła, że Matka Boża się 
zbliża, i stała się jakby nieobecna, 
podczas gdy Łucja rozmawiała z 
kimś, kogo odpowiedzi nie dało 
się usłyszeć. 

13 lipca 
Za sprawą potwierdzenia wy-

darzenia przez osoby trzecie zy-
skało ono jeszcze większy roz-
głos. W lipcu przybyło już oko-
ło dwóch do trzech tysięcy osób. 
Tymczasem życie trójki pastusz-
ków nie uległo większym zmia-
nom, choć teraz coraz częściej po-
jawiali się w nim przybysze naj-
różniejszego pochodzenia, przy-
noszący ze sobą pytania, prośby 
i żądania. Dzieci stały się równo-
cześnie ofiarami drwin, podejrzli-
wości, karcenia i gniewu ze strony 
sąsiadów, kolegów, a nawet człon-
ków najbliższej rodziny, rozdraż-
nionych ich niezwykłymi donie-
sieniami i zakłóceniem spokojne-
go rytmu życia we wsi. Zwłaszcza 
jeden aspekt wywoływał szcze-
gólne emocje: Matka Boża wyja-
wiła pastuszkom pewną tajemni-
cę. Wszyscy starali się dowiedzieć, 
czego dotyczyła, ale trójka dzieci 
dzielnie stawiała czoła wszelkim 
groźbom i zachętom.

13 sierpnia
W antyklerykalnej i republikań-

skiej Portugalii w drugim dziesię-
cioleciu ubiegłego wieku tego ro-
dzaju wydarzenie było nie do 
przyjęcia. Stojący na czele gminy 
Artur de Oliveira Santos blacharz 
i dziennikarz, członek założyciel 
Portugalskiej Partii Republikań-
skiej oraz mason, znalazł się tym 
samym w trudnym położeniu. 
Rozpoczął śledztwo, wezwał pa-
stuszków wraz z rodzicami i po-
stanowił podjąć stosowne kroki. 
Rankiem 13 sierpnia 1917 roku - 
w dniu, na który miało przypaść 
trzecie objawienie — pojechał do 
Aljustrelu i zabrał trójkę dzieci do 
swojego domu, gdzie przetrzymy-
wał je aż do 15 sierpnia. Ponad 
pięć tysięcy osób zebranych przy 
miejscu znanym jako Cova da Iria 
w południe 13 sierpnia doznało 
rozczarowania. Niektórzy utrzy-
mywali, że widzieli obłok, któ-
ry zbliżył się, a następnie oddalił.  
Warto stwierdzić, że przedsta-
wiciele Kościoła odnosili się do 
tych wieści z dużą dozą zrozumia-
łej skądinąd podejrzliwości. Pro-
boszcz parafii w Fatimie, ksiądz 
Manuel Marques Ferreira był rów-
nie wstrząśnięty jak Artur de Oli-
veira Santos. Wielokrotnie prze-
słuchiwał pastuszków oraz ich ro-
dziny i dążył do stłumienia zja-
wiska. W istocie, jak potwierdzo-
no później, «wówczas Kościół nie 
miał ani bezpośredniego, ani po-
średniego wpływu na tę sprawę, 
jak okazało się dopiero po upły-
wie kilku lat».

13 września
13 września w pobliżu Cova da 

Iria zebrały się dziesiątki tysięcy 
osób. W rozmowach prowadzo-
nych w czasie oczekiwania krąży-
ła wieść, że mimo uwięzienia pa-
stuszków Matka Boża ukazała się 
im w ubiegłym miesiącu, lecz nie-
co później, niedługo po ich zwol-
nieniu, i w innym miejscu, zna-
nym jako Valinhos. W południe 
zgromadzony tłum — niewiel-
ka jego część, która mogła do-
strzec dąb i pastuszków — miał 
poczucie jakiejś niezwykłej obec-
ności i widział, jak Łucja rozma-
wia z kimś znajdującym się ponad 
drzewem. Z rośliny pozostało już 
zresztą niewiele więcej niż pniak, 
a to za sprawą spragnionych reli-
kwii wiernych, którzy odcinali jej 
fragmenty. O fakcie donosiły już 
lizbońskie gazety, które pomimo 
oczywistej ironii przyczyniały się 
w ten sposób do upowszechnie-

nia informacji. Ale i bez tego jej 
popularność była ogromna, a to 
za sprawą kolejnej wiadomości: 
już w lipcu Matka Boża obiecała, 
że ostatniego dnia dokona cudu, 
dzięki któremu wszyscy uwierzą.

13 października 
Liczba osób zgromadzonych 13 

października robiła wrażenie. We-
dle szacunków zebrało się wów-
czas pomiędzy 50 a 100 tysięcy lu-
dzi. W miejscu objawień znajdo-
wał się już prosty drewniany łuk, 
kilka połączonych kijów, stół, lam-
piony i kwiaty przyniesione przez 
wiernych. Szlachta i lud, boga-
ci i biedni, duchowni i dziennika-
rze — na miejscu byli wszyscy. O 
tej samej porze, co podczas wcze-
śniejszych objawień, ustał deszcz i 
rozwiały się chmury. Dzieci wpa-
dły w trans, a po paru minutach 
Łucja poleciła spojrzeć w niebo. 
Wtedy wszyscy dostrzegli w słoń-
cu coś niezwykłego.   Świadek wy-
darzeń, dziennikarz gazety „O Se-
culo», stwierdza: «Ta gwiazda wy-
gląda teraz jak płytka z nieprze-
zroczystego srebra i można wpa-
trywać się w nią bez najmniejsze-
go wysiłku. Nie grzeje, nie ośle-
pia. [...] słońce migotało, słońce 
wykonywało gwałtowne ruchy ni-
gdy dotąd nie widziane i sprzecz-
ne z wszelkimi prawami kosmosu. 
Według typowego wyrażenia wie-
śniaków — słońce tańczyło».

Cud Słońca
„Cud słońca” to z pewnością 

jedno z najwspanialszych i naj-
ważniejszych zjawisk w dziejach 
ludzkości. Brak wzmianki o ja-
kimkolwiek podobnym wydarze-
niu, w którym samo słońce przy-
czyniło się do potwierdzenia ja-
kiegoś przesłania. Fenomen, za-
powiedziany przez trójkę dzie-
ci z wielomiesięcznym wyprze-
dzeniem, na własne oczy widziały 
dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po-
zostawili po sobie świadectwa nie-
pozostawiające cienia wątpliwo-
ści Bez wątpienia doszło do cze-
goś cudownego. Trudno było nie 
zgodzić się z tym, że zapowiedzia-
ny cud miał miejsce. Fatima osią-
gnęła pełnię. I już po wszystkim. 
Matka Boża dotrzymała obiet-
nicy i ukazała się sześciokrotnie. 
Przy Cova da Iria nie miało wyda-
rzyć się nic więcej. Ale lepiej może 
powiedzieć, że to dopiero punkt 
wyjścia. Maryja zamilkła, ale nie 
można było przemilczeć tego, co 
widzieli i usłyszeli ludzie. To ko-
niec objawień fatimskich. I począ-
tek skutków Fatimy.

Co potem 
Tymczasem malcy żyli dalej jak 

gdyby nigdy nic, chociaż ich ży-
cie już nigdy nie miało być takie 
samo. Przybysze i sąsiedzi, to cie-
kawscy, to szyderczy, to podeks-
cytowani, to rozdrażnieni, byli co-
raz trudniejsi do zniesienia. Do-
świadczenie wizji było samo w so-
bie bolesną udręką, ale większe 
cierpienia czaiły się dopiero przed 
pastuszkami.

W październiku 1918 roku 
cała rodzina Marto - z wyjątkiem 
ojca, Manuela Pedra Marto (1873-
1957), który jako pierwszy uwie-
rzył w objawienia — poważnie za-
chorowała. Złapała grypę rozprze-
strzeniającą się wówczas w Euro-
pie (tzw później hiszpanka) wsku-
tek wojny wspomnianej w obja-
wieniu. Dwójka z dzieci, które do-
świadczyły widzenia, nie miała 
wątpliwości: Matka Boża z Fatimy 
obiecała im, że wkrótce zabierze 
je ze sobą.  Rzeczywiście, 4 kwiet-
nia 1919 roku po bolesnej choro-
bie w swoim łóżku zmarł Franci-
szek Marto. Dzień wcześniej po 
raz pierwszy i ostatni przyjął Naj-
świętszy Sakrament z rąk duchow-
nego. Wiedział jednak, że jego 
pierwsza komunia miała miejsce 
trzy lata wcześniej i udzielił mu 
jej Anioł. Hiacynta zachorowała 
na odoskrzelowe zapalenie płuc z 
ropniakiem opłucnej, w której na-
stępnie rozwinęło się ropne zapa-
lenie.. 2 lutego 1920r zajęła łóżko 
nr 38 na oddziale dziecięcym Szpi-
tala im. Królowej Stefanii, gdzie 10 
lutego przeszła operację. Zmar-
ła dziesięć dni później. Począwszy 
od 20 lutego 1920 roku Łucja była 
jedynym widocznym śladem wy-
darzeń fatimskich na ziemi. Matka 
Boża powróciła do nieba 13 paź-
dziernika 1917 roku. Franciszek 
dołączył do niej półtora roku póź-
niej, a Hiacynta — po dwóch la-
tach i czterech miesiącach. Łucja 
«miała tu pozostać na dłużej», jak 
powiedziała jej Matka Jezusa. Mia-
ła pozostać aż do odległego, kolej-
nego stulecia — «a to tyle czasu!».

*  *  *
  Tyle fragmentu książki. Ob-

jawienia fatimskie wiązały się z 
przekazaniem dzieciom orędzia 
Matki Bożej. Orędzia te zwane 
tajemnicami fatimskimi zawie-
rały  zwłaszcza wezwanie do na-
wrócenia i modlitwy. Oto co mó-
wił o nich kard. Ratzinger:  My-
ślę, że wszelkie przypadki ukaza-
nia się Matki Boskiej, jeśli są au-
tentyczne, nie przynoszą nam ni-

czego, co stałoby ponad Ewange-
lią. Nie chcą zaspokajać ludzkiej 
ciekawości, nie chcą być sensacją 
itp., lecz na powrót prowadzą nas 
do prostych i istotnych spraw, któ-
re tak łatwo przychodzi nam prze-
oczyć. Właśnie w dzisiejszych cza-
sach, gdy wszelkie problemy tak 
się pogmatwały, chrześcijaństwo 
często staje się dla nas czymś tak 
skomplikowanym, że już nie widzi-
my lasu spoza drzew. Wydarzenia 
te chcą nas przywieść do prostego 
centrum - nie do czegoś innego, lecz 
do istoty, do nawrócenia, do wiary, 
nadziei, miłości... Ale duch wszyst-
kich trzech części tajemnicy pozwa-
la stwierdzić, że jej ośrodek stano-
wi wezwanie do pokuty i że histo-
ria nie podlega nieuniknionemu 
determinizmowi, tak jakby wszyst-
ko było już zapisane i niezmienne, 
lecz pozostaje historią wolności: po-
kuta może zmienić wizję.

Cała tajemnica jest dramatycz-
nym apelem do ludzkiej wolności, 
wzywa nas, byśmy odmienili nas 
samych, a dzięki temu odmienili 
też bieg historii - notabene, aspekt 
ten łączy tekst tajemnicy z tekstem 
Apokalipsy. Skoro Papież umknął 
śmierci, mamy prawo uważać to za 
znak, że modlitwa może odmienić 
historię.

Sto lat „dla szatana”
Stulecie Fatimy wiąże się jesz-

cze z innym mniej znanym wyda-
rzeniem tzw. wizją papieża Leona 
XIII: 13 października 1884 r. Pa-
pież Leon XIII doświadczył szcze-
gólnego przeżycia mistycznego. 
W czasie dziękczynienia po Mszy 
Świętej popadł na krótko w eksta-
zę, w czasie której usłyszał w po-
bliżu Tabernakulum następują-
cy dialog szatana z Chrystusem. 
Gardłowym głosem, pełnym zło-
ści szatan krzyczał: Mogę znisz-
czyć Twój Kościół! Łagodnym 
głosem Jezus odpowiedział: Po-
trafisz? Więc próbuj. Szatan: Ale 
do tego potrzeba mi więcej czasu 
i władzy! Jezus: Ile czasu i władzy 
potrzebujesz? Szatan: Od 75 do 
100 lat i większą władzę nad tymi, 
którzy mi służą. Jezus: Będziesz 
miał ten czas i władzę. Które stule-
cie wybierasz? Szatan: To nadcho-
dzące [XX w.].Jezus: Więc próbuj, 
jak potrafisz.  Początek tego stule-
cia, które wybrał szatan  jest da-
towane na 1917 rok i wiązane w z 
wybuchem Rewolucji Październi-
kowej Mamy więc w tym roku ko-
niec stu lat  danych szatanowi. Co 
to będzie znaczyło dla świata? 

Opracował Marek Słomski
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Rozmowa z Mirosławem Berezowskim, członkiem komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa przy IPN w Szczecinie 

Sowieci byli okupantami jak Niemcy,  
a takim pomników się nie stawia…
jak już informowaliśmy, Mirosław Berezowski z nowogardu, został powołany do komitetu ochrony pamięci walk i Męczeństwa przy instytucie pamię-
ci narodowej – komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Szczecinie. Z M. Berezowskim rozmawiamy na temat zadań komitetu, oraz 
roli jaką organ ten może spełnić w kontekście nowogardu. 

Dziennik nowogardzki: pro-
szę przybliżyć czytelnikom Dn 
czym jest ten komitet ochro-
ny pamięci walk i Męczeństwa 
przy ipn?

Mirosław Berezowski: W po-
łowie ub. roku Sejm RP rozwią-
zał Radę OPWiM, która działa-
ła jako centralny organ i jako lo-
kalne komitety przy Wojewodzie 
każdego województwa i większość 
kompetencji tego organu przeka-
zał do Instytutu Pamięci Narodo-
wej, a zwłaszcza opiekę nad upa-
miętnieniami i cmentarzami wo-
jennymi na terenie kraju. Został 
również ustanowiony symbolicz-
ny zakres czasowy tych upamięt-
nień podległych temu organowi, a 
mianowicie od 8 listopada 1917 r., 
czyli pierwszego dnia po wybuchu 

rewolucji bolszewickiej, do 1989r. 
Natomiast opiekę nad obozami 
koncentracyjnymi jak Auschwitz 
i Majdanek oraz znajdującymi się 
na ich terenie muzeami, również 
cmentarze poza granicami Pol-
ski, jak Cmentarz Orląt we Lwo-
wie czy Cmentarz Wojenny w Ca-
sino, przekazano do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Także obecnie organy właściwe 
do wydawania zezwoleń w spra-
wach trwałych upamiętnień mają 
ustawowy obowiązek zasięgnięcia 
opinii Prezesa IPN. Dotyczy to bu-
dowania nowych obiektów i tablic, 
jak i zmian na już istniejących, a 
także rekonstrukcji kiedyś istnieją-
cych jak np. poniemieckich pomni-
ków. Prezes IPN przy wydawaniu 
opinii w tych sprawach będzie ko-
rzystał z doradczego głosu właśnie 
nowo powołanego kolegialnego or-
ganu, czyli Komitetu OPWiM. Do 
obecnego komitetu przy oddzia-
le IPN w Szczecinie powołano 24 
osoby. Są to min. pracownicy IPN, 
konserwatorzy zbytków ze Szcze-
cina, Koszalina i Gorzowa W., Dy-
rektor Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu, przedstawiciele śro-
dowisk kombatanckich, solidarno-
ściowych i naukowych. Przewod-
niczącym komitetu został wybra-
ny dr n. med. Andrzej Ossowski, 
dyrektor Bazy Genetycznej Ofiar 
Totalitaryzmów, utworzonej przy 

Pomorskiej  Akademii  Medycznej.   
jakie wyzwania stoją przed 

komitetem w tej kadencji?
W związku z wejściem w ży-

cie w ub. roku ustawy dotyczącej 
usuwania nazewnictwa propagu-
jącego totalitaryzm komunistycz-
ny i zapowiedzianej jej noweliza-
cji, która niebawem ma rozszerzyć 
zakres na usuwanie pomników i 
tablic, na pewno ta kadencja bę-
dzie bogata w wydawanie opinii 
dotyczących weryfikacji tych upa-
miętnień.

przestrzeń publiczna w no-
wogardzie w sferze nazewnic-
twa dzięki obecnej Radzie Miej-
skiej, zaczyna być oczyszczana 
z pozostałości nazw poprzed-
niego komunistycznego ustro-
ju, jak niedawne zastąpienie na-
zwy Ulicy Dąbrowszczaków, na-
zwą Ulica Rtm. w pileckiego. a 
co z pomnikiem kombatantom 
Rp przy pl. wolności w nowo-
gardzie?  

Przede wszystkim, według mo-
jej wiedzy, ten pomnik nie zmie-
nił nazwy od momentu jego wy-
budowania i w dalszym ciągu nosi 
nazwę Pomnik Braterstwa Bro-
ni, więc przynajmniej już w tym 
aspekcie podlega pod ubiegłorocz-
ną ustawę. Właśnie w tej sprawie 
w ub. roku zwróciłem się do RM 
w Nowogardzie i otrzymałem od-
powiedź, że po 1990 roku tutejszy 

organ samorządowy nie podejmo-
wał żadnej uchwały zmieniającej 
nazwę i przesłanie tego obiektu w 
fakcie zawieszenia nowej tablicy. 
Urząd Miejski Nowogardu dopie-
ro od 2015 roku zaczął posługiwać 
się tą nazwą,   czyli Pomnik Kom-
batantom RP. Na oficjalnej stronie 
miasta jeszcze w aktualizacji da-
nych historycznych  z 2013 r wid-
niała nazwa „Pomnik Braterstwa 
Broni”. Więc zapewne w tym okre-
sie tkwi tajemnica zmiany jego na-
zwy, a trzeba podkreślić, że tylko 
Rada Miejska ma ustawowe pra-
wo dokonać zmian w tej tematy-
ce, po wcześniejszym zasięgnię-
ciu opinii z IPN-u, a kiedyś Rady 
OPWiM.

jakie przesłanie tego pomni-
ka powoduje konieczność jego 
usunięcia?

Pomnik ten przede wszystkim 
nie niesie żadnego przesłania o od-
daniu czci tym, co przelali krew na 
tych ziemiach w walce z wojskami 
niemieckimi, a jedynie komuni-
styczną ideę rzekomo - odwiecznej 
i już na zawsze - przyjaźni i bra-
terstwa ze ZSRR. W historii Pol-
ski nic takiego nie miało miejsca, 
a jedyna przyjaźń i braterstwo ja-
kie faktycznie miało miejsce, było 
tylko między komunistami sowiec-
kimi a polskimi i to też nierówno-
prawne a zdecydowanie wasalne. 
Kit, który pokutuje do tej pory o 

braterstwie broni, został wciśnię-
ty bezrefleksyjnym oglądaczom se-
rialu „Czterej pancerni i pies”, w 
którym Janek w czasie wojny w 
Związku Radzieckim był myśli-
wym i polował na syberyjskie ty-
grysy nad Usuri, a po wojnie wziął 
ślub z żołnierzem Armii Czerwo-
nej Marusią ps „Aganiok”. Praw-
da jest jednak taka, że np. znana 
w Nowogardzie ppor. Emilia Gier-
czak, patronka I LO nie była do-
browolnym sojusznikiem, bo do 
Armii Berlinga trafiła z GUŁAG-
-u, gdzie zesłali ją ci tzw. sojuszni-
cy. Na pewno nie jest sojusznikiem 
Polski ten, który zamordował ok 
150 tys. naszych rodaków w „Ope-
racji Polskiej NKWD w 1937-38”, 
ok 25 tys. w „Katyniu” w 1940 r 
i ten, co zsyłał Polaków na Sybir 
gdzie zmarło kilkaset tysięcy osób. 
Nie jest przyjacielem ten, kto bez-
względnie mordował polskich 
„Żołnierzy Niezłomnych” w latach 
1944-63. Sowieci byli okupanta-
mi jak Niemcy, a takim pomników 
się nie stawia. Pozostawienie tego 
pomnika jest urąganiem pamięci 
tych ofiar i jestem przekonany, że 
również taka będzie opinia całego 
Komitetu, bo po prostu inna być 
nie może. Mam nadzieje, że jesz-
cze będzie okazja porozmawiać o 
tych sprawach na łamach gazety w 
przyszłości. Dziękuję.  

MS 

Mirosław Berezowski

pierwszy taki piknik w Dobrej 
prawdziwie wiosenny i pierwszy w historii piknik RoDZinny w Dobrej odbył się 29.04.2017 pod hasłem „Łączy nas Dobra” zorganizowany w ramach 
inicjatywy lokalnej.

Pomysłodawcą Pikniku oraz ko-
ordynatorem był Kamil Adamek, 
Rada Rodziców Szkoły Podstawo-
wej w Dobrej ze wsparciem Radnych 
oraz pracowników Gminy Dobra. 
Gratulujemy pomysłów, współpra-
cy, zaangażowania i wspólnie spę-
dzonego czasu razem.

Inf. własne
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Rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

wszyscy zagrają w sobotę
w najbliższą sobotę wszystkie zespoły pomorzanina nowogard rozegrają swoje kolejne li-
gowe spotkania. o godzinie 16:00 na stadionie w Trzygłowie pierwszy zespół podejmować 
będzie tamtejszych Błękitnych. Również o godzinie 16:00 na stadionie w Szczecinie zagrają 
piłkarki, a ich rywalkami będzie Vielgovia. juniorzy starsi wybiorą się do Stargardu, gdzie 
o godzinie 12:00 zagrają z kluczevią. 

Błękitni Trzygłów zajmują 7. 
miejsce w ligowej tabeli z prze-
wagą 5 punktów nad Pomorza-
ninem. Do tej pory zawodni-
cy Błękitnych na swoim stadio-
nie prezentowali się bardzo do-
brze wygrywając 9 spotkań, w 
jednym meczu remisując oraz 
notując tylko dwie porażki. W 
sumie rywale Pomorzanina na 
własnym obiekcie wywalczy-
li 28 z 39 dotychczas zdobytych 

punktów. Błękitni mogą się rów-
nież pochwalić niezłą skutecz-
nością, gdyż strzelili u siebie 42 
gole w 12 meczach, co daje im-
ponującą średnią 3,5 gola na 
mecz! W całej lidze tylko Flo-
ta Świnoujście może pochwa-
lić się większą liczbą bramek. 
To na pewno nie napawa opty-
mizmem, ale wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go powalczą w Trzygłowie o ko-

rzystny rezultat. Przypomnij-
my, że w Nowogardzie padł re-
mis 2:2. W III Lidze Kobiet pił-
karki Pomorzanina czeka cięż-
ki wyjazd do Szczecina, na mecz 
z tamtejszą Vielgovią. Rywalki 
zajmują 6. miejsce w ligowej ta-
beli, ale do „Pomorzanek” tracą 
jedynie 5 punktów. Zawodnicz-
ki ze Szczecina mają bardzo do-
bry bilans gier na własnym bo-
isku. Vielgovia wygrała u siebie 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
25. kolejka:
Masovia Maszewo - Zootechnik Kołbacz  (13.05; 11:00)
Mewa Resko - Pomorzanin Krąpiel   (13.05; 12:00)
Sparta Gryfice - Iskierka Szczecin   (13.05; 15:00)
Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Nowogard (13.05; 16:00)
Promień Mosty - Sarmata Dobra   (13.05; 16:00)
Orzeł Łożnica - Flota Świnoujście   (13.05; 16:00)
 Wicher Brojce - Tanowia Tanowo   (13.05; 17:00)
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szcz.  (13.05; 17:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
15. kolejka:
Błękitni II Stargard - Victoria Sianów    (12.05; 15:00)
Hattrick Kołobrzeg - Olimpia III Szczecin  (13.05;  -- || --)
Zalew Stepnica - Kotwica Kołobrzeg  (13.05; 11:00)
Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard (13.05; 16:00)
Energetyk Gryfino - Fala Międzyzdroje  (13.05; 17:30)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
18. kolejka:
Ina Goleniów - Zorza Dobrzany   (13.05; 11:00)
Kluczevia Stargard - Pomorzanin Nowogard (13.05; 12:00)
Światowid Łobez - Unia Dolice   (14.05; 12:00)
Sparta Gryfice - Odra Chojna   (14.05; 16:00)
SALOS II Szczecin - SCRS Barlinek   (14.05; 17:00)

Juniorzy Pomorzanina w zaległym meczu pokonali Spartę gryfice 3-1. Gole strzelali Kacper Kozioł, Kacper Litwin, Marek Ko-
walski

5 spotkań, raz zremisowała i za-
notowała tylko jedną porażkę, a 
wszystko to przy 26 strzelonych 
i tylko 5 straconych golach. Je-
śli piłkarki z Nowogardu wciąż 
wierzą w swój awans, w Szcze-
cinie muszą wygrać. W pierw-
szym meczu podopieczne Paw-
ła Błaszczyka skromnie poko-
nały Vielgovię 1:0. W środę ju-
niorzy starsi Pomorzanina roz-
grywali zaległy mecz ze Spartą 
Gryfice. Zawodnicy z Nowogar-
du pokonali Spartę 3:1, a bram-
ki strzelali Kacper Kozioł, Kac-
per Litwin oraz Marek Kowalski. 
Zwycięstwo pozwoliło nowogar-
dzianom awansować na 3. miej-

sce w ligowej tabeli. Teraz mło-
dzi piłkarze z Nowogardu poja-
dą do Stargardu, aby o zwycię-
stwo powalczyć z tamtejszą Klu-
czevią. Rywale zajmują 6. miej-
sce w tabeli tracąc do Pomorza-
nina 4 punkty. Gospodarze so-
botniego meczu na swoim bo-
isku przegrali tylko raz, ponadto 
odnieśli 4 zwycięstwa i zanoto-
wali 2 remisy, strzelając 15 i tra-
cąc 19 goli. W pierwszym spo-
tkaniu juniorzy z Nowogardu 
pokonali Kluczevię 3:0. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. 

rk

Zachodnia liga MTB - Połczyn Zdrój

Startowali nowogardzianie
w niedzielę (7 maja), w miejscowości połczyn Zdrój odbyła się iii runda kolarskiej Za-
chodniej Ligi MTB. w wyścigu wystartowało trzech kolarzy z nowogardu indywidualnie 
oraz dwóch startujących w parze. 

Podczas trzeciej rundy Za-
chodniej Ligi MTB w Połczynie 
Zdroju na dystansie Mega wy-
startowali Janusz Pietruszew-
ski oraz Anna Kłos. Kolarz LKK 
Nowogard rywalizował w kate-
gorii M6a, pokonując wymaga-
jącą trasę z wynikiem 04:32:22. 
Wynik ten sklasyfikował Janu-
sza Pietruszewskiego na 1. miej-
scu w jego przedziale wiekowym 
oraz na 60. pozycji w Open. 
Anna Kłos reprezentująca bar-
wy Cubica Racing Team rywa-
lizowała w kategorii K1. Repre-
zentantka Nowogardu pokona-
ła trasę z czasem 05:27:57, zaj-
mując 2. pozycję w swojej kate-
gorii oraz 92. miejsce w Open. 
Na podium stanął również Jan 
Baran, który jechał na dystan-
sie Mini. Kolarz z Nowogardu 
do rywalizacji przystąpił w ka-
tegorii M6a, a swój dystans po-

konał z wynikiem 02:07:51, zaj-
mując 2. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 64. pozy-
cję w Open. W rywalizacji par 
wystąpili Grzegorz i Jacek Feca-
kowie - ojciec i syn z Nowogar-

du. Nowogardzka para uzyskała 
czas 00:43:52 i uplasowała się na 
przyzwoitym 6. miejscu, w staw-
ce 24 par. 

KR

Jan Baran w swojej kategorii wiekowej został sklasyfikowany na 2. miejscu

Anna Kłos po swoim starcie nie kryła radości z ukończenia wyścigu

Wymagająca trasa dała wszystkim mocno w kość. Na zdjęciu Janusz Pietruszewski
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Julia córka Nicoli Ostaszewskiej 
ur. 3-05-2017 z Długołęki

Karolina Gargulińska - ur. 8 maja, w. 
3.995 g., dł. 57 cm. Córka Sylwii i Piotra
urodzona w Stargardzie

Bartek syn Marty i Marka 
ur. 4-05-2017 z Nowogardu

Amelia córka Katarzyny Dobruchowskiej
 ur. 7-05-2017 z Czermnicy

Adrianek syn Katarzyny Łukasik 
ur. 6-05-2017z Starogardu

Adam syn Katarzyny Nowak 
ur. 4-05-2017 z Runowa

Krystian syn Patrycji Andrzejewskiej 
ur. 1-05-2017 z Siedlic

Kornelia córka Marleny Kubiak
ur. 4-05-2017 z Bieńczyc

Kornelia córka Kamili Mostowik 
ur. 7-05-2017 z Węgorzyc

Karolina córka Anety Droń 
ur. 4-05-2017 z Gozdna

Julia córka Sylwii Plecan 
ur. 4-05-2017 z Banie Włodkowice

Zosia córka Doroty Bzowy 
ur. 4-05-2017 z Bienic

Wiktorek syn Patrycji Karłowskiej 
ur. 6-05-2017 z Łobza

Piotr Łopata syn Henryki Michalak 
ur. 7-05-2017 z Dobrej

Olaf syn Danieli Śmiłowskiej 
ur. 8-05-2017 z Dobrej

Natan syn Marty Mazur 
ur. 5-05-2017 z Nowogardu
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R E k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

REklaMa REklaMaREklaMa REklaMa REklaMa

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Firma budowlana oferuje: 
• wymiana pokrycia dachowego

wykonanie nowych dachów
• podnośnik manitou 18m  

do wynajęcia
Tel. 605 115 064

PIaSEk, PIaSEk PRZESIEWaNY, ŻWIR, 
CZaRNOZIEM, POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO klIENTa

III Edycja wyścigu kolarskiego Velo Toruń

Marek Miśkiewicz z brązem
w niedzielę (7 maja), w Toruniu po raz trzeci został przeprowadzony wyścig kolarski Velo Toruń, który organizuje znany polski kolarz Michał kwiatkow-
ski. pośród rekordowej liczby uczestników, znalazł się reprezentant nowogardu - Marek Miśkiewicz. nasz kolarz zaprezentował sie z bardzo dobrej stro-
ny, zajmując 3. miejsce w swojej kategorii.  

Deszcz i wiatr nie przeszkodził 
miłośnikom kolarstwa do tego, 
aby w niedzielę pojawić się w 
Toruniu i pobić rekord frekwen-

cji w wyścigu kolarskim Velo 
Toruń. Jak informują organiza-
torzy na starcie usytuowanym 
przy Arenie Toruń, ustawiło się 

ponad 1500 uczestników. Ko-
larze walczyli na trzech dystan-
sach: Mini (35 km), Mega (65 
km) oraz Giga (104 km). Pod-
czas tej prestiżowej imprezy nie 
zabrakło również nowogardz-
kiego akcentu, a mianowicie wy-
stępu Marka Miśkiewicza, który 
reprezentuje barwy klubu STC 
Stargard. Nasz reprezentant wal-
czył na dystansie Mega, w staw-
ce aż 545 kolarzy! Pomimo tak 
dużej konkurencji, kolarz z No-
wogardu uzyskał fantastyczny 
wynik. Marek Miśkiewicz prze-
jechał dystans 65 km z czasem 
01:38:04,94, dzięki czemu wy-
walczył brązowy medal w swo-
jej kategorii wiekowej M2. Wy-
nik ten uplasował kolarza z No-
wogardu bardzo wysoko pośród 
całej stawki Open. Otóż Marek 
Miśkiewicz zajął 7. miejsce na 

ponad pół tysiąca kolarzy! Gra-
tulujemy reprezentantowi No-
wogardu tak udanego startu oraz 
życzymy mu kolejnych dużych 
sukcesów. Po wyścigu Marek 
Miśkiewicz miał również okazję 

wykonać pamiątkowe zdjęcie z 
Michałem Kwiatkowskim, który 
zapowiedział, że na trzech edy-
cjach Velo Toruń się nie skończy. 

KR 

Na zdjęciu Marek Miśkiewicz z organizatorem wyścigu Michałem Kwiatkowskim

Marek Miśkiewicz na 3. miejscu w kategorii M2 w wyścigu Velo Toruń

W sobotę rozpoczną bój o I ligę

wielka szansa zawodników z wierzbięcina
już w najbliższą sobotę (13 maja), w Raszkowie rozpocznie się finał ii Ligi Mężczyzn. w finałowym turnieju wystąpią zawodnicy Visonex LUkS Top 
wierzbięcin, którzy w półfinale zmierzą się z zawodnikami gospodarzy - RLkTS ochman Raszków.  

Przypomnijmy, że tenisiści sto-
łowi z Wierzbięcina prawo gry 
w finale wywalczyli po zajęciu 
2. miejsca w północnej grupie II 
Ligi Mężczyzn. Następnie w tur-
nieju barażowym pokonali w 
dwumeczu zawodników KS Stel-
la Niechan Gniezno, wygrywając 
na boisku rywali 3:7 oraz u siebie 
10:0. W półfinale turnieju finało-
wego podopieczni Józefa Korko-
sza natrafili na RLKTS Ochman 
Raszków, który jest gospodarzem 
sobotnich zmagań. Raszkowia-
nie przeprowadzą finałowy tur-
niej, gdyż zgromadzili najwięk-
szą liczbę punktów spośród dru-
żyn II Ligi. RLKTS w rundzie za-

sadniczej walczył w grupie połu-
dniowej, gdzie uzyskał 25 punk-
tów. W ćwierćfinale Raszków bez 
problemów pokonał na wyjeź-
dzie ATS Stargard 1:9, a następ-
nie u siebie 10:0. W drugiej pa-

rze półfinałowej zagrają tenisiści 
stołowi Darz Bór Karnieszewi-
ce oraz LKS Tajfun Ostrów. Me-
cze półfinałowe zostaną rozegra-
ne o godzinie 12:30, na czterech 
stołach typu Andro - Copetition 

i piłeczkami typu Andro lub Ti-
bhar. Zwycięzcy półfinałowych 
spotkań zagrają o mistrzostwo 
II Ligi i prawo gry w dalszej fa-
zie barażów o I Ligę Mężczyzn. 
Przegrani powalczą w meczu o 

3. miejsce. Decydujące spotka-
nia zostaną rozegrane o godzinie 
15:00. Przed rokiem zawodnicy z 
Wierzbięcina odnieśli swój naj-
większy sukces wygrywając tur-
niej finałowy, będąc wówczas go-
spodarzami. Tym razem los sko-
jarzył ich w półfinale z zespołem, 
który jest jednym z głównych fa-
worytów, zatem nie będzie łatwo 
obronić mistrzowskiego tytułu. 
Wierzymy, że podopieczni Józe-
fa Korkosza będą w stanie pozo-
stawić po sobie dobre wrażenie, a 
być może nawet sprawić niespo-
dziankę i awansować do finału. O 
wynikach zespołu z Wierzbięcina 
poinformujemy na bieżąco. KR 

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina w sobotę powalczą o mistrzostwo II Ligi Mężczyzn
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Uwaga Wędkarze!
Zarząd koła Miejsko – Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie 

zaprasza członków koła na II turę zawodów wędkarskich 
spinningowych z łodzi w dniu 21.05.2017r., 

na jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów o godzinie 6.00 przy restau-

racji „Neptun”. Dojazd do jeziora od ul. Szarych Szeregów n te-
ren plaży miejskiej. Zapisy w sklepie „Wędkarz” przy ul. Bohate-
rów Warszawy 107 do dnia 19.05.217r. Wszyscy uczestnicy za-
wodów muszą obowiązkowo posiadać sprzęt ratunkowy (ka-
mizelki ratunkowe, kapoki).

Zapraszamy Zarząd Koła MG PZW nr 36 w Nowogardzie

Pomorzanin partnerem Pogoni Szczecin

jakie płyną z tego korzyści?
jak poinformował nowogardzki klub, w dniu 8 maja b.r., pomorzanin przystąpił do 
projektu „pogoń to wy!”. pod umową pomiędzy klubami podpisali się prezes Marcin 
Skórniewski oraz wiceprezes paweł Błaszczyk, a także kazimierz Biela - honorowy pre-
zes akademii piłkarskiej pogoni Szczecin. 

O przystąpieniu Pomorzanina 
do projektu, który prowadzi Po-
goń Szczecin mówiło się już od 
pewnego czasu. Jednak dopiero 
w tym tygodniu oficjalnie pod-
pisano umowę. Nowogardzki 
klub stał się partnerem Pogo-
ni Szczecin w ramach projek-
tu „Pogoń to Wy”. Pod umową 

o współpracy swój podpis zło-
żyli prezes Pomorzanina Marcin 
Skórniewski oraz wiceprezes Pa-
weł Błaszczyk, a z ramienia Po-
goni prezes honorowy Akade-
mii Piłkarskiej Pogoni Szcze-
cin - Kazimierz Biela. - Zrobili-
śmy kolejny ważny krok w kie-
runku rozwoju naszego Klu-

bu. Od poniedziałku jesteśmy 
partnerem szczecińskiej Pogoni. 
Dla nas wszystkich jest to szan-
sa na wkroczenie w świat profe-
sjonalnej piłki nożnej. Wszyst-
ko jednak zależy od tego ile po-
święcimy czasu i włożymy serca 
w to co robimy. Szczególne po-
dziękowania dla pana Zdzisła-

Na zdjęciu Marcin Skórniewski, Kazimierz Biela oraz Paweł Błaszczyk, zaraz po podpisaniu umowy

Stadion otwarty dla wszystkich

pomorzanin zachęca  
do korzystania z boiska
prezes pomorzanina nowogard zwrócił się do wszystkich osób chcących korzystać z boiska 
piłkarskiego, przekazując informację w jakich godzinach można korzystać z obiektu znaj-
dującego się na stadionie miejskim. 

wa Zdeba oraz Grzegorza Ma-
tlaka, którzy mocno pracowa-
li na to wszystko - mówi Mar-
cin Skórniewski. Radości z po-
zyskania nowego partnera nie 
krył również Kazimierz Biela. 
- Zmiany w klubach można ro-
bić, ale potrzebne są one od naj-
młodszych grup. Dzieci chło-
ną wiedzę i chcą się uczyć. Bar-
dzo się cieszymy, że Pomorza-
nin dołączył do naszego grona. 
Klub z Nowogardu jest w czo-
łówce sił, jeśli chodzi o szkolenie 
zawodników - powiedział Kazi-
mierz Biela. Pomorzanin szkoli 
obecnie więcej niż stu adeptów 
piłki nożnej. Jeśli chodzi o licz-
bę zespołów i zawodników tre-
nujących w nowogardzkim klu-
bie, to Pomorzanin zajmuje wy-
sokie dziesiąte miejsce w całym 
województwie. Prezes Pomo-
rzanina przypomniał również 

o tym, że Pogoń jest klubem, w 
którym występował najsłynniej-
szy piłkarz wywodzący się z No-
wogardu. - Bardzo się cieszy-
my, bo jesteśmy klubem, które-
go wychowankiem jest Marek 
Leśniak. Chcemy działać pro-
fesjonalnie w miejscach, w któ-
rych mamy taką możliwość. Li-
czymy na to, że to ważny krok 
w kierunku rozwoju. Jesteśmy z 
Pawłem wychowani na Twar-
dowskiego. Dla nas to była bli-
ska droga. Teraz już tylko fina-
lizujemy wcześniejsze rozmowy 
- mówił Marcin Skórniewski, 
zaraz po podpisaniu umowy. 
Co to oznacza dla nowogardz-
kiego klubu? Na pewno więk-
szy prestiż klubu, a także w ja-
kiś sposób dodatkową motywa-
cje dla młodych piłkarzy z No-
wogardu, którzy marzą o pił-
karskiej karierze. 

KR

Prezes Marcin Skórniewski 
opublikował niedawno infor-
mację na temat możliwości ko-
rzystania z boiska nr 2 (zwanego 
potocznie „bocznym”). Stadion 
jak sama nazwa wskazuje jest 
miejski i może z niego korzystać 
każdy mieszkaniec Nowogardu. 
Prezes podkreślił w jakich go-
dzinach dostępne jest boisko nr 
2, zaznaczając, że przez cały czas 
można również grać wokół bo-
iska, wykorzystując do tego alu-
miniowe bramki. - W dni ro-
bocze całe boisko nr 2 do godzi-
ny 16:00 jest do waszej dyspozy-
cji. Po 16:00 tereny za bramka-
mi i obok wału. W weekendy sta-
ły termin mają jedynie nasi old-
boje, konkretnie w niedzielę od 
12:00 do 14:00. Czyli praktycz-
nie można grać cały weekend. 
Bramki aluminiowe i metalowe 
o ile z nich nie korzysta, któryś z 
naszych zespołów, są również do 
wykorzystania. Prosimy tylko o 
przestrzeganie regulaminu obiek-
tu - głównie nam chodzi o wy-
rzucanie śmieci do koszy, których 
jest naprawdę dużo. Miłej zaba-
wy - informuje prezes Pomorza-
nina Marcin Skórniewski. 

KR

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Gdy na boisku nr 2 trenują piłkarze Pomorzanina, każdy może korzystać z bramek aluminiowych i grać w piłkę na terenach 
wokół boiska
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTERIMa MED
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

SPRZEDaM lUB ZaMIENIĘ 
lokal mieszkalny prawa 

wyodrębnionej własności 
ul. Poniatowskiego 9  III p.  

(M3 - 54 m2),  zamiana na (M2) 
do I piętra. tel. 885 200 447 

Firma transportowa  
z Goleniowa 

zatrudni kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym, 
kat. C+E. 

Praca na zestawie 
ciągnik siodłowy 

+ naczepa typu firanka. 

Tel. 609 557 355

Wydruki  
koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Poszukuje  
pracownika 

na sezon wiek do 30 lat, 
osoba dyspozycyjna. 

Tel. 696 44 67 44 

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Zatrudnię 
mechanika 
samochodowego. 

91 419 08 66, 601 085 199

W związku z włamaniem 
do biur firmy w Nowogardzie 

przy ul. armii krajowej 
w nocy z 28/29.04.2017 r. 

Proszę o zgłoszenie się ewentualnych świadków, 
bądź osób, które mają jakiekolwiek informacje na 
ten temat. każda informacja mile widziana. Nagro-
da dla osoby, która umożliwi ustalenie sprawcy. 

Wiadomość proszę przekazać do właściciela biura 
tel. 509 528 688 - Dyskrecja zapewniona

Poszukuje do pracy 
na sezon letni 

osoba dyspozycyjna do 30 lat 
696 44 67 44

R E k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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OGŁO SZE NIa drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku. 
666 730 305 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

• Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
stadionie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane przy Asny-
ka o pow. 15 arów. 502 032 422 

• Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 
mkw. z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 
856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Ostrzycy 13 ar. 601 817 880 
Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 
100m2 pod działalność usługowo-han-
dlową. Tel. 605 336 228

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Do wynajęcia umeblowana kawalerka. 
698 548 788 po 15stej

• Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 026 406 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
własnościowe. 668 927 296 

• Sprzedam działkę ogrodową ul. 15 lute-
go – tanio. 693 694 747 

• Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie . 
Tel. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66,3m2 + garaż. 669 716 872

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzy pokoje, II piętro, 58m2. ul. Bohate-
rów Warszawy 105. 609 065 743

•  Wynajmę mieszkanie firmie, 7 osób. 601 
448 218 

• Sprzedam dom z lakalem na działalność, 
cena 395 tyś zł. 609 541 122 

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Kupię garaz w okolicach Poniatowskiego 
11. 782 396 819

• 

MOTORYZaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

• Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. Tel. 790-716-816

• Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

• Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i 
chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam Opel Corsa D rok produkcji 
2010/2011 wersja limitowana. Tel. 604 
774 854 

• Sprzedam opony zimowe 16stki do busa 
i rower. 605 468 190

• Sprzedam audi a4 rok produkcji 1997, 
pojemność 1.6, przebieg 160tys. Cena 
4000 zł. 603 541 341 

• Opela zafira – a, rok produkcji 2005, poj. 
Silnika 2000, automat, kolor srebrny me-
talik. 694 037 999

• Sprzedam części Opel Astra rok produkcji 
1996. 572 955 124

• Sprzedam Volkswagena Transportera, 
1992, sprawny, disel. 781 864 872 

• Sprzedam Ford Mondeo 2001r, uszko-
dzony silnik. 504 595 424 

ROlNICTWO
• Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, de-

nar. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Kupię przyczepę rolniczą w dobrym sta-
nie. 697 021 976 

• Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 
502 853 573 

• Kupię łubin. 502 853 573 

• Sprzedam facelię. 793 006 469 

• Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – bla-
szak kompletna, opony 1200 x18. 500 
841 914 

• Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

• Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 tyg, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Sprzedam ciągnik po remoncie C-330 z 
przyczepką wywrotką nową. 696 807 922 

• Sprzedam, wydzierżawię łąkę w Jeniko-
wie 1,5 ha. Tel. 601 780 470 

• Sperzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

• Sprzedam rozrzutnik obornika, przegra-
biarkę, lejek, sadzarkę i inne. 661633 977 

• Sprzedam jaja kur zielononóżek z natu-
ralnego chowu. 796 767 980

• Sprzedam krowy z cielakami. 730 031 
128 

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vinety. 
799 307 974 

 USŁUGI
• PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄ-

TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROM-
TEX 668 151 516

• PRaNIE-MaGIEl,PRaNIE DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICERkI MEBlOWEj 
SaMOCHODOWEj/ SkÓRZaNEj MaTE-
RIaŁOWEj / POŚCIElI WEŁNIaNEj / la-
NOlINĄ/SPRZĄTaNIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 229 083.

• MONTaŻ MEBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• FIRMa USŁUGOWa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• POlVaN ocieplenia budynków, szpa-
chlowanie, zwycięzca konkursu na naj-
lepszy blok. Tel. 731 517 928 

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 
250 383 GEO- GIS- PROjEkT Sp z o.o.

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

• Usługi ślusarsko-spawalnicze. Tel. 722 
154 477

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

PRaCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• aMBERCaRE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
krajowy. Tel. 509-740-304

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 etatu, 5 dni 
w tygodniu godziny poranne. Mile wi-
dziani emeryci. Tel. 510 554 625

• Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 
608 647 119 

• Opieka nad osobami starszymi godzino-
wa. 796 061 284 

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na miej-
scu. Tel. 783 678 674 

• Poszukuje płytkarza (z doświadczeniem) 
prawo jazdy kat.B, praca w Niemczech na 
umowę. 539 523 531 

• Zatrudnię murarza i dwóch pomocni-
ków. Tel. 508 290 657

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 
Tel. 695 788 100

• Zatrudnię murarza. 504 595 424 

• Zatrudnię do umycia okien i dorywczego 
sprzątania domu. 606 113 615

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

• Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam 
tel 691 686 772

• Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym 
palnikiem gazowym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po przegladzie ser-
wisowym sprzedam tel 691 686 772

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne zaplon iskrowy-elektronicz-
ny wysoka jakosc niemiecka,do domku-
,domu wielorodzinnego,sklepu po prze-
gladzie serwisowym sprzedam tel 691 
686 772

• Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna 
- 299 zł.Tel. 503-005-554

• Deski, membranę dachową kupię. 600 
182 682 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

• Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

• Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 
989

• Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 zł, Ka-
mera leśna 10MP Nowa - 420 zł., Odku-
rzacz - Dmuchawę do liści - 199 zł. Tel. 
503-005-554

• Sprzedam skuter inwalidzki marki Strider 
używany. Tel. 609 925 161 

• Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowo-
dem ładnie wybarwiony. 91 39 21 828 

• Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, 
stan jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 
502 385 935

• Sprzedam okna dachowe używane i 
opony 13stki. 531 937 832 

• Sprzedam drzewka tuje od 0.50cm  do 
2m. 607 580 172 

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z pilo-
tem. 697 972 751

• Sprzedam komplet mebli młodzieżo-
wych cena do uzgodnienia. Tel. 511 700 
683 

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPRZEDaŻ 2 POkOjE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.
Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIESZkaNIa Na SPRZEDaŻ
GOlENIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CENa:    95 tys.
NOWOGaRD - 67 m2, trzypokojowe         CENa: 190 tys.
DOBRa - 64,95 m2, trzypokojowe             CENa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CENa: 140 tys.
NOWOGaRD - 67,7 m2, trzypokojowe      CENa: 199 tys.
NOWOGaRD - 46 m2, dwupokojowe         CENa: 118 tys.
NOWOGaRD - 74 m2, trzypokojowe         CENa: 175 tys.
NOWOGaRD - 52,22 m2, dwupokojowe    CENa: 165 tys.
SZCZECIN - 32 m2, kawalerka                     CENa: 115 tys.
NOWOGaRD - 44,48 m2, dwupokojowe     CENa: 125 tys.
NOWOGaRD - 47,98 m2, dwupokojowe     CENa: 129 tys.
NOWOGaRD - 67,73 m2, dwupokojowe     CENa: 230 tys.
NOWOGaRD - 79,30 m2, czteropokojowe  CENa: 229 tys.
NOWOGaRD - 77,2 m2, trzypokojowe       CENa: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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godzina
odjazdu
departure
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peron
tor
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godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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time
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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arrivals at intermediate stops

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

Mark Bowden
POlOWaNIE 

Na ESCOBaRa

Historia najsłynniejszego baro-
na narkotykowego.

Prawdziwa historia budowania 
potęgi i spektakularnego upadku 
najsłynniejszego barona narkoty-
kowego na świecie.

Pablo Escobar - jeden z najbo-
gatszych kryminalistów w historii. 
U szczytu potęgi kontrolował 
80% światowego rynku kokainy, 
dyktując warunki kolumbijskiej 
władzy i grając na nosie Stanom 
Zjednoczonym. Rozpętał terror 
zamachów i krwawą wojnę nar-
kotykową. Jego sława wykroczyła 
daleko poza granice obu Ameryk. 
Bezwzględność, arogancja i wyra-
chowanie sprawiły, że imię Esco-
bara do dziś owiane jest legendą, 
a jego biografia stała się podsta-
wą popularnego serialu Narcos.

Mark Bowden, nagradzany 
dziennikarz i autor słynnego Heli-
koptera w ogniu, pokazuje, że 
rzeczywistość może być o wiele 
bardziej przerażająca niż fikcja. W 
swoim szczegółowym śledztwie 
odsłania kulisy wieloletnich zma-
gań amerykańskich i kolumbij-
skich władz z „Królem Kokainy”.

PIONOWO:
1. kierat
2. w zdaniu spójnik, w pubie trunek
3. ojczyzna Mandeli
4. pantofel
5. sąsiaduje z Hondurasem
6. tworzywo na obudowy np. telefo-
nów
7. samiec kozy
8. roślina uprawiana na olej
9. zakończenie sonaty
10. marka nart
11. okręg węglowy w Polsce
12. szyfr
13. matka Perseusza
14. indonezyjskie miasto na wyspie 
Celebes
15. solówka w operze
16. żarcie
17. wydzielony obszar wodny
18. mimowolne skurcze mięśni
19. Arvo (ur.1932), fin. działacz ko-
munistyczny

20. rządy strachu i przemocy
21. tłusty śledź holenderski
22. miasto w Nigerii
23. mąż Marcyny z komedii Moliera 
"Lekarz mimo woli"
24. stukot kopyt
25. włókno z manili
26. stolica Samoa Zachodniej
27. miasto i port nad Renem
28. deszcz lub śnieg
29. największa jednostka chronolo-
giczna w dziejach Ziemi
30. część seta w tenisie
31. waluta Bangladeszu (anagram: 
akta)
32. pośpieszny list
33. dziesięć przykazań
34. potocznie rozruchy uliczne
35. ręczny karabin maszynowy
36. mityczny cesarz Chin
37. pisarz ros.(ur.1908)
38. miasto nad Tagiem
39. "g" z bemolem

40. wiedeński taniec
41. zgrane towarzystwo
42. grzyb jadalny
43. ścienna wyprawa
44. ogród ze zwierzętami
45. rumuński dżip
46. jodowana

POZIOMO:
47. Twain, autor "Przygód Hucka"
48. dużo w nim drzew owocowych
49. syn boga Pana (Fauna) i Symety
50. kończy sonatę
51. nowe srebro
52. gatunek sardyny
53. statek wodny z płatami nośnymi
54. miasto we Włoszech
55. stop na dzwony
56. porcja surowca do przerobu
57. imię marszałka Polski Rydza-
-Śmigłego
58. biblijny syn Judy
59. zalewa choleryka

60. imię Kurosawy
61. grupa komediantów
62. cecha śmiałka
63. miasto w Szwajcarii, stolica pół-
kantonu Bazylea
64. szwedzka nazwa miasta Turku
65. "Lemoniadowy ...", film
66. uczulenie
67. niewyparzona u krzykacza
68. prażona kukurydza
69. czarny dzień na nowojorskiej 
giełdzie
70. mięso na surowo
71. nad nią Goleniów
72. nadzorował prace polowe
73. Wincenty, polski historyk
74. 30 listopada
75. jednostka administracyjna w ko-
ściele katolickim
76. dopływ Kury
77. autko wyścigowe
78. służy do ucieczki
79. pierwsze najczęściej

80. miasto w Turcji
81. metropolia nad Tybrem
82. waluta Peru
83. jedwabne nici do haftu
84. gad, zmienia barwę
85. do makaronu boloński
86. grupa etniczna, plemię
87. gatunek pawiana
88. wyciśnięty z owoców
89. przeraźliwy pisk
90. utwór dla jednego artysty

PODPOWIEDŹ: ACIS, AMASYA, APIA, 
ERKAEM, GES, LIESTAL. 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlaRNa lINIa MI kRO BU SO Wa SEROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MaN BIŃCZYk - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD jaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania Bon o waRToŚci 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Czas nie stoi w miejscu

Jolanta Kozioł, Zofia Lepka, Robert 
Kierzyk, Władysława Huget, Maria So-
wińska, Grażyna Siedlecka, Pelagia 
Feliksiak, Nikola Grenda, Lucyna An-
drzejczak, Adrian Walaszczyk, Bara-
bara Pędziszczak, Szymon Rybarczyk, 
Justyna Grenda, Maria Kloch, Andrzej 
Leszczyński, Natalia Furmańczyk, Ja-
dwiga Patecka, Agnieszka Skowroń-
ska, Michał Furmańczyk, Marcin Ka-
sprzak, Ewa Wołosewicz, Oliwia Fe-
liksiak, Anna Kasparzak, Małgorzata 
Krawczyk, Halina Stefańska, Malwina 
Bryndza, Teresa Kowalska, Marianna 
Machocka, Urszula Kaczmarek

Nagroda książkowa:  Robert Kie-
rzyk

Zwycięzcy prenumerata: Ewa Wo-
łosewicz, Anna Kasprzak

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Nadia Grenda, Maciek Pędzisz-

czak, Igor Grenda, Weronika Zarem-
ba, Basia Kloch, Bartek Feliksiak, Mi-
łosz Wielgus, Wiktoria Woźniak, Ma-
dzia Skowrońska, Ania Patecka, Kac-
per Danicki

Zwycięzca: Wiktoria Woźniak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s. 5

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 9
Wyburzają rampę

OgłOszenia

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  14-16

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Osiedle Bema

zagrali w Filharminii 

OgłOszenia

Odpust w 100- lecie Fatimy

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

         

Dziękujemy
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim  

zaproszonym gościom, pracownikom i rodzinom, którzy 
uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 10-lecia naszej 

Spółki PRO-BUD.
Jesteśmy wdzięczni, że mimo swoich obowiązków 

poświęcili Państwo swój cenny czas i zaszczycili nas 
swoją obecnością na uroczystości. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone gratulacje, liczne słowa uznania, 

życzenia dalszej pomyślności.
Szczególne podziękowania składamy swoim małżon-

kom, za profesjonalne przygotowanie naszego Jubileuszu. 
Kochamy Was.

Współwłaściciele Spółki PRO-BUD
Jacek Cyboroń i Janusz Sienkiewicz

10 LAT

„Pijany weekend” na drogach 

Ponad 3 promile i na rower
 s. 3

Rozdał ponad 20 tys zł
 s. 4

Bezrobocie w powiecie maleje

3 tysiące pracowników  
z Ukrainy  s. 3
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nasza sonda    Kronika policyjna

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

 
                      Nowogard, dnia 06.03.2017 r. 

 

           Dzień Dziecka z Policją  

                                            
 

Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                   
zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funkcji 

Komendanta Komisariatu Policji w dniu 01.06.2017 r.  
 

poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Dzielnicowy w moich oczach” 
  
 

Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25.05.2017 r. do 
Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole 

 
   PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU:  
   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie; 
Kierowanie odprawą  
          Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie;    
          Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.  

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi
Michał Rogiński: lat 61, zmarł 08.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

16.05.2017r., o godz. 14.00, na cmentarzu w Dobrej. 
Wacław Danisewicz: lat 72, zmarł 12.05.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 16.05.2017r., o godz. 14.00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Marta Skrzypek: lat 88, zmarła 15.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

19.05.2017r., o godz. 15.00, na cmentarzu w Nowogardzie. Informacje 

przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Podziękowania dla funkcjonariuszy 
policji z Nowogardu, 

którzy dnia 8.05.2017r. Wykazali się wielkim profesjonalizmem, 
błyskawicznymi reakcjami, wyrozumiałością i życzliwością pod-
czas akcji, która zakończyła się sukcesem z wyrazami szacunku 

A.L. 

Nawiązując do sytuacji, która miała ostatnio miejsce w Gdańsku, gdzie gimnazjalistki bru-
talnie pobiły swoją koleżankę, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, skąd u młodych lu-
dzi tyle agresji i co sądzą na temat takiego zachowania wśród młodzieży? Czy zaobserwo-
wali takie zachowania również w naszej społeczności?

Pani Janina: Uważam, że to jest spowodowane złym 
wychowaniem, lub jego kompletnym brakiem. Uważam, 
że rodzice nie przywiązują żadnej uwagi to tego, co robią 
dzieci i jak się zachowują, a wręcz wspierają je w takim 
zachowaniu. Teraz kontrolowane są szkoły i oczywiście to 
one będą winne. Natomiast rodzice z tego tytułu nie po-
niosą żadnych konsekwencji. Jeszcze dodatkowo dla mnie, 
jak stoją gapie i jeszcze podburzają do bójki, to zwyczaj-
nie włos się na głowie jeży. To jest zupełnie niesłychane 
i trudne do uwierzenia. W naszej społeczności lokalnej 
też z pewnością występuje przemoc, jednak sądzę, że nie 
jest ona w takiej formie, jak to miało miejsce w Gdańsku. 
Tutaj ludzie się znają, szybciej reagują a dzieci, odnoszę 
wrażenie, że są jeszcze tak bardziej tradycyjnie wychowy-
wane, co przekłada się na ich zachowanie. 

Pani Barbara: Dla mnie jest to rzecz niesłychana. Nie 
dość, że młodzież nie powinna się w ten sposób zachowy-
wać, to jeszcze brak odpowiedniej reakcji innych jest rze-
czą niesłychaną. Według mnie to znak ludzkiej znieczuli-
cy. Młodzi zamiast się nawzajem uspokajać, to się nakrę-
cają i napuszczają na siebie, mówiąc kolokwialnie. Bę-
dąc w swoim otoczeniu i widząc, jak młodzi ludzie za-
chowują się nieodpowiednio, reaguję, nie zwracając uwa-
gi, czy mi też coś się stanie, czy nie. I takie zachowanie po-
winno być normą, to być może było by mniej aktów prze-
mocy. Przypuszczam, że i w naszych szkołach dochodzi 
do aktów przemocy wobec innych, jednak może nie jest 
w żaden sposób nagłaśniane. Parę lat temu sama byłam 
świadkiem podobnej sytuacji.

Michał i Grzesiek: Zachowanie tych dziewczyn 
zakrawa o idiotyzm. Można to określić też mianem 
patologii. W większości jest to spowodowane wycho-
waniem. Duże znaczenie mają tez portale społeczno-
ściowe i strony internetowe, gdzie oglądanie przemo-
cy jest łatwo dostępne, a inni próbują wtedy takie za-
chowania naśladować. U nas też zdarzają się takie 
sytuacje, tyle tylko, że ludzie od razu reagują, więc 
nie dochodzi do bardzo brutalnych pobić i te ataki 
są słabe.

Pani Agnieszka i Pan Julian: takie zachowa-
nie jest okropne. Nie powinno mieć wcale miej-
sca. Wśród młodzieży panuje przekonanie, że nale-
ży budzić respekt wśród innych. Pewnie chciały się 
popisać, mówiąc potocznie, a reszta zamiast reago-
wać, patrzyła i podburzała do walki. Czy u nas jest 
też tak przemoc? Nie wiemy. Być może i tak, lecz 
jednak jest ona na zdecydowanie mniejszą skalę. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

09.05.2017 r. 
Godz. 13.00
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego w miejscowości Oso-
wo zatrzymali kierującą samocho-
dem marki Opel Astra, Różę G., któ-
ra nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. 

Godz. 13.10 
Powiadomieni o oszustwie prze 

zakupie telefonu za pośrednictwem 
portalu Allegro.  

Godz. 13.50 
Uszkodzenie rogatki na przejeź-

dzie kolejowym w Żabowie. 
Godz. 15.40
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy, pomiędzy pojazda-
mi: Audi A4 i Opel Combo. 

Godz. 20.00
Powiadomienie o utracie portfe-

la z zawartością dokumentów, kar-
ty bankomatowej oraz pieniędzy. Do 
zdarzenia doszło na ul. Bankowej. 

10.05.2017 r. 
Godz. 08.45 
Powiadomienie o włamaniu do 

blaszanego garażu usytuowanego na 
ul. Bohaterów Warszawy, gdzie mie-
ści się skład drzewny, skąd skradzio-
no piły spalinowe, przedłużacze oraz 
równego rodzaje narzędzia. 

11.05.2017 r. 

Godz. 15.50 
Kradzież pojazdu marki VW Golf 

w miejscowości Redostowo. 
Godz. 18.20 
Na ul. Waryńskiego, z kabiny sa-

mochodu marki Fiat Ducato, skra-
dziono saszetkę z zawartością pie-
niędzy.

13.05.2017 r. 
Godz. 07.55
W miejscowości Kościuszki, kie-

rujący samochodem marki Ford Fo-
cus, Grzegorz K. spowodował kolizję 
drogową, znajdował się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,20 promi-
la alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Ponadto nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. 

Godz. 12.00
Kolizja drogowa w miejscowości 

Żabowo, pomiędzy pojazdami Audi 
oraz VW Sharan. 

14.05.2017 r. 
Godz. 02.00
Kradzież telefonu na ul. Zielonej. 
Godz. 21.30 
Bogdan K. kierował rowerem w 

miejscowości Węgorzyce znajdując 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,66 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.   
 st. isnp. Klaudia Gieryń



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rekLaMa

OgłOszenie

Poszukuje do pracy
 na sezon letni, 

osoba dyspozycyjna 
do 30 lat.

 696 44 67 44

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy okazali pomoc w organizacji 

uroczystości odpustowej w Kikorzach 
składają organizatorzy uroczystości

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy 
Osiny Krzysztofa Szwedo za pomoc 

w organizacji uroczystości odpustowej 
składają mieszkańcy Kikorzy 

Bezrobocie maleje

3 tys. pracowników z Ukrainy w powiecie
Bezrobocie w naszym powiecie spadło poniżej 5 procent, aktualnie to problem mają głównie pracodawcy, którym brakuje rąk do pracy.

Bezrobocie w powiecie 
spadło poniżej 5 procent.  
Najgorzej jest w gminie No-
wogard 6,5 procent, naj-
mniejszy wskaźnik odnoto-
wuje od lat gmina Goleniów, 
na III 2017 wynosi on tylko 
3,3 %.

Tak więc rynek pracy (nie 
tylko w naszym powiecie) to 
od pewnego czasu, w wie-
lu branżach, tzw. rynek pra-
cownika, na którym to pra-
cownik przynajmniej w teo-
rii dyktuje warunki. W teo-
rii, ponieważ branże którym 
brakuje rąk do pracy, radzą 
sobie poprzez sprowadza-
nie pracowników z Ukrainy 
a Ci, przynajmniej na razie, 
warunków nie dyktują. We-
dług najnowszych danych w 
naszym powiecie aktualnie 
zatrudnionych jest około 3 
tys. obcokrajowców - głów-
nie oczywiście z Ukrainy. 
Problemem jest jednak na-
dal rodzaj dostępnych miejsc 
pracy – duża podaż dotyczy 
raczej zajęć prostych bądź 
takich, dla których wyma-
gane jest posiadanie specy-

ficznych kwalifikacji na po-
ziomie zawodowych. Wie-
le osób z wykształceniem 
wyższym, w tym także ma-
gisterskim, szczególnie hu-

manistycznym, nie otrzymu-
je żadnych ofert zgodnych z 
ich wyuczonymi kwalifika-
cjami. Problemem dla krajo-
wych pracowników jest tak-

że poziom możliwych do 
otrzymania wynagrodzeń 
– mimo, że systematycznie 
rośnie, jest on nadal o wiele 
niższy od tego, jaki naszym  

rodakom oferują pracodaw-
cy za granicą i to zarówno w 
Europie Zachodniej, jak i na 
innych kontynentach.
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Średnia powiatowa III.2017 - z4,8%
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„Pijany weekend” na drogach 

Ponad 3 promile i na rower 
Nasi policjanci w miniony weekend zatrzymali siedem osób, które wsiadły za kierownicę na tzw. „podwójnym gazie”. U większości z nich, badanie alko-
matem wykazało znaczne ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Za nami ciepły, słoneczny week-
end, na drogach powiatu zauważyć 
można było wzmożony ruch. Nie-
stety, znalazło to też odzwierciedle-
nie w policyjnych statystykach. Po 
raz kolejny - mimo licznych ape-

li, kierowcy decydowali się wsiąść 
za kierownicę, po wcześniej spo-
żytym alkoholu. Wśród zatrzyma-
nych kierowców, byli też rowerzy-
ści. Niechlubny rekordzista kiero-
wał swoim jednośladem mając w 
organizmie ponad 3 promile alko-
holu. 

- 48-latek został zatrzymany przez 
patrol drogówki w miejscowości Ża-
bówko. Kolejny pijany rowerzysta 
wpadł w ręce mundurowych w Wę-
gorzycach (gm. Osina). Sposób jazdy 
48-letniego mężczyzny, nie pozosta-
wił złudzeń co do stanu jego trzeź-
wości. Badanie alkotestem wykazało 
2,6 promila - informuje st. asp. Juli-
ta Filipczuk rzecznik naszej policji. 

Kolejny miłośnik dwóch kółek 
został wyeliminowany z ruchu dro-
gowego w Glewicach. 51-latek „wy-
dmuchał” ponad 1,5 promila alko-
holu. Ostatni z zatrzymanych nie-
trzeźwych cyklistów wpadł w Jeni-
kowie (gm. Maszewo). 62-latek kie-
rował rowerem mając w organizmie 
1,2 promila. 

W ręce stróżów prawa wpadły 

również dwie pijane osoby kieru-
jące pojazdami mechanicznymi. 
51-letni mężczyzna wsiadł za kie-
rownicę forda mając w organizmie 
2,2 promila alkoholu. Został zatrzy-
many w miejscowości Kościuszki. 

Policja przypomina,  że za prowa-
dzenie pojazdu mechanicznego w 
stanie nietrzeźwości grozi kara do 
2 lat więzienia. W przypadku pija-

nych rowerzystów, kodeks wykro-
czeń przewiduje karę aresztu lub 
grzywnę do 5000 zł. Kary to jedno, 
ale najważniejsze jest zdrowie i ży-
cie – pijani kierowcy stwarzają za-
grożenie nie tylko dla siebie, ale i 
dla innych uczestników ruchu, za-
chowujących się na drogach pra-
widłowo. 

MS



Nr 36 (2535)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

rekreacja za forsę od dobrego Pana

Rozdał ponad 20 tysięcy złotych
21500 zł, tyle z miejskiej kasy poszło na nagrody w trakcie imprezy rekreacyjnej, jaka w sobotę odbyła się  na boisku nowogardzkiego ZSP, i w której bra-
ły udział reprezentacje 7 „wybranych”  sołectw.

W minioną sobotę na boisku 
przy ZSP im St. Staszica (księ-
dza)  odbyła się impreza zwana  
VI Igrzyska Sportowo – Rekre-
acyjne Sołectw. Zawody jak za-
wody,  jak sama nazwa wskazuje 
miały głównie rekreacyjny cha-
rakter  i jako takie nie wzbudziły 
szerszego zainteresowania  oczy-
wiście  poza uczestnikami (oko-
ło 50 osób). I na tym można by 
pozostać z relacją  w tej sprawie 
gdyby nie dwa szczegóły. Jeden to 
pula rozdanych nagród, zupełnie 
nieadekwatna do rodzaju impre-
zy. Po pierwsze były to nagrody  

pieniężne, co  już jest rzadkością 
samą w sobie przy takiej okazji, 
po drugie były  to nagrody bar-
dzo wysokie, a po trzecie wzię-
te z kasy wspólnej czyli  gminy,  
a wręczane jako  „dary burmi-
strza” oczywiście przez samego 
darczyńcę.  Do tego „po trzecie”  
już zdołaliśmy się  przyzwyczaić 
- nieustanna kampania wyborcza 
Czapli za forsę gminną to prze-
cież  stały element lokalnej eg-
zotyki. Zresztą egzotyki typowej 
dla etosu  formacji ideowej ko-
muszej. W każdym kołchozie bo-
wiem kierownik robił co chciał, a 

lud pracujący miał być tym jesz-
cze obowiązkowo  zachwycony, 
żywiąc równocześnie wewnętrz-
ne  nieprzemijające poczucie, że 
kierownikowi „się należy” (i to i 
nie tylko to- uciechy z plebejka-
mi również). A należy się  za jego  
oddanie bezgraniczne społeczeń-
stwu. Ale wracając do igrzysk to  
wysokość „darów burmistrza” 
rozdanych w minione  sobotnie 
popołudnie na rekreacyjnej im-
prezce na boisku „rolniczaka” 
może zwalić z krzesła bądź powa-
lić z nóg  każdego nieco myślące-
go. Rozdano bowiem ponad 20 
tys. złotych!  Zdobywca 1 miejsca 
otrzymał 6000 zł, 2. – 5.000 zł, 3. 
– 4.000 zł; 4. – 3000 zł; 5. – 2000 
zł; 6. – 1000 zł oraz za zajęcie 
7. miejsca – 500 zł. - czytamy w 
miejskim komunikacie.  A ponie-
waż w imprezie wzięło udział tyl-
ko  7 sołectw (na ponad 30 ogó-
łem) nikt nie był więc przegra-
ny. Przypomnijmy, że Ewie Dur-
skiej za złoto w paraolimpiadzie 
burmistrz proponował nagrodę 
w kwocie ….. 300 zł !  Natomiast 
to już nie pierwszy raz gdy  bur-
mistrz nie skąpi publicznego gro-
sza swojakom - ostatnio za  tzw.  
ustrojenie noworoczne budyn-
ku jednorodzinnego lampeczka-

mi   nagrodził zwyciężcę kwo-
tą  „tylko” …  3000 zł! . Mamy 
nadzieję że jakiś CBA albo jakaś  
CBŚ wreszcie zawita i w te regio-
ny i sprawdzi co się tutaj wyra-
bia z publicznym groszem. Drugi 
szczegół szczególny warty odno-
towania to już stała obecność- na 
każdej imprezie z pewną ilością 
elektoratu- Kazimierza Lemba-
sa, który bynajmniej nie pojawia 
się wtedy   jako widz ale funkcjo-
nuje jako oficjel  drugi po Cza-
pli albo pierwszy gdy Czapli nie 
ma.  Oczywiście obecność Lem-
basa jest odnotowywana w spe-
cjalnych komunikatach urzędo-
wych i tłumaczona przy użyciu 
argumentacji  na poziomie prze-
znaczonym dla  tzw.  „niepisa-
tych i nieczytatych”. Tym razem 
w komunikacie po igrzyskach na-
pisano tak: ....nie zabrakło gości, 
w tym dyrektora nowogardzkiego 
szpitala Kazimierza Lembasa, 
który wspiera tego typu działania 
prozdrowotne..... Tylko w ostat-
nich dniach  Lembas wręczał, bę-
dąc radnym powiatowym,  bynaj-
mniej nie powiatowe a gminne 
nagrody  Laury Cisowe zapewne  
wspierając przy tym prozdrowot-
ne zasługi nagrodzonych,  a także  
wspierał „prozdrowotną” aktyw-

ność nowogardzkich numizma-
tyków otwierających w tamtym 
tygodniu w Bibliotece  wystawę 
swoich zbiorów.  Ta sekwencja 
obecności Lembasa  „i tu i tam i 
o każdej porze dnia i nocy” tyl-
ko potwierdza pogłoskę, że lo-
kalna klika szykuje Lembasa na 
burmistrza wówczas  gdy Czaplę 
ustawodawca przytnie ogranicze-
niem kadencji (to tak na wypa-
dek gdyby PiS nie wycofało się z 
tej opcji). Ta sama pogłoska głosi 
że Czapla obejmie wtedy zagrza-
ny przez Lembasa fotel dyrekto-
ra miejscowego  szpitala. Dosko-
nała roszada dwóch figur: jedna z 
nich to: czym już nie była  aby nie 
mogła być też na starość  burmi-
strzem. Druga natomiast to:  na 
czym jak na czym ale na specyfi-
kach zna się doskonale. Ponadto 
przyszli pacjenci  szpitala po kie-
rownictwem „drugiej” mogą być 
pewni że będą  niechybnie, nieza-
leżnie od stanu faktycznego, zu-
pełnie  wyleczonymi po pobycie 
w takim szpitalu bo propaganda 
(w której drugi to specjalista jest 
co najmniej II stopnia) przecież 
cuda działa. Ale najważniejsze, 
że wszystko  i „igrzyska i chleb” 
(i zdrowie) pozostanie w rodzinie 
czyli w klice.            

red

Wyburzają (część) rampy
Wczoraj (poniedziałek) przystąpiono do rozbiórki magazynów przy ul. Dworcowej, daw-
niej należących do PKP. Obecnie właścicielem nieruchomości jest nowogardzki przedsię-
biorca. 

Na razie wyburzona zosta-
ła cześć budynku od strony 
łącznika ul. Dworcowej z ul. 
700-lecia, który jak wiadomo 
ma być zmodernizowany. Pi-
szemy „ma być”, bo radni za-
pisali na to pieniądze w bu-
dżecie, ale jak na razie gmina 
nie ogłosiła nawet przetargu 
na to zadanie. 

W miejscu wyburzonej 
części magazynu powsta-
nie nowy pawilon handlowy. 
Właściciel obiektu zapowia-
da, że reszta budynku zosta-
nie wyburzona na początku 
przyszłego roku. Cieszy fakt, 
że szpecące obiekty na do-
bre znikną z krajobrazu ulicy 
i zacznie tu na nowo „kwit-
nąć życie”. Do pełni szczęścia 
przydałoby się jednak, aby 
burmistrz jak najszybciej roz-
począł remont drogi, zwłasz-
cza, że czekają na to pozosta-
li przedsiębiorcy, którzy ku-

pili tereny po byłym składzie 
węgla i są gotowi tam rów-
nież postawić nowe nieru-
chomości. Nie mówiąc już, że 
remont przyczyni się do po-

prawi bezpieczeństwa w tym 
miejscu, a także poprawi ko-
munikację w tej części mia-
sta. 

MS
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ŻYCzenia

Oficjalne otwarcie

Wystawa „Banknoty Polski i świata”
W czwartek, 11 maja 2017roku odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt. „Pieniądze Polski i Świata” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. Or-
ganizatorem i pomysłodawcą było Koło Numizmatyczne w Nowogardzie. Wystawa będzie dostępna do 30 maja w godzinach od 10.00 do 18.00.

Na otwarcie przybyło wielu go-
ści, zaproszonych przez preze-
sa nowogardzkiego Koła, p. Tade-
usza Łukaszewicza. Była to okazja 
do wręczenia podziękowań, przy-
gotowanych przez Zarząd Głów-
ny PTN w Warszawie, za współ-
pracę z Kołem Numizmatycznym i 
Klubem Kolekcjonera w Nowogar-
dzie, która przyczyniła się do pro-
mocji i rozwoju numizmatyki. Po-
dziękowania te otrzymała dyrektor 
Biblioteki Miejskiej, p. Aneta Wy-
soszyńska. Podziękowania odebra-
ła także dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury, p. Aneta Drążew-
ska, prezes Szczecińskiego Klu-
bu Kolekcjonerów p. Rafał Łabu-
siewicz. Podziękowania otrzyma-
li także prezes wydawnictwa Dom 
Judy Sp. z o.o. p. Marek Słomski 
oraz Redakcja Dziennika Nowo-
gardzkiego, reprezentowana przez 
Dorotę Śmieciuch.

Nie obyło się także od wręczenia 
symbolicznych nagród przedstawi-
cielom NBP  p. Grażynie Prokopo-
wicz i p. Katarzynie Zwarzany, oraz 
założycielom Nowogardzkiego 
Koła PTN, w osobach:  Jerzy Kwin-
to, Stanisław Łuczak, Marian Ka-
glik, Franciszek Karolewski i Zdzi-
sław Prochowski. Jest to wąska re-
prezentacja założycieli z 19 osobo-
wej grupy, która zakładała Koło w 
1980 roku. 

Podczas oficjalnego otwarcia 
głos zabrał p. Henryk Wieczorek, 
sekretarz oddz. PTN w Szczeci-
nie, który podkreślił wagę istnie-
nia Koła oraz zasług dokonanych 
przez prezesa oraz członków Koła 
PTN w Nowogardzie. Prezes Koła, 
p. Tadeusz Łukaszewicz podzięko-
wał wszystkim za liczne przybycie 
– Dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tej wysta-
wy oraz włożyli szeroki wkład i trud 

w tworzeniu wystawy – powiedział. 
Przypomniał też historię Koła i 
przedstawił dalsze plany działa-
nia Koła PTN w Nowogardzie, ze 
szczególnym podkreśleniem chęci 

zorganizowania Krajowego Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego w Nowogardzie.

Ciekawa wystawa i ciekawe eks-
ponaty

Po wręczeniu nagród i podzięko-
wań, zaproszono do obejrzenia wy-
stawy. Wśród licznych banknotów, 
można też było obejrzeć interesują-
ce gabloty z eksponatami, należą-
ce do poszczególnych numizmaty-
ków i kolekcjonerów, pod nazwa-
mi:  „Papież Jan Paweł II” p. Ada-
ma i syna z oddz. PTN Mława, 
„Flora i fauna”, „Stany Zjednoczo-
ne Ameryki” oraz „Sport i Odzna-
czenia Państwowe” kolekcjonerów 
i numizmatyków Koła PTN Nowo-

gard. Na szczególną uwagę zasłu-
gują między innymi dużych roz-
miarów monety z kolekcji „Fau-
na i Flora” czy monety pochodzą-
ce z 1663 roku. Również wśród 

banknotów nie zabrakło interesu-
jących eksponatów. Jakie to, zapy-
taliśmy p. Mirosława Borowskiego, 
który organizuje wystawy za gra-
nicą i na dzień dzisiejszy posiada 
wystawę we Francji. - „Jest tu wie-
le okazów, które zasługują na szcze-
gólną uwagę. Na przykład po refor-
mie Grabskiego brakowało pienię-
dzy. Były same banknoty milionowe, 
a papieru do druku nowych pienię-
dzy nie było. Dlatego brano bank-
not milionowy, przecinało się go na 
pół i przybijało pieczątkę 5 groszy. I 
tak z 10 milionów robiło się 10 gro-
szy” - opowiada z pasją p. Miro-
sław. - „Kolejnym tzw. kwiatkiem są 
banknoty z czasów wojny. Bank Na-
rodowy Generalnej Guberni druko-
wał banknoty z wizerunkiem Emilii 
Plater. Niemcy nawet nie byli świa-
domi, czyj jest to wizerunek. W ten 
sposób Polacy „przemycali” chociaż 
kawałek historii Polski.” - opowiada.

Takich banknotów na wysta-
wie jest jeszcze wiele. Zobaczymy 

tu również banknoty miast, w tym 
Nowogardu. Zachęcamy wszyst-
kich do odwiedzenia i obejrzenia 
tej nietypowej wystawy w Miejskiej 

Publicznej Bibliotece im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie.

Dorota Śmieciuch

Podziękowania 
Chcielibyśmy szczególnie podziękować osobom indywidu-
alnym oraz instytucją za pomoc w przygotowaniach oraz 
udostępnienie swoich zbiorów i materiałów do wystawy 
„Banknoty Polski i świata”:

Wiesław Brzeziński
Jarosław Koladyński
Kazimierz Machocki
Stanisław Drążkowiak
Zbigniew Krzak
Marek Wilczewski
Adam Morzyc
Grzegorz Rafiński
Andrzej Winczewski
Franciszek Karolewski
Krzysztof Maciejewski
Arkadiusz Piórowski
Stanisław Rynkiewicz
Jarosław Dąbrowski
Marian Kaglik
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz wszystkim życzliwym osobom, które nam pomagały.

Prezes oraz Zarząd Koła PTN w Nowogardzie
i Klubu Kolekcjonera

Uczestnicy i zaproszeni goście wystawy

Prezes Koła PTN Tadeusz Piotrowski i Sekretarz oddz. PTN w Szczecinie

Podziękowania dla Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego

Zofij wiele jest na świecie ale takiej 
Zofii nie znajdziecie

Takiej, która zawsze jest pogodna 
I wtedy gdy się wszystko układa

I wtedy gdy coś  na człowieka niedobrego spada.  

Szanownej Pani 

 Zofii Bartulewicz
W dniu Imienin życzenia Wszelkiej Pomyślności 

Składa koleżanka z rodziną
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z cyklu: co tam nowego  w kołchozie 

Burmistrz „odpowiada” 
obywatelowi

Zdjęcie zamieszczone obok to zdjęcie z  oficjalnej  strony miasta (fotka plus treść), na której Urząd 
kierowany przez Roberta Czaplę odpowiada obywatelowi na jego krytyczne uwagi, w związku z utrud-
nieniami w dostępie  do stadionu miejskiego. Należy to rozumieć, że według Czapli tak właśnie jak na 
tym zdjęciu, wygląda obywatel, który krytykuje władzę, czyli jest to „bezzębne chodzące nieszczęście”… 
Nawet w Korei mają nieco więcej kultury, a na Kubie to już Wersal.  O tym, że z nowogardzkiego  Urzę-
du zrobiono  już dawno pośmiewisko w szerokiej  okolicy nie trzeba nikogo myślącego przekonywać.  
Ale wymowa faktu zamieszczenia powyższego obrazka i uzupełniającego go tekstu,  może trafi nawet 
do tych co mają nadal problemy z racjonalnym poradzeniem sobie z faktem, że swego czasu oddali swój 
głos, temu, który dzisiaj  wyraźnie sobie robi z nich  j..a.   

PS. Samo zdjęcie  usunięto po pewnym czasie (zapewne w związku z protestami) zastąpiono go nieco 
łagodniejszym rysuneczkiem satyrycznym jednoznacznie  wskazującym jednak dalej  na „Bezzębnego”  
obywatela z tytułu miejskiego  tekstu. 

Tak wyglądła oficjalna strona urzędu miejskiej w Nowogardzie

Okiem radnego

„Mieszkanie Plus” – Nowogard na minus
Jeden z głównych problemów młodych mieszkańców gminy Nowogard jest brak własnego mieszkania. Może to tylko problem mieszkańców, bo na pewno 
nie władz miasta. Nie są one zainteresowane pozyskaniem środków na budowę mieszkań i udziale w rządowym programie „Mieszkanie Plus”.

W gminie Nowogard na 
mieszkania socjalne obecnie 
oczekuje aż 108 rodzin. Na-
tomiast na mieszkania komu-
nalne czekają 34 rodziny. Ro-
dzin, które wynajmują miesz-
kania na wolnym rynku może 
być nawet kilka tysięcy. Co-
raz większa liczba mieszkań 
w centrum miasta jest wynaj-
mowana przez właścicieli i sta-
je się stancjami dla swoich na-
jemców. Ceny za wynajęcie 
mieszkania różną się niewie-
le do goleniowskich czy nawet 
szczecińskich, mimo iż tam-
te miasta oferują nieporów-
nywalną skalę rozwoju swo-
im mieszkańcom. Młodych lu-
dzi, których nie stać na kredyt 
i zakup mieszkania na wolnym 
rynku nowogardzki samorząd 
skazuje na życie bez własnego 
dachu nad głową.      

Rozwiązaniem problemów 
mieszkaniowych mogłaby być 
budowa tanich mieszkań na 
wynajem w ramach rządowego 
programu „Mieszkanie Plus”. 
Program umożliwia także sa-
morządom składanie wnio-
sków o dofinansowanie 35-55 
proc. kosztów budowy miesz-
kań komunalnych i chronio-
nych. Budowa tanich miesz-
kań na wynajem pozwoliła-
by zlikwidować kolejkę osób 
oczekujących na mieszkanie, 
pozwolić na najem   

Od kilku miesięcy podczas 
sesji Rady Miasta pytam bur-
mistrza Czaplę o możliwość 
udziału naszej gminy w pro-
gramie, pozyskanie dotacji, 
budowę mieszkań. Co w od-
powiedziach? Konkretów zero. 
Brak odpowiedzi pokazuje, że 
Czapla nie jest zainteresowany 

pozyskaniem rządowych dofi-
nansowań i budową mieszkań 
na wynajem. Jest to bolesne 
tym bardziej, wraz z dociera-
jącymi informacjami o kolej-
nych samorządach, które przy-
stąpiły do programu. Nasza nie 
podpisała nawet listu intencyj-
nego.    

Pracując w Szczecinie, jako 
rzecznik prasowy miasta ds. 
mieszkalnictwa uczestniczę w 
procesie budowy mieszkań z 
rządowymi dotacjami. Obser-
wuję też starania władz, czy-
nione zabiegi urzędników in-
nych, niekiedy mniejszych 
gmin, by wydrzeć rządowe do-
tacje, za które później buduje 
się duże osiedla.

Będąc jednocześnie radnym 
Nowogardu ubolewam, że wła-
dze mojego miasta nie prowa-
dzą takich działań. Tutaj po-

szukiwania kierownika Zarzą-
du Budynków i Lokali Komu-
nalnych, czyli osoby niezbęd-
nej do zarządzania zasobem 
mieszkaniowym gminy trwają 
już kilka miesięcy. Obecna sy-
tuacja powoduje, że za miesz-
kalnictwo nie odpowiada nikt. 
To nie do pomyślenia w innych 
samorządach.      

W ostatnich kilkunastu la-
tach Nowogard skorzystał z 
jednego istotnego rządowego 
programu budując boisko Or-
lik. To marne pocieszenie, bo 
istnieją gminy, w których po-
wstały trzy takie boiska. Zmar-
nowano szanse na pozyskanie 
dofinansowania sztucznego 
boiska na stadionie, żłobków, 
targowiska miejskiego i bardzo 
spóźniono się z powstaniem 
strefy ekonomicznej, na której 
nie działa żaden zakład. Wy-

przedziły nas w tych, ale rów-
nież innych kwestiach rozwoju 
gospodarczego chyba wszyst-
kie okoliczne gminy.     

Zapewnienie warunków 
mieszkaniowych, budowa lo-
kali nie jest przecież „lotem na 
księżyc”, a obowiązkiem każ-
dego samorządu. Nowe miesz-
kania w mieście mogłyby od-
wrócić trend wyjazdu z niego 
młodych ludzi, spowodować 
ogólny rozwój gospodarczy.  

By to zrealizować potrzeba 
dużej inicjatywy ze strony bur-
mistrza i pozytywnej motywa-
cji urzędników. Ciężko o taką 
aktywność, bo R. Czapla ostat-
nio bardziej poświęca czas na 
uzbrojeniem działek, które po-
siada w Karsku. Po co ma dzia-
łać? Własne mieszkanie też 
przecież ma.  

radny Marcin Nieradka, Prawo i 
Sprawiedliwość

zaproszenie na festyn zdrowia 
w sP nr 1 

Zdrowe odżywianie 
+sport = zdrowie

Wszystko na temat zdrowego odżywiana i do tego zawody - zaba-
wa sportowa dzieci wraz z rodzicami, to niektóre z atrakcji „FESTY-
NU ZDROWIA”, na który serdecznie zaprasza Szkoła Podstawowa nr 
1 w Nowogardzie.
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sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Autoneum to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży mo-
toryzacyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłu-
szających do wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwi-
jającą się Firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 
osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szu-
kasz pracy, gdzie nie ma czasu na nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Asystent/ka  
Kierownika Zakładu

Umowa o pracę
Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Wymagania:
•	 wykształcenie średnie lub wyższe; 
•	 doświadczenie na podobnym stanowisku;
•	 biegła znajomość języka angielskiego - warunek konieczny.                

Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
•	 prawo jazdy kat. B;
•	 biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
•	 bardzo dobra organizacja pracy;   
•	 rozwinięte zdolności komunikacyjne; 
•	 kreatywność, odpowiedzialność i samodzielność.

Oferujemy:
•	 stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
•	 konkurencyjny pakiet wynagrodzenia;
•	 bogaty pakiet socjalny i opiekę zdrowotną.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy: 

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard,  
ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500

z dołączoną klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

K
U

P
O

N
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................

Trwa nasz konkurs 
Przypominamy, że jeszcze do końca tygodnia można wziąć 
udział w konkursie, w którym do wygrania jest książka pt. 
„Podróżą przez życie”,  zawierającej zapiski z wypraw R. 
Durskiego, tragicznie zmarłego w Himalajach pochodzące-
go z Nowogardu górołaza. Poniżej kupon z pytaniem do-
tyczącym jednego szczegółu związanego z miejscami, które 
odwiedził Robert Durski, w trakcie swoich wypraw opisy-
wanych w książce- fragmenty której publikowaliśmy na ła-
mach DN. 

Four guitars – Trzęsacki kwartet gitarowy  
na scenie Filharmonii w szczecinie

„ Mania mangi”- wyjątkowy  
koncert nowogardzkich gitarzystów
 „ Mój sąsiad Totoro” , „Księżniczka Mononoke” , Spirited Away”  - to tylko niektóre tytu-
ły japońskich produkcji mangi i anime, z których muzykę po raz pierwszy w historii odtwo-
rzyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie. Koncert, który odbył się 7 maja br. 
w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przybliżył tematy muzyczne ani-
macji wywodzących się z Kraju Kwitnącej Wiśni. Ten wyjątkowy i muzycznie egzotyczny 
koncert odbył się z udziałem Trzęsackiego Kwartetu Gitarowego, w którym gra dwoje mło-
dych gitarzystów z nowogardzkiej Szkoły Muzycznej.

Obecny skład zespołu tworzą: 
Maria Ziółkowska i Aleksandra 
Troczyńska (PSM I st. im. Wojcie-
cha Kilara w Gryficach) oraz Maja 
Tomasikiewicz i Hadi Yahfouf (SM 
I stopnia w Nowogardzie). Warto 
podkreślić, iż kwartet był gościem 
niedzielnego koncertu na zapro-
szenie organizatorów, którzy wła-
śnie ten zespół młodych muzyków 
wybrali do współpracy z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii w Szcze-
cinie. Występ na dużej sali koncer-
towej Filharmonii, z muzykami or-
kiestry był wielkim wyzwaniem dla 
młodych instrumentalistów Four 
Guitars. Poszczególne partie (gło-
sy) dla kwartetu opracował kompo-
zytor, skrzypek i pianista Jerzy Fry-
deryk Wojciechowski. W niedziel-
ne popołudnie Orkiestra Filharmo-
nii Szczecińskiej i Trzęsacki Kwar-
tet Gitarowy wystąpili pod kierun-
kiem dyrygenta Dawida Jarząba. 
Przy komplecie publiczności (pond 

900 osób) gitarzyści, pod czujnym 
okiem dyrygenta zadebiutowali na 
tak wielkiej scenie i z tak dużą or-
kiestrą.  Debiut  kwartetu stał się ich 
wielkim triumfem artystycznym. 
Koncert zakończył się bisem (także 
z udziałem gitar) i owacją publicz-
ności, która długo nagradzała wy-
konawców brawami. Udział kwarte-
tu w koncercie symfonicznym to ich 
kolejny (jeden z wielu) sukces arty-
styczny. Uczniów przygotował do 
występu pan Cezary Strokosz, któ-
ry na co dzień uczy gry na gitarze w 
Szkole Muzycznej w Nowogardzie i 
Gryficach. Pan Cezary Strokosz jest 
jednak przede wszystkim  gitarzy-
stą, kompozytorem i  propagatorem 
gitary klasycznej.  Jest on również 
wieloletnim dyrektorem festiwali 
muzyki gitarowej w Lubinie, Gry-
ficach i Trzęsaczu, nagradzanym 
za działalność muzyczną, teatral-
ną i poetycką. Wypada nadmienić, 
że klasa gitary nowogardzkiej Szko-

ły Muzycznej pod opieką pana Ce-
zarego Strokosza  odnosi systema-
tycznie sukcesy konkursowe ran-
gi ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej a nazwiska uczniów znane są 
już w środowisku gitarowym w Pol-
sce i za granicą. Obok laurów kon-
kursowych gitarzyści z Nowogardu 
są zapraszani na koncerty i prestiżo-
we festiwale muzyczne.  Przed mło-
dymi adeptami sztuki gitarowej ko-
lejne wyzwania. Już w czerwcu wie-
lu z nich weźmie udział w rywaliza-
cji konkursowej w ramach XX Mię-
dzynarodowego Festiwalu i Kon-
kursu Muzyki Gitarowej w Trzęsa-
czu. Tych, którzy chcieliby posłu-
chać jak grają uczniowie klasy gi-
tary serdecznie zapraszamy na ich 
koncert, który odbędzie się 26 maja 
br.(piątek) o godzinie 17.00 w no-
wogardzkiej Szkole Muzycznej.
                                                                                                                               

Fermata

Four Guitars w trakcie koncertu w szczecińskiej Filharmonii

Członkowie kwartetu gitarowego (od lewej Hadi Yahfouf, Ola Troczyńska, Marysia 
Ziółkowka, Maja Tomasikiewicz) z kompozytorem Jerzym Fryderykiem Wojcie-
chowskim, chwilę po koncercie
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Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, że dysponuje środkami na realizację 

następujących formach aktywizacji: 
 

 Prac interwencyjnych 
 Staży zawodowych 
 Szkoleń zawodowych 

 
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
goleniowskim III”  

współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 
 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

  
Projekt realizowany jest do wyczerpania środków. 

 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 ukończyły 30 r. ż. , 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są osobami po 50 roku życia, 
 są długotrwale bezrobotne  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Indywidualnymi 

Doradcami Klienta w PUP. 

W 100-lecie objawień fatimskich 

Uroczystość odpustowa na Bema 
W minioną sobotę, 13 maja, w 100-lecie objawień w Fatimie, w kościele pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na osiedlu Bema odbyły się uroczystości odpustowe. 

Na zaproszenie proboszcza 
parafii na Bema, ks. Ireneusza 
Kamionki, mszy św. odpusto-
wej przewodniczył ks. Grzegorz 
Legutko - proboszcz sąsied-
niej parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie. Do 
wspólnej modlitwy dołączyli 
również księża z innych para-
fii, także spoza naszego dekana-
tu (Lipiany). 

- Był czas, kiedy próbowano 
stworzyć tutaj nowe społeczeń-
stwo, bez wiary, bez Boga. Społe-
czeństwo, które ma być wdzięcz-

ne władzy ludowej, za ten rze-
komo wspaniały czas i wspania-
łe miejsce. To tutaj postawiono 
największe w Polsce osiedle dla 
pracowników Państwowych Go-
spodarstw Rolnych. Władza my-
ślała, że gdzieś dalej od mia-
sta, będzie łatwiej zapomnieć o 
Bogu. Ale im bardziej zakazy-
wano, tym większa była wiara. 
W końcu powstała tutaj świąty-
nia, poświęcona Matce Bożej Fa-
timskiej. To jest wasze prawdzi-
we świadectwo, w którym wzra-
stacie. Orędzie Fatimskie mówi 
do nas, że Bóg jest miłosierny, a 
my przez naszą modlitwę, poku-
tę i przez nawrócenie, możemy 
wypraszać potrzebne nam łaski i 
zwyciężać wszystko przez naszą 
pobożność – mówił do wier-
nych, wygłaszając kazanie ma-
ryjne, ks. G. Legutko. 

Pięknie przygotowaną na 
ten szczególny dzień świąty-
nię po brzegi wypełnili wierni. 
Wśród nich nie tylko miesz-
kańcy osiedla Bema, ale też 
goście z okolic, reprezentujący 
różne środowiska. W ławach 

świątyni dostrzec można było 
również Przewodniczącego 
Rady Miasta Piotra Słomskiego. 
Był to jedyny samorządowiec, 
który reprezentował miasto w 
czasie odpustu na Bema. 

- Dziękuję wszystkim, którzy 
tutaj przybiliście, drodzy czci-
ciele Matki Bożej. Bóg zapła-
cić za waszą obecność i wspólną 
modlitwę - dziękował za udział 
w uroczystości odpustowej, ks. 
proboszcz Ireneusz Kamionka

Po zakończeniu Mszy św. na-
stąpiło wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu, odśpiewa-
no też Litanię Loretańską do 
Matki Bożej. Kilka minut póź-
niej wierni przeszli w uroczystej 
procesji dookoła kościoła, nio-
sąc chorągiew parafialną i figu-
rę Matki Bożej Fatimskiej.  

Przy tekście fotoreportaż z 
sobotnich uroczystości w ko-
ściele na Bema. 

Dodajmy tylko, że procesje z 
figurą Matki Bożej z Fatimy od-
były się też tego dnia, wieczo-
rem w dwóch pozostałych pa-
rafiach na terenie naszego mia-
sta tj. św. Rafała Kalinowskiego 
i Wniebowzięcia NMP. Dzień 
też był w sposób szczególny 
czczony w wielu kościołach fi-
lialnych, znajdujących się na te-
renach wiejskich. 

Marcin Simiński

Ks. G. Legutko wygłasza kazanie, z tyłu, w błękitnym ornacie, ks. I. Kamionka, po 
prawej stronie ks. Bartosz Wach z kościła św. R. Kalinowskiego i ks. Andrzej Wąsik-
-proboszcz parafii Poczęcia NMP Wierzbięcin

Parafianki witają proboszczów ks. G. 
Legutko i ks. I. Kamionkę,  przed rozpo-
cząciem mszy św. odpustowej

Modlitwę wiernych odmawia Maja Ko-
walska

Słowo Boże czyta Julia Piwowarczyk

Uroczysta procesja była ostatnim punktem sobotnich uroczystości w parafii pw. 
MB Fatimskiej na osiedlu Bema

Procesja ulicami miasta zorganizowana przez parafię pw. WNMP

Wierni zgromadzeni w kościele pw. MB Fatimskiej na Bema
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Prowadzili już 0:2, ale i tak przegrali

Błękitni za mocni dla Pomorzanina
W sobotę (13 maja) o godzinie 16:00, na stadionie w Trzygłowie piłkarze Pomorzanina ry-
walizowali z tamtejszymi Błękitnymi. Nowogardzianie bardzo dobrze rozpoczęli ten mecz, 
szybko obejmując dwubramkowe prowadzenie. Co z tego, skoro gospodarze jeszcze przed 
przerwą strzelili trzy gole i ostatecznie wygrali 3:2. 

Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Nowogard 3:2 (3:2)
Gole: Rafał Listkiewicz (6’), Kacper Litwin (13’)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Natan Wnuczyński, Paweł Kró-

lik - Maciej Grzejszczak (Karol Osakiewicz), Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c), 
Przemysław Bartlewski (Marek Kowalski) - Rafał Listkiewicz, Kacper Litwin (Mateusz Toruński).  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
25. kolejka:
Masovia Maszewo - Zootechnik Kołbacz  5:1
Mewa Resko - Pomorzanin Krąpiel  7:0
Sparta Gryfice - Iskierka Szczecin   1:0
Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Nowogard 3:2
Promień Mosty - Sarmata Dobra   2:3
Orzeł Łożnica - Flota Świnoujście   0:5
 Wicher Brojce - Tanowia Tanowo   6:0
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szcz.  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 25 68 118 21 22 2 1
2 Wicher Brojce 25 61 75 27 19 4 2
3 Mewa Resko 25 54 58 27 18 0 7
4 Masovia Maszewo 25 53 75 37 16 5 4
5 Sparta Gryfice 25 43 48 43 14 1 10
6 Błękitni Trzygłów 25 42 68 52 13 3 9
7 Promień Mosty 25 41 63 61 13 2 10
8 Iskierka Szczecin 25 36 67 38 10 6 9
9 Pomorzanin Nowogard 25 34 39 39 10 4 11
10 Sarmata Dobra 25 27 36 61 8 3 14
11 Ehrle Dobra Szczecińska 25 26 47 68 7 5 13
12 Orzeł Łożnica 25 25 34 65 8 1 16
13 Odrzanka Radziszewo 25 20 36 63 5 5 15
14 Tanowia Tanowo 25 17 43 75 4 5 16
15 Pomorzanin Krąpiel 25 14 28 100 4 2 19
16 Zootechnik Kołbacz 25 14 30 88 4 2 19

Jak informowaliśmy przed tym 
meczem, Błękitni świetnie pre-
zentują się na własnym stadionie, 
a w całej lidze tylko Flota Świno-
ujście strzeliła więcej goli. Pod-

opieczni Zbigniewa Gumienne-
go na szczęście nie wzięli sobie 
do serca tych statystyk i od po-
czątku starali się zaskoczyć rywa-
li. Już w 6. minucie goście obję-
li prowadzenie. Pomorzanin miał 
rzut wolny, a do piłki podszedł 
Rafał Listkiewicz. Napastnik Po-
morzanina uderzył na bramkę ry-
wali, a futbolówka zahaczyła jesz-
cze o mur, myląc bramkarza Błę-
kitnych i wpadając do bramki. Za-
wodnicy z Nowogardu rozocho-
ceni szybkim prowadzeniem ru-
szyli do ataku po kolejną bram-
kę. W 13. minucie oskrzydlającą 
akcję przeprowadził Natan Wnu-
czyński, który dośrodkował w pole 
karne gdzie piękną bramką popisał 
się Kacper Litwin. Młody napast-
nik Pomorzanina uderzył z pierw-
szej piłki lobując golkipera miej-
scowych. Niestety gospodarze bar-
dzo szybko się otrząsnęli. Już dwie 

minuty po stracie drugiego gola, 
zawodnik Błękitnych dośrodko-
wał w pole karne, a niezdecydowa-
nie Kornela Pękali wykorzystał na-
pastnik z Trzygłowa, zdobywając 

gola kontaktowego. W 32. minucie 
po akcji z prawej strony boiska, za-
wodnik gospodarzy otrzymał po-
danie na 16 metr, po czym zgubił 
zwodem obrońców z Nowogardu i 
precyzyjnie uderzył na bramkę Po-
morzanina, doprowadzając do wy-
równania. jeszcze przed przerwą, 
w 39. minucie, nieporozumienie 
Natana Wnuczyńskiego i Marci-
na Skórniewskiego ponownie wy-
korzystali piłkarze Błękitnych i po 
sytuacji sam na sam objęli prowa-
dzenie. Po zmianie stron Pomo-

rzanin zaczął grać tak jak z Od-
rzanką na trzech obrońców. Za-
równo gospodarze jak i przyjezd-
ni stwarzali sobie okazje strzelec-
kie, ale piłka nie chciała wpaść do 
bramki. Gola zdobył w końcówce 
Gracjan Wnuczyński, jednak sę-
dzia słusznie odgwizdał pozycję 
spaloną. Wynik nie uległ już zmia-
nie i nowogardzianie tym samym 
zanotowali 11 porażkę w sezonie. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 
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Kacper Litwin zdobył piękną bramkę, 
ale nie pomogło to nowogardzkiej dru-
żynie wywalczyć punktów

Po rzucie wolnym wykonanym przez 
Rafała Listkiewicza, Pomorzanin szyb-
ko objął prowadzenie

Czy to koniec kobiecej drużyny Pomorzanina?

Przegrały walkowerem
W sobotę (13 maja) o godzinie 16:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard powinny wybiec na 
boisko Vielgovii Szczecin aby wciąż walczyć o szansę awansu do II Ligi. Okazało się jednak, 
że grać w piłkę chciała tylko dziewięcioosobowa grupa zawodniczek... W efekcie Pomorza-
nin nie pojechał, a gospodynie wygrały ten mecz walkowerem. Co dalej z kobiecym zespo-
łem - czas pokaże, jedno jest pewne - przyszłość nie maluje się w kolorowych barwach...

Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard 3:0 (walkower)

III Liga Kobiet 2016/2017
15. kolejka:
Błękitni II Stargard - Victoria Sianów  0:12
Hattrick Kołobrzeg - Olimpia III Szczecin  Przełożone
Zalew Stepnica - Kotwica Kołobrzeg  1:5
Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard 3:0 (walkower)
Energetyk Gryfino - Fala Międzyzdroje  0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 AP Kotwica Kołobrzeg 15 35 57 10 11 2 2
2 Fala Międzyzdroje 15 31 55 15 10 1 4
3 Pomorzanin Nowogard 14 29 63 11 9 2 3
4 Victoria Sianów 15 27 76 30 9 0 6
5 Vielgovia Szczecin 15 27 47 16 8 3 4
6 Zalew Stepnica 15 26 37 35 8 2 5
7 Błękitni II Stargard 14 17 26 45 5 2 7
8 Energetyk Junior Gryfino 15 11 26 46 3 2 10
9 Olimpia III Szczecin 14 7 18 58 2 1 11
10 Hattrick Kołobrzeg 14 1 2 141 0 1 13

Walkower z Vielgovią Szczecin 
może okazać się początkiem koń-
ca nowogardzkiej kobiecej druży-
ny piłkarskiej. Wszystko nastąpi-
ło nagle, w sytuacji gdy po run-
dzie jesiennej „Pomorzanki” były 
na najlepszej drodze ab awanso-
wać do II Ligi. Nieoczekiwanie 
wiosna rozpoczęła się od porażek 
i konfliktu wewnątrz drużyny. Już 
w meczu z Hattrickiem piłkarki z 
Nowogardu zebrały tylko 10 za-
wodniczek na mecz. Tym razem 
do Wielgowa miało pojechać 9 
piłkarek... - Od dwóch meczów bo-
rykamy się z dziewczynami z du-
żym problemem kadrowym. Część 
z zawodniczek nie ma czasu na grę, 
a druga część nie wiem co się z nimi 
dzieje, bo nie ma z nimi kontaktu, 
nie odpowiadają. Nawet moje pro-
szenie co niektórych nie pomagało 
w tym aby pojechały na mecz... Do-

szło do żenującej sytuacji, że część 
zawodniczek, która chciała grać, 
wręcz prosiła co niektóre zawod-
niczki żeby pojechały na mecz i za-
grały. Zaczęło to wyglądać komicz-
nie i żenujące. Stanęliśmy w takiej 
sytuacji, że mieliśmy 9 dziewczyn, 
żeby jechać na mecz - opowiada 
trener Paweł Błaszczyk.  Gdy w 
sezonie 2013/2014 powstał zespół 
kobiecej drużyny, jego twórcą był 
właśnie Paweł Błaszczyk. Trener 
poświecił bardzo dużo czasu, nie-
kiedy kosztem życia prywatnego, 
aby kobieca drużyna funkcjono-
wała w Nowogardzie. Grą nowo-
gardzianek zachwycało się wielu 
trenerów, Pomorzanin był w sta-
nie nawet sprawiać niespodzian-
ki i wygrywać z rywalkami z wyż-
szych lig. Tym bardziej trzeba zro-
zumieć duży żal trenera, która już 
sam nie wie, czy warto kontynu-

ować swoje dzieło... - Obecnie nie 
mamy kim grać... To, że zrobili-
śmy nabór i zimą przyszło parę no-
wych dziewczyn, w niczym nie po-
mogło, był to przypływ chwili, a po-
tem te zawodniczki zrezygnowały. 
Nie chcą po prostu, dziewczyny nie 
mają czasu na grę, niby im zale-
ży, ale każda zawsze ma wymówkę 
aby nie przyjść na trening czy poje-
chać na mecz mówiąc, że coś bar-
dzo ważnego wypadło. Zazwyczaj 
są to te same osoby, my treningi 
od 2 miesięcy prowadzimy w gru-
pie tych samych 7 osób, z małymi 
wyjątkami, a to trochę za mało... 
Myślę, że prezes będzie musiał pod-
jąć jakąś konkretną decyzję co do 
przyszłości tej drużyny, bo ja uwa-
żam, że jeśli ktoś nie chcę - to nie 
ma sensu tego kontynuować. Ja juz 
też nie mam siły do tego i jest to dla 
mnie uwłaczające, że muszę pro-

sić kogoś o łaskawe stawienie się 
na mecz. Żal mi tylko tych dziew-
czyn, które ambitnie trenują i chcą 
kontynuować swoją grę w Nowo-
gardzie - mówi Paweł Błaszczyk. 
Poprosiliśmy o komentarz do ca-
łej sprawy prezesa Pomorzani-
na Marcina Skórniewskiego. - To 
jest zbyt świeża sprawa abyśmy te-
raz wygłaszali oświadczenia. Spo-
tkamy się z drużyną oraz trene-
rem i w tym tygodniu podejmiemy 
decyzję co do przyszłości tej dru-
żyny - komentuje Marcin Skór-
niewski. Kobieca drużyna Pomo-
rzanina rozpoczęła grę w sezo-
nie 2013/2014, gdzie zakończy-
ła rozgrywki III Ligi na 4. miej-
scu z 16 punktami. Następnie w 
sezonie 2014/2015 „Pomorzanki” 

walczyły już o awans do II Ligi, 
kończąc rozgrywki na 2. miejscu 
z 32 punktami i ze stratą 4 punk-
tów do liderek - Olimpii II Szcze-
cin. W sezonie 2015/2016 piłkarki 
z Nowogardu awans przegrały o 
jedną bramkę w dwumeczu z Or-
łem Wałcz, zajęły 2. miejsce mając 
tak jak Orzeł 48 punktów. Po run-
dzie jesiennej bieżącego sezonu 
zajmowały 1. miejsce z 4 punkta-
mi przewagi i wszyscy wskazywa-
li nowogardzki zespół jako głów-
nego kandydata do awansu. Nie-
stety, wychodzi na to, że piłkarki z 
Nowogardu same sobie przeszko-
dziły w osiągnięciu tego upra-
gnionego awansu, o który walczy-
ły od kilku lat... 
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ii Maraton szosowy Dookoło Jeziora Miedwie

Nowogardzianie podbili Stargard!
W sobotę (13 maja) W Stargardzie odbył się II Maraton Szosowy Dookoło Jeziora Miedwie. Do rywalizacji przystąpiła spora grupa kolarzy z Nowogardu i 
trzeba przyznać, że zaprezentowali się bardzo dobrze. Nowogardzianie zdominowali stargardzką imprezę, plasując się na najwyższych miejscach.  

W II Maratonie Szosowym Do-
około Jeziora Miedwie kolarze ry-
walizowali na dwóch dystansach - 
130 i 65 km. W głównym wyścigu 
na dystansie 130 km fantastycz-
ną walkę o zwycięstwo stoczy-
ło dwóch kolarzy z Nowogardu - 
Wojciech Ziółkowski oraz Jan Zu-
gaj. Szybszy był ten pierwszy, któ-
ry tak jak Jan Zugaj reprezentuje 
barwy NTS Nexelo JF Duet. Woj-
ciech Ziółkowski startujący w ka-
tegorii M3 pokonał 130 km z wy-
nikiem 03:12:15,74 i zajął 1. miej-
sce w Open oraz co za tym idzie 
w swojej kategorii. Jan Zugaj prze-
grał na finiszu dosłownie o włos 

uzyskując czas 03:12:16,34 i cie-
szył się z 2. miejsca w Open oraz 
1. miejsca w kategorii M4. Na 12. 
miejscu uplasował się reprezen-
tujący Osowo Zbigniew Szkołu-
da, który w swojej kategorii M5 
zajął 4. pozycję. Z kolei startujący 
w barwach LKK Nowogard Arka-
diusz Pietruszewski pokonał linię 
mety jako 15 zawodnik, natomiast 
w kategorii M4 został sklasyfiko-
wany na 7. miejscu. W pierwszej 
pięćdziesiątce wyścigu głównego 
znalazł się jeszcze jeden nasz re-
prezentant - Grzegorz Przybyłek, 
który w kategorii M3 zajął 8. miej-
sce, natomiast w Open uplasował 
się na 36. pozycji. Pośród pań z 
bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się na tym dystansie Małgo-
rzata Kubicka. Kolarka z Nowo-
gardu uzyskała wynik 04:17:34,67 
i mogła cieszyć się z podwójnego 
zwycięstwa, gdyż wywalczyła zło-
to w kategorii K5 oraz w całym 
zestawieniu Open Kobiet. Rów-
nież na 130 km, ale w zestawieniu 
„Rower inny” wystartował Grze-
gorz Fecak. Kolarz z Nowogar-
du uplasował się na 8. miejscu w 
kategorii M4 oraz na 16. pozycji 
w Open. Na dystansie Mini, czyli 
65 km, nowogardzianie także za-
jęli dwa pierwsze miejsca na po-
dium. Zwyciężył Marek Miśkie-
wicz, który o niespełna dwie se-
kundy wyprzedził Łukasza Jani-

ca. Obaj zawodnicy startowali w 
kategorii M2 oraz reprezentowali 
barwy STC Stargard. Marek Miś-
kiewicz dystans 65 km pokonał z 
czasem 01:38:28,63, z kolei Łukasz 
Janic mógł pochwalić się wyni-
kiem 01:38:30,30. W tym wyścigu 
wystartował także Robert Krau-
se, który z czasem 01:50:34,78 za-
jął 52. miejsce w Open. Tak jak w 
głównym wyścigu, tak samo na 
krótszym dystansie przeprowa-
dzono także wyścig w kategorii 
„Rower inny”, gdzie nie zabrakło 
naszych reprezentantów. Sławo-
mir Lipiński startujący w katego-
rii M4, ukończył swój start z wy-
nikiem 01:50:17,39, dzięki czemu 

zajął 2. miejsce w swojej katego-
rii oraz 2. pozycję w Open. Z ko-
lei Tadeusz Burewicz wywalczył 
brązowy medal w kategorii M5, a 
w zestawieniu Open zajął 10. po-
zycję. Pośród pań brązowy me-
dal w swojej kategorii K2 wywal-
czyła Karolina Kubicka. Gratulu-

jemy kolarzom z Nowogardu swo-
ich wyników zarówno tym, któ-
rzy przywieźli ze Stargardu meda-
le, jak i tym, którzy przystąpili do 
rywalizacji i pokonali wymagają-
cą trasę. 
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Wierzbięcin kończy na 4. miejscu w ii Lidze Mężczyzn

Awans jeszcze nie teraz...
W sobotę (13 maja), w Raszkowie rozpoczął się turniej finałowy II Ligi Mężczyzn w tenisie 
stołowym. Zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin przegrali w półfinale, a następnie w 
meczu o 3. miejsce i rywalizacje w II Lidze Mężczyzn zakończyli ostatecznie na 4. miejscu. 
Mistrzami zostali zawodnicy klubu Darz Bór Karnieszewice i to oni będą walczyć w bara-
żu o I Ligę Mężczyzn. 

Podopieczni Józefa Korkosza w 
półfinale turnieju finałowego o mi-
strzostwo II Ligi Mężczyzn spotkali 

się z gospodarzami, zespołem RLKTS 
Ochman Raszków. Rywale byli fa-
worytami do zwycięstwa w turnie-

ju, zresztą organizowali baraże, gdyż 
byli najlepszym zespołem rundy za-
sadniczej. Pomimo tego zawodnicy z 
Wierzbięcina toczyli bardzo wyrów-
nany bój z Raszkowem. Był to jedyny 
mecz tego dnia, w którym trzeba było 
rozegrać wszystkie 10 pojedynków, 
aby rozstrzygnąć wynik tego meczu. 
Ostatecznie to gospodarze okazali 
się nieznacznie lepsi wygrywając 6:4. 
Szkoda tego meczu, tym bardziej, że 
aż w 6 poszczególnych pojedynkach 
padł wynik 3:2, z czego czterokrotnie 
przegrał Wierzbięcin. W meczu o 3. 
miejsce zawodnicy prowadzeni przez 
Józefa Korkosza spotkali się z LKS-
-em Tajfun Ostrów. Choć nasi repre-
zentanci robili wszystko aby wywal-
czyć podium w tym sezonie, ostatecz-
nie tak jak w półfinale musieli uznać 

Od lewej Łukasz Janic oraz Marek Miś-
kiewicz, którzy zdominowali wyścig na 
dystansie 65 km

Małgorzata Kubicka wygrała w swojej kategorii oraz w Open Kobiet

Wojciech Ziółkowski był najszybszym 
kolarzem II Maratonu Szosowego Do-
okoła Jeziora Miedwie

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina, w Raszkowie przegrali dwa spotkania i zakończyli 
rozgrywki ligowe na 4. miejscu

Turniej Finałowy II Ligi Mężczyzn
Półfinały:
RLKTS Ochman Raszków - Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6:4
Darz Bór Karnieszewice - LKS Tajfun Ostrów  6:1
Mecz o 3. miejsce:
LKS Tajfun Ostrów - Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6:3
Finał:
Darz Bór Karnieszewice - RLKTS Ochman Raszków 6:1
Klasyfikacja Końcowa II Ligi Mężczyzn:
1. Darz Bór Karnieszewice
2. RLKTS Ochman Raszków
3. LKS Tajfun Ostrów
4. Visonex LUKS Top Wierzbięcin

wyższość rywali, przegrywając 6:3. - 
Pojedynki były bardzo zacięte, szko-
da ogólnie najbardziej pierwszego me-
czu, bo zakończył się wynikiem 6:4 
dla przeciwników, a zagraliśmy 6 po-
jedynków na wynik 3:2 i przegraliśmy 
aż cztery z nich... Co do drugiego me-
czu to był tak samo zacięty i wyrów-
nany, lecz wynik końcowy okazał się 
dla nas niekorzystny... Zabrakło nam 
bardzo niewiele, ale jednak przeciw-
nicy tego dnia byli od nas lepsi - ko-
mentuje Bartosz Jemilianowicz. Tym 
samym tenisiści stołowi z Wierzbię-
cina mają już przerwę od rozgrywek 
ligowych. Mimo wszystko był to ko-
lejny udany sezon, zakończony tur-
niejem finałowym. Sukcesy zawodni-

ków z Wierzbięcina nie byłyby możli-
we, gdyby nie wsparcie grupy osób, o 
czym mówią sami zawodnicy. - Cała 
drużyna Visonex Luks Top Wierzbię-
cin pragnie serdecznie podziękować 
sponsorom drużyny - Visonex, Ho-
tel Kamena, oraz gminie Nowogard, 
za wspieranie naszej drużyny - koń-
czy Bartosz Jemilianowicz. Dodajmy, 
że mistrzostwo II Ligi Mężczyzn wy-
walczyli zawodnicy Darz Bór Karnie-
szewice, którzy gładko pokonali w fi-
nale gospodarzy z Raszkowa 6:1. Tym 
samym to Karnieszewice powalczą w 
barażowym dwumeczu o prawo gry 
w I Lidze. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników turnieju fina-
łowego. 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Turniej służb mundurowych w 
ZSP Nowogard
13 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie odbyła się VIII edycja Turnieju Służb Mundurowych. 

Po całodziennych rozgrywkach 
wyniki przedstawiły się następująco: 

I miejsce – Zakład Karny Gole-
niów

II miejsce LUKS „SIATKARZ” 

Nowogard 
III miejsce – Zakład Karny No-

wogard 
IV miejsce – Komenda Powiato-

wa Policji Goleniów 

V miejsce – Jednostka Wojsko-
wa Glewice 

VI miejsce – Izba Celna Szczecin 
Najlepszym zawodnikiem turnie-

ju był funkcjonariusz Zakładu Kar-
nego w Goleniowie Pan Mariusz Bo-
recki – puchar wręczyła Pani major 
Luiza Wilczyńska zastępca dyrekto-
ra ZK Nowogard.

Podziękowania dla: dyrektora ZSP 
Nowogard Pana Jarosława Chudy-
ka, dla fundatorów pucharów, dla 
sędziów Pana Tomasza Gajdy oraz 
Pana Grzegorza Tandeckiego. 

Organizatorami turnieju była Ko-
menda Powiatowa Policji Goleniów 
(p. Grzegorz Tandecki) oraz LUKS 
„SIATKARZ” Nowogard (p. Macin 
Wolny). Konkurs Wiedzy 

Biblijnej- etap 
diecezjalny
We wtorek 25 kwietnia 2017r.  w auli Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się etap diecezjal-
ny Konkursu Wiedzy Biblijnej.

W konkursie biblijnym wzięło 
udział 65 uczestników w całej Ar-
chidiecezji Szczecińsko - Kamień-
skiej. Naszą szkołę reprezentowało 
3 uczniów z klasy 2 TL: Sebastian 
Dobruchowski, Rafał Grzybow-
ski i Mateusz Kowalski. Spotka-
nie rozpoczęło się o godz.9.00 Na-
bożeństwem Słowa w Kościele Se-
minaryjnym. Następnie była reje-
stracja uczestników. O godz.10.00 
rozpoczęła się I część - pisemna. 
Po etapie pisemnym była przerwa 
na poczęstunek. Po poczęstun-
ku rozpoczęła się  II część kon-

kursu - ustna. Do części finało-
wej zakwalifikowali się uczniowie 
z Gryfina, Stargardu, Chojny, Po-
lic, Szczecina i Nowogardu. Trzy 
najlepsze osoby to osoby z Nowo-
gardu, Gryfina i Chojny. Zdobyły 
one w części ustnej maksymalną 
liczbę punktów, co spowodowa-
ło, że były trzy miejsca pierwsze. 
Około godz.14.00 wyjechaliśmy 
ze Szczecina. Dzękuję młodzieży 
za wzięcie po raz kolejny udziału 
w konkursie.

   Katecheta-
ks. Robert Dąbrowski

Wspólne zdjęcie na zakończenie turnieju

Drużyna LUKS „SIATKARZ” Nowogard 

 Szkolenie dla 
przyszłych kierowców 
24 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyło się szkolenie 
dla uczniów naszej szkoły, którzy w przyszłości będą uczest-
niczyli w kursie prawa jazdy. 

Szkolenie odbyło się na warsz-
tatach szkolnych i przeprowa-
dził je Pan Filip Grega z Fundacji 
SOS Odpowiedzialne Szkoły Jaz-
dy ze Szczecina. Spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli  uczniowie kla-

sy II TPS, miało na celu wpojenie 
zasad odpowiedzialnego uczest-
niczenia w kursie prawa jazdy i 
przekazanie informacji na temat 
praw i obowiązków kandydatów 
na kierowców w czasie kursu. 

Wojewódzkie Mistrzostwa 
w Piłce Ręcznej Chłopców
27 kwietnia 2017 r. drużyna chłopców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszi-
ca wzięła udział w Wojewódzkich Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Chłopców w Szczecinie. 

W mistrzostwach wzięły udział 
cztery drużyny z takich miast jak: 
Nowogard, Koszalin i Szczecin. 
Po emocjonujących rozgrywkach 
nasza drużyna zajęła ostatecznie 
IV miejsce. 

Skład drużyny z ZSP:
Patryk Nowicki, Wojciech Ko-

piecki, Jakub Bruździński, Błażej 
Maciejewski, Maciej Jaskulski, 
Nikodem Dobrowolski, Krzysz-
tof Zając, Dominik Kubacki, Fi-
lip Jarota i Szymon Jakliński.

Opiekunem drużyny chłopców 
jest Pani Anna Pikuła – Bielska.

Pan Filip Grega i uczniowie klasy II TPS podczas szkolenia 

Uczestnicy z opiekunem księdzem Robertem Dąbrowskim
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez kaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

aTeriMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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OgłO sze nia drob ne

rekLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942

nIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 
2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 
517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi 
rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość 
położona przy lesie. 660 206 
833 

•	 Sprzedam działkę budow-
laną przy stadionie. 695 400 
600

•	 Wynajmę lokal w centrum 
Nowogardu 46m2. Tel. 605 
548 164 

•	 Sprzedam działki budowlane 
przy Asnyka o pow. 15 arów. 
502 032 422 

•	 Sprzedam dom w Resku o 
pow. ok. 300 mkw. z ogrodem 
2500 mkw. Tel. 782 706 856

•	 Do wynajęcia pomieszcze-
nie na biuro 11m2, I piętro, 
Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w Ostrzycy 13 ar. 601 817 880

•	 Wynajmę lokal w centrum 
Nowogardu 46m2. Tel. 605 
548 164 

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 
691 664 658

•	 Do wynajęcia umeblowana 
kawalerka. 698 548 788 po 
15stej

•	 Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 
731 026 406 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66,3m2 + ga-
raż. 669 716 872

•	  Wynajmę mieszkanie firmie, 
7 osób. 601 448 218 

•	 Sprzedam dom z lakalem na 
działalność, cena 395 tyś zł. 
609 541 122 

•	 Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. 508 948 888

•	 Kupię garaz w okolicach Ponia-
towskiego 11. 782 396 819

•	 Sprzedam garaż na Zamko-
wej. 664 012 380 

•	 Poszukuje domu lub mieszka-
nia do wynajęcia w okolicach 
Nowogardu, Goleniowa lub 
Płot. 511 246 678

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Sedan. 
Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, mo-
tocykle, motorowery. Tel. 
790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części 
silnik poj.2417 cm3.  887 315 
312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fie-
sta 1.1 i chłodnicę do lublina. 
Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam audi a4 rok pro-
dukcji 1997, pojemność 1.6, 
przebieg 160tys. Cena 4000 zł. 
603 541 341 

•	 Opela zafira – a, rok produk-
cji 2005, poj. Silnika 2000, au-
tomat, kolor srebrny metalik. 
694 037 999

•	 Sprzedam części Opel Astra 
rok produkcji 1996. 572 955 
124

•	 Sprzedam Volkswagena 
Transportera, 1992, sprawny, 
disel. 781 864 872 

•	 Sprzedam Ford Mondeo 
2001r, uszkodzony silnik. 504 
595 424 

•	 Kupię każdy samochód. Stan 
i marka bez znaczenia. 511 
246 678 

•	 Sprzedam Ford Mondeo 
Combi 1999 rok produkcji, 
beznyna 1.8, bardzo dobry 
silnik. Opłaty aktualne. Tanio. 
507 252 168

•	 Sprzedam 4-biegowego Sim-
sona. Tel. 508 411 277

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne 

vineta, denar. 782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95
•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-

rze. 502 119 960
•	 Sprzedam 70 balotów siana. 

696 741 163
•	 Kupię przyczepę rolniczą w 

dobrym stanie. 697 021 976 
•	 Sprzedam  pług ażurowy ob-

racany. Tel. 502 853 573 
•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 
•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 

60 – blaszak kompletna, opo-
ny 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam łubin. 608 013 
995

•	 Sprzedam łubin bialy. 782 
490 930

•	 Kurki nioski, odchowane, po-
wyżej 10 tyg, Żabowo 13. 91 
39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam ciągnik po remon-
cie C-330 z przyczepką wy-
wrotką nową. 696 807 922 

•	 Sprzedam, wydzierżawię łąkę 
w Jenikowie 1,5 ha.Tel. 601 
780 470 

•	 Sprzedam rozrzutnik obor-
nika, przegrabiarkę, lejek, sa-
dzarkę i inne. 661633 977 

•	 Sprzedam krowy z cielakami. 
730 031 128 

•	 Sprzedam ziemniaki sadze-
niaki Vinety. 799 307 974 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TA-

PICERKI, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Usługi księgowe tanio i rze-
telnie. Tel. 726 601 608 

•	 Kapitał początkowy, dekla-
racje VAT i rozliczenia PIT. 
726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 POLVAN ocieplenia budyn-
ków, szpachlowanie, zwy-
cięzca konkursu na najlepszy 
blok. Tel. 731 517 928 

•	 Projety wod-kan + geodezja. 
Tel. 609 250 383 GEO- GIS- 
PROJEKT Sp z o.o.

•	 Docieplanie budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, gla-
zura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 
268

•	 TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	 Matematyka. 668 17 12 12 
•	 Usługi koparko-ładowarką. 

669 123 127
•	 Usługi ślusarsko-spawalnicze. 

Tel. 722 154 477
•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 

511 901 973 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-
740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewia-
tan. ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę kat.B, 1/4 
etatu, 5 dni w tygodniu godzi-
ny poranne. Mile widziani 
emeryci. Tel. 510 554 625

•	 Przyjmę do pracy przy ho-
dowli bydła. 608 647 119 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E pra-
ca na miejscu. Tel. 783 678 
674 

•	 Poszukuje płytkarza (z do-
świadczeniem) prawo jazdy 

kat.B, praca w Niemczech na 
umowę. 539 523 531 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch 
pomocników. Tel. 508 290 657

•	 Poszukuje opiekunki do oso-
by starszej. Tel. 695 788 100

•	 Zatrudnię murarza. 504 595 
424 

•	 Zatrudnię do dorywczego 
sprzątania domu. 603 688 266

•	 Zatrudnię pracownika na 
fermę drobiu (Redło). 502 562 
378

•	 Zatrudnię mężczyznę do nale-
wania paliwa na stacji paliw. 
693 521 211 

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego w Nowogardzie. 
601 897 368 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżo-
we cena do uzgodnienia. 604 
953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 
606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. 
Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant 
z wlasnym palnikiem gazo-
wym stojace 130 litr.z nie-
miec malo uzywane po prze-
gladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne za-
plon iskrowy-elektroniczny 
wysoka jakosc niemiecka,do 
domku,domu wielorodzinne-
go,sklepu po przegladzie ser-
wisowym sprzedam tel 691 
686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, 
Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. 
Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową 
kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim dla manicurzystki. 
Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regULarna Linia Mi krO BU sO Wa serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWóz OsóB - rO Man BiŃCzYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkłaD JazDY BU sóW
inFOrMaTOr LOkaLnY - nOWOgarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam stół do tenisa sto-
łowego + siatka. Cena do 
uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo - 
299 zł, Kamera leśna 10MP 
Nowa - 420 zł., Odkurzacz - 
Dmuchawę do liści - 199 zł. 
Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam skuter inwalidz-
ki marki Strider używany. Tel. 
609 925 161 

•	 Sprzedam używaną bieżnię 
elektryczną, stan jak nowa, 
cena do uzgodnienia, Tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam okna dachowe 
używane i opony 13stki. 531 
937 832 

•	 Sprzedam drzewka tuje od 
0.50cm  do 2m. 607 580 172 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyj-
ne z pilotem. 697 972 751

•	 Sprzedam komplet mebli mło-
dzieżowych cena do uzgod-
nienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

WydrUKi KOlOrOWe 
UsłUgi POligraficzNe

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Uczestnicy walnego zgromadzenia, jakie w miniony piątek odbyło się w Knadze

Walne w knadze 

Otwarcie sezonu żeglarskiego 2017 
W piątek, 12 maja, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się Walne Zebranie jego członków 
połączone z inauguracją sezonu 2017.

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Klubu w sezonie 2016  
przedstawił jego Sekretarz Ma-
rian Szpilkowski, natomiast 
Komandor Jan Smolira omó-
wił sprawozdanie finansowe za 
ubiegły rok.

Po krótkiej dyskusji oraz po 
rekomendacji Komisji Rewizyj-
nej w/w sprawozdania zostały 
przyjęte jednogłośnie, a Zarząd 
Klubu otrzymał absolutorium za 
działanie w 2016 roku.

Następnie Zarząd przedsta-
wił zgromadzonym propozycję 
głównych kierunków działania 
klubu w 2017 roku:

a) kontynuowanie dotych-
czasowych projektów adreso-
wanych do dzieci i młodzieży, 
umożliwiających im zdobywa-
nie i rozwijanie umiejętności że-

glarskich, w szczególności:
-  kurs żeglarski Junga & Ka-

det dla początkujących dziew-
cząt i chłopców w wieku od 7 do 
12 lat, 

-  szkolenie przez cały sezon 
(łącznie z okresem zimowym) 
kursantów z lat ubiegłych z  wy-
korzystaniem bazy  klubowej 
oraz członków klubu,  

-  organizowanie, przy wspar-
ciu sponsorów, regat dla dzieci i 
młodzieży,

- organizowanie w porozu-
mieniu z radami sołeckimi spo-
tkań „Dzieci wiejskie w Knadze”

- kontynuacja Przeglądu Pio-
senki Żeglarskiej „Szuwary 
2017”, organizacja VII edycji 
Przeglądu 

        uzależniona  jest od pozy-
skania sponsorów i fundatorów 
nagród,  

    b) dalsza aktywacja doro-
słych członków klubu poprzez:

 - korzystanie ze sprzętu klu-
bowego i żeglowania po naszym 
pięknym jeziorze,  

-  organizowane przez Klub re-
gat „OPEN” dla wszystkich chęt-
nych i na wszystkim, co pływa i 
ma żagle (bez podziału na kla-
sy), 

-  organizowanie spotkań z 
piosenką żeglarską połączonych 
z grillowaniem przy ognisku.

    c)  poczynienie starań o po-
zyskanie środków zewnętrznych 
dla realizacji projektów organi-
zowanych przez Klub.

Zgromadzeni, po krótkiej dys-
kusji, przyjęli w/w propozycje i 
zobowiązali Zarząd do opraco-
wania szczegółowego harmo-
nogramu działań Klubu w 2017 
roku.

Po zakończeniu obrad doko-
nano oficjalnej inauguracji no-
wego sezonu żeglarskiego.

Inf. Własna
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W skrócie

W ostatnim czasie dostaliśmy kilka sygnałów od czytelników, którzy 
skarżą się na poziom utrzymania porządku na cmentarzu. Chodzi głów-
nie o koszenie trawy. - Wszystko jest ładnie sprzątane i koszone. Jednak 
groby dzieci omija się szerokim łukiem – mówi jeden z mieszkańców No-
wogardu, która zadzwonił do naszej redakcji. Nasz czytelnik słusznie 
zwraca uwagę, że trawa pomiędzy grobami dzieci jest nie koszona. Je-
żeli taki stan rzeczy się utrzyma, grobów spomiędzy trawy nie będzie za 
raz widać. Sprawa została zgłoszona do Zarządcy. Miejmy nadzieję, że w 
niedługim czasie sytuacja ulegnie poprawie. Wszak nie trzeba przypo-
minać, że szczególnie na cmentarzu porządek ma wyjątkowe znacze-
nie. DŚ

Trwa przygotowanie terenu pod zatoczkę i przystanek dla autobusów 
w Żabówku, koło placu zabaw. O inwestycję walczyli sami mieszkańcy 
wsi, kiedy autobus szkolny kilka razy zakopał się, bo nie miał gdzie za-
wrócić. Nie wszystkim mieszkańcom taka lokalizacja jednak odpowiada. 
Jeden z mieszkańców wsi zadzwonił, że miejsce na przystanek powinno 
znaleźć się w centrum wsi - przy skrzyżowaniu, a więc tam gdzie dotych-
czas dzieci wsiadały i wysiadały z autobusu. DŚ

Zaproszenie do  Nowogardzkiej «Szkoła Cukrzycy»

Już ostatni wykład
Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy?

To temat ósmego, ostatniego wykładu  szóstej edycji szkoły, który 
odbędzie się dnia 19 maja 2017 roku (piątek) o godz. 16:00 w Świetli-
cy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdują-
cej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w Szko-
le Cukrzycy są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych pro-
blemem cukrzycy pragnących pogłębić lub utrwalić swoją wiedzę o cu-
krzycy i zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca oraz grożących kon-
sekwencjach jeżeli zbagatelizujemy to zagrożenie lub będziemy w nie-
właściwy sposób postępowali po zachorowaniu. Udział w wykładach 
dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w 
dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793; rów-
nież za pośrednictwem poczty internetowej e-mail  cukrzycanowo-
gard@wp.pl. 

9 maja 2017 zostanie zakończona VI edycja Nowogardzkiej „Szko-
ły Cukrzycy”, pragnę poinformować, że w miesiącu wrześniu 2017 
ruszamy z VII edycją szkoły, na którą zapraszam serdecznie. 

Eugeniusz Tworek 
Prezes PSD Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego

mężczyźnie grozi 10 lat więzienia 

Narkotyki ukrył w piwnicy 
W piwnicy należącej do Macieja K., 34-letniego mieszkańca Nowogardu, policjanci znaleźli 
380 gramów narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. 
Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. 

Ujawnienie w piwnicy tak du-
żej ilości narkotyków, było efek-
tem wspólnych działań jakie 
podjęli kryminalni z Nowogar-
du i Goleniowa. 

- Kryminalni zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości nar-
kotykowej, zgromadzili informa-
cje, z których wynikało, że 34-let-
ni mieszkaniec Nowogardu, Ma-
ciej K., może być w posiadaniu 
większej ilości narkotyków. W 
trakcie przeszukania piwnicy na-
leżącej do  mężczyzny, funkcjo-

nariusze znaleźli i zabezpieczyli 
ponad 380 gramów środków odu-

rzających w postaci marihuany 
i amfetaminy- informuje st. asp. 

Julita Filipczuk, rzecznik naszej 
policji. 

Sprawca został zatrzymany. 
Jak się okazało, mężczyzna był 
już wcześniej notowany za prze-
stępstwa z ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii. Usłyszał 
zarzut posiadania znacznej ilo-
ści narkotyków. Wobec 34-lat-
ka zastosowano środek zapobie-
gawczy w postaci policyjnego 
dozoru. Zgodnie z przepisami 
ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii, mężczyźnie grozi kara 
do 10 lat więzienia.

MS

Środki odurzające dla niepoznaki były pozwijane w różne opakowania. Fot. KPP 
Goleniów

W tej piwnicy, w jednym z mieszkań na terenie Nowogardu, policjanci odkryli nar-
kotyki. Fot. KPP Goleniów

Policja ostrzega 

Oszustwa „na wnuczka”  
i „na policjanta”
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za człon-
ka rodziny, najczęściej wnuczka. Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczu-
cie winy w starszej osobie, z powodu tego, że ona go nie poznaje a następnie proszą o poży-
czenie dużej sumy pieniędzy.

W ostatnim czasie na tere-
nie województwa zachodniopo-
morskiego odnotowano kolejne 
przypadki oszustw metodą na 
wnuczka i policjanta. Oszuści są 
bezwzględni, umiejętnie mani-
pulują rozmową tak, by uzyskać 
jak najwięcej informacji i wyko-
rzystać starsze osoby.

Zazwyczaj ofiara informowa-
na jest przez oszusta, że pienią-
dze mają zostać wykorzystane 
w celu pokrycia szkód po wy-
padku drogowym, na ważną 
operację, na zakup samochodu 
albo wakacji w promocyjnej ce-
nie. Z reguły sprawcy starają się 
wywrzeć presję czasu na osobie 
starszej, straszą konsekwencjami 
prawnymi a jeśli otrzymają pie-
niądze kontakt się urywa. W ta-
kich przypadkach należy zacho-

wać szczególną ostrożność.
Jeżeli dzwoni do nas ktoś, 

kto próbuje się podszywać pod 
członka naszej rodziny i pro-
si o pieniądze nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań, 
nie informujmy przez telefon o 
ilości posiadanych pieniędzy w 
domu lub na koncie bankowym. 
Każdą tego typu informację na-
leży sprawdzić np. skontaktować 
się z kimś z rodziny i ustalić czy 
osoba, która prosi nas o pomoc 
rzeczywiście jej potrzebuje.

Pamiętajmy również że funk-
cjonariusze Policji NIGDY nie 
informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefo-
nicznie! NIGDY nie proszą też 
o przekazanie jakiejkolwiek go-
tówki!

W momencie, kiedy ktoś bę-

dzie chciał nas oszukać, podając 
się przez telefon za policjanta – 
zakończmy rozmowę telefonicz-
ną! Nie wdawajmy się w rozmo-
wę z oszustem. Jeżeli nie wiemy 
jak zareagować, poinformujmy 
o podejrzanym telefonie kogoś z 
bliskich lub po prostu zadzwoń-
my na policję pod nr 997.

Policja zwraca się z apelem 
do osób starszych oraz do osób 
młodych aby zwracały uwagę 
swoim rodzicom i dziadkom na 
to, że są osoby, które mogą wy-
korzystać ich życzliwość. Pamię-
tajmy także o osobach starszych, 
szczególnie mieszkających sa-
motnie. Zachowanie czujności 
i ostrożności pomoże uchronić 
nas przed oszustwem.

st. asp. Julita Filipczuk
rzecznik policji 



19-22.05.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
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( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96
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SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Okaleczone Pogotowie i zagrożenie dla pacjentów  

Zabierają nam jedyną „Erkę” 
Od 1 lipca, w stacji pogotowia ratunkowego w Nowogardzie nie będzie już karetki specjalistycznej, czyli takiej w której znajduje się też lekarz.  Decyzją wo-
jewody zachodniopomorskiego pozostaną u nas tylko dwa podstawowe zespoły, obsługiwane przez ratowników medycznych. 

W miniony wtorek, w na stro-
nie Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie publikowano nowy 
Plan Działania Systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Me-
dycznego Województwa Za-
chodniopomorskiego. Doku-
ment ten, określa między inny-
mi miejsca stacjonowania okre-
ślonych zespołów ratownictwa 
medycznego. I tak, jak czytamy 
w dokumencie, Nowogard tra-
ci jedyną karetkę specjalistyczną 
(karetka „S”), czyli taką, gdzie 
w trzyosobowej obsadzie, przy-
najmniej jedna osoba to lekarz. 
Tym samym „na stanie” na-
szej stacji pogotowia (filii Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Szczecinie) pozo-
staną dwa zespoły podstawowe 
(karetki „P”), bez lekarza, z za-
łogą składającą się z co najmniej 
dwóch osób będących ratowni-
kami medycznymi. Karetki z le-
karzem, w razie takiej potrzeby 
będą do Nowogardu wysyłane 
najczęściej z Goleniowa. 

Kierownik Stacji Pogotowia w 
Nowogardzie, w rozmowie z DN 
nie krył oburzenia zmianami, 
jakie wprowadza UW. Jego zda-
niem pozostawienie na tak du-
żym obszarze tylko ratowników 
medycznych stanowi olbrzymie 
zagrożenie dla pacjentów. 

- Taka decyzja grozi w prakty-
ce wyraźnym pogorszeniem bez-
pieczeństwa zdrowotnego miesz-
kańców gminy, miasta Nowogard 
i okolic - komentuje w ostrych 
słowa dr Andrzej Więcek, szef 
nowogardzkiego pogotowia. 

Sprawa jest niezwykle poważ-
na. Karetki typu „S” wysyłane są 
do pacjentów, którzy wymaga-
li zastosowania tzw. niestandar-
dowych procedur medycznych. 
Chodzi głównie o podawanie le-
ków zwiotczających, które może 
aplikować pacjentowi tylko le-
karz. Te środki medyczne stosu-
je się, kiedy chory wymaga zain-
tubowania, w celu podłączenia 
do respiratora. Ratownicy, z któ-
rymi rozmawialiśmy rzecz jasna 
uspakajają, że w takiej sytuacji 
mają inne możliwości udziele-
nia pacjentowi skutecznej po-
mocy.  Przyznają jednak, że w 
krytycznych sytuacjach, obec-
ność lekarza, jako „trzeciej pary 
rąk” jest nieoceniona. 

Inną sprawą jest, że lekarz w 
karetce mógł również stwier-
dzać zgon. Teraz ratownicy, 
będą musieli czekać na przyjazd 
lekarza, kiedy zajdzie taka po-
trzeba. Sami bowiem tego zro-
bić nie mogą. Do dziś nie ure-
gulowano kogo w takiej sytuacji 

będę wzywać ratownicy, czy le-
karza rodzinnego, czy będącego 
w danej chwili lekarza dyżuru-
jącego w najbliższej stacji pogo-
towia ratunkowego - w naszym 
przypadku będzie to Goleniów 
lub Łobez. Tam bowiem etaty 
lekarzy w pogotowiu zostały za-
chowane. 

Ratownicy medyczni martwią 
się także o inny, bardziej spo-
łeczny aspekt, zmiany w obsa-
dzie karetek. 

-Ludzie są przyzwyczajeni, że 
w karetce jest lekarz i jego brak 
może stanowić dla nich problem 
w kwestii poczucia komfortu bez-
pieczeństwa. Nie mniej my też je-
steśmy przygotowani i powoła-
ni do ratowania ludzkiego ży-
cia i bardzo często podejmuje-
my takie akcje bez udziału leka-
rza - zapewnia jeden z ratowni-
ków medycznych pracujących w 
Nowogardzie, z którym rozma-
wialiśmy wczoraj. Oczywiście 
nie wątpimy w profesjonalizm 
nowogardzkich ratowników, ale 

brak lekarza w Pogotowiu stanie 
się niebawem faktem i żadne za-
klęcia tu nic nie pomogą - lekarz 
to lekarz. 

Zmiany, o których piszemy 
mają wejść w życie 1 lipca. Jest 
wiec jeszcze czas, aby walczyć 
o pozostawienie w naszym po-
gotowiu etatów lekarzy. Pyta-
nie tylko, czy lokalne władze 
podejmą wysiłki, by nie dopu-
ścić do marginalizacji naszego 
pogotowia, i czy te wysiłki oka-
żą  się  tak skuteczne. Czy też 
będzie tak  jak wtedy, gdy wło-
darz i dyrektor „walczyli” o po-
zostawienie nocnej i świątecznej 
opieki przy szpitalu, bądź kon-
trakt w NFZ na rehabilitacje w 
lokalnym gabinecie. Jak wiado-
mo jedno i drugie poszło do Go-
leniowa, i to Goleniów w swoich 
gabinetach i z „łaski” prowadzi 
u nas szczątkowe (zwłaszcza w 
przypadku rehabilitacji) formy 
tych usług.       

MS
Fot. DŚ

Nasz komentarz: 
Nie ulega żadnej wątpli-

wości to, że poczucie bezpie-
czeństwa zdrowotnego  no-
wogardzkiej społeczności do-
znaje kolejnego poważnego 
uszczerbku. Tym razem cho-
dzi o odebranie usług, za  któ-
rych ograniczenie  napraw-
dę można zapłacić  cenę ży-
cia. Wystarczy sobie uświado-
mić co oznacza  wydłużenie 
o czas przejazdu z Goleniowa 
interwencji lekarskiej w przy-
padku zawału, czy udaru. Aby 
zachować mimo wszytko spo-
kój pozostaje nam pocieszanie 
się deklarowanym profesjona-
lizmem ratowników. Ale  jak 
zwykle musimy postawić py-
tania odpowiedzialnym w na-
szym mieście za stan zabez-
pieczeń publicznych, w tym 
kondycji lokalnej służby zdro-
wia: dlaczego dopuszczono do 
sytuacji w której „erka „ z le-
karzem  z miejscowości liczą-
cej  ponad 16 tys. mieszkań-
ców zabierana jest do Łobza 
liczącego nieco ponad 10 tys. 
Czy lokalna władza w jakikol-
wiek sposób jest w kontakcie 
z zewnętrznymi decydentami 
w sprawach fundamentalnych 
dla naszej społeczności? Ile 
jeszcze Nowogard musi stra-
cić realnie (nie tylko presti-
żowo), aby odpowiedzialna za 
to miejscowa klika uznała ho-
norowo „kończ Waść wstydu 
oszczędź” i usunęła się od za-
rządzania sprawami publicz-
nymi (czyli ze stołków) odda-
jąc stery w ręce Tych, którzy 
się na zarządzaniu znają? To 
na razie tylko tyle, chodź oba-
wiamy się, że sądząc po do-
tychczasowym przebiegu zda-
rzeń i rezultatach  to i te pyta-
nia są zupełnie retoryczne.  

Red.

Od 1 lipca literka S na tej karetce zostanie zmieniona na P, a w naszym pogotowiu nie będzie już pracował ani jeden lekarz
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Szczeciński Klub Kolekcjonerów  
zaprasza na spotkanie w dniu 21.05.2017 

Spotkanie odbędzie się w SP 61 przy ul. 3 maja 4 w Szczecinie. 
W programie: godz. 9-12 - giełda

godz. 12-14 - spotkanie w ramach 40-lecia istnienia Klubu

Solidarni w kryciu 

Karanie dzieci za przewinie-
nia było normą w czasach gdy 
rodzice kierowali się jeszcze  
pewnymi zdrowymi, a prze-
jętymi od poprzedniego po-
kolenia zasadami wychowaw-
czymi. Również niepisany ka-
talog przewinień czyli tego co 
dzieciom i młodzieży było za-
bronione, liczył wiele pozy-
cji i dotyczył szerokiego spec-
trum zachowań. Niestety cza-
sy te mamy generalnie poza 
sobą. Lata panowania ideolo-
gii tzw. bezstresowego wycho-
wania  doprowadziły w istocie 
do zaniku jakiegokolwiek wy-
chowania. Wolność jest rozu-
miana w łagodnych przypad-
kach patologii tylko jako „wol-
ność Tomku w swoim dom-
ku” a w skrajnych, znacznie 
liczniejszych, jako „hulaj du-
sza piekła nie ma”.  A ponie-
waż dusza w ciele mieszka 
to takie „hulanie duszy” po-
zbawionej perspektywy nie-
uchronnej kary piekielnej ob-
jawia się na ogół także ciele-
snym rozpasaniem np. w stylu 
jaki cała Polska obserwowała 
w tych dniach w słynnym, już 
z tego faktu, gdańskim gimna-
zjum. „Gimbaza” zresztą sta-
nowi wyjątkowo komplemen-
tarny przykład żałosnych re-
zultatów i „okazów” projek-
tu bezstresowego wychowa-
nia. Jak już wspomniałem ta-
kie wychowanie jest w rzeczy-
wistości  brakiem wychowania 
co jak życie pokazuje jednak 
jakoś mocno pasuje wszyst-
kim stronom, które w proce-
sie wychowawczym naturalnie 
udział biorą czyli: samym wy-
chowankom, rodzicom, szkole 
i także w naszych realiach  ko-

ściołowi, którzy razem tworzą 
w ten sposób swoistą społecz-
ność solidarnych w złym.

Dlaczego taka sytuacja pa-
suje wyżej wymienionym? 
Diagnoza na poziomie uogól-
nionym wydaje się dosyć pro-
sta: po pierwsze – wychowan-
kowie: Ci jako ludzie młodzi 
niezbyt chętnie przyjmują ja-
kiekolwiek nakazy co jest w 
jakimś sensie typowe dla róż-
nych czasów, również tych w 
których takimi „oczekiwania-
mi” dorośli się nie przejmo-
wali i swoje robili tzn. karali za 
przewinienia i to niekiedy bar-
dzo dotkliwie. Po drugie -  ro-
dzice: oni dzisiaj  stali się bar-
dzo pragmatyczni (za takich 
siebie sami uznają) i „nowo-
cześni”. Dzieci swoje w związ-
ku z tym traktują często jako 
towar eksportowy na którym 
można „zarobić” choćby w ten 
sposób żeby się pochwalić ja-
kie to one dobrze wychowa-
ne czy wykształcone są (pro-
mocja). Ta powszechna dzisiaj 
dominacja wizerunku propa-
gandowego nad prawdą (mar-
keting) powoduje, że rodzic 
z wielką niechęcią przyjmuje 
do wiadomości jakiekolwiek 
oznaki, że dziecko Jego od-
biega swoim zachowaniem od 
oczekiwanego wizerunkowo 
modelu. Powoduje to niemoż-
liwość diagnozy problemu po-
nieważ aby ją przeprowadzić  
trzeba by przyjąć do wiado-
mości jakąś przykrą  prawdę 
np. taką że naszego „Lulusia” 
czy „misiunię” stać jednak na 
zwykle chamstwo, podłość czy 
inną nieprzyzwoitość. Dlate-
go zamiast wiedzieć i wycią-
gać wnioski praktyczne wolą 
oburzać się i gniewać na rze-
czywistość  w imię solidar-
ności z dziećmi wyrastający-
mi w tej sytuacji na charak-
terologiczne potwórki. Obja-
wem takiej postawy jest sta-
łą gotowość do ataku na ko-
gokolwiek, kto zwróci uwagę – 

Państwa dziecko zachowało się 
niewłaściwie... Pod taką wła-
śnie presją rodziców - utrzy-
mywania za wszelka cenę nie-
zależnie od faktów przeświad-
czenia, że wszystko jest OK 
- znajduje się placówki wy-
chowawcze takie jak szkoła 
czy kościół. I to spowodowa-
ło,  przez lata realne psycholo-
giczne „wycofanie się” się na-
uczycieli  i kapłanów z podej-
mowania trudu a zwłaszcza 
niezbędnego ryzyka wycho-
wawczego. W rezultacie nie 
wychowują już więc co najwy-
żej próbują ostrożnie „krążyć” 
wokół wychowanków aby się 
im nie narazić a tym samym 
nie narazić ich rodzicom. Dzi-
siaj to psychiczne wycofanie 
jest więc pogłębione swoistym 
zapoznaniem przez nieprakty-
kowanie tego wszystkiego co 
było przedmiotem pragmaty-
ki wychowawczej przez wiek, 
pragmatyki realizowanej w 
tych placówkach. Rezultatem 
ostatecznym takiego „wycho-
wania” jest, że co chwila mamy 
do czynienie wśród dzieci i 
młodzieży (również studenc-
kiej) z przerażającymi obja-
wami zachowań, które kiedyś  
mogły się wydarzyć tylko w 
głęboko zdemoralizowanych 
patologicznych środowiskach. 
Bo oczywista patologią jest, 
gdy nastolatki biją swoje kole-
żanki bądź, co jeszcze tragicz-
niejsze, poprzez znęcanie się 
psychiczne często w tzw. sieci 
doprowadzają dręczonych ró-
wieśników   do samobójstw. 
Wykazanie winnych zwłaszcza 
w przypadku tego drugiego 
okrucieństwa jest już prawie 
niemożliwie tym bardziej, że 
za cynicznymi i bezmyślnymi 
małolatami - mordercami sto-
ją murem rodzice, a milczą w 
strachu też wychowawcy. Soli-
darność w złem więc triumfu-
je. Jak długo jeszcze?     

Marek Słomski

Nasz felieton
miało być wygodniej, jest pusto 

Dla kogo to  
tu postawili?
Jakiś czas temu PKP postawiła na naszym dworcu wiatę, w 
której to pasażerowi mieli w komforcie oczekiwać na przy-
jazd pociągu. Tyle, że zadaszenie zamontowano w złym 
miejscu i nikt z niego praktycznie nie korzysta. 

Wydawało się, że wiata stanie 
na drugim peronie, bądź cho-
ciaż bliżej samego budynku sta-
cji PKP. Jednak zamontowano 
ją przy peronie 1, na wysoko-
ści  Inter Marche, gdzie pociągi 
stają bardzo rzadko - najczęściej 
tylko przy mijaniu. W praktyce 
osoby oczekują na przyjazd szy-
nobusów na peronie 2, a z wiaty 
nie korzystają wcale. 

- Myślałam, że ta wiata stanie 
na drugim peronie. Tu, gdzie ją 
postawiono nikt z niej nie korzy-
sta, bo to za daleko. Z wiaty ko-
rzystają więc najczęściej miłośni-
cy libacji alkoholowych, a nie pa-

sażerowie - mówi jedna z miesz-
kanek naszego miasta, którą 
spotykamy na dworcu PKP. 

Zdaje się zatem, że PKP podej-
mując decyzję o lokalizacji wia-
ty na naszym dworcu, nie wzię-
ła pod uwagę, w którym miej-
scu jest na nią realne zapotrze-
bowanie. Tym samym cała kon-
strukcja przydaje się  jak „psu na 
budę”, a przecież miała poprawić 
komfort pasażerów, zwłaszcza w 
złą pogodę. Pozostaje wierzyć, 
że PKP wiatę przestawi, w miej-
sce, gdzie rzeczywiście będzie 
ona spełniała swoją funkcję. 

MS, DŚ

Wiata piękna, tylko że nikt z niej nie korzysta, bo stoi w niewłaściwym miejscu- tak 
uważają sami pasażerowie
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Lokalni ciułają, a tymczasem... 

Markety w rozkwicie 
Najwyraźniej nadzwyczaj dobrze mają się funkcjonujące w Nowogardzie markety, i to nie tylko te spożywcze. Trwa właśnie rozbudowa Biedronki przy ul. 
Boh. Warszawy i remont w Netto. Odświeżone wnętrza klientom zafundował też Rossmann. 

Najpierw swoje oblicze zmie-
nił niemiecki dyskont Lidl. To 
było w zeszłym roku. Wówczas 
odnowiono nie tylko wnętrze 
sklepu, ale i dobudowując po-
mieszczenia, gdzie wypieka się 
pieczywo, choć w tym kontek-
ście słowo „wypieka” może u 
prawdziwych piekarzy wywo-
łać prawdziwe wypieki na twa-
rzy. Pieczywo w Lidlu powstaje 
bowiem z gotowych półproduk-
tów, i poza mąką, mieści w sobie 
sporo innych „dobrodziejstw” z 
tablicy Mendelejewa. 

W tym roku do budowlanej 
rewolucji, postanowiły przystą-
pić kolejne sklepy należące do 
wielkich, zagranicznych sieci. 
Najpierw, kilka dni temu pełną 
parą ruszył remont w najstar-
szym markecie w mieście, czy-
li w Netto (duńska sieć handlo-
wa). Krok dalej poszła Biedron-
ka, największa sieć marketów w 
Polsce  (już prawie 2 700 punk-
tów), przy ul. Boh. Warszawy, 
którą to postanowiono powięk-
szyć. Trwają właśnie prace bu-
dowlane, a dyskont, należący do 
portugalskiej spółki Jeronimo 
Martins, ma być nawet przez je-

den dzień zamknięty. Aby jed-
nak klientów nie pozostawić z 
pustką w niedzielne popołudnie, 
pracownicy przy kasach rozdają 
kupony z rabatem na zakupy w 
drugiej Biedronce, która znajdu-
je się przy ul. Warszawskiej. Kto 
nie będzie mógł zrobić zakupów 
przy ul. Boh. Warszawy, a zrobi 
je w drugiej Biedronce, może li-
czyć aż na…5% rabatu – ponoć - 
jak mówią sami sprzedawcy, bo 
pewno i w tej ofercie będzie ja-
kiś haczyk np. rabat wskoczy jak 

wydamy m.in. 50 zł. 
Nie tylko spożywcze markety 

mają się u nas dobrze. Nie dawno, 
powierzchnię handlową, niemal 
dwukrotnie zwiększył też sklep 
Pepco (kapitał brytyjski) - sprze-
dający głównie ubrania i elemen-
ty dekoracji mieszkań, produko-
wanych, oczywiście nie gdzie in-
dziej jak w Chinach. Tani sklep, 
oferujący produkty adekwat-
ne jakością do swojej ceny, te-
raz zachęca klientów wielką, ja-
sną przestrzenią. Można się zgu-

bić. Przy okazji rozbudowy Pepco 
(kapitał brytyjski), w tak zwanym 
„tyle” nie chciał pozostać sąsia-
dujący zza ścianą niemiecki Ros-
smann. Słynna drogeria, która nie 
oszczędza pieniędzy na reklamy i 
gazetki z promocjami, też posta-
nowiła  „odwdzięczyć” się nowo-
gardzkiemu klientowi i przyjąć go 
w odświeżonym wnętrzu. 

Dodajmy tylko, że na każ-
dą rozbudowę, markety muszą 
uzyskać zgodę od miejscowych 
władz. Te nasze,  raczej w tym im 

nie przeszkadzają, a przecież wia-
domo, że jak urzędnik chce „to 
może”. Przekonał się już o tym 
nie jeden lokalny przedsiębiorca 
w mieście. Mamy więc taką sytu-
ację, że choć nowe dyskonty nie 
powstają, to te już istniejące są 
w prawdziwym rozkwicie. Tym-
czasem drobni, lokalni handlow-
cy muszą każdego dnia walczyć 
o przetrwanie. Wystarczy przejść 
się na miejskie targowisko, by się 
o tym przekonać. 

MS

Prace budowlane przy Biedronce, przy ul. Boh. Warszawy

Śmierdzący kłopot w pierogarni 

Podrzucają mu świnię?
Właściciel „Pierogi u Marty” przy ulicy Dąbrowszczaków, od jakiegoś czasu boryka się z problemem przykrego zapachu, który odstrasza potencjalnych 
klientów. Jego zdaniem ktoś w ten sposób świadomie próbuje zniechęcić ludzi do odwiedzania lokalu. 

Pierwszy incydent z pojawie-
niem się fetoru w lokalu, miał 
miejsce tuż przed świętami 
Wielkanocnymi. - Kiedy otwo-
rzyliśmy lokal poczuliśmy przy-
kry zapach. Wręcz fetor. Począt-
kowo byliśmy przekonani, że za-
pach ten powstał przez jakieś na-
sze niedopatrzenie – opowiada 
właściciel lokalu, p. Waldemar 
Wyborski – Jednak zrobiliśmy 
generalny porządek, poodsuwali-
śmy wszystkie szafki, sprawdzili-
śmy lodówki. Nic nie znaleźliśmy 
a smród nadal było czuć – dodaje. 
Podczas sprzątania okazało się, 
że niemiły zapach wydobywa się 
z kratki wentylacyjnej. Wszel-
kie otwory i kratki, również ka-
nalizacyjne zostały wyczyszczo-
ne. Jednak i to nic nie pomogło. 
Właściciel zakupił tzw. ozona-
tor, aby pozbyć się przykrego za-
pachu. - Kiedy już zapach znik-
nął, ktoś znowu go „podrzucił”. 
Tym razem na schody przy wej-

ściu - mów p. Waldemar. Nie był 
to jednak koniec przykrych nie-
spodzianek, ponieważ niespeł-
na dwa tygodnie temu fetor ten 
znów się pojawił i jak poprzed-
nio wydobywał się z kratki wen-
tylacyjnej. Pojawił się on w go-
dzinach popołudniowych, kie-
dy restauracja była jeszcze czyn-
na. - Przygotowywaliśmy posiłki i 
nagle pojawił się ten fetor z krat-
ki wentylacyjnej, którą mamy w 

kuchni pod oknem. Takiego za-
pachu ciężko się jest pozbyć, roz-
przestrzenia się po całym lokalu. 
Przypomina on kwas mlekowy, 
bądź łatwy do kupienia odstra-
szacz na dziki – kontynuuje p. 
Waldemar. Klienci, którzy stale 
odwiedzają pierogarnię również 
są zdziwieni takim stanem rze-
czy. - Tutaj zawsze jest czysto a 
obiady smaczne. Nie wierzę, żeby 

ten przykry zapach spowodowa-
ny był przez bałagan. Wygląda 
to tak, jakby ktoś chciał podrzu-
cić właścicielom świnię – komen-
tuje jeden z bywalców tego loka-
lu, p. Zdzisław.

Jak twierdzi właściciel, zapach 
ten nie pojawił się znikąd i mu-
siał on by spowodowany przez 
kogoś, kto jest nieprzyjaźnie do 
niego nastawiony - Nie wiem, 

kto to zrobił, ponieważ za rękę 
nie złapałem i nie chcę rzucać 
niepotrzebnych oskarżeń. Dlatego 
zgłosiłem już całą sprawę na poli-
cję - Policjanci mają teraz zwięk-
szone patrole w tej okolicy i mo-
nitorują sprawę na bieżąco. Pan 
Waldemar zastanawia się także 
nad założeniem monitoringu. - 
Nie wiem, dlaczego ktoś to robi. 
Nie uważam, żebym był dla ko-
goś zagrożeniem. Zastanawiam 
się nad założeniem monitoringu, 
aby złapać tego kogoś na gorą-
cym uczynku. Nie mogę pozwo-
lić, aby moi klienci musieli wą-
chać tak okropne zapachy. Tym 
bardziej, że nie są one spowodo-
wane ani przeze mnie, ani jakie-
gokolwiek pracownika. - opowia-
da właściciel lokalu.

Sprawa jest wyjątkowo „śmier-
dząca”, to też należy mieć na-
dzieję, że policji uda się ustalić 
kto za tym stoi. 

DŚ

Waldemar Wyborski, właściciel piero-
garni

Budynek, w którym mieście się pierogarnia
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Dorota Żybertowicz: lat 91, zmarła 17.05.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 19.05.2017r., o godz. 11.00, na cmentarzu w Nowogar-
dzie 
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

25 lat temu                                 pisał:

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Jeżeli Mnie mi-
łujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Ja 
zaś będę prosił Ojca, a inne-
go Pocieszyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze - Du-
cha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ 
Go nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, ponieważ 
u was przebywa i w was bę-
dzie. Nie zostawię was siero-
tami: Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już 
Mnie oglądał. Ale wy Mnie 
widzicie, ponieważ Ja żyję i 
wy żyć będziecie. W owym 
dniu poznacie, że Ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie i 
Ja w was. Kto ma przykaza-
nia moje i zachowuje je, ten 
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 
miłuje, ten będzie umiłowa-
ny przez Ojca mego, a rów-
nież Ja będę go miłował i ob-
jawię mu siebie. (J 14,15-21)

Jezus Chrystus nie chce 
naszej zguby. Nie chce by 
przydarzyła nam się ja-
kaś krzywda, zwłaszcza by-
śmy nie dostąpili wieczne-
go potępienia. Dlatego Jego 
wytyczne powinniśmy wy-
ryć sobie głęboko w pamię-
ci, ale przede wszystkim w 
sercu. Nie tylko powinniśmy 
wiedzieć, że Jezus do cze-
goś tam zachęcał, ale przede 

wszystkim Jego wytyczny-
mi powinniśmy żyć. Co zro-
bił dla nas Jezus? Szczegó-
łowo o tym mówi wyznanie 
wiary, które składamy w cza-
sie niedzielnej Eucharystii. 
Co zrobił? On to dla nas lu-
dzi i dla naszego zbawienia 
zstąpił z nieba. Dla nas przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i 
stał się człowiekiem. Ukrzy-
żowany również za nas, zo-
stał umęczony i pogrzeba-
ny. Również dla nas zmar-
twychwstał trzeciego dnia. 
Dlaczego to wszystko uczy-
nił? Odpowiedź jest prosta: 
z miłości. Naszym zadaniem 
jest odpowiadać miłością 
na Jego miłość. W jaki spo-
sób to czynić? Jezus też na 
to pytanie daje nam dzisiaj 
odpowiedź: Jeżeli Mnie mi-
łujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Wy-
rażeniem miłości względem 
Boga jest życie przykazania-
mi, które On nam dał. Jeże-
li we mnie nie ma miłości, 
to żadna inna motywacja mi 
nie pomoże. Miłość wyma-
ga konkretów. Nie wystarczy 
mówić kocham, ale trzeba to 
potwierdzić czynami. To one 
świadczą o jakości miłości. 
Miłość wymaga konkretów. 
Żyjemy w różnych relacjach 
międzyludzkich. Mamy też 
wiele sposobności do oka-
zywania innym miłości. Mi-
łości małżeńskiej, rodzi-
cielskiej. Miłości względem 
drugiego człowieka okazując 
mu miłosierdzie. Wszystkie 
nasze relacje z drugim czło-
wiekiem powinna przeni-
kać miłość, czyli chęć dobra 
i szczęścia innych. Również 
odnosi się to do relacji na-
szej jako dzieci Bożych z Bo-
giem Ojcem. Miłość wyma-

ga konkretów. Okazaniem 
miłości Bogu jest życie Jego 
przykazaniami. Powinniśmy 
nieustannie je sobie powta-
rzać podczas naszej modli-
twy. Powtarzać i baczyć, aby 
żadnego z nich nie przekro-
czyć. Konsekwencją odrzu-
cenia któregoś z przykazań 
jest zerwanie przymierza z 
Bogiem i to nie On je zrywa, 
ale człowiek wybierając bar-
dziej siebie niż Boga. Jakże 
coraz więcej jest prób mani-
pulacji przy przykazaniach, 
które są od wieków. Współ-
czesny człowiek kombinuje. 
Współczesny człowiek chce 
je przeinaczać. Współczesny 
człowiek chce je zmodyfiko-
wać. To jest szatańskie my-
ślenie. Współczesny czło-
wiek nie nazwie aborcji zabi-
janiem, a usunięciem, prze-
rwaniem. Współczesny czło-
wiek nie nazwie mieszkania 
pary nie będącej w związku 
małżeńskim cudzołóstwem, 
a czasem próby, dopasowa-
nia się, sprawdzenia. Współ-
czesny człowiek nie nazwie 
kradzieżą wynoszenia z pra-
cy różnych rzeczy, a powie, 
że to samodzielne wynagra-
dzanie sobie trudu pracy. Je-
zus mówi dziś: jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zacho-
wywać moje przykazania. 
Nie mówi, że dobrze by było 
jakbyście zachowywali, ale 
mówi, że będziecie. To zna-
czy, że każdy kto łamie któ-
reś z Bożych przykazań ma 
za nic Boga. Nie miłuje Go. 
To życie przykazaniami po-
trafi przemienić nas w lep-
szych ludzi. Nie nasz wysi-
łek. Nie nasze staranie, ale 
Jego nauka, życie przykaza-
niami. Wszelką naszą moty-
wacją powinna być miłość. 
My, którzy doświadczyliśmy 
miłości Boga okazujmy so-
bie nawzajem miłość, żyjmy 
miłością. Tam gdzie jest mi-
łość, tak też jest i Bóg.  

Ks. Krystian Dylewski 

28.05.1993r.
Dramatyczna sytuacja 

przedszkoli
20 maja na porządku ob-

rad sesji stanął punkt o zajęciu 
stanowiska w sprawie zmiany 
funkcjonowania przedszkoli w 
Nowogardzie. Przy dużym upa-
le i po nerwowej dyskusji o przy-
stąpieniu gminy do spółki z fir-
mą zagraniczną zabrakło czasu 
i chęci do dyskusji nad tą spra-
wą. Odrzucając uchwałę o li-
kwidacji przedszkola przy ul. 3 
Maja, Rada zobowiązała Zarząd 
do przygotowania innych pro-
pozycji. Dwa takie rozwiązania 
zostały przygotowane. Pierwsze 
mówiło o tym, że gmina gwa-
rantuje ustawowe minimum 
utrzymania przedszkoli czyli 5 
godzin dziennie. Drugie – jeże-
li ma być to 8 godzin, to muszą 

wzrosnąć opłaty do około 500 – 
600 tys. zł miesięcznie za dziec-
ko. Przy konstruowaniu budżetu 
nie uwzględniono podwyżek dla 
nauczycieli, które nastąpią przy-
puszczalnie we wrześniu i o tę 
właśnie sumę jest mniejszy bu-
dżet oświatowy. Ten brak próbo-
wano uzyskać poprzez zamknię-
cie Przedszkola nr 3 ale tutaj za-
oponowali rodzice. Jest ciężko. 
Jednych stać płacić 600 tys. zło-
tych, innych nie stać nawet 300. 
Czy pomagać tylko słabszym 
a silniejsi niech sobie radzą na 
własna rękę? Czy przedszkole 
ma udział w kształceniu przy-
szłych pokoleń? Jeżeli nie to kto 
lub co przejmie jego funkcje? 
Rodzice w Przedszkolu nr 2 i 3 
zobowiązali Rade Rodziców do 
spotkania z władzami i ponow-
nego rozpatrzenia propozycji...

Ogłoszenie 

Wyjazd na Spotkania 
Młodych w Lednicy 

Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu w Lednicy, 
na które co roku przybywa sto tysięcy młodych ludzi z ca-
łej Polski. Pojedź ze mną! Spotkanie odbędzie się w dniu 
3 czerwca pod hasłem: „IDŹ I KOCHAJ!”. Jeszcze raz za-
praszam. 

Ks. Robert Szyszko, Tel. 531 580 030 

•	 -Przyjmę podpórkę kołową (wó-
zek na zakupy i do siedzenia), tel: 
514 322 170

•	 -Oddam biurko pod adresem 
Gen. Bema 37/3, parter, Kłaczyń-
ski

•	 - Potrzebuję pralkę automatycz-
ną – Tel. 667 108 029 

•	 - Przyjmę tapczan dwuosobowy 
Tel. 733 794 989 ?

•	 - Potrzebuję pilnie opał, pralkę 
automatyczną, segment kuchen-
ny, pokojowy, dywan, wersalkę - 
Tel. 723 970 460 ?

•	 - Przyjmę: meble do przedpokoju 
- tel. 692 302 754 ?

•	 - Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - 
tel. 667 353 578 (n,nr)

•	 - Przyjmę: meble pokojowe, fotel 
dziecięcy, Junkers – Tel. 501 611 
350 ?

• - Potrzebne nakrętki po napo-
jach, mleku, kawie, chemii go-
spodarczej dla chorego Miłosza, 
który bardzo potrzebuje nowy 
wózek i ortezy.  Nakrętki można 
przynosić do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych 
(3 sztuki), oddam kafle – Tel. 509-
528-688 ?

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie zie-
mię nieodpłatnie do wyrównania 
terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Korytowie. Tel. 607 690 741 

•	 Oddam kotka rasowego w dobre 
ręce. Kotek jest zadbany, szcze-
piony, odrobaczony i wychowy-
wany z psem Tel. 601 172 993 ?

•	 Przyjmę koncentrator tlenu prze-
nośny. Tel. 607 137 136 ?

•	 Znaleziono rower kilka miesię-
cy temu, oddam go. Tel. 601 89 
35 14 

•	 Oddam meble do przedpokoju - 
szafkę wiszącą i szafkę stojącą z 
szufladami, kolor biały. Tel. 501 
549 818 

•	 Oddam dwa fotele w stanie do-
brym. Tel. 601 324 551 ?

•	 Potrzebuje łóżeczka i ubranek 
dla niemowlaka. 723 970 460 ?

•	 Potrzebuję komputer stacjonar-
ny. 723 970 460 ?

•	 Przyjmę wózek inwalidzki. 506 
638 789 

•	 Oddam trzymiesięczną suczkę 
labradora. 534 310 634 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany 
w ofercie można również przesyłać 
na adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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Kino na weekend

NOWe CeNY, BILeTÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

rIKO PraWIe BOCIaN
19.05.2017,godz..16.00
20.05.2017,godz. 16.00
21.05.2017,godz. 16.00
animowany /  familijny / przygo-

dowy, Belgia, Luksemburg / 2017 / 
85 min., od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Rysio jest wróblem przygarnię-

tym przez parę bocianów. Kiedy 
przybrani rodzice migrują do Afry-
ki, bohater, przekonany, że też jest 
bocianem, wyrusza ich śladem w 
pełną przygód podróż, korzysta-
jąc z wszelkich możliwych środ-
ków transportu. Towarzyszą mu 
nowi przyjaciele - ekscentryczna 
sowa i narcystyczna papuga, któ-
ra marzy o karierze gwiazdy disco. 

WSZYSTKO aLBO NIC
19.05.2017, godz. 18.00
20.05.2017, godz. 18.00
21.05.2017, godz. 18.00
komedia romantyczna, Czechy, 

Polska, Słowacja / 2017 / 107 min., 
Od lat: 15

Pikantnie romantyczna kome-
dia o singlach i miłości, której le-
piej nie mieszać z nimfomanią, 
dietą wege, ani zbyt szybkim zako-
chaniem! O uczucia jednej z pięk-
nych bohaterek (w tej roli Tatiana 
Pauhofová znana polskim widzom 
z miniserialu „Gorejący krzew” 
Agnieszki Holland oraz produkcji 
„Janosik. Prawdziwa historia”) po-
walczy dwóch amantów polskie-
go kina – Michał Żebrowski i Pa-
weł Deląg. Film na podstawie be-
stsellerowej serii książek Evy Urba-
níkove 

OSTaTNIa KLĄTWa
19.05.2017,godz. 20.15
20.05.2017,godz. 20.15
21.05.2017,godz. 20.15
horror, USA / 2017 / 95 min., od 

lat: 15

Inspirowana prawdziwymi wy-
darzeniami historia 18-letniego 
Teksańczyka, Johnny’ego Franka 
Garretta, skazanego na karę śmier-
ci za brutalny gwałt i morderstwo 
zakonnicy. Chłopak do końca 
utrzymuje, że jest niewinny, rzu-
cając klątwę na wszystkich, któ-
rzy mieli jakikolwiek związek z nie-
sprawiedliwym wyrokiem. Wkrót-
ce po egzekucji zaczynają ginąć 
ludzie zamieszani w sprawę. Film 
twórcy „30 dni mroku: Czas ciem-
ności”. W rolach głównych znany z 
seriali „Mentalista” i „Shameless – 
Niepokorni” Mike Doyle, kojarzona 
z serii „Mad Men” Erin Cummings 
oraz gwiazda „Dextera” Sean Pa-
trick Flanery.

Komunia w parafii MB Fatimskiej 
Kolejna, trzecia już tura komunii świętych odbyła się w niedzielę, 14 maja. Tym razem po 
raz pierwszy w życiu Ciało Jezusa w postaci chleba przyjęły dzieci z terenu parafii pw. Mat-
ki Bożej Fatimskiej. 

Uroczystej liturgii, w trakcie 
której dzieci otrzymały sakra-
ment Komunii Św., przewodni-
czył proboszcz parafii pw. MB 
Fatimskiej na Bema, ks. Irene-
usz Kamionka. Pierwszą w swo-
im życiu Eucharystię przyjęło 
28 dzieci. To głównie uczniowie 
klasy III Szkoły Podstawowej nr 
4 im Jana Pawła II.

Wielkie przygotowania to tego 
niezwykłego momentu w życiu 
każdego katolika, trwają obec-
nie w kościele pw. św. Rafała Ka-
linowskiego. Tam komunię św. 
zaplanowano na miesiąc czer-
wiec. Odbędą się one w pierw-

szą i drugą niedzielę tego mie-
siąca (tj. 4 i 11.06.).  

Jak już informowaliśmy, 
pierwsze uroczystości Komu-

nii Św. odbyły się w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP, w dniach 
3 i 7 maja. 

MS, Fot. DŚ

Kącik kolekcjonera

Odkryj Polskę – Kaplica Trójcy 
Świętej na Zamku Lubelskim 
Zabytkowa kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej na Zamku w 
Lublinie jest bezcennym przykładem spotkania dwóch tradycji 
kulturowych – łacińskiego Zachodu i bizantyńskiego Wschodu. 
Gotycka ceglana kaplica została wzniesiona z inicjatywy Kazimie-
rza Wielkiego w II połowie XIV wieku jako część zabudowy zam-
ku królewskiego, który powstał w tym samym czasie. 

Kaplica Trójcy Świętej jest naj-
bardziej znaczącym zabytkiem 
Lublina. W 2015 roku uhonoro-
wana została Znakiem Dziedzic-
twa Europejskiego. W 2017 roku 
miasto świętuje rocznicę sied-
miuset lat nadania praw miej-
skich, a w roku 2018 upłynie 
sześćset lat od ukończenia fre-
sków w kaplicy. Nasz zabytek to-
warzyszy więc miastu niemal od 
początków jego historii.

22 maja Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety z 
serii „Odkryj Polskę”. Dostępna 
jest w jednym nominale w wyso-
kości 5 zł. Charakteryzuje się ko-

lorem srebrnym i złotym. Zosta-
ła wykonana z prób: pierścień z 
MN25 a rdzeń z CuAl6Ni2. Przy 
produkcji wykorzystano stem-
pel zwykły. Brzeg (bok) jest mo-
letowany nieregularnie. Na boku 
ośmiokrotnie powtórzono napis 
NBP, co drugi odwrócono o 180 
stopni i rozdzielono gwiazdka-
mi. Wymiary tej monety to 24,00 
mm, masa 6,54 g. Wyjdzie ona 
w nakładzie do 1 200 000 sztuk 
i trafi do obiegu standardowego. 
Projektantem monety jest Do-
brochna Surajewska

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65
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Szli dla równości

IV Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
W czwartek 18 maja (wczoraj) ulicami naszego miasta przeszedł marsz zorganizowany w ramach IV Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,  przez no-
wogardzkie Stowarzyszenie Serduszko. 

Obchody Dnia Godności roz-
poczęto na ulicy Poniatowskie-
go, skąd marsz, na czele któ-
rej stała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Gryfic, przeszła ulicami 
miasta, w kierunku Placu Sza-
rych Szeregów. Tam rozpoczął 
się piknik, a na scenie plenero-
wej, swoje talenty prezentowały 
dzieci, w tym te w różnym stop-
niu niepełnosprawności. Pod-
czas obchodów Dnia Godności 
zapytaliśmy p. Dorotę Banach, 
przewodniczącą Stowarzysze-
nia na rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych „Serduszko”, jak na 
co dzień ich organizacja poma-
ga takim osobom. - Realizujemy 
projekty na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Staramy się pozyski-
wać środki z różnych Fundacji i 
samorządu oraz wszelkich innych 
źródeł. Prowadzimy zajęcia tera-
peutyczne dla dzieci jak aqua-te-
rapeutyczne zajęcia związane z 
wyjazdem na basen. Staramy się 
tez organizować wyjazdy kultu-
ralne jak np. do opery bądź mu-
zeum - opowiada p. Dorota. Sto-
warzyszenie w ostatnim czasie 

pozyskało również środki na te-
rapię Tomatisa, która mówiąc w 
skrócie, ma na celu poprawę za-
burzeń mowy, słuchu a tym sa-
mym koncentracji. Stowarzysze-
nie działa w Nowogardzie już 8 
lat, a Dzień Godności Osób Nie-
pełnosprawnych organizuje  po 
raz czwarty.

Wśród zaproszonych na ob-
chody byli też przedstawiciele 
władz samorządowych, zarów-
no szczebla powiatowego jak i 
gminnego. Była to dobra okazja 
zapytać, jakie działania władza 
na co dzień wykonuje, aby uła-
twić życie niepełnosprawnym. 

– W naszych zadaniach jest 
wiele rzeczy, w których zajmu-
jemy się pomocą osobom nie-
pełnosprawnym. Przede wszyst-
kim mamy specjalne szkolnictwo, 
jak chociażby Specjalny Ośro-
dek Wychowawczy w Nowogar-
dzie i Zespół Szkół w Golenio-
wie. Oprócz tego wiele zadań jest 
realizowane przez PCPR jak po-
dzielenie środków PEFRON, czyli 
z funduszu osób niepełnospraw-
nych i przydzielanie ich na roż-

nego rodzaju zadania. Prowadzi-
my także Domy Pomocy Społecz-
nej. Oprócz tego wspieramy także 
tego typu działania, jakie mają 
dzisiaj miejsce w Nowogardzie. 
Staramy się, aby powstawały ta-
kie inicjatywy, które w pewien 
sposób pomagają aktywizować i 
integrować osoby niepełnospraw-
ne, i aby społeczeństwo czuło, że 
niepełnosprawność jest czymś co-
dziennym i normalnym. Posia-
damy również Powiatowy Ze-

spół Orzekania o Niepełnospraw-
ności, gdzie staramy się w mia-
rę szybko wydawać orzeczenia. 
Mamy też poradnie, które wspie-
rają takie osoby. Wachlarz zadań 
pomocy osobom niepełnospraw-
nym jest szeroki i staramy się go 
wykorzystywać w całości- powie-
dział Tomasz Kulinicz, starosta 
goleniowski. 

O działanie podejmowane na 
poziomie gminy, zapytaliśmy 
burmistrza Nowogardu, Rober-
ta Czaplę. - W zeszłej kadencji 
powołałem rzecznika do spraw 
osób niepełnosprawnych, który 
sam jest osobą niepełnospraw-
ną. Urzęduje on przy Urzędzie 
Miasta i wszystkie osoby, z różny-
mi stopniami niepełnosprawno-
ści mogą się do niego zgłaszać, a 
on pomaga w kontaktach z insty-
tucjami, wypełniać wnioski i za-
łatwiać wszelki rożne sprawy. Fi-
nansujemy także wszystkie orga-
nizacje pozarządowe, gdzie oso-
by niepełnosprawne się znajdują. 
Takich organizacji w gminie jest 
ponad 50. Rocznie gmina prze-
znacza 800 tys. na nie wszyst-
kie, w tym takie jak Stowarzysze-
nie Serduszko, Lila Róż tudzież 
inne. Staramy się także pomóc w 
organizacji takich spotkań, jak 

dzisiejsze. Zatrudniamy także w 
Urzędzie osoby z niepełnospraw-
nością, z których jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Jesteśmy do dyspozy-
cji osób niepełnosprawnych i każ-
dy może zgłosić się do nas ze swo-
imi problemami i potrzebami- 
powiedział włodarz Nowogardu. 

Dzień Godności Osobom Nie-
pełnosprawnym to doskona-
ła okazja, aby poznać bliżej oso-
by, które żyją wśród, i tak samo 
jak my, chcą być aktywnymi 
uczestnikami życia społeczne-
go. Dlatego też głównym celem 
tego dnia była również integra-
cja dzieci niepełnosprawnych, 
z tymi którym los pozwolił cie-
szyć się pełnią zdrowia. Należy 
tylko zauważyć, że wymienio-
ne przez samorządowych wło-
darzy formy wsparcia niepełno-
sprawnych wynikają z ustawo-
wych obowiązków obu samo-
rządów. W jakiej na co dzień sy-
tuacji realnie  znajdują się   kon-
kretni niepełnosprawni i z jaki-
mi  problemami oni  i ich opie-
kunowie muszą się często  sa-
motnie zmagać postaramy się 
Państwu przybliżyć w  najbliż-
szym czasie, opierając się  na lo-
kalnych przykładach. 

DŚ

Kochanemu Tacie 

Czesławowi Iwan 
z okazji 70 urodzin 

serdeczne życzenia, aby każdy następny rok 
przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze. 
Zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów 

wiary i błogosławieństw Bożych 
życzą 

Ula, Andrzej i Iza z rodzinami 

ŻYCZeNIa

r e K L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

reKLama reKLama reKLama

Firma budowlana oferuje: 
•	wymiana pokrycia dachowego

wykonanie nowych dachów
•	podnośnik manitou 18m  

do wynajęcia
Tel. 605 115 064

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zaproszeni goście i uczestnicy Dnia Godności

Marsz osób niepełnosprawnych pod przewodnictwem MOD z Gryfic
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rozmowa z Nadleśniczym Tadeuszem Piotrowskim

Człowiek w lesie gościem…
W okresie wiosennym co raz częściej obcujemy z przyrodą. Nie brakuje miłośników spacerów po lasach. Czy w trakcie takich wypraw zastanawiamy się 
nad tym, ile wysiłku władane jest, by lasy zachowały się w zdrowiu i czy wiemy tak naprawdę jakie bogactwo nasz otacza? O to między innymi zapytaliśmy 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogard, Tadeusza Piotrowskiego. 

Dziennik Nowogardzki: 
Czym zajmuje się tak napraw-
dę Nadleśnictwo i jaki jest ob-
szar działań?

Tadeusz Piotrowski: Lasy 
Nadleśnictwa Nowogard stano-
wią własność Skarbu Państwa w 
zarządzie  Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwo-
we. Zarządzamy majątkiem Skar-
bu Państwa w oparciu  o ustawę z 
1991 r o lasach. Naszym podsta-
wowym zadaniem jest zachowa-
nie trwałości lasów i ciągłości jego 
użytkowania dla obecnych i przy-
szłych pokoleń. Leśnicy stoją nie-
jako na straży naszego wspólne-
go majątku. Zasoby leśne w żaden 
sposób nie mogą być zagrożone. W 
przypadku naszego nadleśnictwa 
jest to obszar niemal 20 tys. hekta-
rów lasu. Kompleksy leśne są roz-
rzucone na powierzchni admini-
stracyjnej ponad 70 tys. hektarów 
i obejmują swym zasięgiem ob-
szar kilku gmin, w tym Gmin: No-
wogard, Osina, Dobra, Maszewo i 
Przybiernów.

Czym charakteryzują się na-
sze lasy?

Nasze lasy charakteryzują się 
niezwykłym bogactwem przyrody. 
Mozaika żyznych i wilgotnych sie-
dlisk stwarza doskonałe warunki 
do występowania ciekawych, czę-
sto rzadkich przedstawicieli świa-
ta roślin i zwierząt. Szczególnie in-
teresujące są pod tym względem 
niedostępne tereny bagien i olesów 
położonych wzdłuż malowniczych 
rzek takich jak Sąpólna, Wołczeni-
ca,  Stepnica czy Gowienica.

Należy  pamiętać o tym, że las 
jest na co dzień miejscem bytowa-
nia wielu gatunków roślin i zwie-
rząt. Człowiek jest tu jakby go-
ściem, który jednak z dóbr tego 

lasu korzysta. Racjonalna gospo-
darka leśna, przy zachowaniu mą-
drości człowieka, nie stoi w kon-
flikcie z przyrodą. Lasy Nadle-
śnictwa Nowogard są w większo-
ści lasami gospodarczymi, w któ-
rych korzystamy z wytworzonych 
tu pożytków, w tym oczywiście 
z drewna. Trudno byłoby dzisiaj 
wyobrazić sobie nasze życie bez 
produktów pochodzących z drew-
na. To nie tylko meble, papier, pły-
ty lecz tysiące innych produktów 

które używamy na co dzień i któ-
re trudno byłoby zastąpić inny-
mi substytutami. Na każdym kro-
ku spotykamy się z drewnem i jego 
pochodnymi.

Rocznie pozyskujemy 106 tys. 
metrów sześciennych surowca 
drzewnego.

Racjonalna gospodarka leśna 
opiera się na zasadzie takiego go-
spodarowania jego zasobami aby 
nie uległy one uszczupleniu. Za-
równo powierzchnia lasów jak i 
ich zasobność sukcesywnie wzra-
stają.

Jakie są zadania leśniczych?
W skład nadleśnictwa Nowo-

gard wchodzi 12 leśnictw. Leśniczy 
jest  gospodarzem terenu. Wspól-

nie z podleśniczym, bezpośred-
nio w terenie nadzoruje wszystkie 
prace. Jego zadaniem jest posadzić 
las, pielęgnować go, chronić przed 
szkodliwymi owadami, grzybami, 
dbać o bezpieczeństwo pożarowe. 
Do jego zadań należy także utrzy-
manie całej infrastruktury leśnej, 
w tym dróg i rowów melioracyj-
nych, parkingów leśnych. W roku 
2016 posadziliśmy na terenie nad-
leśnictwa ok. 140 ha lasu. W tym 
celu należało przygotować oko-

ło 1 miliona sadzonek pochodzą-
cych ze szkółki leśnej jaką nadle-
śnictwo posiada w miejscowości 
Danowo. Zadań leśnika jest bar-
dzo dużo, a wszystkie one zmie-
rzają do tego aby las był wolny od 
zagrożeń, a jego zasoby, nie tylko 
drzewne były racjonalnie zacho-
wane i wykorzystane. Dotyczy to 
także gospodarki łowieckiej, zbie-
ractwa jagód czy grzybów.

W jakiej kondycji są lasy Nad-
leśnictwa Nowogard?

Nasze lasy są w bardzo dobrej 
kondycji. Między innymi dlatego, 
że są to lasy mieszane.

Lasy takie w znacznie mniej-
szym stopniu są narażone za-
równo na masowe gradacje owa-

dów, grzybów, a nawet porywi-
stych, często huraganowych wia-
trów. Nie oznacza to jednak, że ta-
kich zagrożeń nie ma. Podlegają 
one jednak bieżącemu monitorin-
gowi. Monolity sosnowe  stanowią 
stosunkowo niewielki udział po-
wierzchni. Licznie występuje  dąb, 
świerk,  buk, olsza. Stąd też odpor-
ność tych drzewostanów na wa-
runki środowiskowe i zewnętrz-
ne jest jak gdyby dużo większa. 
Koszty ochrony lasu w roku 2016 
wyniosły 530 tys. zł. Największy 
udział stanowiły tu oczywiście 
koszty ochrony lasu przed zwie-
rzyną zgryzającą uprawy leśne.

Jakie gatunki zwierząt wystę-
pują w naszych lasach, które są 
objęte ochroną? Jest ich oczy-
wiście mnóstwo. Część z nich  to 
drobni przedstawiciele bezkręgow-
ców na które jako zwykli, przecięt-
ni mieszkańcy podróżujący czy 
spacerujący po lesie, nie zwracamy 
uwagi. Natomiast jest cała gama 
większych zwierząt, które stają się 
co raz powszechniejsze.

W przypadku ptaków jest to bie-
lik, niesłusznie nazywany orłem, 
jest orlik krzykliwy, jest niezwykle 
ciekawy i bardzo płochliwy bocian 
czarny. Nad rzekami spotkać mo-
żemy bajecznie kolorowego zimo-
rodka, liczne gatunki dzięciołów, 
sów czy nietoperzy. Co raz częściej 
w naszych lasach pojawiają się 
też gatunki zwierząt, które kiedyś 
były rzadkością, jak chociażby bo-
bry czy żubry. Stanowią one swego 
rodzaje atrakcję.

Jakiś czas temu, również na 
naszych łamach informowali-
śmy, że do naszych lasów wróci-
ły też wilki. Czy zwierzęta te się 
u nas zadomowiły na dobre?

Wilki są już  dzisiaj stałym ele-
mentem naszej przyrody. W ostat-
nich latach nastąpił znaczący 
wzrost populacji tego gatunku. Co 
prawda spotkanie oko w oko z wil-
kiem nie jest takie proste. Wilk jest 
z natury bardzo ostrożny. Wypo-
sażony w doskonały wzrok, słuch 
i węch unika człowieka. Spotkanie 
takie jest więc niezwykłym przeży-
ciem. 

Budynek Nadleśnictwa został 
rozbudowany. Proszę powie-
dzieć co stało u podłoża decyzji 
o powiększeniu biurowca i jaki 
zakres prac został wykonany w 
trakcie tej rozbudowy?

W roku 2015 i 2016 trwała roz-
budowa biurowca. Sądzę, że to 
ciekawa inwestycja.  Zachowa-

nie konstrukcji bryły budynku z 
dwudziestolecia międzywojenne-
go było dla nas najważniejszym 
celem i zarazem wyzwaniem. Wy-
daje się dzisiaj z perspektywy cza-
su, że uzyskaliśmy oczekiwany 
efekt. Powierzchnię budynku zde-
cydowanie powiększyliśmy. Przy-
było prawie 450 metrów kwadra-
towych, przy pierwotnych 330. Po-
wstał obiekt, który zapewnia na-
szym pracownikom, a także oso-
bom nas odwiedzającym, jak naj-
większy komfort. A to z kolei prze-
kłada się na większą efektywność 
pracy. Wydatkowaliśmy na ten cel  
prawie 2 miliony złotych. Myślę 
jednak, że obiekt dobrze wpisuje 
się w pejzaż naszego miasta.

Czy do lasów warto zapraszać 
ludzi, czy raczej tego nie robić? 

Bardzo duże znaczenie dla nas, 
leśników, ma podkreślanie  statusu 
naszych lasów. Są to lasy państwo-
we. Chcemy, aby każdy człowiek, 
przebywający w lesie, czuł, że jest 
tam gościem, a nie intruzem. Za-
praszamy do przebywania w la-
sach. Dobrze jeżeli spacery, jaz-
da rowerem czy różne inne formy 
aktywności, odbywają się na łonie 
natury. Jest to idealne miejsce do 
wypoczynku oraz metoda na po-
zbycia się stresu. Nie dotyczy to 
oczywiście poruszania się pojaz-
dami mechanicznymi. Wybiera-
jąc się do lasu, chcemy w nim szu-
kać spokoju, a nie uciekać przed 
nadjeżdżającym samochodem czy 
kładem. Wyłączając tu oczywi-
ście drogi, które są do tego prze-
znaczone. Zachęcamy wszystkich, 
aby znaleźli w lesie spokój, ponie-
waż las jest otwarty i przyjazny. 
Lasy są bardzo urokliwym miej-
scem, szczególnie wiosną, gdzie 
zieleń jest najbardziej intensywnie 
nasycona, a ptaki rozśpiewane. Na 
terenie Nadleśnictwa Nowogard 
znajduje się 4860 ha lasów obję-
tych różnymi formami ochrony. 
Posiadamy 3 rezerwaty przyro-
dy o niezwykłych walorach przy-
rodniczych. Obszar ok. 2500 ha 
lasu, stanowi Natura 2000. Uzu-
pełnieniem bogactwa form ochro-
ny przyrody są: 32 użytki ekolo-
giczne, 58 pomników przyrody, w 
tym 2 głazy narzutowe. Stwarza 
to niepowtarzalne warunki do nie-
zwykłych wędrówek i odkrywania 
bezcennych walorów ziemi nowo-
gardzkiej.

Zapraszamy wszystkich do od-
wiedzania lasów.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch
                                                                                             

Nadleśniczy Tadeusz Piotrowski

Wyremontowany i rozbudowany budynek nadleśnictwa Nowogard
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międzynarodowy projekt z udziałem naszej młodzieży 

Napiszą książkę o Longinie Komołowskim 
Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wezmą udział w międzynarodowym projekcie, którego finałem będzie publikacja książkowa na 
temat zmarłego 30 grudnia zeszłego roku, Longina Komołowskiego – współzałożyciela „Solidarności” w naszym regionie, wicepremiera w Rządzie Jerze-
go Buzka oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 

Projekt został nazwany „So-
lidarny Longin Komołowski” i 
taki tytuł będzie też nosić książ-
ka o nieżyjącym polityku i dzia-
łaczu społecznym ze Szczecina. 
Jest on skierowany do uczniów 
wybitnie uzdolnionych w dzie-
dzinie historii oraz informaty-
ki. Dzięki udziałowi w projekcie 
młodzież zapozna się z wiedzą, 
która jest dostępna na poziomie 
szkolnictwa wyższego. 

- Uczniowie wezmą udział w 
warsztatach stacjonarnych, pod-
czas których poznają podstawy 
krytyki źródeł historycznych ze-
wnętrznych i wewnętrznych oraz 
pogłębionego wywiadu historycz-
nego. To wiedza, którą przekazu-
je się dopiero na studiach. Uczest-
nicy projektu będą też korzystać 
ze źródeł „mówionych”, czyli roz-
mów z osobami, z którymi p. 
Longin współpracował i się przy-
jaźnił. Na tej podstawie opracują 
teksty, które później znajdą się w 
książce poświęconej p. Longinowi 
- mówi Sebastian Zielonka, ko-
ordynator projektu z ramienia 
Instytutu Kształcenia Ustawicz-
nego Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, który w miniony wtorek 
(16.05), spotkał się z uczniami I 
LO i Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie, biorącymi udział w pro-
jekcie. 

- Podczas dzisiejszego spotka-
nia chcę uczniom powiedzieć 
krótko na czym polega ten pro-
jekt i w jaki sposób będziemy go 

realizowali. Pokażę również krót-
ki film, zbitkę informacji tele-
wizyjnych, który mam nadzieję 
przybliży uczniom postać p. Lon-
gina Komołowskiego - dodaje S. 
Zielonka. 

W projekcie, poza uczniami 

z nowogardzkiego I LO, weź-
mie też udział młodzież ze szkół 
w Warszawie i Pułtusku. Do 
współpracy przy tworzeniu pu-
blikacji zaproszono też uczniów 
szkół polskich działających za 
granicą tj. z Połukunia na Litwie, 

gdzie już 22 maja szkoła ta bę-
dzie miała nadane imię Longina 
Komołowskiego oraz w Chicago 
w Stanach Zjednoczonych. Na-
zwiska wszystkich uczniów bio-
rących udział w tworzeniu pu-
blikacji zostaną oczywiście uję-
te na liście współautorów książ-
ki poświęconej L. Komołowskie-
mu, co jest niewątpliwie dużą 
zachętą. 

Co ciekawe, uczniowie w trak-
cie projektu, za pomocą plat-
formy internetowej, będą mie-
li okazję przeprowadzić video-

-rozmowy ze znanymi polity-
kami i działaczami społeczny-
mi, z którymi przyjaźnił się Lon-
gin Komołowski. Jednym z nich 
będzie Jerzy Buzek, były polski 
premier, a także przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego. 

Cały projekt ma zostać zreali-
zowany do końca tego roku. Jego 
organizatorami są: IKU, IPN, 
NSZZ Solidarność Pomorza Za-
chodniego oraz Huta Stalowa 
Wola. Partnerami są: Stowarzy-
szenie „Solidarni Razem Szcze-
cin” oraz Fundacja PZU. 

Longin Komołowski (ur. 
1948- zm. 2016) –  polityk, dzia-
łacz związkowy i społeczny. W 
czasach PRL-u współorganizo-
wał struktury „Solidarności” 
na Pomorzu Zachodnim. Póź-
niej, na początku lat 90-tych, 
był przewodniczącym Regio-
nu Związku Solidarność. Po-
seł na Sejm w latach 1997-2001 
(z ramienia AWS) i 2007-2011 
(z ramienia PiS). Minister pra-
cy (1997-2001) i wicepremier 
w rządzie Jerzego Buzka (1999-
2001). Prezes Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego (2000-
2015), a od 2010 roku (do końca 
swoich dni) prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, wspiera-
jącego struktury związków Pola-
ków na Wschodzie i organizacje 
polonijne w świecie. Był wielkim 
przyjacielem Polaków na Wi-
leńszczyźnie. Zmarł 30 grudnia 
2016 roku, w wieku 68 lat. Został 
pochowany z honorami pań-
stwowymi w Panteonie Wielkich 
Polaków, w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej w Warszawie. 

Marcin Simiński 

Sebastian Zielonka w trakcie spotkania w uczniami I LO w Nowogardzie

Uczniowie I LO biorący udział w projekcie. Pierwsz po prawej dyrektor szkoły Karina Surma. Po lewej - S. Zielonka

Z cyklu „Co nowego w kołchozie”

Szmaciak:  ma być z dużej Jasiu (i z wężykiem)
W lokalnym kołchoźniku (tak nazywał się za PRL instrument medialny - radiowęzeł do przekazywania proletariatowi woli władzy) dostali kolejne wytycz-
ne. Tym razem wytyczne w sprawie nowych zasad pisowni dużymi literami. Zasady te teraz po nowelizacji zgodne są z oczekiwaniami egzekutywy. W jed-
nym z ostatnich przekazów do ludu wypoconym w gminnej „redakcji” kołchoźnika ujawniono przykład praktycznego zastosowania tych zasad - obok sie-
bie umieszczono dwie frazy napisane w sposób jak niżej:

do przewodniczącego rady 
miejskiej

przewodnicząca Konwentu 
Sołtysów gm. Nowogard Jolanta 
Bednarek

Jak z powyższego wynika ce-
lem wprowadzenia nowych za-
sad pisowni jest uświadomienie 
ciemnemu ludowi, że w Nowo-
gardzie mamy nie jeden z dwóch 
ustawowych organów samorzą-
du czyli Radę Miejską ale ja-
kąś tam radę miejską (ma być 
z  małej litery!), na czele której 
stoi bezimienny przewodniczą-

cy oraz mamy także inny tym 
razem wyjątkowy organ (tak-
że w atawistycznym rozumie-
niu) czyli Konwent Sołtysów 
(ma być z dużej litery!) na cze-
le którego stoi znana i popular-
na Jolanta Bednarek – dodajmy: 
z SLD tak jak Czapla Robert. 
Przypomnijmy, że sołtys, a zara-
zem radna Bednarek poza tym, 
że jest znana i ceniona, jest au-
torką wielu błyskotliwych wy-
powiedzi i odkrywczych myśli 
choćby tej z ostatniej sesji : soł-
tysi nie chcą diet, sołtysi chcą do-

stawać pieniądze za spotkania  z 
burmistrzem! To że egzekutywa 
jednoosobowa oczekuje idioty-
zmów także w zakresie opero-
wania językiem polskim - to jed-
no ale, że ktoś się podejmuje być 
idiotą, stosując takie zalecenia 
to już żałosne, choć także w ja-
kimś sensie komiczne. W koł-
chozie naszym więc bez zmian 
- Szmaciaki rządzą nawet zasa-
dami pisowni, a rechot głupoty 
rozbrzmiewa 24h/pl. (przez koł-
choźnik).

red.

Kołchoźnik nadaje…. – po drugiej stronie głośnika pełna kontrola przekazu aby 
ludowi w głowie się nie poprzewracało z powodu krzewionej wówczas przez impe-
rialistów (dzisiaj przez DN) wiedzy ”Jak Jest” i kto jakie działeczki ponabywał sobie 
aby na starość (a i znacznie wcześniej też) poleżeć na Maderze.  
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W Dziwnowie spotkali się komandosi

To już trzeci taki piknik
W sobotę, 13 maja 2017 roku już po raz trzeci Byli Żołnierze 1 Batalionu Szturmowego z Dziwnowa spotkali się na pikniku rodzinnym. Spotkanie zorga-
nizowane zostało w związku z upamiętnieniem utworzenia jednostki. Nie zabrakło na nim także byłych komandosów z Nowogardu. 

Impreza miała charakter ofi-
cjalny, ale także swoją odsło-
nę typowo towarzyską. Pierw-
sza część rozpoczęła się dokład-
nie o godz. 13 na placu przy Po-
mniku Komandosa w Dziwno-
wie. Tego dnia przy ul. Władysła-
wa Reymonta pojawili się człon-
kowie Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmo-
wego w Dziwnowie oraz Związku 
Polskich Spadochroniarzy, rodzi-
ny emerytowanych żołnierzy, ko-
mandosi w służbie czynnej oraz 
zaproszeni goście z Polski i zagra-
nicy. Okazją do spotkania była 53 
rocznica sformowania 1 Batalio-
nu Szturmowego. Drugi fakt war-
ty upamiętnienia to uczczenie 
80-lecia spadochroniarstwa woj-
skowego w Polsce (1937 – 2017). 
Dokładnie 80 lat temu, 5 wrze-
śnia w Wieliszewie koło Legiono-
wa miał miejsce pierwszy w Pol-
sce grupowy skok ze spadochro-
nami. Wówczas z 7 samolotów 
zrzucono 60 skoczków z wyso-
kości 600 do 1000 m. Trzeba do-
dać, że tego typu spotkania sta-
ły się już tradycją, gdyż emeryto-
wani żołnierze wraz z rodzinami 
spotykają się tak już po raz trzeci. 

Jednym z najważniejszych 
punktów uroczystości było ogło-
szenie rozstrzygnięcia konkursu 

na logo obchodów 80-lecia Spa-
dochroniarstwa Wojskowego w 
Polsce. Jako logo „80 lat Spado-
chroniarstwa Wojskowego w Pol-
sce 1937 – 2017” wybrana zo-
stała praca Dominika Pijańskie-
go, w nagrodę autor otrzyma Pa-
miątkowy Medal prezesa Związ-
ku Polskich Spadochroniarzy 
gen. dyw. Jana Kempary. Wyniki 
oficjalnie ogłosił wiceprezes ZG 
Związku Polskich Spadochronia-
rzy ppłk Witold Brzozowski.

Kulminacyjnym punktem uro-
czystości przy Pomniku Koman-

dosa było odznaczenie blisko 50 
członków stowarzyszenia oraz in-
nych osób brązowymi, srebrny-
mi oraz złotymi medalami „Za-
służony dla Stowarzyszenia by-
łych Żołnierzy 1 Batalionu Sztur-
mowego Dziwnów”. Medale zło-
te otrzymali: mjr Ryszard Czer-
kawski (były dowódca kompa-
nii płetwonurków w 1 BSz) i st. 
sierż. szt. Janusz Tomczak (były 
żołnierz i fotograf dokumentali-
sta w 1 BSz).  

Odznaczenia trafiły także do 
osób, które od lat współpracują 

ze Stowarzyszeniem 1Bs. Otrzy-
mali je m.in. prezesa ZG ZPS 
gen. dyw. w st. spocz. Jan Kempa-
ra, gen. dyw. Roman Polko (obaj 
otrzymali brązowe medale) oraz 
płk dypl. Sławomir Drumowicz 
(srebrny medal). 

Podczas uroczystości nie za-
pomniano także o Nowogardzia-
nach. Z naszego miastach wyróż-
nienia otrzymali: Zbigniew Ży-
wicki, Wiesław Domaradzki, To-
masz Salamon, Tadeusz Łukasze-
wicz, Henryk Rogowski, Euge-
niusz Kozera, Zenon Mazur, Zbi-

gniew Olechnowicz oraz Stani-
sław Osajda. Łącznie odznaczono 
aż 48 osób.

Tyle w części oficjalnej. Spotka-
nie dopełnił poczęstunek i spo-
tkania w gronie rodzinnym. Dru-
ga część odbyła się już na terenie 
Zespołu Szkół Społecznych. Już 
teraz wiadomo, że to nie będzie 
ostatnia impreza organizowana w 
tym roku przez członków Stowa-
rzyszenia. 

- W tym miejscu chciałbym ser-
decznie wszystkich zaprosić na na-
szą najważniejszą imprezę sezo-
nu, tj. Festyn Komandosa. Już te-
raz wiadomo, że impreza odbędzie 
się w dniach od 25 do 27 sierpnia 
2017 roku. Planując tegoroczny 
urlop wakacyjny można już zapla-
nować sobie urlop i w tych dniach 
odwiedzić Dziwnów. Kulminacyj-
nym momentem będą skoki spado-
chronowe do wody. Podobnie jak 
w latach ubiegłych nie zabraknie 
wielu atrakcji, a kolorytu na pew-
no doda to, że jeszcze na tydzień 
przed oficjalnym startem imprezy 
w Dziwnowie pojawią się koman-
dosi z Lublińca, którzy odbywać 
będą u nas szkolenie - powiedział 
Ryszard Horniak, prezes Stowa-
rzyszenia Byłych Żołnierzy I Ba-
talionu Szturmowego.

psa

W poczcie sztandarowym od lewej Nowogardzianie Tomasz Salamon, Wiesław Domaradzki oraz Mieczysław Brzeczka

Szkolenie i pokaz dla rolników  

Mówili o nawożeniu i badaniu gleby
W minioną środę (17 maja) na terenie  jednego z gospodarstw rolnych w Parlinie, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rolników zorganizowane przez fir-
mę Agroskład Nowakowski Sp. J. z Maszewa, która jest autoryzowanym dystrybutorem Grupy Azoty S.A. 

Tematem spotkania było 
nawożenie w uprawach rol-
nych w oparciu o nawo-
zy płynne RSM® oraz RSMS® 

znajdujące się w ofercie Gru-
py Azoty S.A. Wśród uczest-
ników spotkania znaleźli się 
tacy, którzy od dłuższego cza-
su stosują nawozy płynne w 
uprawach, jak również tacy, 
którzy zamierzają stosować 
RSM®  w przyszłości. Jak po-
informowała nas Pani Wiole-
ta Nowakowska współwłaści-
cielka Agroskładu, spotkanie 
podzielone było na dwie czę-
ści. Pierwsza część szkolenia 
polegała na przedstawieniu 
zagadnień teoretycznych z za-
kresu technologii nawożenia 
z wykorzystaniem nawozów 
płynnych RSM®. Po tej części 

spotkania, uczestnicy wzięli 
udział w praktycznej prezen-

tacji nawożenia RSM®. Po pre-
zentacji rolnicy mieli możli-

wość uzyskania odpowiedzi 
na pojawiające się w trakcie 

części praktycznej szkolenia 
pytania.

Uaktrakcyjnieniem spotka-
nia była obecność przedsta-
wicieli Okręgowej stacji Che-
miczno-Rolniczej w Szczeci-
nie, którzy przekazali użyt-
kownikom wiele informacji 
związanych z badaniem gleby.

Firma AGROSKŁAD NO-
WAKOWSKI SP.J. posiada w 
swojej ofercie nawozy, pasze, 
środki ochrony roślin, a tego 
typu spotkania organizowa-
ne są przez firmę co roku jako 
element współpracy z Grupą 
Azoty S.A., czołowym produ-
centem nawozów rolniczych.

Po części szkoleniowej na 
uczestników czekał poczęstu-
nek oraz upominki. 

redPierwsza część szkolenia poświęcona była zagadnieniom teoretycznym z zakresu technologii nawożenia z wykorzystaniem 
nawozów płynnych
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Zaległy mecz 18. kolejki

Juniorzy przegrywają  
w Stargardzie
W środę (17 maja) o godzinie 18:00, na stadionie w Stargardzie, juniorzy Pomorzanina ro-
zegrali przełożony mecz 18. kolejki. Przypomnijmy, że termin uległ zmianie na prośbę go-
spodarzy. Podopieczni Pawła Błaszczyka przegrali 1:0, notując tym samym 8 porażkę w se-
zonie. 

Polski Cukier Kluczevia Stargard - Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)
Skład: Patryk Białasiewicz - Michał Teodorczyk, Bartłomiej Kozieł (c) (Ra-

dosław Masalski), Mateusz Toruński, Mateusz Wojtyniak - Michał Fedak, 
Przemysław Bartlewski (Jan Wysoszyński), Maciej Podbiegło, Mateusz Lasocki, 
Adrian Zając (Natan Jeremicz) - Kacper Kozioł.

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
18. kolejka:
Ina Goleniów - Zorza Dobrzany  5:1
Światowid 63 Łobez - Unia Dolice  7:1
Sparta Gryfice - Odra Chojna  3:1
SALOS II Szczecin - SCRS Barlinek 3:0
Kluczevia Stargard - Pomorzanin  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SaLOS II Szczecin 16 48 126 6 16 0 0
2 SCRS Barlinek 17 34 45 32 11 1 5
3 Ina Goleniów 16 28 63 39 9 1 6
4 Pomorzanin Nowogard 17 27 43 34 9 0 8
5 Odra Chojna 17 27 49 38 8 3 6

6 Polski Cukier Kluczevia 
Stargard 16 26 29 44 7 5 4

7 Sparta Gryfice 16 23 32 45 7 2 7
8 Światowid 63 Łobez 16 19 34 45 6 1 9
9 Energetyk Gryfino 16 17 19 41 4 5 7
10 Zorza Dobrzany 16 7 14 57 2 1 13
11 Unia Dolice 17 4 17 90 1 1 15

To był mecz, w którym Po-
morzanin dominował na boisku 
Kluczevii, jednak nie był wsta-
nie wygrać. W pierwszej poło-
wie nowogardzianie mięli przy-
najmniej trzy dogodne sytuacje 
strzeleckie. Najpierw Adrian Za-
jąc po ładnym półwoleju uderzył 
na bramkę rywali, ale futbolów-
ka jedynie otarła się o poprzecz-
kę. Później golkiper gospodarzy 

wybronił dwa celne strzały naj-
pierw Kacpra Kozioła, następ-
nie Mateusza Lasockiego. Ry-
wale raz zagrozili bramce Patry-
ka Białasiewicza, po tym jak po 
rzucie rożnym zakotłowało się w 
polu karnym Pomorzanina. Po 
zmianie stron podopieczni Paw-
ła Błaszczyka jeszcze bardziej 
podkręcili tempo, ale kolejne 
akcje kończyły się niepowodze-

niem. Pomorzanin zdołał zdo-
być bramkę, jednak sędzia gola 
nie uznał. Po strzale na bramkę 
Kluczevii, golkiper odbił przed 
siebie piłkę, a do bramki dobił ją 
Przemysław Bartlewski, sędzia 
jednak dopatrzył się faulu na 
bramkarzu. Pomorzanin prze-
ważał, ale to stargardzianie zdo-
byli zwycięską bramkę. Po faulu 
przed polem karnym Radosła-

wa Masalskiego, za który obroń-
ca Pomorzanina otrzymał żół-
tą kartkę, w 79. minucie do pił-
ki podszedł piłkarz występujący 
w pierwszym zespole Kluczevii. 
Młody zawodnik gospodarzy 
popisał się pięknym uderzeniem 
w samo okienko i tym samym 
dał swojej drużynie zwycięstwo 
nad Pomorzaninem. Nowogar-
dzianie kończyli ten mecz w 

dziesiątkę, gdyż w 90. minucie 
drugą żółtą kartkę obejrzał Ra-
dosław Masalski. Podopieczni 
Pawła Błaszczyka przegrali swój 
ósmy mecz w sezonie i pozwoli-
li zbliżyć się do siebie rywalom 
z niższych miejsc. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Uczniowie z SP 1 w radowie małym 

Czar warsztatów twórczych
Szkoła Podstawowa w nieda-

leko położonej od Nowogardu 
miejscowości-Radowo Małe, to 
miejsce wyjątkowe ze względu 
na specyficzny i jedyny w swoim 
rodzaju klimat.  Już samo wej-
ście do szkoły było miłym za-
skoczeniem. Na jednym z kory-
tarzy rośnie las, na innych kory-
tarzach stoją kredensy, komo-
dy, lustra, kufry, akwarium oraz 
całe mnóstwo ozdobnych staro-
ci i ceramiki wykonanej przez 
dzieci. Starym meblom dano 
nowe życie. Klasy to pracownie, 
które kształtują określone 

kompetencje np. sala teatral-
na, sala podróży, pracownia- 
Wiejskie klimaty itp. Wszyst-
ko tchnie rodzinną, twórczą at-
mosferą. Taki klimat sprzyja 
twórczości dzieci i rozwijaniu 
ich kreatywności. Swoimi po-
mysłami na zdobywanie wiedzy, 

w trakcie twórczej aktywności 
dzieci, pracownicy szkoły dzie-
lą się z innymi przez organiza-
cje warsztatów. Przyjeżdżają tu, 
więc szkoły nie tylko z naszego 
województwa, ale całej Polski, 
bo naprawdę dzieci nie mogą się 
tu nudzić. 

Uczniowie klasy I a z SP nr 1 
uczestniczyli w 3 bardzo inten-
sywnych, ale jakże inspirują-
cych warsztatach z Filcowania, 
Pieczenia oraz Czerpania papie-
ru.  Każdy z nich dał dzieciom 
możliwość twórczego i aktyw-
nego spędzania czasu. Nie mało 
napociliśmy się, aby techniką fil-
cowania ozdobić mydełko. W 
prawdziwie wiejskiej kuchni po-
znaliśmy technikę wypieku bu-
łeczek, które małe rączki dzie-
ci same tworzyły oraz wykona-
liśmy dżem. Przy okazji dziecia-

ki miały okazje doskonalić swo-
je umiejętności czytania, licze-
nia, odmierzania odpowiednich 
proporcji, podziału na równe 
części. W przygotowanym po-
częstunku organizatorzy przy-
gotowali wiejski stół- smalec, do 
tego kiszony ogórek, babka i ma-
ślanka. Palce lizać. Technikę po-
wstawania papieru i nie tylko, bo 
właściwie było to wyprawa po 
całej historii piśmiennictwa po-
znali w takcie warsztatów czer-
pania papieru. Wiele ciekawo-
stek i wiedzy. 

Miło i twórczo upłynął nam 
czas podczas tejże wycieczki, 
a szkoła w Radowie Małym to 
przykład nowego, innego spoj-
rzenia na edukacje dzieci przez 
aktywne i samodzielne działa-
nie. 

Wych. kl.Ia –Anna Tracz

ZaPrOSZeNIe Na FeSTYN 
ZDrOWIa W SP Nr 1 

ZDROWE ODŻYWIANIE+SPORT = ZDROWIE

Wszystko na temat zdrowego odżywiana i do tego zawody - zaba-
wa sportowa dzieci wraz z rodzicami, to niektóre z atrakcji „FESTY-
NU ZDROWIA”, na który serdecznie zaprasza Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Nowogardzie.
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

reKLama reKLama

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

mistrzostwa Polski Quadów - II runda, Sobieńczyce

Podium Tomasza Jamrożego
W niedzielę (7 maja), w Sobieńczycach została rozegrana II Runda Mistrzostw Polski Qu-
adów. Do rywalizacji przystąpił zawodnik KM Cisy Nowogard - Tomasz Jamroży. Punkty, 
które Jamroży wywalczył w swoich dwóch startach, pozwoliły mu zająć 3. miejsce w klasy-
fikacji zawodów. 

Na torze w Sobieńczycach od-
była się rywalizacja w ramach II 
Rundy Mistrzostw Polski w kla-
sie MX Quad Open. Klub Moto-
rowy Cisy Nowogard reprezen-
tował Tomasz Jamroży. Zawod-
nik nowogardzkiego klubu roz-
kręcał się w miarę trwania za-
wodów. Najpierw Tomasz Jam-
roży zajął 8. miejsce w treningu 
dowolnym, uzyskując swój naj-
lepszy czas podczas 3 okrążenia. 
W treningu kwalifikacyjnym za-
wodnik KM Cisy dopiero w swo-
im ostatnim 9 okrążeniu uzy-
skał najlepszy czas, który upla-
sował go na 10. miejscu. W wy-
ścigach było już znacznie lepiej. 
Pierwszy bieg Tomasz Jamroży 
zakończył z czasem 25:52,194, 
który pozwolił mu zająć 5. miej-
sce. W drugim wyścigu Tomasz 
Jamroży poprawił swoją lokatę 
o jedną pozycję, uzyskując wy-
nik 26:22,905. W sumie zawod-
nik KM Cisy Nowogard pod-
czas II Rundy Mistrzostw Pol-
ski uzyskał 53 punkty w klasy-

fikacji indywidualnej zawodów, 
dzięki czemu wywalczył 3. miej-
sce. Zwyciężył Roman Gwiaz-
da z klubu Pro Racing Team 
zdobywając 70 punktów, nato-
miast drugie miejsce zajął Ar-
tur Szczebak z KM Cross Lu-
blin, zdobywca 58 punktów. Co 
najważniejsze, starty Tomasza 

Jamrożego pozwoliły mu umoc-
nić się na podium w klasyfikacji 
sezonu. Tomasz Jamroży do tej 
pory wywalczył 107 punktów i z 
przewagą 12 punktów plasuje się 
na 3. miejscu. 

KR

Tomasz Jamroży zajął 3. miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodów, podczas II 
Rundy Mistrzostw Polski

michał Urtnowski  
powrócił do sportu!

Stanąłem na nogi...
Nasz utalentowany kolarz - Michał Urtnowski, który wsku-
tek dramatycznego wypadku pożegnał się na jakiś czas z ko-
larstwem, w tym roku powrócił do sportowej rywalizacji. 
Michał ma za sobą dwa pierwsze starty na zawodach w ko-
larstwie ręcznym. 

Na tą chwilę czekali wszyscy 
bliscy oraz kibice sympatyczne-
go kolarza z Nowogardu. Dla Mi-
chała sport był zawsze niezwy-
kle ważny i gdy po wypadku jaki 
mu się przytrafił, okazało się, że 
nie może chodzić, wciąż mówił o 
tym, że chce wrócić do sportowej 
rywalizacji. W tym roku to na-
stąpiło i Michał Urtnowski roz-
począł swoje starty w kolarstwie 
ręcznym, które jest dyscypliną 
paraolimpijską. Pierwszy swój 
start kolarz z Nowogardu od-
był w Warszawie, podczas Orlen 
Warsaw Maraton. Nasz reprezen-
tant w swoim debiucie uplasował 
się na 20. miejscu. Tym razem, w 
minioną sobotę (13 maja), Mi-
chał wystartował w imprezie pod 
nazwą X Bieg Piastowski. Pod-
czas tych zawodów rozegrała się 
rywalizacja w kategorii Open 
osób niepełnosprawnych na wóz-
kach z napędem pośrednim (łań-
cuchowym) - typ II. Zarówno so-
botni, jak i wcześniejszy wyścig w 
Warszawie, odbył się na dystansie 
półmaratonu, czyli 21, 097 km. 

Trasa przebiegała na trasie bie-
gnącej przez miejscowości Ino-
wrocław - Kruszwica. Nasz re-
prezentant startujący w barwach 
klubu KSI Start Szczecin pokonał 
ten dystans z czasem 00:43:19, 
zajmując tym samym 5. miej-
sce. Do podium Michałowi Urt-
nowskiemu zabrakło niespełna 
o dwie minuty lepszego wyniku. 
Dla kolarza z Nowogardu to jed-
nak nie wynik, a sam fakt powro-
tu do sportu jest najważniejszy. - 
To już drugi mój start w tym roku. 
Pierwszy był w Warszawie na Or-
len Warsaw Maraton, gdzie zają-
łem 20. miejsce. Oba wyścigi ro-
zegrane były na dystansie półma-
ratonu. Można powiedzieć że w 
końcu „stanąłem na nogi”. Bardzo 
brakowało mi aktywności sporto-
wej, jaką miałem przed wypad-
kiem - mówi Michał Urtnowski. 
Znając ambicje nowogardzkiego 
zawodnika, możemy być pewni, 
że Michał wystartuje jeszcze w 
bardzo wielu imprezach i będzie 
zajmował najwyższe lokaty. 

KR

Michał Urtnowski powrócił do sportowej rywalizacji, startując w zawodach w ko-
larstwie ręcznym

Półfinał Pucharu Polski w tenisie stołowym

Zrewanżowali się drużynie  
z Raszkowa
Dzień po finałowym turnieju o mistrzostwo II Ligi Mężczyzn, również w Raszkowie od-
były się półfinały Pucharu Polski w tenisie stołowym. Drużyna Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin wywalczyła 3. miejsce, rewanżując się zawodnikom z Raszkowa, z którymi przegra-
ła dzień wcześniej. 

Podopieczni Józefa Korkosza 
w niedzielę (14 maja), dzień po 
spotkaniach w finale II Ligi, wy-
stąpili w półfinale Pucharu Pol-
ski. Zawody zostały rozegrane w 
Raszkowie, a w pierwszym me-
czu zawodnikom z Wierzbięci-
na przyszło rywalizować z ze-
społem Energii Maximus Toruń. 
Rywale to drużyna na co dzień 
występująca w najwyższej pol-
skiej klasie rozgrywkowej - Eks-
traklasie, a ponadto występują-
ca w tym sezonie w Lidze Mi-
strzów. W składzie Torunia wy-
stąpili Cazuo Matsumoto, Pa-
vel Sirucek oraz Konrad Kulpa 
- nie są to anonimowi zawodni-
cy dla fanów tej dyscypliny spor-
tu. Wierzbięcin gładko przegrał z 
faworyzowanym Toruniem 4:0 i 
przystąpił do walki o 3. miejsce w 
meczu z RLKTS Ochman Rasz-

ków. Przypomnijmy, że gospo-
darze dzień wcześniej, po zacię-
tym boju ograli LUKS Top w pół-
finale turnieju finałowego II Ligi 
Mężczyzn. Tym razem, to jednak 
podopieczni Józefa Korkosza byli 
górą, przekonywująco pokonu-

jąc zawodników z Raszkowa 4:1. 
Tenisiści stołowi z Wierzbięci-
na tym samym zakończyli swo-
je zmagania w półfinale Pucha-
ru Polski na wysokim 3. miejscu. 

KR

Od lewej - Bartosz Dobrowolański, Sebastian Jemilianowicz oraz Bartosz Jemilia-
nowicz, w towarzystwie zawodników Energii Maximus Toruń
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e K L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła miejsko – Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie 

zaprasza członków Koła na II turę zawodów wędkarskich 
spinningowych z łodzi w dniu 21.05.2017r., 

na jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów o godzinie 6.00 przy restau-

racji „Neptun”. Dojazd do jeziora od ul. Szarych Szeregów n te-
ren plaży miejskiej. Zapisy w sklepie „Wędkarz” przy ul. Bohate-
rów Warszawy 107 do dnia 19.05.217r. Wszyscy uczestnicy za-
wodów muszą obowiązkowo posiadać sprzęt ratunkowy (ka-
mizelki ratunkowe, kapoki).

Zapraszamy Zarząd Koła MG PZW nr 36 w Nowogardzie

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje pracownika  
na stanowisko: 

kierowca/operator ciągnika rolniczego
Opis stanowiska:
Wykonywanie ciągnikiem Zetor z przyczepą HTS (zestaw asenizacyj-

ny) usług zewnętrznych związanych z obsługą opróżniania zbiorników 
w bezodpływowych na terenie gmin obsługiwanych przez przedsię-
biorstwo.

Kwalifikacje zawodowe:
•	Prawo	jazdy	kat.	T,	B	+	psychotesty
Doświadczenie:
•	Praca	min.	3	lata	na	stanowisku	kierowcy	ciqgnika	rolniczego
Kandydatom oferujemy:
•	Zatrudnienie	na	umowę	o	pracę
•	Pracę	w	stabilnej	firmie

Oferty kandydaci składają do dnia 31.05.2017 r. na adres: Przedsię-
biorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, 
ul. 700-Lecia 14/2 lub e-mail: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści: "Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych, Dz. U. Nr 133 poz 883". 

Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Spółdzielnia mieszkaniowa "Cisy"
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na przebudowy drogi wewnętrznej I etap:

na osiedlu przy  
ul. 3 maja 31 a-h w Nowogardzie

Termin realizacji robot: do 30.10.2017 r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające: 
dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, oświadczenie 

że oferent zapozna się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez za-
strzeżeń, należy składać w Biurze Spółdzielni w terminie do dnia 01-
06-2017 r. do godz. 11.30

Komisyjne otwarcie kopert nastątpi w dniu 01-06-2017r. o godz. 
12.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
prowadzenie dodatkowych negocjacji odwołanie przetargu bez 

podania przyczyn swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 91 39 25 261.

W najbliższy weekend wszyscy zagrają u siebie

Przyjedzie wicelider
W najbliższy weekend zespoły Pomorzanina rozegrają kolejne ligowe spotkania. Wszystkie 
drużyny zagrają przed własną publicznością. Rozpocznie zespół kobiet (jeśli przystąpi do 
gry...) w sobotę, o godzinie 13:00, walcząc z Energetykiem Junior Gryfice. Następnie o go-
dzinie 16:00 pierwszy zespół zagra z wiceliderami - Wichrem Brojce. W niedzielę, o godzi-
nie 16:00 juniorzy podejmować będą Światowid Łobez. 

Przed podopiecznymi Zbi-
gniewa Gumiennego trudne 
zadanie. Do Nowogardu przy-
jedzie Wicher Brojce, który 
zajmuje obecnie 2. miejsce w 
ligowej tabeli. Rywale mają 7 
punktów przewagi nad trzecią 
Mewą Resko i pomimo takiego 
komfortu na 5 kolejek przed 
końcem rozgrywek, z pewno-
ścią jak najszybciej chcieliby 
przypieczętować swój awans. 
Brojce do tej pory na boiskach 
rywali wywalczyły 27 z 61 zdo-
bytych punktów. Wicher wy-
grywał na wyjeździe 8 razy, 
trzykrotnie remisował oraz za-
notował tylko jedną porażkę, 
a wszystko to przy 33 strzelo-
nych i 17 straconych golach. Te 
statystyki nie mogą napawać 
optymizmem kibiców z Nowo-
gardu, którzy do tej pory obej-
rzeli jedynie 4 zwycięstwa, 3 
remisy i 5 porażek swojej dru-
żyny. Liczby jednak nie grają i 
wierzymy, że nowogardzcy pił-
karze zaprezentują się z dobrej 
strony. Początek tego meczu o 
godzinie 16:00. Nieco wcze-

śniej, bo o godzinie 13:00, na 
boisko wybiegną piłkarki Po-
morzanina oraz Energetyka 
Junior Gryfino. Trudno na tą 
chwilę stwierdzić, czy „Pomo-

rzanki” uzbierają meczową je-
denastkę, miejmy nadzieję, że 
tak będzie i powalczą o kolej-
ne trzy punkty. Rywalki nie są 
zbyt wymagającym przeciwni-
kiem. Energetyk zajmuje do-
piero 8. miejsce w tabeli i do 
tej pory uzbierał zaledwie 11 
punktów, z czego tylko 4 na 
wyjazdach. Piłkarki z Gryfina 
na boiskach rywalek trafiały 
tylko 6 razy, tracąc przy tym 21 
bramek. Na koniec weekendo-
wych zmagań drużyn Pomo-
rzanina, Juniorzy Starsi zagra-
ją w niedzielę, o godzinie 16:00 
ze Światowidem Łobez. Ry-
wale plasują się w drugiej po-
łówce tabeli na 8. miejscu. Go-
ście z Łobza do tej pory na wy-
jazdach wygrali tylko 1 mecz, 
również w jednym spotkaniu 
zremisowali, natomiast sze-
ściokrotnie schodzili z boiska 
pokonani. Światowid strzelił 
na boiskach rywali 12 goli, tra-
cąc przy tym aż 32 bramki. 

Dla piłkarzy Pomorzanina 
wciąż mających realne szansę 
na pozycję wiceliderów na ko-
niec rozgrywek, mecz z Łob-
zem powinien zakończyć się 
zwycięstwem. Jak będzie, prze-
konamy się w najbliższą nie-
dzielę. Przy artykule publiku-
jemy komplet gier w poszcze-
gólnych ligach. 

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
26. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Błękitni Trzygłów (20.05; 11:00)
Tanowia Tanowo - Sparta Gryfice (20.05; 15:00)
Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce (20.05; 16:00)
Iskierka Szczecin - Mewa Resko (20.05; 16:00)
Sarmata Dobra - Odrzanka Radziszewo (20.05; 16:00)
Flota Świnoujście - Masovia Maszewo (20.05; 16:00)
Pomorzanin Krąpiel - Orzeł Łożnica (20.05; 16:00)
Zootechnik Kołbacz - Promień Mosty (21.05; 17:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
16. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni II Stargard (20.05; 11:00)
Victoria Sianów - Hattrick Kołobrzeg (20.05; 12:00)
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Gryfino (20.05; 13:00)
Olimpia III Szczecin - Vielgovia Szczecin (20.05; 15:00)
Fala Międzyzdroje - Zalew Stepnica (21.05; 13:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
19. kolejka:
Odra Chojna - Kluczevia Stargard (20.05; 11:00)
Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice (20.05; 12:00)
Ina Goleniów - Energetyk Gryfino (21.05; 11:00)
Unia Dolice - SALOS II Szczecin (21.05; 11:00)
Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez (21.05; 16:00)

W najbliższy weekend wszystkie zespoły Pomorzanina zagrają na własnym boisku
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Wydruki  
koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Poszukuje do pracy 
na sezon letni 

osoba dyspozycyjna do 30 lat 
696 44 67 44

SOBOTa DLa ZDrOWIa  
- "PrOFILaKTYKa raKa PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 CZerWCa 2017 r. organizuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Autoneum to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży mo-
toryzacyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłu-
szających do wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwi-
jającą się Firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 
osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szu-
kasz pracy, gdzie nie ma czasu na nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Asystent/ka  
Kierownika Zakładu

Umowa o pracę
Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Wymagania:
•	 wykształcenie średnie lub wyższe; 
•	 doświadczenie na podobnym stanowisku;
•	 biegła znajomość języka angielskiego - warunek konieczny.                

Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
•	 prawo jazdy kat. B;
•	 biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
•	 bardzo dobra organizacja pracy;   
•	 rozwinięte zdolności komunikacyjne; 
•	 kreatywność, odpowiedzialność i samodzielność.

Oferujemy:
•	 stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
•	 konkurencyjny pakiet wynagrodzenia;
•	 bogaty pakiet socjalny i opiekę zdrowotną.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy: 

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard,  
ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500

z dołączoną klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadio-
nie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam działki budowlane przy Asnyka o 
pow. 15 arów. 502 032 422 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. 
z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzycy 13 
ar. 601 817 880

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 026 406 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cieka-
wa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66,3m2 + garaż. 669 716 872

•	  Wynajmę mieszkanie firmie, 7 osób. 601 448 
218 

•	 Sprzedam dom z lakalem na działalność, cena 
395 tyś zł. 609 541 122 

•	 Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 508 
948 888

•	 Kupię garaz w okolicach Poniatowskiego 11. 
782 396 819

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej. 664 012 380 

•	 Poszukuje domu lub mieszkania do wynaję-
cia w okolicach Nowogardu, Goleniowa lub 
Płot. 511 246 678

•	 Do wynajęcia dwupokojowe, samodzielne, 
bezczynszowe, z dużym garażem na ul. Ra-
dosława. Mile widziani pracownicy sezono-
wi. Cena do uzgodnienia. 514 145 115 , 607 
581 083 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 80m2. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę 80 arów obręb Maszkowo. 
609 24 58 16 

•	  Sprzedam działkę o pow. 0.29 arów 9 km od 
Nowogardu media przy działce, Cena 31000. 
Tel. 669 517 975

•	 Do wynajęcia kawalerka. 663 527 041 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal handlowy 105 
m2. 886 105 232 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla trzech osób z 
Ukrainy. 695 251 802 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
927 296

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie 
w pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

•	

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motoro-
wery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodni-
cę do lublina. Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam audi a4 rok produkcji 1997, pojem-
ność 1.6, przebieg 160tys. Cena 4000 zł. 603 
541 341 

•	 Opela zafira – a, rok produkcji 2005, poj. Silni-
ka 2000, automat, kolor srebrny metalik. 694 
037 999

•	 Sprzedam części Opel Astra rok produkcji 
1996. 572 955 124

•	 Sprzedam Volkswagena Transportera, 1992, 
sprawny, disel. 781 864 872 

•	 Sprzedam Ford Mondeo 2001r, uszkodzony 
silnik. 504 595 424 

•	 Kupię każdy samochód. Stan i marka bez zna-
czenia. 511 246 678 

•	 Sprzedam Ford Mondeo Combi 1999 rok 
produkcji, beznyna 1.8, bardzo dobry silnik. 
Opłaty aktualne. Tanio. 507 252 168

•	 Sprzedam alufelgi z oponami 15 calowe, roz-
staw śrub 5x108 (Ford,Volvo). Stan idealny, 
opony 195/165. Tel. 660 34 62 12

•	 Sprzedam Audi A4, rok produkcji 1997, poj. 
1.6, przebieg 160 tys. Cena 4000 zł. 603 541 
341 

•	 Sprzedam Seicento S rok produkcji 99 poj. 
1.1. stan dobry. 603 541 341 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 
853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak 
kompletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

•	 Kurki nioski, odchowane, powyżej 10 tyg, Ża-
bowo 13. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam ciągnik po remoncie C-330 z przy-
czepką wywrotką nową. 696 807 922 

•	 Sprzedam, wydzierżawię łąkę w Jenikowie 1,5 
ha.Tel. 601 780 470 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika, przegrabiar-
kę, lejek, sadzarkę i inne. 661633 977 

•	 Sprzedam krowy z cielakami. 730 031 128 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vinety. 799 
307 974 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTA-

NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

• PraNIe-maGIeL,PraNIe DYWaNÓW, WY-
KŁaDZIN, TaPICerKI meBLOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SKÓrZaNeJ maTerIaŁO-
WeJ / POŚCIeLI WeŁNIaNeJ / LaNOLINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 
373 143 , 794 229 083.

• mONTaŻ meBLI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 
601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VaT i rozli-
czenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

• POLVaN ocieplenia budynków, szpachlowa-
nie, zwycięzca konkursu na najlepszy blok. 
Tel. 731 517 928 

• Projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 250 
383 GeO- GIS- PrOJeKT Sp z o.o.

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ślusarsko-spawalnicze. Tel. 722 154 
477

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

•	 Dachy, ocieplenia . 660 870 108 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajo-
wy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Lewiatan na 1/2 etatu, ul. Boh. Warsza-
wy 102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Przyjmę do pracy przy hodowli bydła. 608 
647 119 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. Tel. 
783 678 674 

•	 Poszukuje płytkarza (z doświadczeniem) pra-
wo jazdy kat.B, praca w Niemczech na umo-
wę. 539 523 531 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. Tel. 
508 290 657

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej. Tel. 
695 788 100

• Zatrudnię murarza. 504 595 424 

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania domu. 
603 688 266

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu (Re-
dło). 502 562 378

•	 Zatrudnię mężczyznę do nalewania paliwa 
na stacji paliw. 693 521 211 

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368 

•	 Zlecę wykonanie ocieplenia pokoju na pod-
daszu. 788 685 194 

• Firma Okno Nowogard zatrudni monter 
stolarki PCV. mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 663 600 601

• masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspozy-
cyjny w weekendy, chcesz sobie dorobić, 
zadzwoń. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizzeri Fantazja. Tel 
509 411 799, 91 39 20 750

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym palni-
kiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do domku,domu wielorodzin-
nego,sklepu po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua	14”	-	99	zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-
005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wisząca i 
ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla manicu-
rzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 zł, Kamera le-
śna 10MP Nowa - 420 zł., Odkurzacz - Dmucha-
wę do liści - 199 zł. Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam skuter inwalidzki marki Strider uży-
wany. Tel. 609 925 161 

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, stan 
jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 502 385 935

•	 Sprzedam okna dachowe używane i opony 
13stki. 531 937 832 

•	 Sprzedam drzewka tuje od 0.50cm  do 2m. 607 
580 172 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z pilotem. 697 
972 751

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych cena 
do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Owczarek niemiecki 1,5 z rodowodem, długo-
włosy, pięknie wybarwiony, czujny. 91 39 21 828

•	 Stare auta, motocykle, rowery, motorowery, 
cześci, literaturę kupię. 600 182 682 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPrZeDaŻ 2 POKOJe 
PO remONCIe, 51 m2, IV p.
rech Nieruchomości tel. 517 508 374

mIeSZKaNIa Na SPrZeDaŻ
GOLeNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942

FIrma OKNO Nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601
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INFOrmaTOr LOKaLNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KrZYŻÓWKa Dziennika z KSIĄŻKĄ

Norman Ohler
TrZeCIa rZeSZa  

Na HaJU
Narkotyki w hitlerowskich Niem-

czach Berlińskie zakłady chemiczne 
produkujące na masową skalę me-
tamfetaminę, której jakości nie po-
wstydziłby się sam Walter White z 
serialu Breaking Bad; heroina sprze-
dawana w aptekach jako lek prze-
ciwbólowy; oddziały straceńców na 
kokainowych gumach do żucia czy 
przesłuchiwania więźniów za po-
mocą meskaliny – to tylko kilka 
wstrząsających realiów hitlerow-
skich Niemiec.

Kiedy Niemcy w 1940 roku napa-
dły na Francję, żołnierze Wehr-
machtu byli pod wpływem 35 mi-
lionów dawek pervitinu. Preparat 
ten, którego składnikiem czynnym 
jest metamfetamina, zwana dzisiaj 
crystal meth, w zasadzie umożliwił 
wojnę błyskawiczną i stał się w na-
zistowskim państwie prawdziwym 
ludowym narkotykiem. Narkotyki 
zażywali również najwyżsi dowód-
cy Trzeciej Rzeszy. Göringa z powo-
du jego zamiłowania do morfiny 
przezywano „Möring”, a rzekomo 
będący abstynentem Hitler co-
dziennie potrzebował zastrzyków 
opioidu silniejszego od heroiny. 

Trzecia Rzesza na haju to jedna z 
najbardziej kontrowersyjnych ksią-
żek o hitlerowskich Niemczech w 
ostatnich latach. Ta pierwsza ob-
szerna analiza narkotykowej rze-
czywistości Trzeciej Rzeszy, oparta 
na sprawdzonych danych, zmienia 
nasze postrzeganie całej epoki.

PIONOWO:
1. Guniak, chrząszcz
2. grupa wysp wulkanicznych na Oce-
anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
3. rzucana pod nogi
4. mieszkanko
5. rzeka w północnej Argentynie, wpa-
da do Parany
6. grecka Muza poezji miłosnej
7. o nim pieśń
8. dawny wysoki urzędnik turecki
9. litera oznaczająca niewiadomą
10. kuzynki pszczół
11. wieś z zamkiem nad Liwcem
12. potworny olbrzym mityczny
13. miasto w woj. lubelskim, przy ujściu 
Wieprza do Wisły
14. Javier, były sekretarz NATO
15. kudłaty protoplasta słonia
16. symbol srebra
17. litera grecka
18. konspiracyjna organizacja wojsko-
wa
19. koń Achillesa
20. miasto w Belgii nad rzeką Dender
21. symbol chemiczny Nobla
22. najważniejszy w talii kart
23. Golda ..., były premier Izraela
24. etiopski dostojnik

25. urządzenie optyczne
26. marka włoskiego sprzętu AGD
27. dawny mieszkaniec Hiszpanii
28. cząstka czegoś, fragmencik
29. jałowcówka
30. udźwig, parametr dźwigu
31. trzeszcze, blaski, bałuchy
32. przełożony mnichów
33. powieść Emila Zegadłowicza
34. ma liczbę atomową 49
35. Irlandia
36. kochała Kalego
37. dźwięk wyższy o pół tonu od “a”
38. zastąpione skarpetami
39. rozstrzyga w sprawach administra-
cyjnych
40. powieść Władysława Rymkiewicza
41. wbija w grunt pale
42. kosmita z filmu Spielberga
43. gaz po burzy
44. bigoteria
45. starożytne państwo semickie
46. rywal Amigi
47. liceum ogólnokształcące
48. pies z filmów Walta Disneya
49. hen, daleko
50. żywią się krwią
51. powieść Walerii Marrene Morzkow-
skiej

52. gra karciana
53. szarówka
54. muzyka Namysłowskiego
55. mityczny cesarz Chin
56. marynarski trunek
57. kosmaty płat tkaniny
58. anglosaska miara gruntu
59. miasto w Nigerii
60. 1/100 hektara

POZIOmO:
61. szereg zjawisk tworzących
zamkniętą całość
62. miasto w płn. Węgrzech
63. rotodyna
64. dezabil
65. zagięcie czegoś
66. oznaczenie jednostki paskal
67. powstaje na szychcie
68. tytuł lorda
69. była lodowcowa
70. święty ..., naczynie ostatniej wiecze-
rzy
71. spinaczowa
72. rower dla niewiasty
73. popularne rozpuszczalniki
74. dziesięciornica
75. lek o działaniu neutralizującym
76. zapłata dla autora

77. miasto w Toskanii
78. forma celownikowa zaimka „ty”
79. pochyłe pismo drukarskie
80. wyspa w Indonezji
81. jajo zgniłek
82. niemiecka partia faszystowska
83. lochy
84. równa 100 senom
85. stolica Kanady
86. przestroga
87. tam huty szkła
88. szowinista
89. rzeka w Opolu
90. czeskie auto
91. ojczyzna M. Monroe
92. siedziba Hadesa
93. zwierzchnik w pracy
94. miara stężenia jonów wodorowych
95. komputer osobisty
96. miejsce zszycia
97. Stanisław, satyryk
98. dialog
99. cugle, wodze
100. materiał na ubrania robocze
101. egipski bóg słońca
102. symbol złota
103. smutna tonacja
104. stan w zach. części USA

105. rodzaj uzdy
106. grzebiący ptak
107. przód męskiej koszuli
108. walczy z dobrem
109. gospodarka
110. rycerz Mieszka
111. jaźń
112. strach ma wielkie
113. do zabijania much
114. tworzy wodogrzmoty mickiewi-
czowskie
115. 1/100 hektara

PODPOWIEDŹ: AIS, EGER, HET, NIAS, PA-
TRY, TRĘZLA
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULarNa LINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Szkoda że do raju je-
dzie się karawanem

Urszula Kaczmarek, Adrian Kie-
rasiński, Pelagia Feliksiak, Maria 
Machocka, Maria Sowińska, Ange-
lika Konior, Renata Wiertalak, Ma-
rek Feliksiak, Andrzej Leszczyń-
ski,  Grażyna Siedlecka, Christia-
na Syfert, Halina Galus, Władysła-
wa Huget, Danuta Skowron, Ro-
bert Kierzyk, Zofia Lepka, Sławo-
mir Jakubik, Natalia Furmańczyk, 
Cecylia Furmańczyk, Zdzisława 
Chocian, Marek Kozioł, Agnieszka 
Skowrońska, Halina Stefańska, Zo-
fia Karbowiak

Nagroda książkowa: Adrian 
Kierasinski

Zwycięzcy prenumerata: Da-
nuta Skowron, Marek Feliksiak

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Miłosz Wiel-

gus, Marcel Budzich, Kacper 
Skowroński, Lilka Feliksiak, Ma-
dzia Skowrońska, Bartłomiej Fe-
liksiak

Zwycięzca: Marcel Budzich
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

kwota minimalna zamówienia 
10 zł na terenie miasta

Możesz nas 
też znaleźć na

Nowogard, ul. Dąbrowszczaków 4

tel. 697 899 777 lub 729 323 374

Zamów telefonicznie 
twoje ulubione danie, a my je 
dostarczymy, tam gdzie jesteś
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 2 s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 9

Zmarł 
Czesław 
Kozieł

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  14-16

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Gminna dotacja

Szpital 
dostał 
PRAXIS 
też chce

OGłOSZenIA

Marsz dla Życia 

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

Przewodniczący RM 
odpowiada sołtysom

 s. 5

                          

Rośnie skala  
przemocy

 s. 3

Coraz częściej ofiarami są 
dzieci i osoby podeszłym wieku

Groźny 
wypadek

Kikorze

 s. 4

Złowił 
ponad 
metrowego 
szczupaka

 s. 3
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nasza sonda

   Kronika policyjna

Już w najbliższy piątek obchodzić będziemy Dzień Matki. W 
związku z tym zapytaliśmy przechodniów, kim dla nich jest 
ich mama? Zapytaliśmy także, czego życzą swoim mamom 
nie tylko w dniu ich święta, ale także, na co dzień? 

Dominika: Moja mama jest dla 
mnie ważna. Zawsze mówi mi, że-
bym mówiła jej o wszystkim, co się 
dzieje, jak również o swoich proble-
mach. Chciałabym, żeby mama za-
wsze była uśmiechnięta, nie mia-
ła żadnych kłopotów i problemów. 
Żeby zawsze była zdrowa, i żeby 
nie musiała się o mnie ani o innych 
martwić. Chciałabym jej jeszcze ży-
czyć, aby po prostu była szczęśliwa.

Pani Radosława: Moja mama 
jest dla mnie autorytetem. Sta-
ram się ją naśladować, jednak nie 
powiem, żeby mi to wychodzi-
ło. Mama stara się mnie wspie-
rać, jednocześnie podpowiadając, 
co jeszcze mogę zrobić. Ale zawsze 
też mówi, żeby przede wszystkim 
robić to, co się uważa za słuszne. 
Życzę jej bardzo dużo cierpliwości 
do mnie, bo wiem, jaką córką je-
stem. Życzę również, aby nie miała 
żadnych zmartwień i problemów 
a każdy dzień żeby przynosił jej 
uśmiech i radość z tych drobnych i 
tych dużych rzeczy.

Pani Magda: Mama jest dla 
mnie bardzo ważną osobą. Odkąd 
pamiętam, wspiera mnie w więk-
szości moich działań i decyzji, na-
wet, jeśli nie do końca je pochwa-
la. Do tej pory pamiętam, z jakim 
zacięciem tłumaczyła mi rozmna-
żanie roślin okrytozalążkowych. Z 
okazji jej święta chciałabym życzyć 
przede wszystkim zdrowia, a tak-
że pogody ducha i cierpliwości do 
swoich córek. Pozdrawiam serdecz-
nie wszystkie mamy w tym pięk-
nym dniu, życzę Wam drogie Panie, 
mnóstwa uśmiechu. 

Pani Marta: Mama to osoba, 
która poświęciła dla mnie i dla 
mojego rodzeństwa całe swoje ży-
cie. Jest dla mnie najsilniejszą ze 
wszystkich osób, które znam. Na-
uczyła mnie wszystkiego począw-
szy od tego jak działa łyżka po-
przez determinację w dążeniu do 
celu i nie powiem, na czym się koń-
czy, bo uczę się do tej pory wszyst-
kiego od mamy. Czego życzę ma-
mie? Życzę Ci Mamusiu dużo zdrowia, dalszej determinacji w dążeniu do 
celów, które sobie wyznaczysz. Kocham Cie Mamo! 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

16.05.2017 r. 
Godz. 10.45 
Powiadomienie o kradzie-

ży portfela w hotelu przy ul. 3 
Maja. 

Godz. 15.30
Ujawnienie środków psycho-

aktywnych w piwnicy bloku 
przy ul. Zamkowej. 

Godz. 17.30 
Podczas kontroli pojazdu 

marki Ford Kia, na ul. Zamko-
wej, ujawniono środki psycho-
tropowe w postaci amfetaminy. 
Ponadto kierujący, Zygmunt W. 
znajdował się pod działaniem 
wymienionego środka. 

17.05.2017 r. 
Godz. 16.50  
Powiadomienie o uszkodze-

niu drzwi wejściowych do al-
tanki ogrodowej przy ul. Zam-
kowej. 

Godz. 17.15 
Powiadomienie o uszkodze-

niu szyby wystawowej w sklepie 

przy ul. 700 Lecia. 
Godz. 19.30 
Powiadomienie o kradzieży 

siatki ogrodzeniowej, słupków 
metalowych oraz rur przy ul. 
Traugutta. 

18.05.2017 r. 
Godz. 03.10 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego na ul. Armii 
Krajowej zatrzymali kierujące-
go samochodem marki BMW 
znajdującego się pod działa-
niem środków psychoaktyw-
nych. 

Godz. 19.50 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Przypólsko, gdzie doszło 
do zderzenia samochodu mar-
ki Ford Mondeo ze zwierzyną 
leśną. 

Godz. 21.00
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży pali-
wa przez kierującego pojazdem 
marki Audi. 

19.05.2017 r. 
Godz. 18.00
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Żabowo z udziałem po-
jazdu marki Jeep. 

20.05.2017 r. 
Kradzież tablicy rejestracyj-

nej z pojazdu marki VW Golf 
zaparkowanego przy ul. War-
szawskiej. 

21.05.2017 r. 
Godz. 20.00 
Pracownik sklepu Biedron-

ka, przy ul. Bohaterów Warsza-
wy, powiadomił o zatrzymaniu 
sprawczyni kradzieży sklepo-
wej, którą okazała się być Elż-
bieta B. 

22.05.2017 r. 
Godz. 05.00 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Wojcieszyn, gdzie kie-
rujący pojazdem marki Skoda 
zderzył się ze zwierzyną leśną. 

 st. insp. Klaudia Gieryń 

W TYCH DnIACH ODeSZLI DO WIeCZnOŚCI

Wojciech Kałuża: lat 78, zmarł 17.05.2017 r., pogrzeb odbył się 22.05.2017r., na cmentarzu w Nowo-
gardzie 

Marianna Skowron: lat 92, zmarła 19.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 23.05.2017r., o godz. 14:00, na 
cmentarzu w Nowogardzie 

Czesław Kozieł: lat 82, zmarł 20.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 23.05.2017r., o godz. 12:00, na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zmarł Czesław Kozieł, 
 były radny 
W minioną sobotę, 20 maja, w wieku 82 lat, zmarł Czesław Kozieł, radny Rady Miejskiej 
kilku kadencji. Pogrzeb byłego radnego odbędzie się dzisiaj, tj. wtorek 23 maja, o godz. 
12:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Czesław Kozieł był rad-
nym II, III, IV oraz VI ka-
dencji. W czasie tej ostat-
niej pełnił również funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Mieszkaniowej, działającej 
przy radzie. 

Po raz ostatni C. Kozieł 
próbował dostać się do RM 
jesienią w roku 2014. Prze-
grał jednak walkę o man-
dat. Najwięcej głosów w tym 
okręgu uzyskał wówczas Da-
wid Jurczyk, startujący z li-
sty Wspólnego Nowogardu 
(obecnie niezrzeszony). 

C. Kozieł od początku do 
końca swojej działalności sa-
morządowej był związany z 
SLD. To z list tej partii otrzy-
mywał czterokrotnie man-
dat miejskiego radnego. 

MS



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGłOSZenIe

Poszukuję do pracy
 na sezon letni, 

osobę dyspozycyjną 
do 30 lat

 696 44 67 44

Coraz częściej ofiarami są dzieci i osoby starsze 

Rośnie skala przemocy w rodzinie 
Zeszły rok zapisał się w naszej gminie dość ponuro pod względem statystyk przemocy w rodzinie. Na 118 interwencji w domach, aż 78 zostało potwierdzo-
nych, a rodziny objęte zostały pomocą w ramach Niebieskiej Karty. To najwięcej od lat. Dla przykładu w 70-tysięcznym Stargardzie takich rodzin jest 108. 
Niestety, coraz częściej ofiarami przemocy są dzieci i osoby starsze - twierdzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Zdaje się, zatem, 
że przemoc w rodzinie to poważny problem w naszym mieście. 

Przemoc domowa to nadal 
poważny problem w wielu ro-
dzinach. Niestety strach przed 
oprawcą i wstyd przed sąsiada-
mi często powodują, że osoby, 
które jej doświadczają, ukry-
wają swoją poważną sytuację. 
Takim osobom ma pomagać 
procedura Niebieskiej Karty. 
Obejmuje ona ogół czynności 
podejmowanych i realizowa-
nych w związku z uzasadnio-
nym podejrzeniem zaistnie-
nia przemocy w rodzinie. Nie-
stety nie wszyscy mieszkańcy 
chcą ujawniać to, co dzieje się 
w ich domach. Nierzadko gnę-
bienia dopuszczają się tzw. po-
ważni obywatele, którzy cieszą 
się ogólnym szacunkiem i za-
ufaniem, a w zaciszu domowe-
go ogniska nie stronią od prze-
mocy. - Jak wykazuje nasze do-

świadczenie, przemoc występu-
je zarówno w rodzinach o ni-
skim statusie społecznym czy 
poziomie wykształcenia, jak i 
tych, w których osoby stosujące 
przemoc posiadają wyższe wy-
kształcenie. Nie zawsze też cho-
dzi o przemoc fizyczną, ale psy-
chiczną, czyli nękanie, co jest 
równie dramatyczne w skut-
kach- informuje Dorota Ma-
ślana, przewodnicząca Zespo-
łu Interdyscyplinarnego dzia-
łającego przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie. 
To grupa ludzi, reprezentująca 
różne instytucje, takie jak po-
licja, kuratorzy sądowi, peda-
godzy, która wspiera rodziny, 
w których dochodzi do prze-
mocy i decyduje, czy objąć je 
programem Niebeskiej Karty. 
W zeszłym roku problem prze-

mocy dotknął u nas 78 rodzin, 
na 118 podjętych interwen-
cji. To najwięcej w porówna-
niu z latami ubiegłym. Jeszcze 
w 2015 było to 35 rodzin, a rok 
wcześniej 44. To także bardzo 
dużo patrząc na inne, większe 
miasta. Dla przykładu w Star-
gardzie, gdzie mieszka przeszło 
70 tys. ludzi, objętych Niebie-
ską Kartą jest obecnie 108 ro-
dzin. Skąd, zatem u nas taki 
wzrost przypadków przemocy 
w rodzinie?

-Myślę, że to efekt podejmo-
wanych przez nas akcji infor-
macyjnych i profilaktycznych 
m.in. w szkołach. Nie bez zna-
czenia jest działanie mediów - 
twierdzi D. Maślana. -  Uczy-
my dzieci i młodzież jak reago-
wać, gdy jesteśmy ofiarą prze-
mocy lub świadkiem takich sy-
tuacji. Dzieciaki dobrze wiedzą 
już, jak zgłaszać takie przypad-
ki i co powiedzieć. 

Dodaje, że w ostatnim cza-
sie wśród zgłaszających prze-
moc w rodzinie, wzrosła liczba 
dzieci i młodzieży. Zmieniają 
się też źródła przemocy. Choć 
w dalszym ciągu dochodzi do 
niej w domach, gdzie jeden z 
członków rodziny ma problem 
z alkoholem, coraz częściej 
jednak przemoc występuje też 
tam, gdzie nie występują pro-
blemy z uzależnieniem. 

- W ok. 40% przypadkach 
przemoc domowa występuje 
tam, gdzie jest problem z nad-

używaniem alkoholu. Mieliśmy 
też jeden przypadek, że chodzi-
ło o narkotyki. Jednak rośnie 
tzw. przemoc w białych ręka-
wiczkach, gdzie sprawca nie jest 
uzależniony od alkoholu, jest 
świadomy swoich czynów. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że w spo-
rej części wszczętych procedur, 
po dokładnej analizie i rozezna-
niu sytuacji w rodzinie stwier-
dza się, że przemoc była incy-
dentalna. Jej źródła to, np. kon-
flikty okołorozwodowe – przy-
znaje D. Maślana. 

Pracowników socjalnych 
niepokoi zwłaszcza fakt, że 
niestety, coraz częściej ofiara-
mi przemocy stają się dzieci 
oraz osoby starsze. 

- Ofiarami przemocy są nadal 
w większości kobiety. Mężczyź-
ni tylko sporadycznie. Niepo-
koi nas jednak fakt, że wzrasta 
liczba poszkodowanych dzieci, 
a także osób starszych- mówi 
przewodnicząca Zespołu In-
terdyscyplinarnego w OPS No-
wogard. 

Rodziny, u których pojawia 
się problem przemocy mogą li-
czyć na szeroką pomoc.  Może 
to być pomoc finansowa, ale 
również w formie poradnic-
twa, pomocy psychologicznej, 
prawnej i szeroko rozumianej 
pracy socjalnej. 

Część osób dotkniętych pro-
blemem przemocy w rodzi-
nie zgłasza się samodzielnie do 
OPS prosząc o wsparcie. Nie-

które karty wszczynane są na 
skutek zgłoszeń wpływających 
do OPS ze środowiska lub od 
rodziny, albo są wynikiem ob-
serwacji rodziny przez pracow-
nika socjalnego czy asysten-
ta rodziny. Najczęściej jednak 
procedura Niebieskiej Karty 
wszczynana jest przez funkcjo-
nariusza Policji podczas inter-
wencji domowej. Niektóre kar-
ty wszczynane są przez oświa-
tę, Miejską Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych. 

Procedura Niebieskiej Karty 
ma pomóc ofiarom przemocy 
domowej wrócić do normal-
nego życia. Chroni ofiary, wy-
mierza konsekwencje opraw-
com, ale również proponuje 
środki na rozwiązanie proble-
mów. - Naszą rolą nie jest ka-
ranie, ale udzielenie pomocy i 
wsparcia rodzinie, aby dać jej 
szansę na uporanie się z tym 
problemy. Oczywiście to wyma-
ga też zaangażowania od sa-
mej rodziny, w której występuje 
przemoc. Bez współpracy trud-
no osiągnąć cel - podkreśla D. 
Maślana. 

Marcin Simiński

Dorota Maślana, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w OPS Nowogard.

Taaakie ryby w naszym jeziorze 

Złowił ponad 
metrowego szczupaka
Ogromnego szczupaka złowił w naszym jeziorze pan Miro-
sław Wyczkowski i postanowił przesłać do nas zdjęcia swo-
jej zdobyczy. Ryba miała 1,09 m długości i ważyła bagatela 
9.5 kilograma. 

Szczupak miał na sobie wyraź-
ne oznaki walki z dużą rybą. Zda-
niem p. Mirosława mógł być ata-
kowany przez dużego suma. Tych 
ryb, jak się okazuje, w naszym 
akwenie nie brakuje, co zresz-
tą ma zdaniem wędkarzy nieko-
rzystny wpływ na populację in-
nych gatunków. Sumy bowiem 

wyjadą „białą rybę”, której w je-
ziorze nowogardzkim już prak-
tycznie nie ma. 

Gratulujemy panu Mirosławowi 
złowionego okazu i życzymy ko-
lejnych, tak pokaźnych zdobyczy. 
Tym bardziej, że pogoda do węd-
kowania sprzyja. 

MS Pan Mirosław z olbrzymim szczupakiem, 
którego złowił w naszym jeziorze
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Groźny wypadek k. Kikorza

Jedna osoba poszkodowana  
W niedzielę, 21 maja, kilkanaście minut przed południem, doszło do groźnego wypadku. 
Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 6, w okolicach miejscowości Kikorza. 

Jadący samochodem marki 
Volkswagen Golf zjechał z drogi, 
i uderzył w skarpę rowu biegną-
cego przy jezdni. W akcji ratun-
kowej uczestniczyły trzy jednost-
ki straży pożarnej (JRG z Nowo-
gardu i Goleniowa oraz OSP Osi-
na), policja oraz pogotowie ratun-
kowe. W wypadku ucierpiała jed-
na osoba, którą do jednego z wo-
jewódzkich szpitali przetranspor-
towano śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

MS
Fot. OSP Osina 

echo gminnej dotacji

Skoro dostał szpital, 
PRAXIS też chce 
Krzysztof Kosiński, właściciel przychodni PRAXIS, zwró-
cił się do gminy o to, aby tak samo jak szpitalowi, jemu tak-
że przyznano dotację na pokrycie nadwykonań, za które nie 
zapłacił NFZ.  

K. Kosiński podkreśla, że to 
jak najbardziej poważna propo-
zycja.  Jego zdaniem, skoro szpi-
tal dostał pieniądze z budżetu 
miasta na pokrycie niezapłaco-
nych przez Funduszu nadwyko-
nań, on też ma prawo się o takie 
wsparcie od gminy ubiegać. 

-Ja również leczę pacjentów z 
Nowogardu, tak samo jak no-
wogardzki szpital. Skoro rad-
ni przyznali szpitalowi pienią-
dze na pokrycie nadwykonań, 
za które nie zapłacił NFZ, to 
uważam, że ja też mogę skorzy-
stać z takiej możliwości. Wów-
czas będzie to sprawiedliwe spo-
łecznie – uważa Krzysztof Ko-
siński. 

Wniosek o pomoc w pokry-
ciu kwoty, której PRAXIS nie 
otrzymał od NFZ został złożo-
ny przez właściciela przychod-
ni do Przewodniczącego RM. 
Chodzi o kwotę około 6 tys. 
zł. To jednak po stronie bur-
mistrza, zgodnie z przepisami, 
leży złożenie odpowiedniego 
projektu uchwały w tej sprawie, 

który pozwoli Radzie na ewen-
tualne przyznanie dotacji dla 
przychodni. 

Przypomnijmy, że w kwiet-
niu Rada Miejska przyznała, na 
wiosek burmistrza, dotację dla 
szpitala w kwocie 325 tys. zł. 
Pieniądze te miały pomóc szpi-
talowi zbilansować roczny wy-
nik finansowy, po tym jak NFZ 
nie wykupił wszystkich proce-
dur medycznych, które wyko-
nano ponad przyznany przez 
Fundusz kontrakt. 

MS

PKP odpowiada w sprawie wiaty 

Na peronie 2 zamontują ławki 
Mimo, że z nowej wiaty na dworcu podróżni nie korzystają, PKP uważa inaczej i nie zamierza jej przestawić w bardziej „użytkowe” miejsce. Na pociesze-
nie koleje zapowiadają, że na peronie 2 powstaną ławki. Dobre i to. 

W poprzednim nume-
rze DN napisaliśmy o wiacie, 
jaką jakiś czas temu PKP za-
montowała przy peronie nr 1. 
Konstrukcja, którą wyposa-
żono też w siedzenia, nieste-
ty została postawiona w takim 
miejscu, że praktycznie nikt z 
niej nie korzysta, albo przy-
najmniej bardzo rzadko. Po-
nieważ większość pociągów 
zatrzymuje się przy zmoder-
nizowanym wcześniej pero-
nie nr 2, to pasażerowie albo 
oczekują na przyjazd pocią-
gu przy budynku dworca, pod 
drewnianym zadaszeniem, 
albo już na samym peronie nr 
2, kto jeździ koleją, ten wie. 
Napisaliśmy do PKP, czy wie-
dzą, że tak się dzieje i czy jest 
możliwość przeniesienia wia-
ty w miejsce, gdzie rzeczywi-

ście jest na to zapotrzebowa-
nie. 

- Wiata przy peronie nr 1 jest 
w pełni wykorzystywana przez 
pasażerów – zatrzymują się 
tam pociągi relacji Koszalin – 
Goleniów - odpowiada ku na-
szemu zdziwieniu p. Joanna 
Kubiak, z zespołu prasowego 
PKP PLK, pracująca jednak 
w Warszawie, co może tłu-
maczyć pewne przekomarza-
nie się z rzeczywistością, jaka 
panuje na co dzień na stacji 
w Nowogardzie. Dalej wyja-
śnia, że wiata nie mogła być 
zamontowana na peronie nr 2. 

- Peron nr 2 jest zbyt wąski, 
aby przy zamontowaniu wia-
ty, (która wymaga postawienia 
dodatkowych słupów) zapew-
nić pasażerom wystarczają-
co szeroki pas wolny od prze-

szkód - twierdzi pani rzecz-
nik. 

Na pocieszenie dla wszyst-
kich pasażerów otrzymaliśmy 
informację, że na PKP PLK 
ma w planach montaż ławek 
dla podróżnych na peronie 
nr 2. Ta drobna inwestycja 
ma zostać wykonana do koń-
ca czerwca. W czasie deszczu, 
zatem pasażerowie oczkują-
cy na przyjazd pociągu przy 
peronie nr 2 dalej będą mok-
nąć, ale przynajmniej sobie 
w tym czasie usiądą… Do-
bre i to, choć nasuwa się jed-
nak kluczowe pytanie: dla-
czego w trakcie projektowa-
nia nowego peronu (ponoć 
zgodnie z unijnymi przepisa-
mi) nie przewidziano miejsca 
na wiatę?

MS
PKP raczej nie zamierza wiaty przestawić, bo jak twierdzi, na peronie nr 2 jest na to 
za mało miejsca. Na pociszenie powstaną tam ławki

Krzysztof Kosinski właściciel PRAXIS
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SOBOTA DLA ZDROWIA  
- "PROFILAKTYKA RAKA PIeRSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 CZeRWCA 2017 r. organizuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Przewodniczący Rady odpowiada na pismo sołtysów
Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Słomski, przekazał nam swoje pismo rozesłane do sołtysów gminy Nowogard w odpowiedzi na tzw. stano-
wisko sołtysów gminy Nowogard, sygnowane w dopisku do: Przewodniczącego Rady i radnych koalicyjnych (pisownia oryginalna). Sądząc, więc 
po formie podstawowy adresat tego stanowiska sołtysów jest „domyślny”  

Sołtysi w swoim stanowisku 
wyrażają dezaprobatę wobec 
regulacji, której dokonali rad-
ni na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w sprawie wynagradza-
nia sołtysom kosztów, jakie Ci 
ponoszą w związku z pełnie-
niem swojej społecznej funk-
cji. Dotychczas sołtysi dosta-
wali zwrot kosztów obecności 
na tzw. miesięcznicach z bur-
mistrzem.  Radni postano-
wili, że od 1maja sołtysi będą 
otrzymywać zryczałtowaną 
dietę (czyli zwrot za ponosze-
nie kosztów związanych z wy-
pełnianiem wszystkich swo-
ich obowiązków) w kwocie 
300 zł., czyli niewiele więcej 
jak dotychczas. Zmiana ta po-
woduje nie tylko literalne do-
stosowanie wypłat dla sołty-
sów do wymogów ustawy, ale 
oddala wszelkie podejrzenia 
o wykorzystywanie funduszy 
publicznych do politycznego 
przekupstwa. Przed prezenta-
cją odpowiedzi Przewodniczą-
cego Rady fragmenty stanowi-
ska sołtysów:

My niżej podpisani, sołty-
si gm. Nowogard, wyrażamy 
nasze niezadowolenie z treści 
uchwały, która została przez 
Państwo przyjęta podczas se-
sji Rady Miejskiej w dniu 26 
kwietnia 2017 roku... . W dniu 

5 kwietnia 2017, jasno przed-
stawiliśmy nasze stanowisko 
(zgodnie z wcześniejszym Pań-
stwa wnioskiem) i poinformo-
waliśmy Was, że dla nas najlep-
szym rozwiązaniem jest to, co 
mieliśmy dotychczas, czyli re-
kompensatę kosztów za udział 
w roboczych spotkaniach sołty-
sów, które organizowała Gmi-
na. Taka forma wypłat nie wy-
woływała konfliktów wśród 
społeczności, której jesteśmy 
przedstawicielami…

Niestety Państwa decyzja spo-
wodowała, że co miesiąc, nieza-
leżnie czy coś robimy czy nie, 
będziemy otrzymywać diety, 
dzięki którym już dziś mamy 
ogromne trudności we współ-
pracy z naszymi mieszkańcami, 
którzy dotychczas pracowali z 
nami za darmo, a teraz nawet 
za najmniejsze prace na rzecz 
swojego sołectwa, domagają się 
płatności za wykonane usługi. 
….Tym listem chcemy wyrazić 
nasze oburzenie i niezadowo-
lenie faktem, że jako radni, bę-
dący naszymi przedstawiciela-
mi w Radzie Miejskiej, podję-
liście decyzję bez nas, dla nas 
i wbrew nam. Tak się nie godzi 
czynić! Zapamiętamy to.

  Sołtysi gminy Nowogard. 
(25 podpisów)

 

 
A oto odpowiedź przewodniczącego Rady Miejskiej:
Szanowni Państwo! – Sołtysi, podpisani pod pismem sygnowanym, jako stanowisko sołty-
sów gminy Nowogard.

W związku ze skierowanym do 
mnie, podpisanym przez Państwa 
(także w niektórych przypadkach 
nieczytelnie) pismem informu-
ję, że nazywam się Piotr Słomski i 
pełnię funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
Jeśli więc w przyszłości zdecydują 
się Państwo podpisywać imiennie 
skierowane do mnie, jako prze-
wodniczącego kolejne wystąpie-
nie, to proszę o zachowanie for-
my przyjętej w polskiej kulturze 
piśmiennictwa oficjalnego, która 
wymaga, aby na początku został 
wymieniony i prawidłowo okre-
ślony adresat. Zachowania tej for-
my wymaga także nasz wzajemny 
szacunek. Wracając do sprawy po-
ruszonej w piśmie informuję Pań-
stwa, że temat diet dla sołtysów 
został przez Radę Miejską w No-
wogardzie ostatecznie uregulowa-
ny i rozstrzygnięty, poprzez przy-
jęcie stosownej uchwały przyzna-
jącej sołtysom diety w kwocie 300 
zł miesięcznie. Jest to wyraz uzna-
nia ze strony Rady Miejskiej war-
tości wkładu, jaki Państwo wno-
szą dla organizacji życia publicz-
nego i dla wzrostu dobra wspól-
nego podczas pełnienia funkcji 
sołtysa, czyli organu wykonaw-
czego sołectwa. Taki status każde-
go i każdej z Was wynika z par. 36 
ustawy o samorządzie gminnym. 
W tej samej ustawie w artyku-
le 37b czytamy: Rada gminy może 
ustanowić zasady, na jakich prze-
wodniczącemu organu wykonawcze-
go jednostki pomocniczej, (czyli soł-
tysowi) będzie przysługiwała dieta 
oraz zwrot kosztów podróży służbo-
wej. W związku z tą oczywistą de-
legacją ustawową, upoważniającą 
jedynie Radę Miejską (a nie bur-
mistrza) do przyznania sołtysom 
diet lub zwrotów kosztów podró-
ży, nowogardzka Rada Miejska 
postanowiła uregulować w koń-
cu i tę sprawę i uczyniła to w spo-
sób zapisany w przywołanej na 
wstępie uchwale. Pozwoli to Pań-
stwu np. już bez przeszkód wyni-
kających z konieczności ponosze-
nia kosztów dojazdu uczestniczyć 
w razie potrzeby w posiedzeniach 
Rady Miejskiej, o czym mówi Art. 
37a. Ustawy o samorządzie gmin-
nym - Przewodniczący organu wy-
konawczego jednostki pomocniczej, 
(czyli sołtys) może uczestniczyć w 
pracach rady gminy na zasadach 
określonych w statucie gminy, bez 
prawa udziału w głosowaniu. Prze-
wodniczący rady gminy jest każdo-
razowo zobowiązany do zawiada-

miania, na takich samych zasadach 
jak radnych, przewodniczącego or-
ganu wykonawczego jednostki po-
mocniczej o sesji rady gminy. Zgod-
nie z powyższym zapisem to po-
siedzenia Rady Miejskiej stano-
wią, więc te spotkania, na których 
obecność sołtysa mogłaby przy-
nieść wiele obopólnych korzyści i 
sołectwom i radnym, którzy mie-
liby wówczas możliwość zapozna-
nia się z problemami reprezento-
wanych przez Państwa wspólnot.

Z przykrością muszę jednocze-
śnie Państwa poinformować, że 
ustawa regulująca Wasze funkcjo-
nowanie, jako sołtysów niestety 
nic nie wspomina o tzw. spotka-
niach z burmistrzem. W związ-
ku z powyższym Wasza obec-
ność na nich, aczkolwiek mogą-
ca także przynosić publiczny po-
żytek, nie może być traktowana, 
jako wynikający wprost z usta-
wy element pracy i obowiązków 
sołtysa. Obowiązki te obejmu-
ją znacznie szerszy katalog i wy-
konywane są w zupełnie innym 
miejscu i czasie aniżeli na spotka-
niach z burmistrzem. W związ-
ku z tym i w świetle przywołanej 
ustawy obecność na takich spo-
tkaniach nie może być dominują-
cym, a tym bardziej jedynym kry-
terium przyznania jakiejś formy 
wynagradzania, o której wspo-
mniano w art 37b Ustawy. Ubo-
lewam jednocześnie, że Pan bur-
mistrz nie poinformował dotych-
czas Państwa, jaki w istocie cha-
rakter mają owe comiesięczne 
tzw. spotkania z sołtysami, o któ-
rych to spotkaniach tak obszernie 
wspomniano w piśmie do mnie 
- sygnowanym, jako stanowisko 
sołtysów gminy Nowogard. Po-
zostaję w nadziei, że to wielolet-
nie utrzymywanie Was w błędzie 
w tym zakresie nie było ze stro-
ny p. burmistrza zamierzone. In-
formuję także, że każdy indywi-
dualnie sołtys może otrzyma-
ną w wyniku decyzji Rady Miej-
skiej stałą dietę przeznaczyć w ca-
łości lub w części na cele społecz-
ne np. potrzeby swojego sołec-
twa. Takie postępowanie zapew-
ne uwolniłoby Was od - tu cytu-
ję za Waszym pismem- „konflik-
tów wśród społeczności, której je-
steśmy przedstawicielami”. Kon-
flikty te jak rozumiem z treści te-
goż pisma wybuchły powszech-
nie z dużą siłą w związku z tym, 
że przyznanie Państwu diety w 
kwocie 300 zł miesięcznie spo-

wodowało oburzenie obywate-
li Waszych społeczności na to, że 
jako sołtysi będziecie brać te pie-
niądze. Przyznam, że zastanawia 
mnie, dlaczego Ci sami obywatele 
nie oburzali się, gdy sołtysi otrzy-
mywali z kasy gminnej dotych-
czas kwotowo podobne środki 
tylko w innej formie, czyli w for-
mie swoistego „kieszonkowego” 
od burmistrza? Organ samorzą-
du, który sprawuję z mocy ustawy 
(art. 35 ust. 3 pkt 5 usg.) funkcję 
kontrolną w stosunku do sołectw, 
czyli Rada Miejska, szczególnie w 
obecnej kadencji, prowadzi wy-
jątkowo transparentną politykę 
zwłaszcza w zakresie gospodaro-
wania i decydowania o publicz-
nych środkach finansowych i na-
sza regulacja dotycząca diet sołty-
sów w tę transparentność i także 
adekwatność się wpisuje. Zacho-
wanie zasad przejrzystości i ra-
cjonalności skutecznie przeciw-
działa np. pokusie i praktyce re-
alizowania politycznego prze-
kupstwa z użyciem i posiadanej 
władzy i środków publicznych. 
Kończąc chciałbym zapewnić, że 
zgodnie z zasadą pomocniczości 
zawartą w Konstytucji RP przy 
wykonywaniu swoich zadań, jako 
sołtysi mają Państwo prawo li-
czyć na pomoc organów gminy w 
tym Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, którą jako jej przewodniczą-
cy, mam zaszczyt reprezentować i 
pomoc ta będzie udzielana nieza-
leżnie, Kto, Co, Komu i jak dłu-
go pamiętać będzie - nawiązuję w 
ten sposób, do myślę nie do koń-
ca fortunnego zakończenia pi-
sma, które w imieniu każdego z 
Was zostało do mnie skierowane.

Z poważaniem 
Piotr Słomski

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Sołtysi podczas jednej z misięcznic z burmistrzem

Piotr Słomski - przewodniczący Rady 
Miejskiej
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Tu się kuje kształt przyszłości 
(fraszka, czyli słowna igraszka)

Otworzyłem oczy z rana, zamiast wodę puścić z krana
Aby spłukać nocne mary inne moje są zamiary

Przeciągając się leniwie kompa chwytam w ręce tkliwie
Do fejsbooka się loguję i że żyję wreszcie czuję...

Ongiś wiele trudu było trzeba by przychylić bliźnim nieba  
Aby pomóc, zło zwyciężyć człek pół życia mógł zmitrężyć

Teraz starczy sekund kilka, na kliknięcie jedna chwilka
Aby lajki się rozlały, szczęścia tyle ludziom dały

Więc tak walczę, proszę Pana, z poświęceniem - groźba bana
Wszak wciąż wisi nad mą głową, lecz ja radę mam gotową   

Konto nowe wnet założę, inne imię, drugie życie rychło stworzę
Nikt nie może mi przeszkodzić w sieci wielkie rzeczy tworzyć

Miałem raz jednego takiego, z tzw. podwórka jeszcze, znajomego 
W sieci On się nie odnalazł, Jego życie to był marazm

Nim odpłynął z powrotem do realu, pisał do mnie maila, pełen żalu.
I mimo że właśnie z kimś się pałowałem to go jednak przeczytałem:

„Jak i Ty obudziłem się dziś z rana niestety nadal bez jednego choćby fana
Nikt mi też nie lajkuje, nikt mnie nie banuje, nawet nikt nie dyskutuje

Pewnie jestem trędowaty i to za to te nieme na mnie idą baty

Wpadam w rozpacz przyjacielu, a ty kumpli masz tak wielu  
Więc mnie poleć, choć jednemu znajomemu Twemu
Gdy się stronka ta nie zmieni to ja chyba się zabiję

Ależ gdzież tam i tego nie mogę wszak Ja... już nie żyję.

Nieco poruszony poradziłem mu - bynajmniej nie jakiegoś znajomego-
Ale by dał sobie spokój od zajęcia tego internetowego: ty gościu się tutaj nie nadajesz

Bo jakimś dziwnym tekstem nadajesz Ty chyba jesteś ze świata innego
Tego już na amen - a nie tylko na czas pewien-, zbanowanego.

Więc wracaj tam gdzie i ja kiedyś już byłem
Radzę - bo, mimo, że lajka nie dałem, to Cię jednak polubiłem.

Posłuchał - konto zamknął swoje - kiedyś, w krótkim walki mej antrakcie,
 Widziałem w kawiarni ludzi dwoje Jego i damę w dziwnym pogrążonych akcie

Ona najpierw mówi a on słucha, potem cisza zapadła chyba głucha
Bo się zupełnie nie odzywali tylko sobie w oczy spoglądali...

Stół, kawa, świeca, On i Ona to dopiero scena (z ruchu warg sadząc Ona to Lena)  
Przebywały tam też inne pary, ale te miały przyzwoite już zamiary

W dłoniach ich porządne smartfony, czasu nie marnują na jakieś androny
Nie rozmawiają, próżno cedząc słowa, lecz klikają zawzięcie i to jest dopiero twórcza 

mowa!

Jest tak, więc jak przypuszczałem, z osobliwym gościem styczność miałem,
Jakaś z niego taka była gapa - niedorajda i fajtłapa   

Mimo że go polubiłem to z fejsika przegoniłem. Tu każdy samotny to ktoś bezrobotny, 
Tu nie miejsce dla zaszłości tu się kuje kształt przyszłości. 

Motto: Wkrótce życie prawdziwe to będzie na ekranie, poza nim to nawet tramwaj 
na przystanku nie stanie (i nie tylko on).      

Marek Słomski

nową S6 pojedziemy za dwa lata 

Wbili symbolicznie 
łopatę 
Symbolicznie wbito łopatę na budowie drogi ekspresowej 
S6 od Goleniowa do Koszalina, którą można obserwować 
również w okolicach Nowogardu. Uroczystość miała miej-
sce w rejonie budowanego węzła Goleniów Lotnisko (skrzy-
żowanie z drogą do Żółwiej Błoci), a wzięli w niej udział, 
obok wojewody zachodniopomorskiego, również przedsta-
wiciele resortów rozwoju oraz budownictwa. 

Tym samym został zaakcen-
towany fakt rozpoczęcia zasad-
niczych robót budowlanych na 
wszystkich 6 odcinkach drogi 
S6 od Goleniowa do Koszali-
na o łącznej długości 120 km. 
Drogą tą powinniśmy poje-
chać w 2019 roku- zapewnia 
GDDKiA.  Od wiosny ubiegłe-
go roku jest również obwodni-
ca Koszalina i Sianowa w ciągu 
S6, także łączna długość budo-
wanej w regionie S6 to 140 km. 

Budowany odcinek dro-
gi ekspresowej S6 będzie sta-
nowił połączenie Koszalina - 
drugiego, co do wielkości mia-
sta w województwie ze Szcze-
cinem - stolicą regionu. Dro-
ga ta poprzez drogę S3 rów-
nież znacząco poprawi skomu-
nikowanie zachodniopomor-
skiego pasa nadmorskiego z 
południem Polski. Inwestycja 
rozpoczyna się od węzła Go-
leniów Północ łączącego S6 z 
drogą S3, dalej nowa trasa bę-
dzie biegła w zbliżeniu do ist-
niejącej drogi krajowej, aby w 
rejonie miejscowości Wicimi-
ce odejść od obecnego przebie-

gu DK nr 6. Nowym przebie-
giem droga będzie prowadziła 
w kierunku Kołobrzegu i dalej 
Koszalina, gdzie połączy się z 
również budowaną obwodnicą 
tego miasta. Droga będzie mia-
ła dwie jezdnia po dwa pasy 
ruchu w każdą stronę. Łącznie 
na trasie drogi ekspresowej S6 
Goleniów – Koszalin powsta-
nie 11 węzłów drogowych, 111 
obiektów inżynierskich (wia-
dukty, mosty, estakady i przej-
ścia dla zwierząt), 6 (3 pary) 
Miejsc Obsługi Podróżnych i 
3 Obwody Utrzymania Drogi 
Ekspresowej.

W symbolicznym wkopa-
niu łopaty na budowie S6, koło 
Goleniowa, wzięli udział Wice-
minister Rozwoju Jerzy Kwie-
ciński, Wiceminister Infra-
struktury i Budownictwa Jerzy 
Szmit, Wojewoda Zachodnio-
pomorski Krzysztof Kozłow-
ski, dyrektor GDDKiA O/
Szczecin Łukasz Leander oraz 
przedstawiciele wykonawców 
i nadzoru.

Opr. MS

Symboliczne wbicie łopaty S6 Goleniów - Koszalin

Mapka S6 Goleniów - Koszalin 
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Sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

       O G ł A S Z A  
PRZeTARG USTnY nIeOGRAnICZOnY

  na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego

  Lokalizacja , położenie :     
  Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44A/3 (I piętro)

 Kategoria lokalu: 
  M-4 (3 pok. )

 o  powierzchni użytkowej – 59,90m2
Rodzaj ogrzewania lokalu:  

centralne
Cena wywoławcza –

 156.500zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017r.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni 
lub  tel. 0913925261

kom. 697 104 578

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cisy"
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na przebudowy drogi wewnętrznej I etap:

na osiedlu przy  
ul. 3 Maja 31 a-h w nowogardzie

Termin realizacji robot: do 30.10.2017 r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające: 

dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, oświadczenie 
że oferent zapozna się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez za-

strzeżeń, należy składać w Biurze Spółdzielni w terminie 
do dnia 01-06-2017 r. do godz. 11.30

Komisyjne otwarcie kopert nastątpi w dniu
 01-06-2017r. o godz. 12.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
prowadzenie dodatkowych negocjacji odwołanie przetargu bez 

podania przyczyn swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 91 39 25 261.

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW nr 36 w 

Nowogardzie
Zaprasza w dniu 04.06.2017r. 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do lat 16-tu 
na zawody spławikowe.

Spotkanie uczestników k/ Neptuna o godz. 9:00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 02.06.2017r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.
Zarząd Koła MG PZW nr 36 w Nowogardzie

„Dzień Niezapominajki  2017”
W dniu 18 maja br. w  Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  w Nowogardzie odbył się po raz 
kolejny Dzień Niezapominajki, pod hasłem „Nie zapominajmy dbać o swoje zdrowie i pa-
miętajmy o innych”. 

W ramach tegorocznego spo-
tkania odbyły się następujące 
działania:

- pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej przez 
wolontariuszy ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu „Prosto z serca” 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie,

- prezentacja wozu strażackie-
go wraz z osprzętem i przymie-
rzaniem hełmu strażackiego w 
obecności strażaków z Posterun-
ku Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowogardzie,

-  filmy edukacyjne dla poszcze-

gólnych grup wiekowych wraz z 
komentarzem p. Piotra Szadkow-
skiego – Ogniomistrza z Państwo-
wej Straży Pożarnej,

- punkt informacji medycznej, 
pomiar ciśnienia –  pielęgniarka 
pani Lidia Bogus.

Po zakończeniu poszczególnych 
bloków tematycznych wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na 
pyszny poczęstunek przygotowa-
ny przez uczniów naszej Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej.

Składamy serdeczne podzięko-
wania  p. Grażynie Miętce – Pio-
trowicz – opiekunowi Szkolne-

go Klubu Wolontariatu „Prosto z 
serca” ze Szkoły Podstawowej nr 
2  w Nowogardzie za zaangażo-
wanie się w naszą akcję i przygo-
towanie ze swoją  młodzieżą  po-
kazu udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, Strażakom 
za obecność, prezentację filmi-
ków o bezpieczeństwie oraz po-
kaz  sprzętu, a pielęgniarce pani 
Lidii Bogus za pomiar ciśnienia 
wszystkim chętnym uczestnikom, 
udzielanie fachowych porad oraz 
przygotowanie nagród dla najbar-
dziej aktywnych uczniów.  

Organizatorzy

Kącik Kolekcjonera

Rozdano odznaki
W niedzielę 21 maja, o godz. 12:00, odbyło się spotkanie z okazji 40 lecia Szczecińskiego 
Klubu Kolekcjonerów, w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie. Podczas spotkania wrę-
czono legitymacje członkowskie wraz z odznakami dla nowych członków, w tym kilku ko-
legom z naszego Klubu Kolekcjonera w Nowogardzie. Byli to Jerzy Kwinto, Ryszard Szczer-
ba oraz Tadeusz Korzeniewski. 

Uhonorowano także najbardziej 
zasłużonych dla Szczecińskiego 
Klubu Kolekcjonerów dyplomami 
oraz banknotami wraz z odznaka-
mi. Wśród odznaczonych znalazł 
się prezes Klubu Kolekcjonerów i 
Koła Numizmatycznego w Nowo-
gardzie, Tadeusz Łukaszewicz. 

Szczeciński Klub Kolekcjone-
rów informuje naszych członków 
i sympatyków, że jest możliwość 
nabycia banknotu oraz bankno-
tu wraz z odznaką. Szczegółowych 
informacji na ten temat udziela 
Klub Kolekcjonera i Koło Numi-
zmatyczne w Nowogardzie. Bank-
not wraz z odznaką będzie można 
nabyć na najbliższej giełdzie ko-
lekcjonera, o której poinformuje-
my w następnym wydaniu Dzien-
nika Nowogardzkiego.

Klub Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie Dyplom z podziękowaniami dla Tadu-
esza Łukaszewicza
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ReKLAMA

Relacja z wyjazdu do Czech na 72. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet

 Byliśmy w Holiszowie…              
 1 Listopada ub. roku w Nowogardzie przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji przywracania 
pamięci o żołnierzach niezłomnych, podejmując zbiórkę pieniężną a następnie współorgani-
zowaliśmy spotkanie z Leszkiem Żebrowskim na ten temat. Kontynuując akcję „Przywracania 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych”, 5 maja w tym roku pojechaliśmy do Holiszowa koło Pilzna 
w Czechach, gdzie odbyły się uroczystości 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu kon-
centracyjnego dla kobiet, przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych.

Był to jedyny przypadek w hi-
storii II Wojny Światowej samo-
dzielnego wyzwolenia obozu kon-
centracyjnego przez polską forma-
cję wojskową. Tegoroczne uroczy-
stości były kolejną okazją do przy-
pomnienia dokonań żołnierzy 
Brygady Świętokrzyskiej NSZ, któ-
rzy dzięki swej udanej akcji ocalili 
życie około 1000 więźniarek z ca-
łej Europy, w tym Żydówek, Polek, 
Francuzek, Belgijek.    

 Organizatorem tej uroczystości 
był Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych i Zwią-
zek Żołnierzy NSZ oraz czeskie 
władze samorządowe. Wśród go-
ści byli m.in. posłowie RP: Anita 
Czerwińska, Sylwester Chruszcz, 
Bartosz Jóźwiak, Tomasz Rzym-
kowski, sędzia Bogusław Nizień-
ski, ambasador RP w Czechach 
Grażyna Bernatowicz, prezes IPN 
dr Jarosław Szarek i Stowarzysze-

nie Dzieci Żołnierzy Wyklętych ze 
swoją prezes Magdaleną Zarzyc-
ką-Redwan, urodzoną w ubow-
sko-sowieckiej katowni na Zam-
ku Lubelskim. Liczną grupę stano-
wili działacze i sympatycy Związ-
ku Żołnierzy NSZ z różnych części 
Polski jak Lublin, Łomża, Ostro-
łęka, Poznań, Warszawa, Szczecin 
a także 5 osób z Nowogardu. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że była to pierwsza po wojnie uro-
czystość z udziałem przedstawicie-
li władz państwowych oraz asysty 
Kompanii Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą św. w Kościele 
pw św Piotra i Pawła w Holiszo-
wie, której przewodniczył ks. bi-
skup Frantisek Radkovsky. Następ-
nie uczestnicy ze sztandarami i fla-
gami przeszli pod tablicę pamiąt-
kową w miejscu dawnego obozu 
koncentracyjnego. Dużą owacją 

zakończyło się wystąpienie Preze-
sa IPN, który zapewnił, że będzie 
zabiegał o należyte uhonorowa-
nie (szczególnie w Lublinie) mjr. 
Leonarda Zub-Zdanowicza, sze-
fa sztabu Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ, przedwojennego absolwen-
ta prawa na KUL-u, cichociemne-
go, a także późniejszego fundato-
ra Collegium Jana Pawła na KUL. 
Odczytano także list od premier 
Beaty Szydło i apel poległych. Po 
salwie honorowej złożono wieńce i 
wiązanki. W lokalnym Domu Kul-
tury uczestnicy zostali serdecznie 
przyjęci poczęstunkiem, po któ-
rym osobom zasłużonym w przy-
wracaniu pamięci o zmaganiach 
BŚ NSZ wręczono okolicznościo-
we medale i dyplomy.   

 Cały wyjazd i pobyt został zor-
ganizowany i pokryty finansowo 
przez Urząd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych i 

Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych. Nasza 5-osobo-
wa grupa z Nowogardu czuła się 
zaszczycona, że mogła uczestni-
czyć w tak doniosłej i patriotycz-
nej uroczystości. Czuliśmy się jak 
emisariusze, którzy spełniają waż-
ną misję.

 Brygada Świętokrzyska Na-
rodowych Sił Zbrojnych było to 
zgrupowanie partyzanckie utwo-
rzone w sierpniu 1944 r w woj. 
świętokrzyskim, liczące ok 1000 
partyzantów. Wobec stycznio-
wej ofensywy Armii Czerwonej 
w 1945 r ratując się przed unice-
stwieniem podjęto decyzję o wy-
cofaniu BŚ do strefy aliantów za-
chodnich. Był to jedyny przypa-
dek ucieczki Sowietom tak du-
żego zgrupowania partyzanckie-
go. Oprócz wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego w 
Holiszowie BŚ wyzwoliła ok. 10 

tys. przymusowych robotników 
w zachodnich Czechach, w tym 
licznych Polaków, którzy zasilali 
zgrupowanie. Brygada w niedłu-
gim czasie liczyła już 1400 party-
zantów. Rozbijano niewielkie jed-
nostki niemieckie. Wykorzystując 
swoje partyzanckie doświadczenie 
likwidowali organizowane przez 
Niemców zasadzki na żołnierzy 
amerykańskich ratując wielu z 
nich życie. Wzięli do niewoli sztab 
niemieckiego korpusu i przekazali 
Amerykanom. Później Ameryka-
nie odwdzięczyli się Polakom nie 
wydając Brygady Sowietom na żą-
danie Stalina, tworząc z nich jed-
nostki wartownicze.

Dziękujemy Dziennikowi 
Nowogardzkiemu                            

za wspieranie tych akcji,                                               
Uczestnicy wyjazdu   Z. Pilarz, 

D. Wolak M. Wojciechowski, R. 
Śmigiel, M. Berezowski 

Od lewej: M. Wojciechowski, R. Śmigiel, Z. Pilarz i M. Berezowski
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Marsz dla Życia w Szczecinie 

Okazała prezentacja nowogardzkiej delegacji
Grupa około 20 mieszkańców Nowogardu wzięła udział w Marszu dla Życia, który w minioną niedzielę przeszedł ulicami Szczecina. 

Wydarzenie w tym roku odby-
wało się pod hasłem „Kocham Cię 
życie”, i zgromadziło około 15 ty-
sięcy uczestników. Wśród nich 
nie zabrakło mieszkańców No-

wogardu-grupy wiernych z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP, na cze-
le z proboszczem ks. Grzegorzem 
Legutko. Nieśli oni ze sobą kilku-
metrowy transparent, a na nim 

napis: „NOWOGARD WNMP-
-TAK DLA ŻYCIA”. 

Tegoroczny Marsz dla Życia 
wyruszył o godz. 15:00 z Jasnych 
Błoni, a zakończył się na placu ka-

tedralnym, przy Bazylice p.w. św. 
Jakuba. Wzięło w nim udział oko-
ło 15 tys. ludzi.  

Marsz dla Życia jest demon-
stracją obrońców życia człowieka, 

od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci. Liczba idących w Marszu, 
co roku się powiększa. 

MS
Fot. Robert Leszczyński

Grupa parafian z Nowogardu w trakcie Marszu dla Życia, jaki w minioną niedzielę przeszedl ulicami Szczecina
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Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Zwyciężył Eugeniusz Ryter
Koło Miejsko Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie z powodu braku wystarczającej ilości zawodników, ze złowioną rybą w I turze zawodów w dniu 1 maja 
2017r., zorganizowało zgodnie z ustaleniami Zarządu Koła II turę zawodów spinningowych w dniu 21.05.2017r. na jeziorze Nowogardzkim.

W pierwszej turze zawodów brało 
udział 39 wędkarzy, a w drugiej tu-
rze uczestniczyło 29. Sędzią głów-
nym I tury zawodów był Kazimierz 
Ziemba. II turę zawodów, jako sędzia 
główny poprowadził Bogdan Kon-
dratowicz.

Zarówno w I jak i w II turze zawo-
dów słoneczna pogoda z niewielkim 
zachmurzeniem i okresowymi lek-
kimi porywami wiatru sprzyjała za-
wodnikom. 

Pomimo dość przyjaznej pogo-
dy w I turze zawodów szczęście 
nie sprzyjało jednak zawodnikom. 
Upragnionego drapieżnika udało się 
złowić zaledwie 3 wędkarzom.

II tura zawodów rozpoczęła się 
bardzo pomyślnie, już po kilkunastu 
minutach od startu brania ryb oka-
zały się dobre. Do Komisji Sędziow-
skiej napływały informacje o kolej-

no złowionych szczupakach. Rywali-
zacja, oczywiście koleżeńska nabrała 
rumieńców.

W sumie w II turze zawodów uda-
ło się 11 zawodnikom złowić 14 wy-
miarowych szczupaków.

Po podsumowaniu przez Komisję 
Sędziowską wyników I i II tury za-
wodów, bezkonkurencyjny okazał 
się Eugeniusz Ryter, który złowił 3 
szczupaki o łącznej wadze 3,490 kg, 
uzyskując 3490 punktów i tym wy-
nikiem zapewniając sobie Mistrzo-
stwo Koła.

Na drugim miejscu sklasyfikowa-
ny został Rypulak Jan, który złowił 
szczupaka o wadze 2,705 kg, uzy-
skując 2705 punktów. Trzecie miej-
sce przypadło Tomaszowi Król, któ-
ry złowił 2 szczupaki o łącznej wa-
dze 2,445 kg zdobywając 2445 punk-
tów. Kolejne pozycje zajęli: 4 miejsce 

Zygmunt Lisowki – 2190 punktów, 
5 miejsce Klaudiusz Łukanik – 1880 
pkt., 6 miejsce Zygmunt Zamara – 
1550 pkt., 7 miejsce Krzysztof Felik-
siak – 1445pkt., 8 miejsce Grzegorz 
Otocki – 1270 pkt., 9 miejsce Mar-
cin Piotrowski – 1265 pkt., 10 miej-
sce Michał Kuś – 1110 pkt.

Zwycięzca zawodów otrzymał pa-
miątkowy puchar i nagrodę rzeczo-
wą. Upominki otrzymali również za-
wodnicy, którzy zdobyli największą 
ilość punktów do 10 miejsca włącz-
nie.

Wręczenia pucharów i upomin-
ków dokonał sędzia główny II tury 
zawodów Bogdan Kondratowicz.

Miłą niespodziankę sprawił zdo-
bywca 4 miejsca Zygmunt Lisowki, 
który otrzymaną nagrodę rzeczową 
(wędkę) przekazał na ręce opiekuna 
szkółki wędkarskiej „Krzywicki Ka-
raś” do obdarowania najlepszego ju-
niora wędkarskiego. Dziękujemy za 
ten sympatyczny i miły gest.

Na zakończenie zawodów zwycza-
jowo wszyscy uczestnicy imprezy zo-
stali poczęstowani kiełbaską z grilla.

Obsługę zawodów pełnili Bogdan 
Kondratowicz – sędzia główny, Alek-
sander Śmigiel – sędzia kontrolny, 
Tadeusz Siembida – sędzia sekretarz.

Wszystkim uczestnikom zawodów 
dziękujemy za udział w zawodach i 
bezpieczne spinningowanie oraz za-
praszamy do dalszego uczestnictwa 
w wędkarskiej, koleżeńskiej rywali-
zacji.

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Sekretarz KMG PZW nr 36 w 
Nowogardzie

II Runda Pucharu Polski w strzelectwie sportowym

Srebro Mateusza Mikołajczaka
W dniach 18-21 maja br., w Bydgoszczy odbyła się II Runda Pucharu Polski w strzelaniach kulowych i pneumatycznych. W barwach KSS „Tarcza” LOK 
Goleniów wystąpił strzelec z sekcji strzeleckiej z Nowogardu – Mateusz Mikołajczyk.

Reprezentant Nowogardu star-
tował w kategorii Juniorzy, w 
trzech konkurencjach. W kara-
binie pneumatycznym 60  strza-
łów (tzw. wiatrówka) na odle-
głość 10 metrów, Mateusz Miko-
łajczyk uzyskał wynik 585,1 pkt., 
dający mu 26. miejsce na 42 oce-
nianych zawodników.  Zwycięz-
ca z Gwardii Olsztyn uzyskał wy-

nik 615,8 pkt. Kolejną konkuren-
cją był karabin dowolny 60 strza-
łów leżąc (tzw. kbks) na odległość 
50 metrów. Zawodnik KSS „Tar-
cza” uzyskał swój rekord życio-
wy strzelając na 608,8 pkt. Rezul-
tat ten, dał mu wysokie 5. miejsce 
na 38 sklasyfikowanych zawodni-
ków. Dzięki temu Mateusz Miko-
łajczyk zakwalifikował się do ści-
słej ósemki finałowej, w której to 
z wynikiem 238,3 punktów zajął 
drugie miejsce i ostateczne sklasy-
fikowany został w tej konkurencji 
na drugim stopniu podium, zdo-
bywając tym samym srebrny me-
dal. Na koniec strzelec z Nowo-
gardu wystąpił w konkurencji ka-
rabin dowolny 3x40 strzałów (tzw. 

kbks)  na odległość 50 metrów, w 
trzech postawach (klęcząca, leżą-
ca, stojąca). W tej rywalizacji no-
wogardzianin z wynikiem 1064 
punkty - zdobyte odpowiednio 
klęcząc: 356 pkt., leżąc: 376pkt., 
stojąc: 332 pkt., - zajął 22. miej-
sce na 38 sklasyfikowanych. Dla 
porównania dodajmy, że zwycięz-
ca tej konkurencji - ten sam rocz-
nik co Mateusz - Maciej Kowale-
wicz z Gwardii Olsztyn, uzyskał 
wynik 1155 pkt. (K=389, L=390, 
S=376). Gratulujemy strzelcowi z 
Nowogardu wywalczonego meda-
lu oraz dobrej postawy we wszyst-
kich konkurencjach, życząc kolej-
nych sukcesów. 

KR Mateusz Mikołajczyk podczas rozgrywanej w Bydgoszczy II Rundy Pucharu Polski, 
wywalczył srebrny medal

Eugeniusz Ryter odbierający pamiątkowy puchar

Zawodnicy biorący udział w II turze zawodów

Uczestnicy I tury zawodów spinningowych z łodzi na jeziorze Nowogardzkim
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Sporo emocji i zwycięstwo nowogardzkich juniorów

Pomorzanin goni czołówkę
W niedzielę (21 maja), o godzinie 16:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard podejmowali 
przed własną publicznością Światowid 63 Łobez. Mecz stał na wysokim poziomie, a kibice 
obejrzeli 5 goli. O jedną bramkę lepsi byli podopieczni Pawła Błaszczyka, którzy zapisali na 
swoim koncie kolejne 3 punkty. 

Pomorzanin Nowogard - Światowid 63 Łobez 3:2 (2:2)
Gole: Mateusz Lasocki, Kacper Kozioł x2
Skład: Patryk Białasiewicz - Bartłomiej Kozieł (c), Mateusz Lasocki, Mateusz Toruński, 

Mateusz Wojtyniak - Marek Kowalski, Maciej Podbiegło (Szymon Rybicki), Michał Jutkie-
wicz (Michał Fedak), Konrad Kolibski (Adrian Zając) - Natan Jeremicz (Jakub Jarecki), Kacper Kozioł.    

Wicher pewnie wygrywa w nowogardzie

Puste trybuny najlepszym 
komentarzem
W sobotę (20 maja), o godzinie 16:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard zagrali na własnym 
stadionie z wiceliderami tegorocznych rozgrywek, zespołem Wichru Brojce. Rywale byli 
zdecydowanie lepsi na przestrzeni całego spotkania i w pełni zasłużenie wygrali 0:2. Po sła-
bych wynikach nowogardzkiej drużyny, nie może dziwić fakt, że trybuny na miejskim sta-
dionie świeciły pustkami...

Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce 0:2 (0:0)
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Natan Wnuczyński, 
Paweł Królik - Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak, Maciej Dobrowolski (c), 

Przemysław Bartlewski (Michał Jutkiewicz) - Karol Osakiewicz, Kacper Litwin.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
26. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Błękitni Trzygłów 3:3
Tanowia Tanowo - Sparta Gryfice   1:1
Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce  0:2
Iskierka Szczecin - Mewa Resko   2:2
Sarmata Dobra - Odrzanka Radziszewo  4:0
Flota Świnoujście - Masovia Maszewo  9:1
Pomorzanin Krąpiel - Orzeł Łożnica  2:1
Zootechnik Kołbacz - Promień Mosty  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 26 71 127 22 23 2 1
2 Wicher Brojce 26 64 77 27 20 4 2
3 Mewa Resko 26 55 60 29 18 1 7
4 Masovia Maszewo 26 53 76 46 16 5 5
5 Sparta Gryfice 26 44 49 44 14 2 10
6 Błękitni Trzygłów 26 43 71 55 13 4 9
7 Promień Mosty 26 42 64 62 13 3 10
8 Iskierka Szczecin 26 37 69 40 10 7 9
9 Pomorzanin Nowogard 26 34 39 41 10 4 12
10 Sarmata Dobra 26 30 40 61 9 3 14
11 Ehrle Dobra Szczecińska 26 27 50 71 7 6 13
12 Orzeł Łożnica 26 25 35 67 8 1 17
13 Odrzanka Radziszewo 26 20 36 67 5 5 16
14 Tanowia Tanowo 26 18 44 76 4 6 16
15 Pomorzanin Krąpiel 26 17 30 101 5 2 19
16 Zootechnik Kołbacz 26 15 31 89 4 3 19

Obydwa zespoły znajdują się 
obecnie na odmiennych biegu-
nach. Pomorzanin zawodzi, przez 
co na stadionie kibiców można 

policzyć na palcach. Wicher z ko-
lei jest na najlepszej drodze, aby 
wywalczyć swój pierwszy histo-
ryczny awans do wojewódzkiej 

okręgówki. Gościom do tego bra-
kuje zaledwie sześciu punktów, a 
przynajmniej brakowało przed 
meczem z Pomorzaninem. Być 
może, dlatego faworyzowani pił-
karze z Brojec, mieli problemy w 
pierwszej połowie w tym, aby ob-
jąć prowadzenie, pomimo tego, 
że niemal przez cały mecz pano-
wali na boisku. Pomorzanin z ko-
lei grał tak jak w ostatnich spo-
tkaniach, dużo szarpanej gry i 
mało dogodnych okazji strzelec-
kich. Pierwsza połowa zakończy-
ła się bezbramkowym remisem, 
natomiast po zmianie stron go-
ście zabrali się za strzelanie bra-
mek. Pierwszy gol padł w 48. mi-

nucie. Wówczas goście wykony-
wali rzut rożny. Piłkarz przyjezd-
nych ładnie zacentrował z naroż-
nika boiska, a jego klubowy ko-
lega nie miał problemów w tym, 
aby strzałem głową pokonać Kor-
nela Pękalę. Druga bramka padła 
w 76. minucie, ponownie po sta-
łym fragmencie gry. Tym razem 
Wicher wykonywał rzut wolny z 
bocznej strefy boiska. Dośrodko-
wanie na strzał głową zamienił je-
den z piłkarzy gości, ale jego pró-
bę zatrzymał Kornel Pękala. Nie-

stety nikt nie obstawił należycie 
strefy podbramkowej i do odbi-
tej przez bramkarza Pomorzani-
na piłki, dopadł napastnik rywa-
la, który zdobył drugiego gola. 
Wicher tym samym zdobył upra-
gnione trzy punkty i jeśli wygra za 
tydzień, to obok Floty Świnouj-
ście będzie drugim zespołem, któ-
ry zagwarantował sobie awans do 
wojewódzkiej okręgówki. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR 

Pomorzanin nie zachwyca, zatem nie dziwią puste trybuny

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
19. kolejka:
Odra Chojna - Kluczevia Stargard   3:1
Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice   5:0
Ina Goleniów - Energetyk Gryfino  4:2
Unia Dolice - SALOS II Szczecin   0:12
Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez  3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 17 51 138 6 17 0 0
2 SCRS Barlinek 17 34 45 32 11 1 5
3 Ina Goleniów 17 31 67 41 10 1 6
4 Pomorzanin Nowogard 18 30 46 36 10 0 8
5 Odra Chojna 18 30 52 39 9 3 6
6 Kluczevia Stargard 17 26 30 47 7 5 5
7 Sparta Gryfice 17 23 32 50 7 2 8
8 Światowid 63 Łobez 17 19 36 48 6 1 10
9 Energetyk Gryfino 17 17 21 45 4 5 8
10 Zorza Dobrzany 17 10 19 57 3 1 13
11 Unia Dolice 18 4 17 102 1 1 16

Juniorzy z Nowogardu bardzo 
dobrze rozpoczęli ten mecz. Już 
w 2. minucie spotkania rzut rożny 
wykonywał Michał Jutkiewicz. Po-
mocnik Pomorzanina idealnie do-
środkował do niepilnowanego Ma-
teusza Lasockiego, który skiero-
wał futbolówkę do bramki gości. 
Następnie dwa ciosy wyprowadzi-
li zawodnicy z Łobza. Najpierw z 
pomocą przyszedł sędzia, który w 
spornej sytuacji, dopatrzył się fau-
lu w polu karnym ze strony Micha-
ła Jutkiewicza. Piłkarz gości usta-
wił futbolówkę na „wapnie” i po-
konał Patryka Białasiewicza, do-
prowadzając do wyrównania. Nie-
oczekiwanie niżej notowany Świa-
towid objął prowadzenie. Tym ra-
zem błąd w obronie popełnili pod-
opieczni Pawła Błaszczyka, któ-
rzy pozwolili rywalowi podholo-
wać piłkę pod końcową linię bo-
iska, a następnie dograć wzdłuż 

pola bramkowego do niepilnowa-
nego partnera, który wepchnął pił-
kę do bramki. Jeszcze przed prze-
rwą Pomorzanin zdołał wyrównać. 
Wszystko za sprawą bardzo ładnej 
akcji, rozegranej przez Kacpra Ko-
zioła, Natana Jeremicza oraz Mar-
ka Kowalskiego. Po wymianie po-
dań z pierwszej piłki, futbolówka 
ostatecznie trafiła do Kacpra Ko-
zioła, który nie zmarnował dogod-
nej okazji i zdobył bramkę dla go-
spodarzy. Po zmianie stron Pomo-
rzanin mocno naciskał, ale nie do-
pisywało szczęście. Z drugiej stro-
ny goście próbowali kontrować, 
jednak tego dnia dobrze dyspono-
wany był Patryk Białasiewicz, któ-
ry nie dał już sobie strzelić gola. 
Nowogardzianie dopięli w koń-
cu swego. Pomorzanin wykony-
wał rzut rożny, po którym piłkę 
w okolicach własnego pola karne-
go przejęli piłkarze z Łobza. Pod-

opieczni Pawła Błaszczyka umie-
jętnie zagrali pressingiem, a futbo-
lówkę rywalom odebrał Bartłomiej 
Kozieł, który pozostał w polu kar-
nym. Kapitan Pomorzanina podał 
do Kacpra Kozioła, który po raz 
drugi wpisał się na listę strzelców i 
dał tym samym zwycięstwo nowo-
gardzkiej drużynie. Warto odnoto-
wać jeszcze krótki występ Szymo-
na Rybickiego, który w 83. minucie 
zastąpił na placu gry Macieja Pod-
biegło. Rybicki 2 minuty po wej-
ściu na boisku zarobił żółtą kart-
kę, a chwilę później za drugi faul 
otrzymał drugą żółtą i zaledwie 
po niespełna 4 minutach gry, mu-
siał udać się do szatni... Nowogar-
dzianie dopisali sobie kolejne trzy 
punkty i wciąż pozostają w walce o 
2. miejsce w ligowej tabeli. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Honorowo dograją sezon?
W sobotę (20 maja), o godzinie 13:00,  piłkarki Pomorzanina 
Nowogard powinny wybiec na boisko, aby powalczyć z Ener-
getykiem Junior Gryfino. Niestety ponownie zawodniczki z 
Nowogardu nie stawiły się na mecz w odpowiedniej liczbie. 
Energetyk wygrał walkowerem, a kobieca drużyny Pomorza-
nina powoli przechodzi do historii...

To nie tak miało wyglądać... Pił-
karki Pomorzanina można powie-
dzieć, że same wewnętrznie roz-
montowują zespół, który specjalnie 
dla nich został utworzony w 2013 
roku. Tym razem, ponownie sta-
ła grupa 9 piłkarek stawiła się na 
mecz u siebie na boisku. Nie pomo-
gły telefony do pozostałych zawod-
niczek i... prośby namówienia ich 
do gry. - To już staje się trochę żało-
sne... Prezes w piątek dzwonił do pił-
karek i prosił je o to, aby przyszły na 
mecz. To nie tak powinno wyglądać i 

ubolewam nad tym, że coś, na co tak 
długo pracowaliśmy, zostało zaprze-
paszczone - komentuje trener Paweł 
Błaszczyk. Jak udało nam się ustalić, 
we wtorek prezes Marcin Skórniew-
ski ma spotkać się z piłkarkami Po-
morzanina i porozmawiać o przy-
szłości kobiecej drużyny. Trener Pa-
weł Błaszczyk podkreśla, że ważne 
jest, aby honorowo dograć ten se-
zon do końca. O efektach rozmów 
poinformujemy w najbliższym wy-
daniu DN. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

ZSP współpracuje z 
pracodawcami 
W trakcie Dnia Otwartego Szkoły zaprezentowali się mło-
dzieży lokalni i regionalni praco-dawcy m.in. firma Drew-
pol, Autoneum, Grupa Polmotor autoryzowany diler samo-
chodowy Kia, Subaru, Nissan, Renault, Dacia.

Uczniowie klas III gim-
nazjum mieli możliwość 
porozmawiania i zapozna-
nia się ze specyfiką pracy 
w wybranych zawodach. 
Mogli również skorzystać 
z ofert praktyk propono-
wanych przez praco-daw-

ców.  Natomiast dla przy-
szłych absolwentów naszej 
szkoły pracodawcy ofero-
wali miejsca pracy.

Spotkanie zorganizowa-
ła Patrycja Sierżant dorad-
ca edukacyjno-zawodowy. 

red

Podsumowanie dwóch staży w ramach współpracy w projekcie 

pn. „Niemiecki staż- szanse na pracę masz”
W dniu 14 maja  2017 r. na zaproszenie Pana Starosty Tomasza Kulinicza i Dyrektora ZSP Jarosława Chudyka do Nowogardu przybyła delegacja przedsta-
wicieli organizacji partner-skiej ABU Berlin. Celem tej wizyty było podsumowanie działań we wspólnym projekcie finan-sowanym ze środków EFS w ra-
mach POWER „Niemiecki staż-szanse na pracę masz”.  

W dniu 14.05.2017 r. odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczy-
li Dyrektor ZSP Jarosław Chudyk, 
Pani wicedyrektor Beata Woźnica 
- Stanisławek, członek zarządu po-
wiatu goleniowskiego Pan An-drzej 

Siwy,  koordynator projektu Pani Jo-
wita Pawlak i jako tłumacz Pan Mi-
chał Daca z polskiej strony, ze stro-
ny partnera ABU ani prezes Pe-
tra Winklemann, koordynator pro-
jektów Pan Hans-Joachim Borchert 

oraz Pani Rosie Carow po powitaniu 
i omówieniu dotychczasowej współ-
pracy wszyscy udali się na zwiedza-
nie miasta. Następnie dyskutowano 
o różnicach w systemie kształcenie 
dualnego w Polsce i Niemczech.

W dniu 15.05.2017 r. o godz.9:00 
rozpoczęła się konferencja prowa-
dzona przez koordynatora pro-jektu 
Panią Jowitę Pawlak podsumowują-
ca dwa wyjazdy na staż, które odby-
ły się w dniach 08.01 do 04.02.2017 
r. grupa 18 uczniów oraz 05.03. do 
01.04.2017r. grupa 19 uczniów. Po 
prezentacji z obu staży u niemiec-
kich pracodawców dyskutowano 
na temat dalszej współpracy. Cała 
konferencja przebiegła w atmos-
ferze wspólnej wymiany doświad-
czeń w kształceniu dualnym orga-

nizacji part-nerskich a także podpi-
saniu Listu intencyjnego dotyczące-
go nowego projektu w ramach dzia-
łania 4.2 PO WER. Projektu w ra-
mach, którego osoby w wieku 18-

35 lat niepracujące, niekształcące się 
mogłyby podnieść swoje kwalifika-
cje zawodowe i odbyć 2 miesięczny 
staż w zakładach pracy na terenie 
Berlina.

Pani Patrycja Sierżant z przedstawicielką firmy Drewpol 

Gimnazjaliści z Przybiernowa 
poznawali naszą szkołę 
16 maja naszą szkołę odwiedziła grupa (50 osób) młodzieży z gimnazjum z Przybiernowa 
wraz z opiekunami. Odwiedziny miały na celu zapoznanie naszych gości z ofertą edukacyj-
ną naszej szkoły. 

Po ogólnej prezentacji oferty 
edukacyjnej szkoły przedstawio-
nej przez doradcę zawodowego 
Panią Patrycję Sierżant, młodzież 

zapoznała się ze szkołą, salami 
lekcyjnymi, pracowniami zawo-
dowymi oraz warsztatami szkol-
nymi. Drodzy gimnazjaliści! Za-

praszamy do naszej szkoły, u nas 
zdobędziecie konkretny zawód! 

OGłOSZenIe
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKłAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
 Kurs języka niemieckiego dla opiekunów 

osób starszych – BEZ KAUCJI! 
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BeZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATeRIMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;

Strona 1 z 4
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OGłO SZe nIA drob ne

ReKLAMA

FIRMA OKnO nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 665 458 942602 649 587

nIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 najlep-
sze ceny w nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość poło-
żona przy lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

• Sprzedam działki budowlane przy 
Asnyka o pow. 15 arów. 502 032 
422 

• Sprzedam dom w Resku o pow. 
ok. 300 mkw. z ogrodem 2500 
mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy 13 ar. 601 817 880

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	Karsku	przy	drodze.	691	664	
658

• Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 
026 406 

•	 Sprzedam	3	pokoje	I	piętro,	ład-
ne.	Ciekawa	oferta.	697	999	578	

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie 66,3m2 + garaż. 669 716 872

•  Wynajmę mieszkanie firmie, 7 
osób. 601 448 218 

• Sprzedam dom z lakalem na dzia-
łalność, cena 395 tyś zł. 609 541 
122 

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zam-
kowej. 508 948 888

• Kupię garaz w okolicach Ponia-
towskiego 11. 782 396 819

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
664 012 380 

• Poszukuje domu lub mieszkania 
do wynajęcia w okolicach Nowo-
gardu, Goleniowa lub Płot. 511 
246 678

• Do wynajęcia dwupokojowe, sa-
modzielne, bezczynszowe, z du-
żym garażem na ul. Radosława. 
Mile widziani pracownicy sezono-
wi. Cena do uzgodnienia. 514 145 
115 , 607 581 083 

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność 80m2. 609 24 58 16 

• Sprzedam działkę 80 arów obręb 
Warunkowo. 609 24 58 16 

•  Sprzedam działkę o pow. 0.29 
arów 9 km od Nowogardu media 
przy działce, Cena 31000. Tel. 669 
517 975

• Do wynajęcia kawalerka. 663 527 
041 

• Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowy 105 m2. 886 105 232 

• Do wynajęcia mieszkanie dla 
trzech osób z Ukrainy. 695 251 
802 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 668 927 296

•	 Sprzedam	działkę	6348	m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.
Tel. 730-096-281

•	 Sprzedam	mieszkanie	w	Wierz-
bięcinie	 66.3	 m2	 bezczynszowe,	
docieplone	+	garaż.	669	716		872

• Do wynajęcia dwa pokoje. 693 
715 990 

• Kupię lokal pod działalność, może 
być do remontu, do 30m2. Tel. 693 
694 747

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produk-
cji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 
782 

•	 Kupię stare samochody, moto-
cykle, motorowery. Tel. 790-716-
816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 
1.1 i chłodnicę do lublina. Tel. 88 
73 15 312

• Sprzedam audi a4 rok produk-
cji 1997, pojemność 1.6, przebieg 
160tys. Cena 4000 zł. 603 541 341 

• Opela zafira – a, rok produkcji 
2005, poj. Silnika 2000, automat, 
kolor srebrny metalik. 694 037 
999

• Sprzedam części Opel Astra rok 
produkcji 1996. 572 955 124

• Sprzedam Volkswagena Transpor-
tera, 1992, sprawny, disel. 781 864 
872 

• Sprzedam Ford Mondeo 2001r, 
uszkodzony silnik. 504 595 424 

• Kupię każdy samochód. Stan i 
marka bez znaczenia. 511 246 678 

• Sprzedam Ford Mondeo Combi 
1999 rok produkcji, beznyna 1.8, 
bardzo dobry silnik. Opłaty aktu-
alne. Tanio. 507 252 168

• Sprzedam alufelgi z oponami 15 
calowe, rozstaw śrub 5x108 (For-

d,Volvo). Stan idealny, opony 
195/65. Tel. 660 34 62 12

• Sprzedam Audi A4, rok produkcji 
1997, poj. 1.6, przebieg 160 tys. 
Cena 4000 zł. 603 541 341 

• Sprzedam Seicento S rok produk-
cji 99 poj. 1.1. stan dobry. 603 541 
341 

ROLnICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vi-

neta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 
– blaszak kompletna, opony 1200 
x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam łubin bialy. 782 490 930

• Kurki nioski, odchowane, powy-
żej 10 tyg, Żabowo 13. 91 39 106 
66, 502 530 452 

• Sprzedam ciągnik po remoncie 
C-330 z przyczepką wywrotką 
nową. 696 807 922 

• Sprzedam, wydzierżawię łąkę w 
Jenikowie 1,5 ha.Tel. 601 780 470 

• Sprzedam rozrzutnik obornika, 
przegrabiarkę, lejek, sadzarkę i 
inne. 661633 977 

• Sprzedam krowy z cielakami. 730 
031 128 

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki 
Vinety. 799 307 974 

•	 Sprzedam	 kura	 nioska	 LER-
HORN	 20	 tygodniowe.	 660	 970	
408	

 USłUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-

KI, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW,	 WYKŁADZIN,	
TAPICERKI	MEBLOWEJ	SA-
MOCHODOWEJ/	 SKÓRZA-
NEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	 PO-
ŚCIELI	WEŁNIANEJ	/	LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZ-
CZENIE	FUG.TEL.604	373	143	
,	794	229	083.

• MOnTAŻ MeBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USłUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwa-
cja	okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Usługi	księgowe	tanio	i	rzetelnie.	
Tel.	726	601	608	

•	 Kapitał	 początkowy,	 deklaracje	
VAT	 i	 rozliczenia	 PIT.	 726	 601	
608	

• Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 POLVAN ocieplenia budynków, 
szpachlowanie, zwycięzca kon-
kursu na najlepszy blok. Tel. 731 
517 928 

•	 Projety	wod-kan	+	geo-
dezja.	 tel.	 609	 250	 383	
geo-	 gIS-	 Projekt	 SP	 z	
o.o.

•	 Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ślusarsko-spawalnicze. Tel. 
722 154 477

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

•	 Dachy, ocieplenia . 660 870 108 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24	Opiekunki	do	
Niemiec,	wymagany	 j.	 niemiec-
ki	komunikatywny,	zarobki	net-
to	 do	 1500	 euro/mies.,	wyjazdy	
od	zaraz,	sprawdzone	oferty,	le-
galnie	737	451	825,	737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-740-
304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Lewiatan na 1/2 
etatu, ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 
91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Przyjmę do pracy przy hodowli 
bydła. 608 647 119 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

•	 Poszukuje płytkarza (z doświad-
czeniem) prawo jazdy kat.B, pra-
ca w Niemczech na umowę. 539 
523 531 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch po-
mocników. Tel. 508 290 657

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. Tel. 695 788 100

• Zatrudnię murarza. 504 595 
424 

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzą-
tania domu. 603 688 266

•	 Zatrudnię pracownika na fermę 
drobiu (Redło). 502 562 378

•	 Zatrudnię mężczyznę do nale-
wania paliwa na stacji paliw. 693 
521 211 

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 
897 368 

•	 Zlecę wykonanie ocieplenia po-
koju na poddaszu. 788 685 194 

• Firma Okno nowogard zatrud-
ni monter stolarki PCV. Mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B. 663 
600 601

• Masz prawo jazdy kat. B, je-
steś dyspozycyjny w weeken-
dy, chcesz sobie dorobić, za-
dzwoń. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizze-
ri Fantazja. Tel 509 411 799, 91 
39 20 750

Inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 
182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO MAn BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłAD JAZDY BU SóW
InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejpo przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym 
stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową ku-
pię. 600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel 91 39 
23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki tuje, 

szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 
106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowe-
go + siatka. Cena do uzgodnienia. 
733 794 989

•	 Sprzedam :Laptop Lenovo - 299 
zł, Kamera leśna 10MP Nowa - 420 
zł., Odkurzacz - Dmuchawę do li-
ści - 199 zł. Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam skuter inwalidzki marki 
Strider używany. Tel. 609 925 161 

•	 Sprzedam używaną bieżnię elek-
tryczną, stan jak nowa, cena do 
uzgodnienia, Tel. 502 385 935

•	 Sprzedam okna dachowe używa-
ne i opony 13stki. 531 937 832 

•	 Sprzedam drzewka tuje od 
0.50cm  do 2m. 607 580 172 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z 
pilotem. 697 972 751

•	 Sprzedam komplet mebli mło-
dzieżowych cena do uzgodnie-
nia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Owczarek niemiecki 1,5 z rodo-
wodem, długowłosy, pięknie wy-
barwiony, czujny. 91 39 21 828

•	 Stare auta, motocykle, rowery, 
motorowery, cześci, literaturę ku-
pię. 600 182 682 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Wojciech Balejko przegrywa w Ciechanowie

Olimpijczyk za mocny
W sobotę (20 maja), w Ciechanowie odbyła się 73 Gala PLMMA. W jednej z głównych walk, 
na przeciw siebie stanęli były olimpijczyk Szymon Kołecki oraz reprezentant Nowogardu 
Wojciech Balejko. Nasz zawodnik przegrał ten pojedynek w pierwszej rundzie przez TKO. 

Szymon Kołecki to były sztangista, 
który podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie wywalczył złoty medal, nato-
miast podczas Igrzysk w Sydney cieszył 
się ze srebrnego krążka. Po zakończeniu 
kariery, próbuje swoich sił w PLMMA. 
Przed walką z Wojtkiem Balejko miał na 
swoim koncie tylko jeden pojedynek, w 
którym po 30 sekundach pokonał swo-
jego rywala. Zawodnik z Nowogardu 
był, zatem o wiele bardziej doświadczo-
ny w ringowych bojach i miał być trud-
ną przeszkodą dla Kołeckiego. Począ-
tek walki mógł na to wskazywać, Balej-
ko starał się zadawać pojedyncze ciosy 
w stójce, zdołał nawet trafić Kołeckiego, 
który po pewnym czasie z furią ruszył 
na zawodnika z Nowogardu. Balejko nie 

dał rady odeprzeć naporu silniejszego 
rywala, który w końcu sprowadził go do 
parteru. Będąc w uprzywilejowanej sy-
tuacji, Szymon Kołecki zasypał miesz-
kańca Nowogardu serią ciosów młotko-
wych, a sędzia zmuszony był przerwać 

walkę, wobec niebroniącego się Woj-
ciecha Balejki. Dla zawodnika Wataha 
Krav-Maga Szczecin była to ósma po-
rażka w formule MMA. Wojciech Balej-
ko do tej pory wygrał 4 pojedynki. 

KR

Startowali w Pruszkowie i Kołobrzegu

Udane starty Chrabąszczy
W dniach 14-16 maja, młodzi kolarze z klubu Chrabąszcze Nowogard, wystąpili w sumie 
na dwóch imprezach. Najpierw w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Ko-
larskich w kolarstwie torowym. Następnie w Kołobrzegu podopieczni Ryszarda Posackie-
go wystartowali w Mini Bałtyk-Karkonosze Tour.  

Mistrzostwa na torze w Prusz-
kowie

W dniach 14-15 maja, na torze 
kolarskim w Pruszkowie rozegra-
ne zostały Mistrzostwa Polski Szkó-
łek Kolarskich. Zawodnicy z Nowo-
gardu zaprezentowali się w dwóch 
konkurencjach. Najpierw w wyści-
gu na 250 metrów ze startu lotnego, 
medal wywalczył Hubert Grygow-
ski. Kolarz z Nowogardu uzyskał 
czas 17:002, dzięki czemu mógł cie-
szyć się z brązowego krążka. Zwy-
ciężył Dominik Ratajczak z Olsz-
tyna, przed Radosławem Laskow-
skim z Rogóźna. Drugi z naszych 
reprezentantów - Norbert Stroj-
ny, również zaprezentował się z do-
brej strony, plasując się w czołówce. 
Norbert Strojny ukończył swój start 
z czasem 18:142 i ostatecznie zajął 

7. pozycję. Drugą konkurencją, w 
której startowali nowogardzianie 
był wyścig punktowy. Tym razem 
podopieczni Ryszarda Posackiego 
nie zdołali wywalczyć medali. Naj-
wyżej sklasyfikowany był Norbert 
Strojny, który ukończył swój start 
z 6 punktami, zajmując 5. miejsce. 
Hubert Grygowski nie zgromadził 
punktów i uplasował się na 8. miej-
scu, w stawce 18 kolarzy. 

Kryterium uliczne w Kołobrze-
gu

Ruszył już międzynarodowy wy-
ścig kolarski Bałtyk-Karkonosze 
Tour, który jeszcze nie tak daw-
no przeprowadzany był również w 
Nowogardzie. Wówczas, w naszym 
mieście organizowano imprezę to-
warzyszącą - kryterium uliczne dla 
młodych kolarzy. Taki Mini Bałtyk-

-Karkonosze zorganizowano w Ko-
łobrzegu, we wtorek (16 maja). No-
wogard reprezentowało w sumie 9 
młodych kolarzy, w różnych kate-
goriach wiekowych. Najwięcej ra-
dości swojemu trenerowi sprawi-
li Młodzicy, zajmując całe podium. 
Pierwsze miejsce zajął Jacek Fecak, 
uzyskując czas 19:07:25. Na drugim 
stopniu podium stanął Hubert Gry-
gowski z wynikiem 19:08:15, z ko-
lei na trzecim miejscu uplasował się 
Norbert Strojny, z czasem 19:10:00. 
W kategorii Żakinie z dobrej stro-
ny zaprezentowała się Alicja Fecak. 
Młodziutka kolarka z Nowogardu 
pokonała trasę z czasem 13:02:45 i 
zajęła 6. miejsce. W kategorii Żak 
startowało aż 5 kolarzy z Nowogar-
du. Najwyżej sklasyfikowany został 
Mateusz Krugły, który uzyskał czas 
14:18:56 i otarł się o podium, zaj-
mując 4. miejsce. Na 6. miejscu ry-
walizację zakończył Filip Kowal-
ski, z kolei na 9. pozycji uplasował 
się Maciej Buriak. Miłosz Babirec-
ki zakończył wyścig na 13. miejscu, 
natomiast Maciej Kolasiński został 
sklasyfikowany na 18. pozycji. 

KR

Wojciech Balejko przegrał przez TKO w pierwszej rundzie swój pojedynek z Szymo-
nem Kołeckim

Trener Ryszard Posacki przekazuje ostatnie wskazówki, od lewej - Jacek Fecak, Hubert 
Grygowski i Norbert Strojny



Nasza ostatnia rozmowa 
ze Zbigniewem Wodeckim

Zacznijmy  
od Bacha

POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

Czeka aż zgłosi się ktoś z partii?  •   Uwaga! OszUkUją w sprawie ul. Pileckiego
Mama na kilku etatach   •  NFz odpowiada na skargę pacjenta

reklaMa reklaMa

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

VERBIOHUMUS 
           – 45 zł/netto/tonę z dostawą
STROHHUMUS 
           – 33 zł/netto/tonę z dostawą
OBORNIK BYDLĘCY 
           – 40 zł/netto/tonę z dostawą

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Czytaj s. 10

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

kobiecie z trójką 
dzieci grozi eksmisja 

Płaci za długi 
swojego
byłego męża s. 3

Dramat na „szóstce” 
k. Żabowa

Zginął 
kierowca

s. 2
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W skrócie Dramat na „szóstce” k. Żabowa

Zginął kierowca, a jego żona 
trafiła do szpitala 
Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło w miniony wtorek, 23 maja, na drodze 
krajowej nr 6, pomiędzy Wojcieszynem a Żabowem. Śmierć na miejscu poniósł kierowca 
samochodu osobowego, obywatel Niemiec, który z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn 
zderzył się czołowo z autobusem. 

Do zdarzenia doszło kilkana-
ście minut po godz. 9: 00. Kie-
rujący samochodem osobowym 
marki Opel Corsa 85-letni Klaus 
S., zmierzając w kierunku Nowo-
gardu, nagle zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzył się czołowo 
z prawidłowo jadącym autobusem. 

- W wyniku zderzenia kierują-
cy samochodem osobowym poniósł 
śmierć na miejscu. Pasażerka po-
jazdu 80-letnia Ursula S. Lat.80 
(Niemcy) została przewieziona do 
szpitala w Nowogardzie na obser-
wacje - informuje st. asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. Jak nam 
wiadomo poszkodowana to żona 

kierowcy, który zginął w wypad-
ku. Kobieta opuściła nowogardzki 
szpital na drugi dzień po zdarze-
niu, w dobrym stanie. 

Cała akcja była niezwykle dra-
matyczna. Autokar, którym na 
Mazury podróżowało 40 obywate-
li Niemiec, zawisł na skarpie, przy 
torach kolejowych. Było ryzyko, że 
przechyli się na torowisko. Dlate-
go strażacy podparli z obu stron 
pojazd, a pasażerów wyprowadzo-
no z wnętrza pojazdu przez przed-
nią szybę. Na szczęście wszyscy 

bezpiecznie opuścili autobus.  Ża-
den z pasażerów, ani też kierowca 
autokaru, nie odnieśli obrażeń. 

Pasażerowie zostali otocze-
ni opieką. Przygotowano dla nich 
schronienie w namiocie ratunko-
wym, gdzie oczekiwali na przyjazd 
autokaru zastępczego, który jechał 
z Koszalina. 

W akcji ratunkowej wzięło 
udział kilka zastępów straży po-
żarnej, z Goleniowa, Nowogardu, 
oraz OSP z terenu naszej gminy. 
Na miejscu pracowały także służ-
by pogotowia ratunkowego, a przy 
drodze w gotowości stał śmigło-

wiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Policja zorganizowa-
ła objazd. Przez kilka godzin ruch 
kierowany był bocznymi drogami 
Żabówko i Jarchlino. Zamknięta 
była też w obu kierunkach obwod-
nica Nowogardu. 

Okoliczności zdarzenia, na zle-
cenie Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie, prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie. Nieoficjal-
nie wiadomo, że kierowca samo-
chodu osobowego, który spowo-
dował wypadek, mógł zasłabnąć 
za kierownicą, lub się zagapić. 

MS, DŚ

Pasażerowie opuścili autokar za pomocą drabiny przez przednią szybę. Na szczęcie 
pojazd nie spadł na torowisko

Zmiażdżona Corsa, którą podróżowało małżeństwo z Niemiec. Niestety jej kierow-
ca zginął na miejscu

Świadkowie wydarzeń w trakcie rozmowy z prokuratorem i policją. W oddali pozo-
stali pasażerowie, oczekujący na przyjazd zastępczego autokaru

Na miejscu zdarzenia, w pełnej gotowości czuwał śmigłowiec LPR

Wczoraj, tj. 25 maja, drogowcy załatali uciążliwą dla kierowców dziurę, 
jaka powstała przy krawędzi ulicy Boh. Warszawy, na wysokości skrzy-
żowania z ul. 15 Lutego. Dziur jednak na naszych ulicach nie brakuje, a 
ich usuwanie najwyraźniej odbywa się w kratkę. Tak jak miało to ostat-
nio miejsce na ul. Gen. J. Bema. Na prostym odcinku drogi problem znik-
nął, jednak przy zjeździe na osiedle dziury jak były, tak są. A wystarczy-
ło przejść się kawałek i je załatać, skoro pracownicy i tak już byli w tym 
miejscu. DŚ

Częściowo odkryta stu-
dzienka telekomunikacyj-
na stwarza poważne za-
grożenie przy ul. Banko-
wej, tuż przy wjeździe na 
parking przed bankiem. 
Mieszkańcy za pośrednic-
twem DN zwracają się do 
odpowiedzialnych za ten 
stan rzeczy, by studzien-
kę przykryć tak jak się na-
leży. MS

08 maja 2017 roku , klasy V C i V D ze SP nr 1 wyruszyły na cztero-
dniową wycieczkę do Wrocławia pod opieką wychowawców: pań Mal-
winy Nowak i Danuty Plichty. W opiece pomocne były również mamy 
uczniów p. Iga Błażewicz, i p. Monika Staszak. Podczas wycieczki zwie-
dzili m.in. Rynek Główny Wrocławia, Ostrów Tumski z Katedrą Św. Jana. 
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Panoramy Racławickiej. W 
Małej Rotundzie Panoramy dzieci obejrzały makietę „Bitwy pod Racła-
wicami”. Zobaczyły również słynne dzieło malarza Jana Styki i Wojcie-
cha Kossaka. Udali się także na najwyższy budynek SKY TOWER i punkt 
widokowy mieszczący się na 49 piętrze. Nie zabrakło także wyjścia do 
wrocławskiego ZOO. W czasie wycieczki zwiedzili też Muzeum Motory-
zacji w Topaczu oraz jeden z najpiękniejszych zamków na Dolnym Ślą-
sku - Zamek Piastów. Punktem kulminacyjnym było Hydropolis – Mu-
zeum multimedialne, w którym mogli dowiedzieć się wszystkiego na te-
mat wody. DŚ
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklaMa

reklaMa reklaMa

reklaMa

kobiecie z trójką dzieci grozi eksmisja 

Płaci za długi swojego byłego męża 
Grażyna Kornacka z Kikorzy wraz z dziećmi może zostać bez dachu nad głową. Komornik zlicytował jej mieszkanie za długi byłego męża. Kobieta bezsku-
tecznie szukała pomocy w sądzie. Zawnioskowała też do gminy o przyznanie lokalu zastępczego, ale władze twierdzą, że nie mają żadnych wolnych miesz-
kań. Uspakajają jednak, że nie zostawią jej bez pomocy. Pytanie tylko, czy dotrzymają słowa? 

Przeszło 7 lat temu mąż pani 
Grażyny wyjechał za granicę, 
żeby zarobić pieniądze na życie. 
Nie wrócił, przestał się kontak-
tować ze swoimi bliskim. Zosta-
wił rodzinę, a także dług w ban-
ku na kwotę 5 tysięcy złotych. 

- Nie wiedziałam o tym, że on 
ma zaległości w banku. Nigdy mi 
nie dawał żadnej kary do ban-
komatu. Nie miałam pojęcia, że 
on ma tam jakieś konto, a teraz 
zostanę wyrzucona z dziećmi za 
to na ulicę– mówi łamiącym się 
głosem kobieta, z którą rozma-
wiamy pod nieobecność dzie-
ci. – Nie chciałam przy dzieciach 
rozmawiać. Nie chcę, żeby się 
martwiły – mówi kobieta. 

Dług męża urósł do 16 tys. zł. 
Ponieważ małżeństwo nie miało 
rozdzielności majątkowej, a ko-
mornik nie zdołał odzyskać pie-
niędzy od mężczyzny, bank za-
żądał spłaty zaległości od pani 
Grażyny. Kobieta niestety nie 
miała pieniędzy by to zrobić. Nie 
stać jej było również na spłace-
nie długu w ratach. Wierzyciel 
złożył więc wniosek, aby komor-
nik odzyskał zadłużenie sprze-
dając mieszkanie, które nale-
ży również do p. Grażyny.  Lo-
kal został ostatecznie sprzedany 
za 35 tys. zł, a kupiła je sąsiad-
ka kobiety. Stało się tak, chociaż 
kobieta podpisała ugodę z firmą 
windykacyjną i ostatecznie dług 
męża spłaciła w całości. Do koń-
ca wierzyła, że mieszkanie bę-
dzie jej. Kilka miesięcy temu wy-
konała nawet remont elewacji. 

- Spłacałam dług, a firma win-
dykacyjna cały czas mówiła mi, 
że mieszkanie będzie moje. Dla-
tego w październiku ociepliłam 
ściany, żeby oszczędzić na ogrze-
waniu. Niestety oszukano mnie, a 
mieszkanie w końcu sprzedał ko-
mornik - mówi mieszkanka Ki-
korzy. 

Pani Grażyna przy wsparciu 
prawnika próbowała na wszel-
kie sposoby się bronić. Niestety 
sąd nie zgodził się na umorzenie 
postępowania egzekucyjnego i 
utrzymał w mocy fakt sprzedaży 
lokalu w drodze licytacji. Nowy 
właściciel mieszkania zażądał 

więc, aby pani Grażyna opuści-
ła lokal i zapłaciła 800 zł z tytu-
łu „bezprawnego” użytkowania 
lokalu. Kobiety na to nie stać, a 
wyprowadzić się nie ma gdzie. 

- W domu została jeszcze trójka 
dzieci w wieku szkolnym. Ja pra-
cuję dorywczo. Nie stać mnie jed-
nak, żeby płacić tak duży czynsz. 
Poza tym, gdzie ja mam pójść, na 
ulicę - mówi pani Grażyna. 

Gdyby dostała alimenty 
Sprawa jest podwójnie bulwer-

sująca. Otóż kobieta być może 
nigdy nie znalazłaby się w ta-
kiej sytuacji, gdyby otrzymywała 

od gminy alimenty, których pła-
cenia przez lata unikał jej mąż. 
Chodzi o kwotę 2 tys. zł mie-
sięcznie. Mężczyzna skutecznie 
ukrywał się przed komornikiem, 
i nie płacił ani złotówki. W takiej 
sytuacji rodzina powinna otrzy-
mywać pieniądze z funduszy ali-
mentacyjnego. Urzędnicy twier-
dzą jednak, że pieniądze się ro-
dzinie nie należą, bo nie wpłynął 
od nich odpowiedni wniosek. 
Pani Grażyna jest innego zda-
nia i oczekuje od gminy spłaty 
zaległych pieniędzy. Kwota sięga 
przeszło 70 tys. zł z odsetkami - 

wyliczył reprezentujący kobietę 
prawnik. Dopiero od niedawna 
gmina zaczęła wypłacać kobiecie 
tysiąc złotych miesięcznie, ale to 
z tytułu bieżących zaległości ali-
mentacyjnych męża. Co z resz-
tą kwoty? Na to pytanie w gmi-
nie odpowiedzi nie uzyskaliśmy. 

- Gdybym dostała te pienią-
dze, to bym odkupiła to mieszka-
nie, zwłaszcza, że komornik musi 
mi oddać pieniądze ze sprzeda-
ży mieszkania, bo przecież spłaci-
łam dług. A tak, co ja mam dzie-
ciom powiedzieć, że nie będzie-
my mieli, gdzie mieszkać? - pyta 
zrozpaczona p. Grażyna.

Gmina na razie mediuje 
Zdesperowana kobieta szu-

ka pomocy w gminie. Złożyła 
wniosek o przyznanie lokalu za-
stępczego. W ostatnich dniach 
otrzymała informację, że gmi-
na Osina nie dysponuje wolny-
mi lokalami. W rozmowie z DN, 
wójt Krzysztof Szwedo, zapew-

nia jednak, że urzędnicy nie po-
zwolą, by kobieta wylądowała z 
dziećmi na przysłowiowym bru-
ku. 

- Mamy zaledwie 7 lokali, a te 
są zajęte. Nie stać nas też na bu-
dowę nowych mieszkań. Poza 
tym nie tylko pani Grażyna ocze-
kuje na przyznanie mieszkania. 
Osób w tak trudnej sytuacji jest 
więcej. Musieliśmy, zatem odpi-
sać w taki sposób. Zapewniam 
jednak, że nie dopuścimy do sytu-
acji, żeby pani Grażyna z dzieć-
mi została bez dachu nad głową. 
Mamy jeszcze kilka możliwości, 
by pomóc tej pani i zamierzamy z 
nich skorzystać – zapewnia wójt 
gminy, Krzysztof Szwedo. 

Urzędnicy doskonale zdają so-
bie sprawę, że muszą zapewnić 
kobiecie i jej dzieciom mieszka-
nie. W innym przypadku będą 
musieli płacić odszkodowanie, 
a to z pewnością najmniej opła-
calne rozwiązanie z punktu wi-
dzenia budżetu Osiny. Dlate-
go gmina podejmuje mediacje z 
nowym właścicielem nierucho-
mości, w którym przebywa pani 
Grażyna. Pojawił się nawet po-
mysł, aby podpisać umowę naj-
mu mieszkania, tak by kobie-
ta mogła tam spokojnie miesz-
kać, a część kosztów z tego ty-
tułu pokrywałaby gmina. Na ra-
zie jednak do żadnego kompro-
misu nie doszło. Kobieta boi się, 
że za kilka miesięcy może zostać 
z lokalu eksmitowana i wciąż li-
czy na pomoc urzędników. Teraz 
wszystko jest w ich rękach. 

Jak nieoficjalnie dowiedział 
się DN, sytuacją p. Grażyny i jej 
dzieci zainteresował się również 
Rzecznik Praw Obywatelskich. 

O losach p. Grażyny i jej dzie-
ci będziemy informować na bie-
żąco. 

        Marcin Simiński 

Pani Grażyna Kornacka, 
boi się, że straci dach nad głową

To mieszkanie na parterze zlicytowano, bo mąż nie spłacił długu
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kolejny konkurs na kierownika zBk 

Czeka aż zgłosi się ktoś z partii? 
Trwają istne „poszukiwania” kierownika Zarządu Budynków Komunalnych. Drugi konkurs na to stanowisko, również nie zakończył się pozytywnie. Tym 
razem swoje aplikacje także złożyło aż pięciu kandydatów, ale zdaniem gminy żaden „nie uzyskał wymaganej liczby punktów”. A może chodzi o to, że ża-
den z nich bynajmniej nie jest zwolennikiem SLD?

Urząd Miejski poszukuje kie-
rownika ZBK, (obecnie jed-
nostką tą kieruje, na zasadzie 
p.o. Grażyna Grosika). Pierwszy 
konkursu odbył się w kwietniu. 
Wówczas informowaliśmy, że 
swoje kandydatury na kierow-
nika ZBK zgłosiło pięciu kandy-
datów. Ostatecznie jednak bur-
mistrz nie zdecydował się na za-
trudnienie żadnego z nich. W 
oficjalnym komunikacie poin-
formowano, iż „Urząd Miejski w 
Nowogardzie informuje, że na-
bór na stanowisko kierownika 
Zarządu Budynków Komunal-
nych w Nowogardzie nie wyłonił 
kandydata na wskazane stano-
wisko. Kandydaci na wolne kie-
rownicze stanowisko urzędnicze 
nie uzyskali łącznie z testu i roz-
mowy kwalifikacyjnej wymaga-
nej liczby punktów”. Ogłoszo-
no kolejny konkurs. Do 5 maja 
kandydaci mieli czas na złożenie 
kompletu dokumentów. Znów 
zgłosiło się pięć osób, w tym 
m.in. ponownie Marek Krzy-
wania, były radny kilku kaden-
cji, Przewodniczący RM i Marek 

Antczak, wieloletni zastępca kie-
rownika miejskiego wydziału ar-
chitektury. Były też kandydatury 
spoza Nowogardu. W zeszłym 
tygodniu odbył się test i rozmo-
wy kwalifikacyjne. I znów UM 
poinformował, że żaden z kan-
dydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby punktów. Oceniła to ko-
misja w składzie: Krzysztof Ko-
libski, zastępca burmistrza, Mar-
cin Marchewka, skarbnik gminy 
i Dagmara Piasecka, kadrowa w 
urzędzie. 

a może czeka na kolesia z 
partii? 

Tym samym Zarządem Bu-
dynków Komunalnych będzie 
nadal kierowała w zastępstwie 
Grażyna Grosika. Na razie nie 
ogłoszono kolejnego terminu 
konkursu. Pytanie tylko, czy w 
ogóle jest sens to robić, skoro 
przy tak dużym zainteresowaniu, 
burmistrz nie znalazł odpowied-
niego kandydata na to stanowi-
sko. Zwłaszcza, że jak nam wia-
domo, niemal wszyscy kandyda-
ci mieli doświadczenie w pracy 

w samorządzie, spełniali też po-
zostałe kryteria konkursu (wy-
kształcenie, znajomość przepi-
sów). W poprzednich latach de-
cyzje kadrowe burmistrzowi szły 
„gładko”, zwłaszcza, gdy chodzi-
ło o zatrudnianie partyjnych ko-
legów z SLD. Tak było chociażby 
z osobą Karola Brzeczka, który 

znalazł pracę w naszym ratuszu, 
a nawet został z miejsca zastępcą 
kierownika w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa, nie posiadając 
żadnego doświadczenia w pracy 
w urzędach, tym bardziej na kie-
rowniczym stanowisku. Wystar-
czyło tylko, że aktywnie wspie-

rał Czaplę i całe nowogardz-
kiego SLD w wyborach, pró-
bując uzyskać mandat społecz-
ny. Tak samo było w przypadku 
wiceburmistrza Krzysztofa Ko-
libskiego. Ten za wsparcie Cza-
pli i jego listy wyborczej jesz-
cze w wyborach w roku 2010, w 
nagrodę został szefem Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich w UM 
w Nowogardzie, a później, po 
odejściu Damiana Simińskiego, 
zastępcą R. Czapli. Takich przy-
kładów można mnożyć i dotyczą 
one nie tylko samego urzędu, 
ale także jednostek mu podle-
głych, w tym niestety szkół. Nie 
mówiąc już o RXXI w Słajsinie, 
gdzie aż roi się od nazwisk bli-
sko związanych z obecnym bur-
mistrzem Nowogardu i jego po-
litycznym mentorem Antonim 
Bielidą. 

Czyżby i tym razem trwa-
ły poszukiwania kogoś z kręgu 
SLD, komu jeszcze trzeba się od-
wdzięczyć za polityczny sojusz i 
dać robotę w ZBK? 

Marcin Simiński

Trwają istne poszukiwania odpowiedniego kandydata na kierownika ZBK. Na ra-
zie, nie zgłosił się ten idealny

Doniesienia z terenów budowlanych burmistrza  

Dlaczego w Karsku aż 30 procent nie chce kanalizacji?
Znakomita nowogardzka władza prowadzi kolejne, realizowane za publiczne pieniądze, działanie. Według opublikowanych hucznie wyników tzw. konsul-
tacji społecznych, mieszkańcy Karska potwierdzili w 70 procentach, że chcą u siebie kanalizacji.  

Można przyjąć z dużą dozą 
pewności, że gdyby w jakiejkol-
wiek wiosce w naszej Gminie, w 
której nie ma kanalizacji spyta-
no jej mieszkańców, Czy chcą, 
aby Gmina wykonała u nich taką 
infrastrukturę? - to prawie wszy-
scy byliby „Za”. Dlaczego więc 
burmistrz Nowogardu marnu-
je pieniądze gminne i organi-
zuje konsultacje zadając pyta-
nie, na które padnie znana po-
nad wszelką wątpliwość odpo-
wiedź? (czyli pytanie retorycz-
ne). Otóż zapewne dlatego, aby 
dać odpór doniesieniom „miej-
scowej prasy”, jak to określił w 
swoim liście do mieszkańców 
Karska. To mieszkańcy Karska 
bowiem mieli, jak można sądzić 
z tonu tegoż listu, poprzez wy-
rażenie (oczywistego jak wspo-
mnieliśmy) poparcia dla budo-
wy u siebie kanalizacji, wymie-
rzyć gazecie naszej solidne la-
nie za to, że wyraziła poważne 
wątpliwości dotyczące (lansowa-

nej ostatnio z wielkim przyspie-
szeniem) przez burmistrza hie-
rarchii potrzeb w zakresie ko-
lejności wykonywania na tere-
nie Gminy infrastruktury kana-
lizacyjnej. A zwłaszcza miesz-
kańcy Karska mieli udowodnić 
wszystkim obywatelom Gminy, 
że to ich oczekiwanie jest pod-
stawowym powodem postawie-
nia na pierwszym miejscu w no-
wej hierarchii właśnie inwestycji 

w Karsku, kosztem innych miej-
scowości. I to takich miejscowo-
ści i terenów znacznie bliżej po-
łożonych zwartej miejskiej zabu-
dowy (także dostępu do istnie-
jących łączy) jeszcze niedawno 
planowanych wcześniej do wy-
konania tych inwestycji, mniej 
kosztownych (w Karsku ko-
nieczna jest przepompownia) i 
bardziej opłacalnych podatkowo 
(już obecnie trwają tam inwe-

stycje). Oczywiście w tym zapa-
le burmistrza do budowania na-
gle kanalizacji w Karsku nie miał 
żadnego znaczenia fakt (ujaw-
niony przez DN), że właśnie 
w obrębie Karska burmistrz 
prywatnie nabył ponad 2 ha zie-
mi, na której zgodnie z wnio-
skiem złożonym w Gminie ma 
zostać wytyczonych 15 działe-
czek pod zabudowę jednoro-
dzinną.  To wynik referendum 

w Karsku miał, i w tym ostatnim 
temacie także, zamknąć  gazecie 
„buzię”. Mieszkańcy Karska acz 
w większości, w tzw. konsulta-
cjach, opowiedzieli się „za” bu-
dową u nich kanalizacji to jed-
nak nie był to wynik, którego na-
wet my się spodziewaliśmy, czy-
li ponad 90 procent, (taki ponad 
90 procentowy wynik padłby za-
pewne w wielu innych miejsco-
wościach).  Dlaczego więc tu tyl-
ko 70 procent?  Otóż w Karsku 
jest wielu takich, co sobie po-
liczyło – czy im się to opłaca?  
Nie od dzisiaj wiadomo, że wie-
lu mieszkańców tej wsi problem 
kanalizacyjny rozwiązało inwe-
stując w przydomowe szamba. 
Te są dzisiaj i stosunkowo ta-
nie i wydajne i mogą być eks-
ploatowane przez dziesięciole-
cia (wykonane z tworzyw). Tym 
co liczą, a nie słuchali bałamuc-
twa pewnie wyszło – nam się nie 
opłaca.         

sm

Widok na Karsk od strony Dąbrowy
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kartka z historii - 25 maj 1948 r.

Mamy u nas ulicę 
Rtm. W. Pileckiego
25 maja 1948 roku, w więzieniu mokotowskim przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie został zamordowany Rtm. Witold 
Pilecki. Wcześniej poddany brutalnemu śledztwu, podczas 
którego był torturowany np. zerwano mu paznokcie. 

To dlatego Pilecki napisał w 
grypsie z komunistycznego wię-
zienia: „Mnie tu wykończy-
li. Oświęcim przy tym to była 
igraszka”. Tak właśnie komuni-
styczna władza postąpiła z czło-
wiekiem, który w czasie wojny 
na ochotnika zgłosił się do wy-
konania misji Polskiego Państwa 
Podziemnego - dał się złapać 
Niemcom po to, aby wsadzili go 
do Oświęcimia, gdzie nie tylko 
przygotował oczekiwany przez 
AK raport o sytuacji w obo-
zie, ale założył komórkę oporu!  
Cześć pamięci bohatera w dniu 
rocznicy jego śmierci! 

ms

PS. 
 Od miesiąca mamy w No-

wogardzie, decyzją Rady Miej-
skiej, ulicę Rtm. W. Pileckiego. I 
to jest oczywisty powód do dumy 
dla naszej społeczności. Ale do-
chodzą do nas informacje, że ja-
cyś potomkowie ideowi czerwo-
nej zarazy chcieliby jeszcze coś 
w sprawie namieszać.  Czy już 
nawet odrobiny wstydu i mini-
mum przyzwoitości nie posia-
dacie?  Nie dość, że bohater, pa-
triota, wzór do naśladowania dla 
każdego Polaka został pozbawio-
ny (w swojej Ojczyźnie, za którą 
walczył) okrutnie i niesprawiedli-
wie życia, to nadal dzisiaj chcecie 
pozbawiać go należnej mu jak ni-
komu innemu czci! Hańba!

„zaprawa” przed sezonem kąpielowym

Teraz to już starczy zwykły deszcz  
Jak pokazała sytuacja z minionej środy nie potrzeba już ulewy, ale wystarczy zwykły deszcz, aby nad jeziorem wybiła ze studzienek kanalizacyjnych śmier-
dząca breja podążając ochoczo w stronę wesołej fontanny i dalej zasilając wody spragnionego g…a jeziora. 

Jak jeszcze UM nie wydał po-
nad 2 mln zł na ( według bur-
mistrza i jego służb) likwida-
cję zjawiska wylewów z kana-
lizacji miejskiej to, aby taka sy-
tuacja wystąpiła potrzebna była 
rzęsista ulewa. Dzisiaj, gdy te 
duże pieniądze wydano i nawet 
wielokrotnie trąbiono o sukce-
sie „działań podjętych przez 
burmistrza” wystarczy już tyl-
ko stały zwykły opad, aby śmier-
dząca breja z kanalizacji zaczęła 
podążać ochoczo w stronę weso-
łej fontanny i dalej zasilać wody 
spragnionego g…a jeziora. I to 
oczywiście w przededniu sezonu 
kapieliskowego na nowogardz-

kiej uroczej plaży obleganej 
przez rodziny z dziećmi i oble-

wanej zaprawionymi już woda-
mi wspaniałego jeziora. Od lat 

piszemy za ludźmi, którzy znają 
się na rzeczy, co należałoby zro-

bić, aby zlikwidować problem. I 
to zlikwidować nawet za mniej-
sze pieniądze aniżeli te, które już 
wywalono na nieskuteczne w tej 
sprawie tzw. „rozdzielanie ka-
nalizacji sanitarnej od ogólno-
spławnej”.  I od lat zamiast wy-
ciągania wniosków i adekwat-
nej do istoty problemu reakcji, 
mamy próżne wyrzucanie pu-
blicznego i kolejną propagan-
dę sukcesu oraz wrzask komu-
szych zastępów - Czapla na bur-
mistrza do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

sm 
...uff, nareszcie przestało podać  Studzienka przy SM Gardno w trakcie deszczu...

Załatali dziury przed remontem generalnym

„Betonowa” logika, która  powala 
Na ulicy Żeromskiego dokład-

nie połatano w tych dniach po-
zimowe dziury (patrz zdjęcie nr 
1). I bardzo dobrze tyle, że jak 
Urząd informuje już od tygo-
dnia zrobiono to na ulicy prze-
znaczonej w tym roku, zgod-
nie zapisem budżetu, do gene-
ralnego remontu i to na odcin-
ku, który burmistrz chce remon-

tować jako pierwszy. Wiedzeni 
przeczuciem, co wyborów do-
konywanych według swoistej lo-
giki naszego Urzędu- udaliśmy 
się z aparatem na niektóre waż-
ne dla ruchu ulice, nie przezna-
czone w tym roku do general-
nego remontu, spodziewając się 
że tam zastaniemy dziury pozi-
mowe jak się patrzy. I rzeczywi-

ście nie myliliśmy się - w załą-
czeniu zdjęcia z ulicy Rzeszow-
skiego, 5 Marca, Bankowej. Lo-
gika naszego Urzędu to rzeczy-
wiście iście „betonowa” logi-
ka, znana z ukazywanych żarto-
bliwie w filmach Barei, realiów 
PRL-u.

sm

Załatana ulica Żeromskiego

Dziura na ul. Bankowej Na ul. 5 Marca dziury jak w serze Na ul. Rzeszowskiego też można poła-
mać resory

Nazwa ulicy Dąbrowszczaków, na wniosek samych mieszkańców, została zmienio-
na przez radnych na ul. Rtm. W. Pileckiego, wielkiego polskiego patrioty i bohatera 
walki o naszą suwerenność
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Jedenastu uczniów udało się 
do Galilei na górę tam, gdzie Je-
zus im polecił. A gdy Go ujrze-
li, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus pod-
szedł do nich i przemówił tymi 
słowami: Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. (Mt 
28,16-20)

Pójdź za Mną! To wezwa-
nie wielokrotnie w swoim ży-
ciu słyszeli uczniowie Jezu-
sa, zwłaszcza w momencie ich 
powoływania do boskiej misji. 
„Pójdź za Mną” odnosi się rów-
nież do sytuacji przedstawio-
nej w dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii. Apostołowie mieli 
udać się do Galilei tam, gdzie 
polecił im Mistrz. Spójrzmy 
jednak na to polecenie w szer-
szym kontekście. Obchodzimy 
uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. Jezus, który wy-
pełnił swoją misję na ziemi po-
wraca do domu Ojca. Tu rów-
nież, choć nie padają te słowa, 
skierowane jest do nas zapro-
szenie: pójdź za Mną! Pójdź za 
Mną do domu Ojca! Jezus po-
przez wcielenie uzyskał obok 
swojej boskiej natury, natu-
rę ludzką. Natomiast poprzez 
swoje wniebowstąpienie na-
szą, ludzką naturę wywyższył, 
zabierając ją do domu Ojca. 
To jest kierunek, który musi-
my obrać w naszym życiu. Nie-
ustannie iść za Jezusem, aż do 
domu Ojca. Nasze myśli, serce 
mamy nieustannie kierować w 

stronę naszej wieczności. Kie-
rować tam, gdzie jest nasz Pan. 
Spójrzmy na zachowania, ge-
sty uczniów z dzisiejszego Sło-
wa. Udają się do Galilei, bo tak 
polecił im Jezus. Uczniowie w 
duchu posłuszeństwa wyko-
nują polecenie Jezusa. W du-
chu posłuszeństwa. Jezus każ-
dego z nas posyła. Jezus każ-
demu z nas daje polecenia do 
wypełnienia. Czy jednak prze-
nika mnie duch posłuszeństwa 
Jezusowi? Apostołowie poszli 
tam, gdzie Jezus im polecił, 
a czy ja czynię podobnie? Na 
pewno posyła nas do chorych, 
samotnych, nieszczęśliwych. 
Posyła nas do takich miejsc, 
gdzie umarła nadzieja, gdzie 
jest bieda, nędza. Posyła nas 
tam, gdzie nie ma miejsca na 
Dobrą Nowinę. Czy ochoczo 
odpowiadam na te Boże przy-
naglenia? Czy jestem posłusz-
ny Jezusowi? Czy jestem po-
słuszny Jego nauce? Czy jestem 
posłuszny Bożym przykaza-
niom? Apostołowie, gdy ujrzeli 
Jezusa, jak podaje nam ewan-
gelista Mateusz, oddali Mu po-
kłon. Oddali pokłon, czyli oka-
zali szacunek. Jak my możemy 
okazywać szacunek Bogu? Po-
przez każdy czyn naszej wia-
ry. Czy jednak wszystko wyko-
nuję z należytym szacunkiem? 
Każdy znak krzyża, każda mo-
dlitwa. Czy to wszystko prze-
siąknięte jest szacunkiem wo-
bec Boga? Oddali Mu pokłon, 
ale niektórzy jednak wątpili. 
Czyż i to nie jest doświadcze-
niem wyznawców Jezusa XXI 
wieku? Niby się modlę, jakoś 
to moje uczestnictwo w Eu-
charystii wygląda, ale wątpli-
wości biorą górę. Niektórzy 
z apostołów nie byli do koń-
ca przekonani, że Jezus zmar-
twychwstał. Jezus nie rozwie-
wa ich wątpliwości. Nie robi 
im wykładu, nie przytacza ar-
gumentów. Mówi: Ja jestem, a 
co Ty z tym zrobisz to już two-
ja decyzja. Jesteś wolny. Nie 
do końca byli przekonani… 
Jakże i dziś wielu pragnie być 
nieustannie przekonywany-
mi. Szukają argumentów, py-
tają, ale w tym wszystkim nie 

poszukują Jezusa. Szukają tyl-
ko potwierdzenia swoich ra-
cji, swoich przemyśleń. Ewan-
gelia dzisiejsza daje nam kon-
kretne wytyczne od Jezusa, co 
my mamy robić aż do momen-
tu Jego powtórnego przyjścia 
na końcu czasów. Mamy iść, 
nauczać i udzielać chrztu. Iść- 
to znaczy, że chrześcijanin nie 
może siedzieć na miejscu. Na-
sze życie ma przenikać dyna-
mizm, ruch. Mamy być tymi, 
którzy idą z Dobrą Nowiną- 
jak Jezus. Mamy nauczać, ale o 
czym? O wielkiej miłości Boga 
do każdego człowieka. Pod-
kreślam: KAŻDEGO! Jezus w 
swojej misji ratunkowej odku-
pienia człowieka przyszedł dla 
wszystkich. Jezus mówi dziś: 
nauczajcie WSZYSTKIE naro-
dy. Nie możemy spocząć, do-
póki każdy nie dowie się o Do-
brej Nowinie odkupienia czło-
wieka! 3 wskazanie Jezusa: 
mamy chrzcić. Chrzest jest do 
zbawienia konieczny. To On 
włącza nas do grona Dzieci 
Bożych. Mamy zanurzyć się w 
Bogu i pomagać innym w Nim 
się zanurzać. Dzisiejsze Słowo 
kończy się zapewnieniem Je-
zusa, że będzie z nami przez 
wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata! Jezus jest z nami 
w swoich sakramentach, a w 
szczególności w Eucharystii. 
On jest w niej żywy, obecny i 
działający. Udział w każdej Eu-
charystii i przyjmowanie Jego 
świętego Ciała to zanurzanie 
się w Bogu. Przez swoje Ciało 
staje się obecny w nas. Każda 
Komunia Święta również jed-
noczy nas z misją Jezusa. Eu-
charystia jest czasem nabiera-
nia sił do głoszenia Dobrej No-
winy. Na ile rozkochamy się w 
Eucharystii, na ile przyjmu-
jemy Jego święte Ciało w ko-
munii świętej, na tyle jesteśmy 
szczęśliwi, przesiąknięci łaską 
Bożą. Ja jestem z Wami zapew-
nia nas dziś Jezus Chrystus! To 
Jego imię: Emmanuel- Bóg z 
nami! Poczujmy dziś w sobie 
gorące zaproszenie do naszego 
bycia z Bogiem! 

Ks. Krystian Dylewski 

kącik kolekcjonera

Giełda 
kolekcjonerska

Koło Numizmatyczne oraz 
Klub Kolekcjonera informuje, 
że dnia 28.05.2017r. (niedziela) 
w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, Plac Wolności 7, odbędzie 
się giełda kolekcjonerska „Roz-
maitości i osobliwości”. W cza-
sie giełdy będzie wycena, sprze-
daż, skup i wymiana: bankno-
tów, monet, odznak, kart tele-
fonicznych i znaczków filate-
listycznych, literatury oraz in-
nych eksponatów. Początek gieł-
dy o godz. 15:00. Po giełdzie, o 
godz. 16:00, będzie można zwie-
dzić wystawę „Banknoty Pol-
ski i świata” w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej im. Stanisława 
Żeromskiego w Nowogardzie  
(Plac Wolności 6). Jednocześnie 
informujemy, że podczas gieł-
dy jest możliwość zakupu: bank-
notu + odznaki Szczecińskiego 
Klubu Kolekcjonera oraz bank-
notu Koła Numizmatycznego 
w Nowogardzie z naszej wysta-
wy, którą prezentujemy poniżej. 
Przypominamy, że te banknoty 
są kopiami oryginałów.

Serdecznie zapraszamy na 
giełdę oraz wystawę.

Klub Kolekcjonera 
i Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie

pODziękOWaNia
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Kino na weekend

NOWe CeNY, BileTÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

DUDi: CaŁa NaprzÓD
26.05.2017,godz..16.00
27.05.2017,godz. 16.00
28.05.2017,godz. 16.00
animowany / komedia / 
przygodowy, USA / 2017 / 92 min.,  
od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Pełna humoru i szalonych przy-

gód podwodna odyseja małej 
ośmiorniczki i jej opływowych 
przyjaciół. Jest rok 2100. Poziom 
oceanów podniósł się na tyle, 
że ludzkość opuściła ziemię. Te-
raz gospodarzami naszej plane-
ty są wszelkie wodne istoty. Mała 
ośmiorniczka Macunia i jej przy-
jaciółki: Ewka - zwariowana ryba 
żabnica oraz Ala – neurotyczna 
krewetka, w podwodnej katastro-
fie tracą dom. Niestety w ich oko-
licy gęstość zarybienia jest tak wy-
soka, że podwodne budownictwo 
nie nadąża za popytem. Próżno tu 
szukać wolnego lokum na rozsąd-
nym poziomie. W tej sytuacji przy-
jaciółki decydują się wyruszyć w 
nieznane w poszukiwaniu nowe-
go domu. 

OBCY: przYMierze
26.05.2017, godz. 18.00
27.05.2017, godz. 18.00
28.05.2017, godz. 18.00
science-fiction / akcja / horror, 
USA / 2017 / 122 min., Od lat: 15

Legendarny reżyser Ridley 
Scott, twórca ”Łowcy androidów” 
i ”Marsjanina”, powraca do świata, 
który stworzył w filmie ”Obcy – 8 
pasażer >Nostromo<”, zaliczanym 
do klasyki kina science fiction. 
„Obcy: Przymierze” to drugi roz-
dział nowej trylogii, którą zapo-
czątkował film „Prometeusz”. Sta-
tek osadniczy ”Przymierze” docie-
ra na nieznaną planetę, która wy-
daje się być prawdziwym rajem 
dla człowieka. Członkowie ekspe-
dycji szybko się jednak przekonu-
ją, że trafili do mrocznego, pełne-
go tajemnic i niebezpieczeństw 
świata, którego jedynym miesz-
kańcem jest android David (nomi-
nowany do Oscara Michael Fass-
bender), ocalały z katastrofy ”Pro-
meteusza”. 

UCiekaj!
26.05.2017,godz. 20.15
27.05.2017,godz. 20.15
28.05.2017,godz. 20.15
horror / thriller, USA / 2017 / 
103 min., od lat: 15

Wstrząsający thriller „Uciekaj!” 
to historia młodego czarnoskóre-
go chłopaka, Chrisa Washingto-
na (Daniel Kaluuya), który wybie-
ra się z wizytą do rodziców jego 
białej dziewczyny – Rose Armi-
tage. Chris szybko orientuje się, 
że atmosfera w domu Rose jest, 
mówiąc delikatnie, dziwna. Nie 
spodziewa się jednak, że powo-
dem zaproszenia nie jest wyłącz-
nie chęć poznania go przez ro-
dziców dziewczyny. Chris wierzy, 
że nerwowa atmosfera panują-
ca w domu Armitage’ów wynika z 
przyczyn rasowych. Niedługo jed-
nak odkryje zadziwiającą prawdę. 
Prawdę, jakiej nie mógł się spo-
dziewać... 

spotkali się z szefem NFz 

Czy znów będziemy musieli 
dołożyć szpitalowi? 
W minioną środę, w siedzibie starostwa w Goleniowie odbyło się spotkanie z dyrektorem 
wojewódzkiego oddziału NFZ z radnymi powiatowymi. Dyrektor Funduszu poinformo-
wał, że nowogardzki szpital nie może liczyć na to, że otrzyma pieniądze za bieżące nadwy-
koniania. Czy to oznacza, że dyrektor szpitala znów przyjdzie po kasę do Rady Miejskiej?

W czasie spotkania dyrektor 
NFZ w Szczecinie, Dariusz Ru-
czyński, poinformował, że za-
równo szpital w Nowogardzie, 
jak i w Goleniowie znalazły się w 
sieci szpitali, z którymi Fundusz 
będzie podpisywał kontrakty na 
leczenie. Zmieni się tylko sposób 
naliczania tych kontraktów, a w 
zasadzie rozliczania procedur 
medycznych. Zamiast płacenia 
za pojedyncze usługi medyczne, 
szpitale zostaną „zabudżetowa-
ne” i dostaną ryczałt na hospita-
lizację, wyliczony na podstawie 
wykonań za rok 2015. Ma to w 
przyszłości doprowadzić do sy-
tuacji wytwarzania przez szpi-
tale tzw. nadwykonań. Dyrek-
tor poinformował również, że 
zgodnie z zapowiedzią od paź-
dziernika do szpitali wróci noc-
na i świąteczna opieka lekarza 
rodzinnego, tak jak było przed 
laty. Dla pacjentów z Nowogar-

du oznacza to, że już nie będą 
musieli biegać między szpitalem 
a gabinetem przy ul. 3 Maja, by 
np. w dni wolne od pracy uzy-
skać skierowanie do szpitala. I to 
koniec dobrych wieści. Nieste-
ty dyrektor NFZ nie umiał po-
wiedzieć, czy szpitale otrzyma-
ją zwrot nadwykonań za bieżą-
cy okres, tj. do momentu podpi-
sania kontraktów na nowych za-
sadach, a więc do października 
tego roku. W przypadku nasze-
go szpitala może chodzić nawet 
o ponad milion złotych. Jak już 
informowaliśmy, raz NFZ nie 
wypłacił nam pieniędzy za pro-
cedury medyczne, które szpital 
wykonał ponad kontrakt w ze-
szłym roku na kwotę 325 tys. zł. 
Ostatecznie pieniądze te przeka-
zano z budżetu miasta w formie 
dotacji, na wniosek burmistrza. 
Pytanie, czy znów nie pojawią 
się takie pomysły?  

W trakcie spotkania z dyrek-
torem NFZ, które odbyło się 
w ramach połączonych komi-
sji w radzie powiatu, rozmawia-
no też o sytuacji kadrowej, w ja-
kiej znajduje się zarówno szpi-
tal w Nowogardzie, jak i szcze-
gólnie ten w Goleniowie. Cho-
dzi przede wszystkim o lekar-
skie wakaty na oddziałach inter-
nistycznych. O ile jeszcze w No-
wogardzie część kadry pracuje, o 
tyle goleniowski oddział za dwa 
miesiąca może zostać bez leka-
rzy i będzie trzeba podjąć decy-
zję o jego zawieszeniu. Cała ka-
dra ma bowiem przejść do pra-
cy w szpitalu w Szczecin Zdro-
jach. Dyrektor NZF podkreślał, 
że Fundusz nie ma wpływu na 
rynek pracy.  

Na samym spotkaniu doszło 
do dość ciekawej sytuacji. Otóż 
okazało się, że radni powiatowi 
nie znają członków rady nadzor-
czej spółki Szpitalne Centrum 
Medyczne, która w imieniu po-
wiatu prowadzi szpital w Gole-
niowie, a którzy przybyli rów-
nież na spotkanie. Zwróciła na 
to uwagę radna z SLD, Danuta 
Faryniarz. Członków, radnym 
przedstawiono, nie mniej sytu-
acja ta, zwłaszcza w formalnym 
kontekście zależności SCM od 
powiatu, wyglądała dość kurio-
zalnie. To rada powiatu bowiem, 
nie tylko decyduje o przekaza-
niu środków na inwestycje w 
szpitalu, ale pełni też w stosun-
ku do zarządzających placówką, 
funkcję kontrolną. 

MS

Starosta T. Kulinicz otwiera posiedzenia połączonych komisji, w którym udział 
wziął dyrektor NFZ w Szczecine - na zdjęciu najbliżej starosty
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Sześćdziesiąty Rok rozpoczęty. Zacny wiek już rozpoczęty.
Dorosłe dzieci, urocze wnuczęta. To do długiego życia zachęta. 
Bawić wnuki, wypoczywać, W Wyjątkowych miejscach bywać. 

Aby sił na to nie brakowało Życzymy Ci Zdrowia niemało. 

Kochanej Mamie, Teściowej i Babci 

Elżbiecie Pisarek
z Okazji 60 Urodzin

 najserdeczniejsze życzenia
 składają 

dzieci z rodzinami

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję! 

Najserdeczniejsze życzenia 

dla Kochanej Mamy Kazi Rekus
składa córka z mężem

ŻYCzeNia

z okazji Urodzin

Urszuli Boratyńskiej 
moc najserdeczniejszych życzeń

dużo zdrowia, szczęścia  
i wszystkiego co najlepsze 

życzy 
kochający mąż, dzieci, wnuki 

oraz Mirek 

poznały walory produktów Bambino 

Ciekawe warsztaty plastyczne 
W tych dniach, w Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Nowogardzie, odbyła się prezentacja możliwości kreatywnych produktów marki Bambino, 
należącej do firmy „St. Majewski”, największego polskiego producenta artykułów szkolnych. 

Prezentację, na którą zapro-
szono nauczycielki z naszych 
szkół i przedszkoli, prowadziła 
Małgorzata Czuj, doradca me-
todyczny z Zamościa, konsul-
tant ministerialny z zakresu pro-
duktów plastycznych i autor-
ka podręczników do techniki. 
Spotkanie miało typowo warsz-
tatowy przebieg, dzięki czemu 
każdy uczestnik mógł poznać 
możliwości produktów Bambi-
no. Współorganizatorem poka-
zu był autoryzowany dystrybu-
tor tych produktów na naszym 
trenie - firma Biurex, prowadzo-
na przez Stanisława Rynkiewi-
cza, którego poprosiliśmy o kil-
ka słów na temat tego szkolenia. 

- Ideą naszej firmy jest promo-
cja polskich producentów, dlate-
go związaliśmy się z marką Bam-
bino, bo gwarantuje ona najwyż-
szą jakość swoich produktów, po-
twierdzoną wieloma certyfika-
tami i nagrodami. Na spotkaniu 
tym chcieliśmy przybliżyć szero-
kie możliwości wykorzystywania 

produktów kreatywnych i szkol-
nych do nauki i zabawy, oraz za-
poznać z pełną ofertą tej marki, 
jaka dostępna jest w naszym skle-
pie. Chcemy przekonać klientów 
do rezygnacji z zakupów zachod-
nich drogich marek i niskiej ja-
kości produktów produkowanych 
głównie na Dalekim Wschodzie, 
na rzecz gwarantowanej jako-
ści, w przyjaznych cenach- mówi 
Stanisław Rynkiewicz, dziękując 
za pośrednictwem DN uczest-
nikom warsztatów i zapraszając 
jednocześnie wszystkich do za-
kupu produktów marki Bambi-
no, które w tym sezonie szkol-
nym będą premiowane upomin-
kiem (przy zakupie pow. 20 zł 
produktów tego producenta).  

produkcji nie przerwała 
nawet wojna 

Warto dodać, że firma „St. Ma-
jewski”, działa nieprzerwanie już 
przez 127 lat. Jej historia zaczy-
na się w roku 1889, kiedy z ini-
cjatywy inżyniera Jana Stanisła-

wa Majewskiego, w Pruszkowie 
działalność rozpoczyna fabryka 
ołówków. Była to pierwsza i je-
dyna fabryka ołówków w Króle-
stwie Polskim. Podczas Pierw-
szej Wojny Światowej fabryka 
uległa poważnemu uszkodzeniu, 
lecz dzięki poświęceniu założy-
cieli i załogi w szybkim tempie 
udało się ją odbudować i przy 
okazji zmodernizować. Druga 
Wojna Światowa oszczędziła fa-

bryce zniszczeń – nieprzerwanie 
trwała w niej produkcja. W 1948 
roku nastąpiło upaństwowienie 
firmy, a trzy lata później zmie-
niono jej nazwę – tak powsta-
ły „Pruszkowskie Zakłady Ma-
teriałów Biurowych”. Powrót do 
pierwotnej nazwy fabryki możli-
wy był dopiero po prywatyzacji, 
która miała miejsce w 1995 roku. 
Od tego czasu w spółce „St. Ma-
jewski” dokonało się wiele zna-

czących zmian. W rezultacie fir-
ma zdołała zająć pozycję lide-
ra na polskim rynku artykułów 
szkolnych. Dziś oferta tego pro-
ducenta, oprócz znanych kre-
dek Bambino, jest znacznie szer-
sza. Firma produkuje i sprzeda-
je również zeszyty, teczki, kolo-
rowe papiery, plasteliny, farby a 
także tornistry i piórniki. 

MS

Do udziału w warsztatach zaproszono nauczycielki z miejscowych szkół i przedszkoli
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W Dniu Matki rozmawiamy z panią Moniką kluszczyńską, mamą czterech córek

Mama na kilku etatach
Dziś jest ważny dzień - Dzień Matki. W tym dniu dziękujemy swoim mamom za trud, jaki włożyły w nasze wychowanie. Z tej też okazji rozmawiamy z pa-
nią Moniką Kluszczyńską, mamą czterech córek: Nikoli 11 lat, Natalii 10 lat, Neli 3 lat oraz 8-miesięcznej Noemi. Zapytaliśmy ją między innymi, jak radzi 
sobie z wychowywaniem swoich córek i czym jest dla niej macierzyństwo?

Dziennik Nowogardzki: Czy 
wychodząc za mąż, od razu 
Pani wiedziała, że chce mieć 
dzieci?

Monika Kluszczyńska: Na 
dzisiejsze czasy dosyć późno wy-
szłam za mąż, bo w wieku 28 lat. 
Nasz związek trwał już jakiś czas 
przed ślubem. Po nim stwierdzi-
liśmy, że jesteśmy na tyle dojrzali 
i na tyle znamy siebie nawzajem, 
że jesteśmy gotowi na dziecko. Po 
roku od ślubu urodziła się nasza 
pierwsza córeczka. 

Czy miała Pani jakieś oczeki-
wania i obawy względem ma-
cierzyństwa?

Więcej było obaw niż oczeki-
wań. Zastanawiałam się, czy po-
dołam temu wszystkiemu. Zacho-
wywałam się, jak przysłowiowa 
panikara. Miałam wtedy mnó-
stwo pytań: czy dam radę, czy 
zdołam, czy zrobię wszystko do-
brze, czy będę umiała. Jednak nie 
czułam, żeby poszło coś nie tak, 
raczej było dobrze. Myślę, że się w 
miarę sprawdziłam. Dalej mam 
obawy. Wiadomo, dzieci dora-
stają i więcej tych obaw jest: czy 
dobrze je wychowam, czy obiorą 
właściwy kierunek życiowy.  Na-
dal się uczę macierzyństwa, cho-
ciaż będąc na tym etapie mogę 
już powiedzieć, że czuję się speł-
niona. Nie było sytuacji, w której 
moje wyobrażenia mogły legnąć 
w gruzach. 

Miała Pani jakąś pomoc przy 
pierwszym dziecku? Kogoś, 
kogo się Pani radziła?

Przy pierwszym dziecku wcho-
dzimy w nową rolę. Trzeba się 
wszystkiego nauczyć. Ze wzglę-
du na to, że byłam wówczas bar-
dzo strachliwa, że coś pominę, 
coś zrobię nie tak, dużo czytałam 
na temat macierzyństwa. Mia-
łam chyba ze cztery książki, któ-
re przeczytałam od deski do de-
ski. Dopytywałam się również, 
jak czegoś nie wiedziałam, mamy 
lub koleżanek. Chyba nawet bar-
dziej koleżanek, które były w cią-
ży bądź dopiero urodziły. Kiedy 
już się urodziło dziecko, nie było 
już tak.  Wszystko tak jakby przy-
chodziło samo, jakoś tak instynk-
townie. Kiedy czegoś nie wiedzia-
łam, sięgałam do książek, pyta-
łam lekarza. Nie miałam jednak 
takiej ciężkiej sytuacji, w której 
nie mogłam sobie poradzić.

Różnica między dwiema naj-
starszymi dziewczynkami, a 
najmłodszymi jest spora. Czy 
taka różnica wiekowa była za-
mierzona?

Zawsze myślałam o rodzinie 
z dwójką dzieci. Jak będzie trój-
ka to ok, ale dwójka w zupełno-
ści wystarczy. Było tak, że jak już 
mieliśmy dwie córy, zastanawia-
liśmy się, czy byśmy chcieli jesz-
cze trzecie. Trwało to dosyć dłu-
go, dojrzewaliśmy do tej myśli i 
postanowiliśmy, że spróbujemy. 
Wszyscy myśleliśmy, że będzie 
synek. Urodziła się Nela, której 
wszędzie jest pełno i czasem za-
chowuje się jak mała łobuziara.

Czy oprócz różnicy wieko-
wej, są też różnice charakteru 
między dziewczynkami?

Zdecydowanie. Jak na razie 
uwidacznia się to u najstarszych 
córek. Są to dwa różne bieguny i 
każdy z naszej rodziny i znajo-
mych to widzi. Ta najstarsza jest 
spokojniejsza, w miarę ułożona. 
Wszystko musi mieć poukładane, 
w pokoju porządek. A druga na 
odwrót. Wszędzie jej pełno, sza-
łaput, najważniejsze rzeczy to te, 
które ona chce, a nie te, które ona 
nie chce. Kiedy coś im tłumaczę, 
jednej dużo nie trzeba mówić, na 
spokojnie, a drugiej trzeba po-
wtarzać ciągle, chodzić za nią. 
Trzylatka dopiero rośnie, jednak 
już widzę, że bardzo dużo przej-
muje od sióstr. Najczęściej oczy-
wiście najpierw tych złych rzeczy, 
jak to dzieci mają w zwyczaju. 
Boję się, że to będzie kolejny taki 
mały szałapucik.

Czy  macierzyństwo inaczej 
się przeżywa wraz z narodzina-
mi  kolejnych  dzieci?

Kiedy na świat przychodzi 
pierwsze dziecko, to jest to bardzo 
duże przeżycie. Przy drugim jest 
już inaczej. Ma się wówczas więk-
sze doświadczenie. Jak się okaza-
ło, że jestem w drugiej ciąży, był 
strach, bo jak to teraz będzie? Jed-
nak przyszedł ten moment i da-
łam radę. U mnie różnica wieku 
między dziewczynkami nie była 
duża, więc miałam większe ob-

ciążenie. Wiadomo, jedna jeszcze 
to niemowlak, druga trochę po-
nad rok. Obie potrzebowały ta-
kiej samej uwagi. Miałam wte-
dy pomoc, jakoś przebrnęłyśmy 
przez ten trudny okres. Muszę 
jednak powiedzieć, że „z dziec-
ka na dziecko” wszystko przy-
chodzi łatwiej. Wiedziałam już, 
na co zwracać uwagę. Wiedzia-
łam też więcej, więcej umiałam 
wiele i przede wszystkim nie by-
łam już taka strachliwa. Najstar-
sza córka chyba odziedziczyła po 
mnie tę pewnego rodzaju stra-
chliwość, którą miałam, kiedy się 
urodziła. Teraz, kiedy jesteśmy 
wszyscy razem, wydaje mi się, że 
mam swoistą znieczulicę na za-
chowanie córek. Nela, ta trzy let-
nia, jest bardzo rozbiegana, wszę-
dzie jej pełno. Skacze, wchodzi 
gdzie może i gdzie nie może też. 
Ja w tym czasie np. piję spokojnie 
kawę i reaguję w ekstremalnych 
przypadkach. A z kolei najstar-
sza córka ciągle woła: mamo, zo-
bacz, co ona robi, mamo, weź ją 
ściągnij. Teraz mam większe opa-
nowanie i spokój. Za pierwszą i 
drugą córką człowiek biegał, ła-
pał a teraz przy trzeciej i czwar-
tej: myślę no trudno. Gdzieś się 
lekko uderzy, pobrudzi – trudno, 
nie uniknie się tego. Oczywiście 
pilnuję je, aby nie był to upadek 
z wysokości, oparzenie itp. jednak 
w innych sytuacjach wydaje mi 
się to normalne.

Szczególnie trudne momen-
ty, sytuacje w Pani życiu, jako 
matki?

Takowymi chyba można na-
zwać porody, ten strach przed i 
czy będzie wszystko w porząd-
ku. Do nich można jeszcze zali-
czyć moment, w którym dowie-
działam się, że jestem w drugiej 
ciąży, ponieważ nie wiedziałam, 
czy dam sobie radę z dwójką ma-
łych dzieci. A tak cała reszta, kie-
dy dziecko dorasta to nie są trud-

ne momenty. Są to momenty ra-
dosne. Patrzy się na dziecko jak 
dorasta, jak zaczyna raczkować, 
pierwsze słówka, jedzenie, czy 
uśmiechy, to są rzeczy wesołe, ra-
dosne, a nie trudne. 

Jak wygląda wychowanie ta-
kiej gromadki?

Przede wszystkim należy mieć 
oczy dookoła głowy. Mimo, że 
starsze już się sobą zajmą, to jed-
nak trzeba kontrolować i zwra-
cać uwagę na zachowania. Te-
raz z perspektywy czasu, wyda-
je mi się, że jest o wiele łatwiej, 
kiedy jest taka różnica wieku. 
W tym momencie, kiedy mia-
łam dwie starsze córki, różni-
ca wieku była mała i było cięż-
ko, ponieważ były jak bliźniacz-
ki. Teraz one są w takim wieku, 
że swoją uwagę mogę skupić wię-
cej na tych najmłodszych. Chcia-
łabym każdemu dziecku poświę-
cić tyle samo czasu, jednak przy 
takiej ilości dzieci i obowiązków 
jest ciężko to zrobić. Staram się 
też dać moim córkom szansę na 
rozwój i dobrą edukację. Nikola i 
Natalia od czterech lat uczestni-
czą w zajęciach tanecznych i do-
datkowych lekcjach języka angiel-
skiego. Uczestniczą także w zaję-
ciach z pływania na basenie. Te-
raz też zapisały się na lekcje Ju-
-jitsu. Uważam, że skoro chcą i 
mają możliwość – to jak najbar-
dziej. Dzięki temu nie będą spę-
dzać dużo czasu przed kompute-
rem, rozwiną swoje pasje i w jakiś 
sposób ukierunkują się na przy-
szłość. 

Czy oprócz obowiązków do-
mowych, ma Pani jeszcze jakieś 
dodatkowe?

Prowadzę własną działalność 
od 7 lat. Jest to w zasadzie skle-

pik z artykułami dekoracyjnymi 
do wnętrz „Dekor” w Nowogar-
dzie. Teraz głównie zajmuję się 
jeżdżeniem po hurtowniach. Na 
ten czas zatrudniłam nianię do 
najmłodszych córek. Bez niej bym 
sobie nie poradziła. Mąż też za-
wsze w pracy. W tym roku pla-
nujemy także rozpocząć nową in-
westycję. Zobaczymy w ten week-
end. Pracuję także nad swoim 
zdrowiem i sylwetką. Jednak każ-
dą wolną chwilę staram się po-
święcić córkom. Można pogodzić 
pracę z wychowywaniem dzieci. 
Wiadomo, że są do tego potrzeb-
ne różne środki, ale można. Czę-
sto jest tak, że ktoś mówi: a, bo ja 
nie mam czasu na kolejne dziec-
ko, nie mam miejsca. Wydaje mi 
się, że jak już przychodzi ten mo-
ment i dziecko pojawia się na 
świecie, to się człowiek tak orga-
nizuje, że znajduje i czas i miejsce 
na nie, bo tak trzeba. 

Jak w tym wszystkim znajdu-
je Pani czas dla siebie, i czy w 
ogóle go Pani ma?

Nie jest to łatwe. Ciągle coś się 
dzieje, co chwilę coś trzeba zro-
bić, gdzieś pojechać. Jednak sta-
ram się w ciągu dnia znaleźć te 
15 min tylko dla siebie. Może to 
być nawet trzy razy po 5 minut, 
cały kwadrans albo i więcej. Sia-
dam wtedy i na przykład piję 
kawę, nie przejmując się proble-
mami dookoła i nie myśląc o ni-
czym, jak tylko o sobie. Takie za-
chowanie sprawia, że jestem bar-
dziej odprężona, mimo tego ca-
łego zabiegania i mam w sobie 
mniej złości. Każda mama po-
winna znaleźć dla siebie taki czas.

Co by Pani radziła przyszłym 
mamom i czego życzyłaby Pani 
tym, które już nimi są?

Chciałabym powiedzieć, że je-
żeli chcą się zdecydować na ten 
krok macierzyństwa, to żeby zro-
biły go wtedy, kiedy będą już 
na to gotowe. Uważam, że trze-
ba być na to gotowym psychicz-
nie, bo wtedy jest łatwiej. A póź-
niej się nie bać. Rola mamy nie 
jest taką trudną rolą. Wiadomo, 
że jest długa, bo będziemy w tej 
roli do końca życia, i pewnie do 
końca życia jeszcze będziemy się 
uczyć i popełniać rożne błędy – 
tego się nie da uniknąć. Jednak z 
dnia na dzień ta rola mamy jest 
coraz łatwiejsza. Dziecko jest ra-
dością, a nie smutkiem. Jak my je-
steśmy radośni to jesteśmy szczę-
śliwi i dziecko wtedy również. I 
tego życzę wszystkim mamom z 
całego serca.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Pani Moinka Kluszczyńska wraz z córkmi Noemi, Nikolą, Nelą i Natalią

Rodzina Pani Moinki jeszcze przed po-
jawieniem się najmłodszej córki, No-
emi
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Mój wywiad ze zbigniewem Wodeckim

Zacznijmy od Bacha 
Kilka dni temu, cały kraj obiegła smutna wiadomość o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. W tym czasie wielu z nas wspomina tego wspaniałego artystę, ale 
również bardzo mądrego i pełnego refleksji człowieka, który potrafił zachwycać nie tylko śpiewem i grą na instrumentach, ale również ciekawymi prze-
myśleniami na temat życia i poczuciem humoru w niezliczonych wywiadach, których w ciągu lat udzielił. Sam również miałem okazję rozmawiać z nim 
przed trzema laty, tuż przed jego koncertem podczas Jarmarku Jakubowego w Szczecinie w 2014 r. Wywiad ten został udzielony tygodnikowi Niedziela, z 
którym od lat współpracuję.- Piotr Słomski

PIOTR SŁOMSKI: – „Je-
stem skazany na muzykę”… 
powiedział Pan w jednym z 
wywiadów. Czy to czasami 
uciążliwy „wyrok”?

ZBIGNIEW WODECKI: 
– No, teraz to już do wolno-
ści pozostało zbyt mało czasu, 
żeby mi estrada podziękowa-
ła… (uśmiech).

– Czyli takie miłe „dożywo-
cie”…

– O tak. Dokładnie. To jest 
z jednej strony miłe, ale z dru-
giej strony, zdaję sobie sprawę, 
że jak się już świetnie poczu-
łem w tej swojej robocie, prze-
stałem się denerwować, czy 
się uda, czy będzie dobrze, czy 
będę miał przebój i się utrzy-
mam, to teraz – gdy się już 
utrzymałem w tej branży, oka-
zuje się, że jestem właściwie na 
końcówce, co jest bolesne…

– Pochodzi Pan z Krako-
wa, z muzykalnej rodziny i 
w ogóle muzycznego środo-
wiska; zdaje się, że właśnie 
muzyka była dla Pana jedyną 
możliwą alternatywą…

– Nawet nikt nie pytał o inną 
alternatywę. Bo wszyscy grali 
razem. Cała rodzina była fak-
tycznie muzyczna. Obranie 
więc drogi życiowej było wię-
cej niż oczywiste. Kwestią wy-
boru był tylko wybór instru-
mentu. W dzieciństwie dosta-
łem skrzypce i myślałem wte-
dy, że będą same grały. Nie 
miałem pojęcia, że są tak trud-
ne, ale dobrze się stało, ponie-
waż okazało się, że mam smy-
kałkę do skrzypiec. Zacząłem 
też grać amatorsko na trąbce i 
na fortepianie, co pomogło mi 
w kompozycjach, ale przede 
wszystkim jestem skrzypkiem. 
I poświęciłem grze na tym in-
strumencie mnóstwo czasu. 
Lata, lata …

– Bardzo czasami bolały te 
skrzypce?

– O tak, bolały.

– Nie żałuje Pan czasem, 
że jakiś Japończyk nie uczył 
Pana grać? Kiedyś w wywia-
dzie wspominał Pan, że wła-
śnie Japończycy mają ciekawą 
szkołę nauki gry na instru-
mentach.

– Tak, to prawda. W czasach, 

gdy ja się uczyłem, były – stres, 
popisy, przesłuchania; profe-
sor, dyrektor, konkurencja; ja-
kieś bardzo ważne punktacje. 
A Japończycy mają metodę za-
bawową. I to jest fantastyczne, 
bo dzięki temu dzieci prędzej 
nabywają umiejętności, lepiej 
przyswajają zasady, jakie rzą-
dzą grą na instrumentach.

– Czyli na zasadzie skoja-
rzeń z zabawą, a więc czymś 
przyjemnym…

– Tak, ale tu jeszcze Pan 
wspomina o bólu. No, jest ból, 
boli ręka, oczy, boli kręgosłup, 
chodzi się godzinami i ćwi-
czy jakieś karkołomne rzeczy, 
gdzie trzeba np. odpowiednio 
ułożyć palce. To nie tylko kwe-
stia nauczenia się, treningu, ale 
również dostosowania orga-
nizmu do gry. Tak jak dosto-
sowali swój organizm np. ge-
niusze, jak Paganini, Czajkow-
ski, Chopin. To byli napraw-
dę geniusze. A my teraz musi-
my się uczyć tego, żeby zagrać 
to, co oni wymyślili i umie-
li, bo mamy to w programie. 
Tak więc to nie jest np. okazyj-
ne granie w piłkę, ale poświę-
cenie życia.

– Ale przecież były w Pana 

młodości – jak sam Pan kie-
dyś wspomniał – szpady, łuki, 
kusze...

– Oczywiście. Wyszalałem 
się w dzieciństwie i młodości. 
A później się to wszystko skoń-
czyło. Zaczęła się praca. Szyb-
ko założyłem rodzinę. Mu-
siałem ją utrzymać. Tak więc 
siłą rzeczy trzeba było odnosić 
sukcesy. A poza tym udało mi 
się, bo w ciekawym mieście się 
urodziłem, w Krakowie. I było 
tam dużo ludzi, którzy napisali 
już historię – Piotr Skrzynecki, 
Wiesław Dymny, Ewa Demar-
czyk, Marek Grechuta. Oni są 
właściwie legendami.

– Sporo się Pan od nich na-
uczył?

– Od nich – nie. Ja się przy 
nich nauczyłem.

– Różnica jest zasadnicza…
– Nie miałem się czego od 

nich uczyć, bo oni nie mieli 
pojęcia o grze na skrzypcach. 
Gdyby oni się chcieli nauczyć 
tego, co ja gram na skrzypcach, 
musieliby raz jeszcze poświę-
cić życie. A więc jeden śpiewał, 
drugi robił kabaret, a ja musia-
łem na przykład zagrać na dy-
plomie „Koncert skrzypcowy 
A-dur” Karłowicza. Nie przy-

puszczam, że którakolwiek z 
gwiazd, z którymi występo-
wałem, umiałaby zagrać kon-
cert „A-dur”. Oczywiście, jest 
też tak, że jednym wystarczy, 
że zaśpiewają kilka numerów, 
które trafiają na listy i stają się 
przebojami przy okazji jakie-
goś dobrego zbiegu okoliczno-
ści, a drudzy muszą całe życie 
ciężko pracować i ćwiczyć go-
dzinami te rzeczy, skompono-
wane przez geniuszy, by póź-
niej mieć, co do przysłowio-
wego „garnka włożyć”. Jakieś 
reguły nie istnieją, bo wystar-
czy, że ktoś zaśpiewa parę ka-
wałków i staje się gwiazdą, a 
człowiek, który wygra Kon-
kurs Chopinowski… no, sam 
Pan wie.

– Ubolewa Pan czasami, że 
muzyka się komercjalizuje…

– Nie. Oczywiście, to jest 
straszne, ale ja to rozumiem. 
Trzeba mieć dużą odporność 
i jeszcze masę szczęścia i chę-
ci, żeby się nie załamać. Im 
człowiek więcej umie, tym jest 
mniej rozumiany przez pu-
bliczność. Tak to już jest.

– Komercja może zabić ge-
niusza w artyście?

– Geniusza w artyście nie 

da się zabić. Są przecież bar-
dzo znane nazwiska, które np. 
otrzymują Oscary za muzykę. 
Ale bywa tak, że te znane na-
zwiska wymyślą jakąś prostą 
melodyjkę, która jest zupeł-
nie bez sensu, następnie dadzą 
do zaaranżowania muzyczne-
go jakiemuś geniuszowi, o któ-
rym nikt nic nie wie i on z tego 
robi dzieło. Ale ludzie znają 
tylko tego, kto wymyślił tę me-
lodyjkę. Nie ma sprawiedliwo-
ści w tym fachu.

– A jak się Panu podoba at-
mosfera na Jarmarku Jakubo-
wym?

– Atmosfera jest naprawdę 
wspaniała. Pragnę przy oka-
zji gorąco pozdrowić wszyst-
kich mieszkańców Szczeci-
na, wszystkich przybyłych na 
Jarmark gości oraz Czytelni-
ków „Niedzieli – Kościoła nad 
Odrą i Bałtykiem”!

– W imieniu wszystkich i 
własnym serdecznie dziękuję 
i życzę Panu wspaniałego wy-
stępu przed szczecińską pu-
blicznością.

Rozmawiał Piotr Słomski
Rozmowa ukazała się na łamach 

tygodnika „Niedziela” (nr 32/2014), 
7 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Wodecki i Piotr Słomski podczas wywiadu w 2014 roku
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Ze Spartą o „pietruszkę”
W najbliższą sobotę (27 maja), o godzinie 15: 00, Piłkarze Pomorzanina zagrają na stadionie w Gryficach z tamtejszą Spartą. Obydwa zespoły nie mają już 
o co grać, zatem sobotni mecz będzie przysłowiowym meczem o „pietruszkę”. 

Sparta Gryfice zajmuje 5. miej-
sce w ligowej tabeli, ale do 2. po-
zycji premiowanej awansem, tra-
ci już 20 punktów. Pomorzanin z 
kolei jest pewny utrzymania, za-
tem obydwa zespoły w zasadzie 
nie mają już o co grac, no chy-
ba, że jedynie dla swoich kibiców 
i poprawy bilansu zwycięstw. 
Sparta do tej pory przed własną 

publicznością zagrała 13 spo-
tkań, 8 meczów gryficzanie wy-
grali, raz zremisowali i zanoto-
wali 4 porażki. Wszystko to przy 
24 strzelonych i 22 straconych 
golach. Pomorzanin z kolei, na 
wyjazdach gra w kratkę - 6 zwy-
cięstw, 6 porażek i jeden remis, 
strzelając w sumie 24 i tracąc 
również 24 gole. W pierwszym 

meczu Sparta wygrała w Nowo-
gardzie 0:1. W najbliższą sobotę 
przekonamy się, czy podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego zre-
wanżują się zawodnikom z Gry-
fic. Początek tego meczu o godzi-
nie 15:00. Przy artykule publiku-
jemy komplet sobotnich gier. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
27. kolejka:
Wicher Brojce - Ehrle Dobra Szczecińska  (27.05; 11:00)
Tanowia Tanowo - Iskierka Szczecin  (27.05; 15:00)
sparta Gryfice - pomorzanin Nowogard  (27.05; 15:00)
Błękitni Trzygłów - Sarmata Dobra   (27.05; 16:00)
Promień Mosty - Flota Świnoujście   (27.05; 16:00)
Odrzanka Radziszewo - Zootechnik Kołbacz  (27.05; 17:00)
Masovia Maszewo - Pomorzanin Krąpiel  (28.05; 12:00)
Orzeł Łożnica - Mewa Resko   (28.05; 14:00)

Nie zmierzyli mu nawet ciśnienia 

NFZ odpowiada na skargę pacjenta
Wracamy do sprawy pana Andrzeja Mroziewicza z Nowogardu, który jak twierdzi, mimo złego samopoczucia i wysokiego ciśnie-
nia, nie otrzymał pomocy w nowogardzkim szpitalu, a w zamian został odesłany przez pielęgniarkę z izby przyjęć, na nocny dy-
żur. Tam jak się okazało nie było lekarza, który mógłby udzielić mężczyźnie pomocy. NZF stwierdził nieprawidłowości w postę-
powaniu personelu obu placówek służby zdrowia. Mimo to, zwłaszcza szpital nie ma sobie nic do zarzucenia w całej sprawie.

Przypomnijmy. W sobotę, 25 
marca, ok. godz. 6:00 rano, na izbę 
przyjęć nowogardzkiego szpita-
la zgłasza się p. Andrzej Mrozie-
wicz (lat 68). Mężczyzna choruje 
na nadciśnienie. Źle się poczuł w 
domu, miał zawroty głowy, a ba-
danie ciśnienia wykonane apara-
tem posiadanym w domu wska-
zało wartość: 220/140. Pacjenta 
nie bada lekarz, w tym czasie zaję-
ty innym pacjentem. Z izby przy-
jęć pacjent jest jednak odesła-
ny do gabinetu nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej przez pielę-
gniarkę. Pan Andrzej w obawie o 
swoje zdrowie, mimo złego samo-
poczucia, udaje się do oddalone-
go o ok. 2 km od szpitala gabine-
tu nocnej opieki. Dociera tam ok. 
6: 20. Jak się okazuje, w gabinecie 
nie ma lekarza. Pacjenta bada pie-
lęgniarka, która później przez te-
lefon konsultuje z lekarzem (moż-
na się domyślać, że tym samym, 
co powinien być w gabinecie i peł-
nić dyżur), jakie leki ma podać p. 
Andrzejowi, by zbić tak duże ci-
śnienie. Podaje mężczyźnie ja-
kiś zastrzyk i tabletkę. Pacjent po 
dwóch godzinach czuje się już le-
piej. O 8: 20 (zamiast 8: 00) przy-
chodzi na zmianę drugi lekarz. 
Bada p. Andrzeja, wypisuje leki i 
poleca dalszą konsultację już u le-
karza rodzinnego.

Zbulwersowany tym, w jaki 
sposób został potraktowany, naj-
pierw opowiada swoją historię na 
łamach DN, ujawniając się z imie-
nia i nazwiska. Jednocześnie skła-
da też skargę do oddziału NFZ na 
działanie szpitala w Nowogardzie, 
oraz punktu nocnej i świątecznej 
opieki medycznej prowadzonej w 
naszym mieście przez Szpitalne 
Centrum Medyczne z Goleniowa. 

Tłumaczy się dyrektor 
Kilka dni temu p. Andrzej 

otrzymał ze szczecińskiego od-
działu NFZ odpowiedź na swo-
ją skargę. Fundusz przyznaje w 
niej, że obie placówki dopuści-
ły się nieprawidłowości. Pierwsza 
kwestia, na co zwraca uwagę NFZ 
dotyczy faktu, iż p. Andrzeja, po 
zgłoszeniu się na izbę przyjęć nie 
zbadał lekarz. W tej sprawie wy-
jaśnienia złożył Funduszowi dy-
rektor szpitala Kazimierz Lembas. 
Przyznał on, że takie postępowa-
nie było nieprawidłowe, „dyrek-
tor negatywnie ocenił postępowa-
nie pielęgniarki, która została po-
uczona, że nie może bez konsul-
tacji lekarskiej odsyłać pacjentów 
do innych podmiotów medycz-
nych” - czytamy w odpowiedzi na 
skargę, jaką otrzymał p. Andrzej. 

lekarz był ponoć na wizycie 
domowej

Wyjaśnienia złożyła też prezes 
SCM w Goleniowie, spółka będąca 
własnością powiatu, prowadząca 
gabinet nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej. Pani prezes stwier-
dza, że „lekarz pełniący w tym cza-
sie dyżur (w czasie, gdy do gabine-
tu przyszedł p. Andrzej - dop. red.) 
odbywał wizytę lekarską w domu 

innego pacjenta” - czytamy w od-
powiedzi. Pytanie tylko, w jaki spo-
sób NFZ weryfikował ten fakt? Czy 
prezes SCM przekazała do Fundu-
szu dokumentację medyczną, lub 
kartę wyjazdów, czy tylko przystał 
na wiedzy przekazanej przez szefo-
wą placówki? Redakcja DN zwró-
ciła się więc do NFZ w Szczecinie, 
aby wyjaśnić, jakie procedury w 
zakresie wyjaśnienia takich sytu-
acji są stosowane przez Fundusz, 
po otrzymaniu skargi od pacjenta. 
Dopiero w tym tygodniu otrzyma-
liśmy precyzyjne wyjaśnienie od 
rzecznika NFZ w Szczecinie. 

- Informacje udzielone przez obu 
świadczeniodawców zostały udo-
kumentowane i potwierdzone pi-
semnymi wyjaśnieniami złożony-
mi przez osoby personelu dyżurują-
ce w dniu zdarzenia. Lekarz pełnią-
cy dyżur w SCM w Goleniowie, Ser-
hiy Kryvosheyeva, dołączył doku-
mentację z wizyty domowej zreali-
zowanej w czasie 6:35-7:50 u inne-
go pacjenta (dane podlegają ochro-
nie)- informuje Małgorzata Koszur 
ze szczecińskiego oddziału NFZ. 

za spóźnienie, rozmowa 
dyscyplinująca

Wyjaśnienia wymagała jeszcze 
jedna kwestia- spóźnienie lekarza, 

którym miał rozpocząć dyżur o 
godz. 8:00 w gabinecie nocnej opie-
ki, a przyszedł do pracy 20 minut 
później.  Prezes SCM w Golenio-
wie, przyznaje, że lekarz przyszedł 
na dyżur spóźniony. 

„Świadczeniodawca (SCM Go-
leniów-dop. red.) potwierdził też, 
iż lekarz, który przejmował dyżur 
spóźnił się w tym dniu do pracy oko-
ło 20 min. W związku z tym z leka-
rzem została przeprowadzona roz-
mowa dyscyplinująca”- czytamy 
w odpowiedzi na skargę pacjenta, 
jaką przygotował NFZ. 

Zdaje się jednak, że rozmowy te 
nie przynoszą oczekiwanego re-
zultatu. Przed rokiem, kiedy na ła-
mach DN jedna z pacjentek napisa-
ła, że kiedy przyszła na dyżur z cho-
rym dzieckiem również nie zastała 
lekarza w gabinecie. Usłyszała, że 
powinna przyjść wcześniej, bo le-
karz nie czeka do końca dyżuru 
żeby zdążyć na kolejny w innej pla-
cówce zdrowia, w której również 
pracuje. Prezes SCM także napisa-
ła, że „z lekarzem została przepro-
wadzona rozmowa dyscyplinująca”. 
Może to nie był ten sam lekarz?

szpital swojej winy nie widzi
W kontekście ustaleń,jakie po-

czynił NFZ w sprawie p. Andrze-
ja Mroziewicza, dziwi odpowiedź, 
jaką w tej sprawie otrzymaliśmy 
od zastępcy dyrektora nowogardz-
kiego szpitala ds. medycznych i jed-
nocześnie ordynatora oddziału chi-
rurgicznego - dr n. med. Marka Ko-
walczyka. Lekarz, wypowiadając 
się jak możemy sądzić oficjalnie w 
imieniu szpitala, nie odnosi się do 
sytuacji, w jakiej znalazł się p. An-
drzej, a winą za wszystko obarcza 
obowiązujące rozwiązania syste-
mowe. 

-(…) Niestety podczas ostatnie-

go podziału nocnej i świątecznej 
opieki Narodowy Fundusz Zdro-
wia arbitralnie zlecił prowadzenie 
tych działań szpitalowi w Golenio-
wie, jako siedzibie powiatu. Powstał 
punkt nieprzystosowany do tych za-
dań, odległy od szpitala w Nowogar-
dzie, obsługiwany przez lekarzy ze-
wnętrznych – młodych bez koniecz-
nego doświadczenia- najczęściej ich 
pomoc polega na wystawieniu pa-
cjentowi skierowania do szpitala. 
Obecna reforma służby zdrowia ( 
na szczęście) przewiduje powiąza-
nie poradni” nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej” ze szpitalem. 
Jesteśmy do tego przygotowani - lo-
kalowo i personalnie. Do dyspozycji 
pacjenta potrzebującego pomocy le-
karza rodzinnego będzie na miejscu 
lekarz dyżurny nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej, który oceni czy 
pacjentowi wystarczy jego pomoc 
czy będzie wymagał pomocy leka-
rza dyżurnego stosownego oddziału 
szpitala... W takiej sytuacji pacjent 
nie będzie nigdzie odsyłany (…) - 
pisze doktor Kowalczyk. 

Dalej M. Kowalczyk zarzuca DN, 
że podejmowanie przez nas takich 
tematów, to nic innego jak roz-
grywka polityczna. – (…)Biorąc 
pod uwagę ostatnie wyłącznie nie-
korzystne artykuły o Szpitalu na-
leży przypuszczać, że jest to roz-
grywka polityczna przed zbliżają-
cymi się wyborami samorządowy-
mi. Pracownicy szpitala zajmują się 
wyłącznie leczeniem chorych nieza-
leżnie od ich koloru skóry, wyzna-
nia, poglądów politycznych, nie ży-
czymy sobie wciągania nas do brud-
nych rozgrywek politycznych (…) - 
stwierdza kategorycznie dr Kowal-
czyk. Informujemy, że tego żądania 
nie możemy niestety spełnić, bo 
jest one bezpodstawne. Rolą prasy 
jest być tam, gdzie ludziom odma-
wia się ich praw, a do takiej sytuacji 
niewątpliwie doszło w przypadku 
p. Andrzeja, co potwierdzają cho-
ciażby wyniki kontroli przeprowa-
dzonej przez NFZ. Nie ma w tym 
żadnego politykowania, bo gazeta 
to nie partia polityczna. Jest praw-
dziwe życie, w tym przypadku ży-
cie konkretnego pacjenta, które zo-
stało wystawione na próbę. I o tym 
właśnie był nasz artykuł. 

Marcin Simiński

Każdy kto zgłosi się na izbę przyjęć, musi zostać zbadany przez lekarza- przypomi-
na o tym NFZ, w związku ze skargą pacjenta
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Wiktoria córka Eweliny Wybrzak ur. 22-
05-2017 z Nowogardu

Martynka córka Moniki Wierzchow-
skiej ur. 18-05-2017 z Chociwla

Staś syn Anny Wojciechowskiej ur. 18-
05-2017 z Kolonii Maszewo

Marcel syn Magdaleny i Mariusza ur. 
19-05-2017 z Boguszyc

Kordian syn Joanny Kamińskiej ur. 17-
05-2017 z Radowa Małego

Anna Maria córka Marty Bakalarczyk 
ur. 18-05-2017 z Nowogardu

Aleksander syn Anny Głazowskiej ur. 
22-05-2017 z Kikorzy

sOBOTa Dla zDrOWia  
- "prOFilakTYka raka piersi"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU GMI-
NY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 CzerWCa 2017 r. organizuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Ultra Cross Maraton 12h

Tadeusz Burewicz na podium
W sobotę (20 maja), w Kliniskach Wielkich odbyła się impreza pod nazwą „Ultra Cross ma-
raton 12h”. Zawody polegały na pokonaniu jak największej ilości kilometrów podczas dwu-
nastogodzinnego biegania. W tym „morderczym” wyścigu wystartował reprezentant No-
wogardu - Tadeusz Burewicz. 

Nie każdy byłby w stanie bie-
gać przez 12 godzin, w celu osią-
gnięcia jak największej liczby ki-
lometrów. Mimo tego, w sobotę 
w Kliniskach Wielkich zebrała 
się 33 osobowa grupa śmiałków, 
którzy wystartowali w Ultra 
Cross Maratonie 12h. Pośród tej 
grupy nie zabrakło reprezentan-
ta Nowogardu - Tadeusza Bu-
rewicza. Zawodnik na co dzień 
reprezentujący nasze miasto w 
wyścigach kolarskich, startując 
pod szyldem LKK Nowogard, 
po leśnych ścieżkach w Klini-
skach biegał walcząc w kategorii 
wiekowej M50. Nowogardzianin 
zaprezentował się z bardzo do-
brej strony pokonując przez 12 
godzin w sumie 83,2 km. Wynik 
ten pozwolił Tadeuszowi Bure-

wiczowi zająć 3. miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej. Dodaj-
my, że zwycięzca maratonu Ro-

bert Derda ze Świnoujścia poko-
nał 127,4 km. 

KR

Na zdjęciu pierwszy z prawej - Tadeusz Burewicz, który w Ultra Cross Maratonie 
12h wywalczył 3. miejsce w swojej kategorii

zachodnia liga MTB

Nasi kolarze na VIII Wałeckim 
Maratonie
W sobotę (20 maja), o godzinie 11:00, w Wałczu rozpoczął się VIII Wałecki Maraton MTB, 
wchodzący w skład wyścigów Zachodniej Ligi MTB. Tradycyjnie nie zabrakło kolarzy z No-
wogardu, którzy jak już zdążyli do tego przyzwyczaić, zajmowali miejsca na podium.  

Kolarze z Nowogardu walczyli 
na dystansie Mega (46 km). Naj-
lepszy czas uzyskał Jakub Krau-
se, który startował w kategorii 
M3. Kolarz z Nowogardu po-
konał 46 km z czasem 01:57:57 
i zajął 24. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 63. po-
zycję w Open. Drugi najlepszy 
czas uzyskał Janusz Pietruszew-
ski walczący w kategorii M6a. 
Reprezentant LKK Nowogard 
pokonał dystans z wynikiem 
02:18:10 i zajął 3. miejsce w swo-
jej kategorii oraz 106. pozycję 
w Open. Na 111. miejscu w ze-
stawieniu Open uplasowała się 
Anna Kłos, która 46 km przeje-

chała z czasem 02:21:33. Wynik 
ten pozwolił kolarce jeżdżącej w 
barwach Cubica Racing Team 
zająć 3. miejsce w kategorii K1. 
Podobny wynik uzyskał Ma-
rek Szymański, który zakończył 
swój start z czasem 02:21:47 i w 
kategorii M6a zajął 4. pozycję. 
W tej samej kategorii rywalizo-
wał również Jan Baran. Kolarz z 
Nowogardu zakończył wyścig z 
czasem 02:48:05 i uplasował się 
na 6. miejscu w swoim przedzia-
le wiekowym. W Wałczu rywa-
lizowała także jedna para z No-
wogardu, utworzona przez ojca 
i syna - Grzegorza i Jacka Fe-
caków. Nowogardzianie ściga-

li się na dystansie 15 km i poko-
nali go z wynikiem 00:29:34 (Ja-
cek) oraz 00:29:41 (Grzegorz). 
Były to najlepsze czasy spośród 
całej stawki 18 par startujących 
na tym dystansie, przez co no-
wogardzianie stanęli na najwyż-
szym stopniu podium. 

KR 

Na zdjęciu kolarz LKK Nowogard - Jan Baran
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Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie poszukuje kobiet i mężczyzn na stanowisko:

MaGazYNier
lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

zapewniamy i współfinansujemy dojazd  do i z pracy na   trasie:   
Gryfice / Nowogard / resko / Chociwel / Maszewo / Mosty / stepnica

         Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
        - załadunek/rozładunek towarów
        - obsługa skanera, komputera
        - wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa

Od kandydatów oczekujemy: Oferujemy:  
- umiejętności pracy w zespole - umowę o pracę
- zaangażowania i motywacji do pracy                      - pracę w systemie II zmianowym 5 dni  
                                                                                                    w tygodniu
                                                                                   - wynagrodzenie na warunkach umowy  
                                                                                          o  pracę powiązane z wynikami pracy
                                                                                                 - możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).
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Szukam przyjaciółki 
na żonę  

w wieku 60-68 lat. 
887 10 19 36 

akademia Młodego piłkarza na turnieju charytatywnym

Wystawili trzy zespoły
W niedzielę (21 maja), odbył się turniej charytatywny dla Ewy. Zawody przeznaczone były dla 3 grup wiekowych: 2006/07, 2008/09 i 2010/11. Akademia 
Młodego Piłkarza z Nowogardu wystawiła w sumie trzy zespoły. 

Jak tłumaczą trenerzy z AMP, 
wystawiono 3 zespoły, aby w 
jak największym stopniu wspo-
móc panią Ewę. Nowogardz-
kie drużyny musiały się zmie-
rzyć z Akademią Piłkarską Po-
goni Szczecin, Hanzą Mario-
gol Goleniów, Akademią Piłkar-
ską pana Hanuszkiewicza, MKS-
-em Iną Goleniów oraz R-foot-
ball Goleniów. Turniej stał na 
wysokim poziomie piłkarskim i 
organizacyjnym. Dla dzieci było 
wiele atrakcji, m.in.: klub małe-
go chemika, zlot motocykli, zlot 
terenówek 4x4, zajęcia z klubem 
bokserskim Taurus Goleniów, 
czy też zespół muzyczny Cord. 
Na stadionie pojawił się zawod-
nik Pogoni Szczecin, wychowa-
nek Iny - Adrian Henger. Naj-
młodsza drużyna z Nowogardu 
zajęła 5. miejsce. Dwa gole dla 
drużyny strzelili Karol Zarem-
ba i Patryk Jaworski. Najpierw 
AMP przegrała z R-football 1:2 

(Patryk Jaworski), następnie ta-
kim samym wynikiem uległa 
Hanzie (Karol Zaremba), aby na 
koniec wysoko ulec AP Hanusz-
kiewicz (0:4) oraz Pogoni (0:6). 
Drużyna 2008/09 również zajęła 
5. miejsce, tracąc tylko 4 bram-
ki. W pierwszym meczu nowo-
gardzianie przegrali z Pogonią 
(0:2). Następnie przyszedł bez-
bramkowy remis z Iną Goleniów 

oraz porażka z Hanzą (0:2). 
Na koniec piłkarze z roczni-
ka 2008/09 ponownie bezbram-
kowo zremisowali, tym razem z 
AP Hanuszkiewicz. Najstarsza 
drużyna stanęła na najniższym 
stopniu podium ulegając Pogoni 
i Hanzie. Bramki strzelali Mar-
cin Wasyluk, Kuba Paradziński i 
Bartek Gała. Wyniki: AMP - R-
-football 1:0 (Marcin Wasyluk), 
AMP - Hanza 0:3, AMP - Pogoń 
1:7 (Kuba Paradziński), AMP - 
AP Hanuszkiewicz 1:0 (Bartek 

Gała). - Pani Ewie życzymy zdro-
wia, a zawodnikom wielu sporto-
wych sukcesów. Dziękujemy ro-
dzicom za pomoc w organizacji 
wyjazdu, transport oraz kibico-
wanie naszym zawodnikom. Za-
praszamy nowych zawodników 
na nasze treningi. Nasze grupy 
trenują w następujące dni i go-
dziny: Grupa Młodsza (09-12) 
poniedziałek i piątek o godzinie 
16:30-17:30 - Orlik na Bema przy 
SP nr 4. Grupa Starsza (06-08) 
poniedziałek i piątek 17:30-19:00 
- Orlik na Bema. W razie pytań 
proszę pisać lub dzwonić pod nu-
mer 603 658 742 - mówi trener 
Błażej Bajerski. 

KR

Młodzi piłkarze z AMP Nowogard zagrali w turnieju charytatywnym

Podczas rywalizacji wyniki schodziły na drugi plan, liczyła się przede wszystkim pomoc

Wojewódzki finał Gimnazjady w piłce ręcznej

Gimnazjum nr 3 z brązem
W poniedziałek (15 maja), na hali sportowej „Gwardii” w Koszalinie, odbył się finał Woje-
wódzkiej Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców. W finale wystąpili szczypiorniści z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie, którzy wywalczyli brązowe medale.

W turnieju uczestniczyły ze-
społy z: Gimnazjum nr 11 z Ko-
szalina, Gimnazjum nr 3 z No-
wogardu, Gimnazjum nr 24 ze 
Szczecina, Gimnazjum z Bani. 
Nowogardzcy gimnazjaliści w 
pierwszym meczu zmierzyli się 
z uczniami szczecińskiej pla-
cówki. Zwyciężyli rywale z wy-
nikiem 25:18. W meczu o trze-
cie miejsce zawodnicy z Nowo-
gardu już nie oddali zwycięstwa. 
Po emocjonującym i wyrów-
nanym meczu pokonali przed-

stawicieli Gimnazjum z Bani 
19:17. Świetny występ zaliczył 
trzecioklasista z Nowogardu- 
bramkarz Karol Kolless. Bramki 
w nowogardzkim zespole zdo-
byli: Miłosz Rybak i Maciej Pod-
biegło (po 18), Kacper Wdow-
czyk- 14, Maciej Piotrowski-11, 
Michał Zając- 9, Damian Wa-
laszczyk- 5, Hubert Razik- 4, 
Hubert Dawid-2, Karol Kolless- 
1, Dawid Druciarek-1, Dawid 
Tracz-1. W drużynie grali rów-
nież Jakub Labocha i Adrian 

Kluska (drugi bramkarz). To 
ogromny sukces nowogardzkiej 
drużyny. Opiekunowi drużyny 
- p. Bogdanowi Sobolewskiemu 
gratulujemy wspaniałych szczy-
piornistów. Wszystkim zawod-
nikom życzymy sukcesów spor-
towych w następnych latach.

Inf. własna

klasyfikacja końcowa:
1 miejsce- Gimnazjum nr 11 Koszalin
2 miejsce- Gimnazjum nr 24 Szczecin
3 miejsce- Gimnazjum nr 3 Nowogard
4 miejsce- Gimnazjum nr 3 Banie

Szczypiorniści z Gimnazjum nr 3 są trzecią siłą w woj. zachodniopomorskim

Pierwsza taka piłkarska 
impreza w Nowogardzie

Turniej 
przedszkolaków
Pomorzanin Nowogard po raz pierwszy w historii przy 
współudziale Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zorgani-
zował Przedszkoliadę. Turniej dla przedszkolaków toczył 
się równolegle do Minimundialu.

 Udział wzięli zawodnicy z 
Przedszkoli nr 1, nr 3 i nr 4 w 
Nowogardzie. Chłopcy byli do-
pingowani przez swoje koleżan-
ki i wychowawczynie. Pucha-
ry wręczał Zdzisław Zdeb - wi-
ceprezes Pomorzanina. Po roz-
grywkach dzieci skorzystały z 
atrakcji, jakie zapewnił Grze-
gorz Matlak - organizator Mini-

mundialu. Wielki szacunek dla 
Pawła Błaszczyka, bez którego 
nie byłoby tej wspaniałej impre-
zy. Dziękujemy również za po-
moc Panu Frankowi Toruńskie-
mu i Państwu Sawickim - mówi 
prezes Pomorzanina Marcin 
Skórniewski. 

KR

Pomorzanin po raz pierwszy zorganizował turniej piłkarski dla przedszkoli
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTeriMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Wydruki  
koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

zarząd  spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. ks.j. poniatowskiego 7a

O G Ł a s z a  przeTarG UsTNY   NieOGraNiCzONY
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:  
Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44a/3 (i piętro) 
 Kategoria lokalu:      
M-4 (3 pok. ) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu :  centralne 
 Cena wywoławcza – 156.500zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017r. 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni  
lub  tel. 913925261, kom. 697 104 578
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OGŁO sze Nia drob ne
NierUCHOMOŚCi

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy 
lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy sta-
dionie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 
mkw. z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 
856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, i piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzycy 
13 ar. 601 817 880

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 026 406 

• sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe, samodzielne, 
bezczynszowe, z dużym garażem na ul. Ra-
dosława. Mile widziani pracownicy sezo-
nowi. Cena do uzgodnienia. 514 145 115 , 
607 581 083 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 80m2. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę 80 arów obręb Warun-
kowo. 609 24 58 16 

•	  Sprzedam działkę o pow. 0.29 arów 9 km 
od Nowogardu media przy działce, Cena 
31000. Tel. 669 517 975

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal handlowy 
105 m2. 886 105 232 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla trzech osób z 
Ukrainy. 695 251 802 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
927 296

• sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66.3 m2 bezczynszowe, docieplone + ga-
raż. 669 716  872

•	 Kupię lokal pod działalność, może być do 
remontu, do 30m2. Tel. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe Ra-
dosław.691 621 141

•	 Do wynajęcia lokal – usługi handel-biuro. 
Ul. Dąbrowszczaków 23. 695 209 162 

•	 Sprzedam domek holenderski w dobrym 
stanie. 698 726 963 , 669 432 236

•	 Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkania 
2 lub 3pokojowego. 515 756 022

•	 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie z bal-
konem 60 m2 w Nowogardzie ul. Boh. War-
szawy. 660 143 170 

•	 Kwatery dla firmy 7 osób. 601 448 218

MOTOrYzaCja
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, moto-
rowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłod-
nicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam alufelgi z oponami 15 calowe, 
rozstaw śrub 5x108 (Ford,Volvo). Stan ide-
alny, opony 195/65. Tel. 660 34 62 12

•	 Sprzedam Audi A4, rok produkcji 1997, 
poj. 1.6, przebieg 160 tys. Cena 4000 zł. 
603 541 341 

•	 Sprzedam Seicento S rok produkcji 99 poj. 
1.1. stan dobry. 603 541 341 

•	 Fiat Linea Emotion 1.3 TD , 2008 r, doinwe-
stowany, srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia po oględzinach auta. 699 268 478 

•	 Sprzedam rover 216 si rok produkcji 97 
poj. 1.6 Tel. 573 367 648 

rOlNiCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

• sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 
502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak 
kompletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam, wydzierżawię łąkę w Jenikowie 
1,5 ha.Tel. 601 780 470 

•	 Sprzedam krowy z cielakami. 730 031 128 

• sprzedam kura nioska lerHOrN 20 ty-
godniowe. 660 970 408 

•	 Sprzedam kemping bez papierów, tale-
rzówkę, pług trzyskibowy, siewnik do zbo-
ża 4metrowy, parnik, przyczepę samocho-
dową bez papierów. 781 932 918

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belowania 
siana-słomę, zgrabianie, talerzówka, orka, 
siew agregatem. 508 404 704 

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek. 507 045 
404 

•	 Sprzedam krowę biało-czerwoną, mlecz-
ną, 3 tyg. po wycieleniu. 91 418 64 17, 603 
185 121 

 UsŁUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTA-

NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• praNie-MaGiel,praNie DYWaNÓW, 
WYkŁaDziN, TapiCerki MeBlOWej sa-
MOCHODOWej/ skÓrzaNej MaTeria-
ŁOWej / pOŚCieli WeŁNiaNej / laNO-
liNą/sprząTaNie: CzYszCzeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• MONTaŻ MeBli, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FirMa UsŁUGOWa „zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 
726 601 608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i 
rozliczenia piT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• pOlVaN ocieplenia budynków, szpachlo-
wanie, zwycięzca konkursu na najlepszy 
blok. Tel. 731 517 928 

• projety wod-kan + geodezja. Tel. 609 
250 383 GeO- Gis- prOjekT sp z o.o.

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ślusarsko-spawalnicze. Tel. 722 154 
477

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

•	 Dachy, ocieplenia . 660 870 108 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Usługi koparką. 660 497 390 

•	 Przywiozę piasek, ziemię. Tel. 660 497 390 

•	

praCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 aMBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

• zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport kra-
jowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Lewiatan na 1/2 etatu, ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. 
Tel. 783 678 674 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. 
Tel. 508 290 657

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej. Tel. 
695 788 100

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania 
domu. 603 688 266

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368 

• Firma Okno Nowogard zatrudni monter 
stolarki pCV. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 663 600 601

• Masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspozy-
cyjny w weekendy, chcesz sobie dorobić, 
zadzwoń. Tel. 604 960 226

• zatrudnię kelnerkę do pizzeri Fantazja. 
Tel 509 411 799, 91 39 20 750

•	 Podejmę pracę szpachlarz-malarz itp. Tylko 
legalnie. 669 432 236 

•	 Zatrudnie pracownika na fermę drobiu. 91 
39 10 315 

•	 Praca dorywcz/sezonowa z dziećmi dla ko-
biet 25-35 lat z Nowogardu i okolic. 731 473 
701 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-
816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym pal-
nikiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec 
malo uzywane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stoja-
ce zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny 
wysoka jakosc niemiecka,do domku,do-
mu wielorodzinnego,sklepu po przegladzie 
serwisowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV 
Thomson Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

• sprzedam tanio szafka rTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla ma-
nicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wy-
bór drzew i krzewów owocowych oraz igla-
ki tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 
142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siat-
ka. Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, 
stan jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 
502 385 935

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych 
cena do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Owczarek niemiecki 1,5 z rodowodem, dłu-
gowłosy, pięknie wybarwiony, czujny. 91 39 
21 828

•	 Stare auta, motocykle, rowery, motorowery, 
cześci, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

•	 Sprzedam rowery damki aluminiowe, ele-
tryczne i zwykłe, rower dziecięcy i rower 
szosowy z komponentw oraz zmywarkę 
Elektrolux pod zabudowę. 792 318 575 

•	 Skrzydła drzwiowe używane (80 cm buk) 
sprzedam (200 zł). Tel. 691 140 542 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzeDaŻ 2 pOkOje 
pO reMONCie, 51 M2, iV p.
rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MieszkaNia Na sprzeDaŻ
GOleNiÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NOWOGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DOBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NOWOGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NOWOGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NOWOGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NOWOGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
szCzeCiN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NOWOGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NOWOGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NOWOGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NOWOGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NOWOGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

FirMa OkNO Nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601
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iNFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
Ops - Ośrodek pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 4 z 4

rOzkŁaD jazDY pkp



Nr 39 (2568)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krzYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

Marek Daroszewski

krieGsMariNe 1935-1945

Znane są rajdy niemieckich 
okrętów w II wojnie światowej 
na morzach i oceanach od pół-
nocnego Atlantyku po ujście La 
Platy i Ocean Indyjski. Któż nie 
słyszał o wyczynach niemiec-
kich pancerników, zatopieniu 
„Hooda” - dumy Royal Navy? A 
zuchwała wyprawa Guntera 
Priena, który dowodząc U-47 
posłał na dno pancernik „Royal 
Oak” w samym sercu brytyjskiej 
bazy? Do legendy przeszedł po-
jedynek polskiego „Pioruna” z 
„Bismarckiem”. A niesamowite 
epopeje niemieckich podwod-
niaków tak sugestywnie ukaza-
ne w słynnym filmie „Okręt” 
Wolfganga Petersena? Czym 
naprawdę były „wilcze stada” i 
dlaczego Kriegsmarine nie mia-
ła lotniskowców?

O tych i wielu innych wyda-
rzeniach, o historii niemieckiej 
marynarki wojennej w niezwy-
kłych czasach morskich zmagań 
dowiemy się z tej książki. W ja-
kich okolicznościach powstała, 
czy miała realne szanse na zwy-
cięstwo z połączonymi flotami 
Aliantów, dlaczego była uważa-
na za najnowocześniejszą mary-
narkę wojenną ówczesnego 
świata, na czym polegała jej 
szczególna innowacyjność ? Je-
śli szukasz odpowiedzi na te py-
tania - sięgnij po Kriegsmarine 
1935-1945.

piONOWO:
1. angielska dama
2. jedna z liter w greckim alfabecie
3. Polska do 1989
4. smażona potrawa z jaj
5. japońska forma poetycka
6. berdysz o krótkim trzonku
7. miasto w zespole miejskim Lu-
cerny (Szwajcaria)
8. palik, kołek
9. wyżyna w południowej Saharze
10. jeden z sędziów w Hadesie
11. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
12. był nim de Sade
13. Beatty, aktor
14. miasto w USA w stanie Oklaho-
ma
15. pot. praca za granicą
16. Nikola, inżynier
17. rybi gnat
18. droga np. do zakładu
19. krzyżówka wielbłąda
20. czule o ojcu
21. sterowiec

22. między zimą a latem
23. Stephen (1677-1761), ang. bo-
tanik i fizjolog
24. poeta wł., ksiądz (1497-1535), 
stworzył oryginalny typ poetyckiej 
burleski
25. solidna kość
26. bożyszcze fanów
27. uduszony przez węże morskie
28. kontrola w sklepie
29. symulowanie
30. obecnie atomowa
31. indonezyjskie miasto na wy-
spie Celebes
32. blask, połysk przestarzale
33. najwyższe karty
34. buddyjski duchowny w Tybecie
35. Busira
36. miasto w Bułgarii
37. miasto w płn. Etiopii
38. z rodziny papug
39. wąż R. Kiplinga
40. akcent metryczny w wierszu 
iloczasowym

pOziOMO:
41. zwabia muchy
42. najmniejszy z kondorów
43. w piórze
44. rodzaj chrząszczy
45. zdradziecka kochanka Samso-
na
46. bardzo duża niechęć
47. królewski pies
48. Adam, ang. wokalista, aktor
49. grecka bogini łowów
50. brat Rembrandta z dramatu R. 
Brandstaettera "Powrót syna mar-
notrawnego"
51. narzeczony Barbie
52. komedia Ryszarda
53. system płacy
54. poręczenie na wekslu
55. miasto w pn. - wsch. Etiopii, 
ośrodek administracyjny prowincji 
Uello
56. niedźwiedź z Gór Skalistych
57. w zdaniu spójnik, w pubie tru-
nek

58. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
59. glinokrzemian potasu
60. mieszaniec bizona i krowy
61. miasto w Belgii nad rzeką Den-
der
62. okrągły budynek teatralny
63. autor "Święta śmiechu"
64. rezerwa, chłodne ustosunko-
wanie się do kogoś
65. wieś z osiedlem dla niewido-
mych
66. markiz z komedii Moliera "Mi-
zantrop"
67. marka japońskich motocykli
68. metalowa kołatka
69. to, co kogoś obraża
70. stan gotowości harcerzy
71. ścisłego zarachowania
72. ponagla konia
73. wł. kompozytor filmowy, ... Rota
74. sąsiad Armenii
75. dawne źródełko, strumyk
76. główna droga lub tętnica

77. miasto w Teksasie
78. gaz występujący w ropie nafto-
wej

PODPOWIEDŹ: AALST, AJTOS, DE-
SJE, ENID, HALES, OMOMIŁEK.
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informacja pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia Mi krO BU sO Wa serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

przeWÓz OsÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

przeWÓz OsÓB - rO MaN BiŃCzYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - szCzeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁaD jazDY BU sÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nauka nie ma oj-
czyzny

Lucyna Andrzejczak, Zofia 
Lepka, Justyna Grenda, Pelagia 
Feliksiak, Bogusław Strzelczyk, 
Janusz Ługowski, Renata Wier-
talak, Maria Machocka, Ma-
ria Sowińska, Robert Kierzyk, 
Cecylia Furmańczyk, Agniesz-
ka Skowrońska, Henryk Rosa, 
Zdzisława Chocian, Małgorza-
ta Krawczyk, Christiana Syfert, 
Michał Furmańczyk, Jadwi-
ga Patecka, Urszuala Kaczma-
rek, Maria Kloch, Władysława 
Huget, Marek Kozioł, Andrzej 
Leszczyński, Teresa Nowak, Ad-
rian Kierasiński, Patrycja Żóral-
ska

Nagroda książkowa: An-
drzej Leszczyński

zwycięzcy prenumerata: 
Christiana Syfert, Jadwiga Pa-
tecka 

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Nadia Grenda, Zuzia Zieliń-

ska, Basia Kloch, Kacper Skow-
roński, Madzia Skowrońska, 
Bartek Feliksiak, Miłosz Wiel-
gus, Wiktoria Woźniak

Zwycięzca: Madzia Skow-
rońska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Hurtownia Ogrodnicza 
GARDEN 

PROMOCJA -40% 

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 
Tel. 91 39 20 760 

Drzewka i krzewy owocowe  •  Cebule i kłącze kwiatów 
W sprzedaży również inne art. ogrodnicze

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 9

Pomóc 
rannemu 
zwierzęciu

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Gminna dotacja

OGłOszeniA

Mały mistrz kuchni 

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Co to za hałas  
w Ratuszu  s. 4

                          

Próbowała 
porwać dziecko?

 s. 3

Rodzina przeżyła 
dramatyczne chwile 19- latek 

potrącony 
na pasach

ul. Kościuszki

 s. 4

70-lecie  
OSP Orzechowo  s. 6

s. 4

Relokacja w centrum sP 2

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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nasza sonda    Kronika policyjna
22.05.2017 r. 
Godz. 08.10
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

pomiędzy pojazdami Toyota Co-
rolla i Renault Megane.

Godz. 13.50 
Dwa pojazdy: Opel Zafira i 

BMW zderzyły się na ul. Zamko-
wej. 

Godz. 15.30 
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu marki Huawei oraz pienię-
dzy na ul. Poniatowskiego.  

Godz. 17.30 
Kolizja drogowa na ul. 15 Lu-

tego, pomiędzy pojazdami Ford 
Fiesta oraz Mazda.

23.05.2017 r. 
Godz. 11.50 
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu aukcyjne-
go Allegro. 

Godz. 23.40 
Kradzież paliwa na stacji Orlen 

przez kierującego pojazdem mar-

ki Audi. 
24.05.2017 r. 
Godz. 12.50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Wojska Polskiego pomiędzy 
pojazdami Opel Vectra i Ford Fie-
sta. 

Godz. 14.20 
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

w której uczestniczyły pojazdy: 
Fiat Panda i Honda Civic. 

24.05.2017 r. 
Godz. 13.00
Powiadomienie o kradzieży ta-

blic rejestracyjnych z samochodu 
marki VW Golf zaparkowanego 
przy ul. Dworcowej. 

26.05.2017 r. 
Godz. 12.55
Ujęcie sprawcy kradzieży skle-

powej w sklepie Lidl. 
27.05.2017 r. 
Godz. 00.05
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego na ul. Asnyka 

zatrzymali kierującego motoro-
werem, Krzysztofa O. znajdujące-
go się w stanie nietrzeźwości 0,70 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 12.00
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej ujęto sprawcę kra-
dzieży sklepowej. 

Godz. 14.50 
W miejscowości Wierzbięcin 

doszło do kolizji drogowej pomię-
dzy pojazdami VW Polo i Toyota.

 Godz. 20.00
Potrącenie pieszego na przej-

ściu dla pieszych przy ul. Tade-
usza Kościuszki przez kierującą 
pojazdem marki Hyundai Tuscon. 

28.05.2017 r. 
Godz. 19.10 
Kradzież paliwa z samochodów 

ciężarowych marki Man zaparko-
wanych przy ul. 3 Maja. 
    

st. insp. Klaudia Gieryń 

W najbliższy czwartek, czyli 1 czerwca, obchodzić będzie-
my Dzień Dziecka. Zapytaliśmy więc uczniów klasy III a, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowo-
gardzie, czy fajnie jest być dzieckiem? Czy może zazdrosz-
czą czegoś dorosłym?

Miłosz: Bycie dzieckiem jest bar-
dzo fajnie. Dużo jest ciekawych rze-
czy do odkrycia, można się spokojnie 
bawić. Nie trzeba mieć obowiązków, 
oprócz niektórych, takich jak sprzą-
tanie swojego pokoju czy odrabia-
nie lekcji. Najbardziej w byciu dziec-
kiem podoba mi się to, że mogę grać 
w piłkę nożną. Dorosłym zazdrosz-
czę tego, że nie muszą chodzić do 

szkoły. Do pracy też nie wszyscy chodzą, bo gdy mają na przykład zwolnienie 
lekarskie, to wtedy sobie siedzą w domu. Chciałbym już mieć 16 lat.

Emilia: Oczywiście, że fajnie jest 
być dzieckiem. Można się bawić, ma 
się dużo przyjaciół. Dzieci mają wię-
cej czasu wolnego niż dorośli i mogą 
go poświęcić na zabawę. Wiadomo, 
że oprócz zabawy mamy też swo-
je obowiązki. Ja na przykład muszę 
sprzątać pokój. Dorosłym niczego nie 
zazdroszczę. Chciałabym być doro-
sła, ale mieć ciągle obowiązki dziec-
ka. 

Amelka: Bycie dzieckiem jest faj-
ne. Można się przede wszystkim ba-
wić. Można jeszcze robić dużo rzeczy, 
których dorośli nie mogą, na przykład 
chodzić na plac zabaw. Dorosłym już 
nie wypada, aby się tam bawili. Moż-
na też chodzić do szkoły. Ja bardzo 
lubię do niej chodzić i się uczyć. Bar-
dzo bym chciała zrobić coś dobrego 
dla Szkoły, na przykład pomagać w 
sprzątaniu na podwórku szkolnym. 
Dorosłym zazdroszczę tego, że mogą 
robić co chcą, a dzieciom nie wszyst-
ko wolno. Chyba chciałabym być już 
dorosła.

Alicja: Bycie dzieckiem jest fajne, 
ponieważ ma się bardzo dużo wol-
nego czasu i można miło go spędzać, 
na przykład bawiąc się na palcu za-
baw. Wiadomo, że też mamy swoje 
obowiązki, które musimy wykony-
wać. Dorośli mogą robić dużo rzeczy, 
ale te które chcą, a dzieci nie. Jednak 
nie chciałabym jeszcze być dorosłą, 
ponieważ bardzo lubię się bawić.

Amelia: Bardzo fajnie jest być dziec-
kiem. Można się bardzo dużo uczyć w 
szkole. Rodzice już to wszystko przera-
biali. My mamy więcej wiedzy niż do-
rośli, bo my się dopiero uczymy, a do-
rośli uczyli się tego już dawno i mogą 
wielu rzeczy nie pamiętać. Zabawa z 
przyjaciółmi też jest fajna, ale nie tyl-
ko dzieci mają przyjaciół, dorośli też. 
Dorośli, a nawet starsze dzieci, mogą 
jeździć gdzie chcą. Na przykład moja 

16-letnia siostra może jeździć ze swoimi koleżankami do Szczecina, a ja jesz-
cze sama nie mogę nigdzie jechać. Mimo to, nie chcę jeszcze być dorosłą.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Kolejne pieniądze na pustą strefę?
W najbliższą środę, 31 maja, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Nad czym będą debatować radni? 

Zgodnie z programem sesji rad-
ni najpierw zajmą się skargami na 
działalność burmistrza Roberta Cza-
pli. Dotyczą one opieszałości burmi-
strza, zwłaszcza w kwestii odpowia-
dania na wnioski i interpelacje rad-
nych. Jak już pisaliśmy, od jakiegoś 
czasu burmistrz nie przychodzi na 
obrady sesji, a do tego, jak się oka-
zuje, przestał też wywiązywać się z 
ustawowego obowiązku, jakim jest 
udzielanie radnym odpowiedzi na 
składane interpelacje. 

Następnie radni wysłuchają spra-
wozdania finansowego szpitala w 
Nowogardzie, które przed radą zło-
ży dyrektor placówki. Nie zabranie 
tu z pewnością dyskusji o przyszłość 
szpitala, zwłaszcza w kontekście in-
formacji, że NFZ prawdopodobnie 
nie zapłaci szpitalowi za tegorocz-
ne nadwykonania. Może to być kwo-
ta przekraczająca milion złotych, bez 
których szpital nie będzie mógł zo-
stać zbilansowany. 

Radni będą głosować również nad 
zmianą uchwały dotyczącej opłat 
targowych. Przypomnijmy, że w wy-
niku błędu UM, Rada przyjęła wcze-
śniej uchwałę, która  była krzywdzą-
ca dla osób wystawiających towar 
przed swoim sklepem. W praktyce 
przepis mógł narazić przedsiębior-
ców na spore koszty z tego tytułu. 
Teraz Urząd zaproponował radnym 
już poprawianą uchwałę. 

Z pewnością wiele emocji wywo-
ła także proponowana przez bur-
mistrza zmiana w budżecie. Cho-
dzi o zabezpieczanie kwoty ponad 
900 tys. zł na budowę kanalizacji do 
strefy przemysłowej w Wojcieszynie. 

Jak wiadomo, do strefy wybudowa-
no już za ponad 3 mln złotych drogę. 
Po tym do Nowogardu mieli zacząć 
napływać inwestorzy zainteresowa-
ni ulokowaniem tutaj swoich fabryk. 
Chętncyh jednak na razie nie widać 
na horyzoncie. Ponoć mają się poja-

wić, jak będzie kanaliza? Gwarancji 
jednak nikt nie chce na to dać. 

Więcej o decyzjach podjętych 
przez radnych w najbliższą środę, 
będziemy informować tradycyjnie w 
kolejnych wydaniach DN. 

MS

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu,
b) rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu,
c) rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu,
d) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017,
e) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,
f) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie 

gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpi-

tala Rejonowego w Nowogardzie,
h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru,
i) zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrę-

bach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej  
przebiegu,

j) zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należące-
go do gminy

Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwie-
rzętom,

k) zatwierdzenia do realizacji projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 
uczniów”

dofinansowanego w ramach kontraktów samorządowych Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

l) ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w 
drugim etapie      postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Nowogard.

PrzewodniczącyRady, Piotr Słomski



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGłOszenie

Poszukuję do pracy
 na sezon letni, 

osobę dyspozycyjną 
do 30 lat

 696 44 67 44

Do wynajęcia 
mieszkanie 

dla pracowników
 z Ukrainy

509-528-688

Rodzina przeżyła dramatyczne chwile 

Próbowała porwać dziecko? 
Przerażające chwile przeżyło młode małżeństwo z Nowogardu. Kobieta podająca się za psychologa próbowała najprawdopodobniej porwać ich dwuletnią 
dziewczynkę, próbując wyrwać dziecko z rąk rodziców na klatce schodowej.  Policja jednak sprawę bagatelizuje, a całą sprawę sprowadza do pijackiego wy-
bryku. Tymczasem młode małżeństwo i ich sąsiedzi od kilkunastu dni żyją pod strachem i boją się z dziećmi wychodzić na podwórko. 

Zdarzenie miało miejsce kil-
ka dni temu, w jednym z wie-
lorodzinnych domów przy ul. 3 
Maja.  Był spokojny dzień.  Na-
gle ok. godz. 19:30 do drzwi 
młodego małżeństwa ktoś puka. 

- Kiedy otworzyłam zobaczy-
łam kobietę.  Powiedziała mi, że 
jest psychologiem  i chce zoba-
czyć dzieci. Odpowiedziałam, że 
nie wiem o co chodzi. Nagle ona 
zaczęła szarpać moją córkę, któ-
ra stała w pobliżu, próbując ją 
wyciągnąć na klatkę schodową. 
Mąż natychmiast przybiegł i wy-
rwał jej małą z rąk zabierając ją z 
powrotem do domu. Wyszedł na 
klatkę i zaczął krzyczeć na tę ko-
bietę, pytając, dlaczego straszy 
nasze dziecko - opowiada matka 
dziewczynki, pani Agata (imię 
zmienione). 

Rozmowa między mężczyzną 
a kobietą miała przebiegać dość 
nerwowo, co nie powinno dzi-
wić każdego, kto ma dzieci. -Sły-
szałam jak mąż mówi do niej, 
że ma sobie stąd pójść, bo za-
dzwoni na policję. Na to ta ko-
bieta odpowiedziała mu, że nie 
wyjdzie i „niech sobie dzwoni” – 
relacjonuje dalszy przebieg wy-
darzeń. 

Mężczyzna wezwał na miej-
sce patrol policji. Przyjecha-
ło dwóch policjantów. Funkcjo-

nariusze po krótkim sporządze-
niu notatki zabrali do samocho-
du kobietę, która próbowała po-
rwać małą dziewczynkę. Jednak, 
zdaniem matki dziecka, napast-
niczka została za chwilę wypusz-
czona z radiowozu na wolność. 

- Wiemy, że daleko nie ujecha-
li z nią i wypuścili z radiowozu 
zaraz za przejazdem kolejowym. 
Widzieli to świadkowie zdarze-
nia - mówi matka dziewczynki. 

Wróciła jeszcze dwa razy 
Okazało się, że kobieta nie 

dała jednak za wygraną. Po ja-
kimś czasie wróciła i znów za-
częła dobijać się do drzwi domu 
młodego małżeństwa. – Znów 
wyszedł mój mąż, a ona z pre-
tensjami do niego, dlaczego on 
ją tak źle potraktował i ona chce 
o tym porozmawiać. Mąż po-
wiedział, żeby sobie poszła, bo 
znów wezwie policję i ta tym 
razem sobie poszła - opowiada 
nam p. Agata. 

Nieznajoma kobieta pojawi-
ła się pod posesją znowu w mi-
nioną niedzielę, nad ranem. 
Tym razem była jednak już w 
towarzystwie mężczyzny. Oboje 
wchodzą na teren posesji przez 
główną bramę. Podobnie jak 
wcześniej, tak i teraz wszystko 
rejestruje kamera monitoringu, 

jaki ma na podwórku zamon-
towany sąsiad młodego mał-
żeństwa. Mężczyzna pokazuje 
nam nagrania. Widać na nich, 
jak ubrana w jaskrawą kurtkę, 
szczupła brunetka wchodzi na 
podwórko kierując się od razu 
na klatkę schodową. Towarzy-
szy jej ubrany prawdopodobnie 
w jakiś sweter szczupły mężczy-
zna. Tym razem jednak oboje 
szybko wychodzą, bo drzwi na 
klatkę schodową są zamknięte. 

Zdaniem naszych rozmów-
ców kobieta kręciła się tutaj po-
noć kilka dni wcześniej, zanim 
przyszła do nas. Była widziana 
w okolicy domu przez ekspe-
dientkę z pobliskiego sklepu. 

Wyglądała jakby coś brała
Matka dwuletniej dziewczyn-

ki, którą próbowała porwać nie-
znajoma kobieta twierdzi, że na-
pastniczka nie była pijana, a ra-
czej znajdowała się pod wpły-
wem innych substancji. 

- Ona była schludnie ubrana. 
Nie było od niej czuć alkoholu. 
Zachowywała się jednak jakoś 
dziwnie. Była pobudzona i mia-
ła bardzo rozszerzone źrenice- 
mówi nam p. Sylwia. 

Również inni sąsiedzi po-
twierdzają, że kobieta nie wy-
glądała na alkoholiczkę. 

- Wyglądała właśnie normal-
nie, nie jak osoba mająca pro-
blem z alkoholem- twierdzi są-
siad młodego małżeństwa. 

Policja ma inną wersję
 wydarzeń 

W obliczu wersji wydarzeń 
przedstawianych przez mło-
de małżeństwo i ich sąsiadów, 
a także nagrań z monitorin-
gu, dość zaskakująco całą spra-
wę relacjonuje policja. Zdaniem 
rzecznika prasowego zdarzenie 
miało zupełnie inny przebieg, i 
co najciekawsze nie brały w nim 
udział dzieci. 

- Z relacji przekazanych przez 
policjantów wynika, że ta ko-
bieta przyszła na klatkę w stanie 
upojenia alkoholowego i zaczęła 
pukać do mieszkania tych pań-
stwa. Patrol przyjechał na miej-
sce, zabrał kobietę i odwiózł ją 
do domu. W incydencie nie bra-
ły udział dzieci. Kobieta twier-
dziła, że pomyliła mieszkania i 
nawet przeprosiła za swoje za-
chowanie – mówi rzecznik poli-
cji st. asp. Julita Filipczuk. 

Kiedy mówimy o tym pani 

Agacie, młoda matka nie może 
w to uwierzyć. Twierdzi, że teraz 
boi się jeszcze bardziej o bezpie-
czeństwo swoje i swojej rodziny. 

- Jak nie było dzieci? Przecież 
ona nie chciała małej puścić. 
Czy policja czeka aż napraw-
dę się wydarzy tragedia. Tak nie 
może być - mówi wystraszona i 
zatroskana młoda matka. 

Małżeństwo zamierza złożyć 
oficjalne zawiadomienie na po-
licję. Może to spowoduje, że po-
licja zajmie się sprawą już na 
poważnie. Zdaje się bowiem, że 
mamy do czynienia bynajmniej 
nie z incydentem, tylko jakimś 
zaplanowanym działaniem. 
Wskazuje na to chociażby fakt, 
że kobieta kilkukrotnie wracała 
na teren posesji. 
    
  Marcin Simiński

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Teodora Iwanicz: lat 65, zmarła 21.05.2017 r., pogrzeb odbył się 25.05.2017r., 
na cmentarzu w Jenikowie 

Jan Pałczyński: lat 70, zmarł 26.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 30.05.2017r., o 
godz. 12:00, na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

OGłOszenie

Nagranie z monitoringu, zarejestrowane w minioną niedzielę. Widać na nim, jak 
nieznajoma kobieta i towarzyszący jej mężczyzna w pośpiechu opuszczają teren 
posesji

Na tej klatce schodowej kobieta próbowała porwać dwuletnią dziewczynkę
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Groźne zdarzenie przy ul. Kościuszki 

19-latek potrącony na pasach 
W minioną sobotę (27.05), przed godz. 20:00, na przejściu dla pieszych przy ul. Kościusz-
ki (na wysokości przychodni), doszło do potrącenia pieszego, który przechodził prawidło-
wo przez jednię. 19-letni mieszkaniec Nowogardu z obrażeniami głowy trafił do szpitala. 

Jak informuje policja, kierują-
ca samochodem osobowym marki 
Hyundai Tuscon, 41-letnia miesz-
kanka Nowogardu, jadąc w kierun-
ku miejscowości Karsk, zauważy-
ła w ostatniej chwili przechodzące-
go przez pasy mężczyznę, ale nie-
stety nie zdołała już w porę wyha-
mować auta.  

- Kierująca w ostatniej chwili za-
uważyła znajdującego się na przej-
ściu pieszego, rozpoczęła manewr 
hamowania, lecz nie była w stanie 
wyhamować. W wyniku czego ude-
rzyła przodem pojazdu w pieszego, 
który wpadł na maskę pojazdu, po 
czym odbił się od samochodu i upadł 
na jezdnię – relacjonuje przebieg 
wypadku st. asp. Julita Filipczuk.  

W wyniku zdarzenia mężczyzna na 
szczęście doznał niegroźnych ura-
zów. Mimo tego, w celach obser-
wacji, został zabrany przez pogo-
towie ratunkowe do szpitala w No-
wogardzie.

Policja informuje, że zarówno 
kierująca pojazdem jak i poszko-
dowany byli trzeźwi. Postępowanie 
w sprawie wypadku prowadzi Ko-
misariat Policji w Nowogardzie. 

MS

Przejście dla pieszych przy ulicy Kościuszki, to w tym miejscu doszło do potrącenia

Co to za hałas w Ratuszu?

To pustosłowie leci po 
schodach i dudni...
Burmistrz Robert Czapla cieszy się, że PiS wycofał się z no-
welizowania ordynacji wyborczej w zakresie wprowadzenia 
ograniczenia ilości kadencji burmistrzów.  W związku z po-
wyższym opublikował w/w temacie wypowiedź- expose.

 Cytując niżej fragmenty, jak 
leci, deklaracji burmistrza kon-
frontujemy jej poszczególne frazy 
z danymi naukowo potwierdzony-
mi. Wszystko po to, aby nasi Czy-
telnicy, wzorem wyborców R. Cza-
pli, nie pomylili światów - świata 
baśni i klechd domowych ze świa-
tem realnie istniejącym.   

Słowa burmistrza: Fraza 1 
-Obecnie skupiam się na pracy 
na rzecz mieszkańców, której jest 
bardzo dużo…

Koniecznie należy dodać, że 
chodzi tu o pracę tylko i wyłącznie 
na rzecz niektórych mieszkańców, 
to znaczy tych szczególnie zasłu-
żonych na niwie pełnienia służby- 
władzy i trzymania stołków wszel-
kich (od stróża, donosiciela po 
kierowników różnej maści) oraz 
pobierania pożytków z tegoż, a 
także o pracę dla ich dzieci i wnu-
ków, znajomych, znajomych dzie-
ci i wnuków słowem dla swoja-
ków.  Skoro zaś jest ich u nas staty-
stycznie znacznie więcej, jak śred-
nio komuchy w kraju mają, to rze-
czywiście pracy jest bardzo dużo. 
Uwaga -nie mylić swojaków z wy-
borcami głosującymi „za”: swoja-
kom to trzeba dać po wyborach 
konkret, wyborcom zaś wystarczą 
zęby białe.

Fraza 2 - Musimy wykorzysty-
wać w stopniu maksymalnym 
szansę na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych…

Rzeczywiście jest nad czym 
pracować skoro od 2007 do 2015 
pozyskało się tych środków ze-
wnętrznych w kwocie 3, 27 zł per 
capita (np. Goleniów prawie 200 
zł) co dało naszej Gminie 548 
miejsce na 582 gminy w kraju. Zaś 
6 miejsce od końca w kraju dała 
naszej Gminie ilość pozyskanych 
w latach 2007-2015 środków ze-
wnętrznych z przeznaczeniem na 
potrzeby oświaty- w przeliczeniu 
daje to 30 groszy per capita (w Go-
leniowie ponad 200 zł)

Fraza 3 - Musimy budować na-
szą strefę ekonomiczną…

Rzeczywiście nie ulega wątpli-
wości, że jest to: nasza strefa eko-
nomiczna, a to dlatego „nasza”, bo 
musimy sami ją budować niczym 
wieżę Babel, (czyli nie wiadomo 
po co) ponieważ budowniczych 
innych (inwestorów) „ani widu 
ani słychu”.  

Fraza 4 - Poprawiać infrastruk-
turę drogową, kanalizację wodno 

– ściekową…
  Tak, tak od 2011 roku do 2016 

Gmina zainwestowała w sieć wod. 
-kan. złotych 0 (słownie zero).  
Natomiast burmistrz wydał w tym 
czasie około pół miliona złotych ( 
w tym większość na prawników z 
Poznania) na niszczenie lokalnej 
firmy, która w tymże przedmioto-
wym okresie z własnych środków 
wykonała inwestycje w infrastruk-
turę sieciową służącą obywatelom 
na prawie 3 mln złotych (w tym 
Warnkowo).

Fraza 5 - Oraz inwestować 
w poprawę życia codziennego 
mieszkańców naszego miasta i 
terenów wiejskich gminy Nowo-
gard…

Patrz wyjaśnienie, jak przedsta-
wione pod frazą nr  1.

Na koniec expose padły jesz-
cze inne historyczne słowa: A co 
do wyborów, to oczywiście cieszę 
się, że PiS wycofał się z tej propo-
zycji, gdyż była ona szkodliwa dla 
wszystkich samorządów. Wielu 
dobrych samorządowców byłoby 
wyłączonych z możliwości kandy-
dowania na następną kadencję…

Chyba nie ulega wątpliwości, 
kogo personalnie burmistrz wi-
dzi oczyma wyobraźni w tym gro-
nie dobrych samorządowców i 
dla którego samorządu, zaniecha-
na propozycja PiS, byłaby szkodli-
wa szczególnie… . Jak już expose 
wybrzmiało do końca to z wnę-
trza Ratusza zaczął dobiegać jakiś 
rumor niesłychany. Co tak dud-
ni w Ratuszu? - pytają przechod-
nie – Pustosłowie po schodach leci 
na łeb na szyję - odpowiadają zna-
jący stan rzeczy wewnątrz gmachu 
tego. Szkoda, że tylko ono samo 
leci na łeb na szyję, ponieważ to 
oznacza, że źródło meczącego zja-
wiska pozostaje i kolejne dudnie-
nie wkrótce się powtórzy, bo jak 
to mówią: propaganda nie zna 
próżni (tylko próżnicę) .  

sm 

Co zrobić, gdy znajdziemy 
ranne zwierzę?
Z takim pytaniem zwrócił się jeden z naszych czytelników, który pomógł rannemu kotu, a teraz nie 
wie co ma zrobić ze zwierzęciem. Wyjaśniamy więc jak należy postępować w takich przypadkach. 

Kiedy znajdziemy potrąconego 
lub chorego, a niekiedy i bezdomne-
go psa, należy to zgłosić do Urzędu 
Gminy, a dokładniej do Wydziału 
Ochrony Środowiska. Poza godzi-
nami pracy Urzędu należy dzwonić 
na policję. Takie zgłoszenie zostanie 
przekazane firmie, która ma z gmi-
ną umowę na odbiór bezdomnych 
zwierząt i ich transport do schroni-
ska - Kiedy takie zgłoszenie trafi do 
Urzędu Miasta, natychmiast otrzy-
muję informację i przyjeżdżam po 
zwierzę - mówi Karina Mazur, która 
ma podpisaną umowę z Gminą na 
tego typu zadania. – Policję również 
można zawiadomić o tego typu przy-
padku. Oni wówczas się ze mną skon-
taktują. Często jest jednak tak, że 
dużo osób mnie już zna i sami dzwo-
nią bezpośrednio do mnie. Niestety 
nie mamy miejsca, w którym może-
my trzymać pieska do czasu znale-
zienia jego właściciela. Dlatego zwie-
rzęta zawozimy prosto do Schroni-
ska, a jeśli są chore lub uległy wypad-
kowi to najpierw do weterynarza. - 
kontynuuje K. Mazur - Staramy się 
też szukać dla niego domu tymczaso-
wego, w którym zwierze mogłoby po-
czekać na swojego właściciela, jednak 
nie zawsze takowy znajdujemy. Kie-
dy właściciel nie zgłasza się po psa, 
po ok. 2 tygodniach jest on szyko-
wany do adopcji do nowego domu. 
- mówi K. Mazur. Niestety dla ko-
tów los nie jest tak łaskawy, ponie-
waż te traktowane są jako zwierzęta 
wolno żyjące. Kiedy jakiś błąka się 
po ulicy, najczęściej nie jest zabiera-
ny. Z kolei potrącony lub chory kot, 
po wyleczeniu u weterynarza, zosta-

je wypuszczany na wolność w pobli-
żu miejsca, w którym został znale-
ziony. Czasami zdarza się jednak, że 
i on znajduje nowego właściciela. 

-Proszę, aby każdy, kto w przyszło-
ści znajdzie potrącone zwierzę,  za-
wiadomił odpowiednie służby, (czy-
li gminę, policję bądź bezpośred-
nio p. K. Mazur – dop. red.) I jeże-
li ma taką możliwość, aby został przy 
zwierzęciu do czasu przybycia od-
powiednich osób - prosi K. Mazur. 
Może się to okazać ważne dla zdro-
wia tego zwierzęcia, ale także dla in-
nych uczestników drogi. Nierzad-
ko się zdarza, że takie zwierzę leży 
pośrodku ulicy i stwarza dodatkowe 
zagrożenie.

Podczas rozmowy zapytaliśmy 
także o los zwierząt, które mają 
właścicieli, ale biegają tzw. luzem. 
- Przepisy w tej sprawie mówią, że 
powinniśmy trzymać psa w obrę-
bie własnego terenu, co tyczy się naj-
częściej ludzi mieszkających w dom-
kach rodzinnych. Natomiast te oso-
by, które nie mają własnego podwór-
ka, powinny wychodzić na spacer z 
psem na smyczy - tłumaczy K. Ma-
zur. Kiedy nasz pies biega „luźno”, 
możemy dostać mandat, niezależ-
nie czy dzieje się to na terenie mia-
sta czy wsi. Na przykład w momen-
cie, gdyby pies na smyczy zaatako-
wał naszego psa biegającego luzem, 
winę ponosimy my. Tym samym, je-
żeli taki pies wpadnie pod koła sa-
mochodu, my, jako właściciel psa, 
możemy zapłacić za szkody wyrzą-
dzone w aucie. Wysokość manda-
tu jest różna, w zależności od szko-
dliwości czynu. - Jest to bardzo waż-

na kwestia, ponieważ nie każdy jest 
świadomy tego, że posiadanie zwie-
rzęcia wiąże się również z odpowie-
dzialnością pod tym względem - do-
daje K. Mazur.

Apelujemy więc do posiadaczy 
czworonogów, aby uważali na swoje 
psy. Nie puszczajmy ich luzem pod-
czas spacerów po mieście a także 
postarajmy się, aby nasze ogrodze-
nie było całe, tak, aby pies nie uciekł 
z podwórka. Ważną kwestią jest tak-
że odpowiednie oznaczanie zwie-
rząt. Możemy to zrobić nawet dzię-
ki zwykłej zawieszce przyczepionej 
do smyczy, którą możemy kupić już 
od 50 groszy. Na zawieszce podaje-
my swój numer telefonu lub imię i 
nazwisko. Wtedy dzięki ewentual-
nemu zgubieniu się zwierzęcia, ła-
twiej będzie go oddać właścicielowi. 
Możemy także zaczipować zwierzę 
u weterynarza. - W tym momencie 
bezpłatne czipowanie psów jest tak 
jakby zawieszone, ale już niedługo 
mieszkańcy gminy Nowogard znów 
będą mogli bezpłatnie tego dokonać. 
Bardzo serdecznie namawiam do 
oznakowania swoich psów i kotów. 
Z pewnością w przyszłości pomoże 
to łatwiej i sprawniej oddać zwierzę 
we właściwe ręce, a ono uniknie stre-
su związanego z pobytem w schroni-
sku. - mówi K. Mazur.

Dodajmy jeszcze, że jeżeli zauwa-
żymy, iż zwierzę jest źle traktowane, 
również powinniśmy na tę kwestię 
reagować. W takich przypadkach 
należy dzwonić do Powiatowego le-
karza weterynarii.

DŚ
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na prośbę czytelników wracamy do sprawy sP4 

Będzie postępowanie dyscyplinarne przeciwko dyrektorce
W ostatnich dniach do redakcji DN wpłynął list, w opisywanej przez nas już dwukrotnie sprawie związanej z konfliktem, jaki panuje pomiędzy dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 4, a niemalże całą kadrą pedagogiczną zatrudnioną w placówce.  

Przypomnijmy, że wszystko za-
częło się w zeszłym roku, kie-
dy nauczyciele z SP 4 wystosowali 
do kuratorium oświaty pismo, in-
formując w nim o nieodpowied-
niej atmosferze, jaka miała pano-
wać w szkole. Twierdzili, że są szy-
kanowani i zastraszani przez swo-
jego dyrektora (Beatę Kuligow-
ską). Mieli być także ofiarami agre-
sji słownej ze strony swojego prze-
łożonego. Słowem, dyrektor mia-
ła stosować wobec nich mobbing, 
czyli psychiczne znęcanie się. Za-
rzuty te znalazły potwierdzenie w 
wynikach ankiety, jaką wśród na-
uczycieli przeprowadzili wizytato-
rzy z kuratorium. Wyniki kontro-
li były jednak miażdżące dla dy-
rektor SP 4.Większość z 12 nauczy-
cieli pracujących w SP4, źle oceni-
ło to w jaki sposób są traktowani w 
pracy. Oprócz zarzutów dotyczą-
cych relacji personalnych, nauczy-
ciele zwrócili też uwagę na sposób 
dysponowania przez dyrektora go-
dzinami doraźnych zastępstw. Te 
miałyby być przydzielane w spo-
sób mało przejrzysty i krzywdzący 
dla nauczycieli, zwłaszcza tych ma-
jących napięte relacje ze swoją sze-
fową. 

Ponieważ mimo zaleceń kura-
torium, sytuacja w szkole się nie 
poprawiała zdaniem nauczycie-
li, ci zdecydowali się zrobić ko-
lejny krok.  Powiadomili o sytu-
acji w szkole zarówno prokuratu-
rę, jak i Komisję Dyscyplinarną 
dla Nauczycieli przy Wojewodzie 

Zachodniopomorskim. Ta pierw-
sza instytucja wszczęła postępowa-
nie nie tylko w kierunku złośliwe-
go i uporczywego naruszenia praw 
pracowników wynikających ze sto-
sunku pracy na szkodę nauczycie-
li i pracowników SP 4, ale też usiło-
wania przerobienia jednego z pro-
tokołów posiedzenia Rady Pedago-
gicznej (sprawa jest w toku). Dy-
rektor szkoły od początku odpiera-
ła zarzuty, twierdząc, że to ona jest 
obiektem ataków ze strony zarów-
no nauczycieli, jak i przychylnemu 
im obecnie Zachodniopomorskie-
mu Kuratorowi Oświaty (Magdale-
na Zarębska-Kulesza, poprzednia 
dyrektor SP 4). 

Czytelnicy domagają się wyja-
śnienia

W ostatnim czasie do redakcji 
wpłynął kolejny list, którego autor 
twierdzi, że sytuacja w szkole jest 
nadal dramatyczna. 

 „Ukazała się Wasza reklama o 
pięknej treści: szukasz prawdy, fak-
tu, tu znajdziesz. Słowa te zmobili-
zowały mnie do napisania. Sprawa 
dotyczy: dyrektorki Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie. Od 
kiedy objęła stanowisko stosuje 
mobbing, jest osobą konfliktową, 
nieliczącą się z niczyim zdaniem, 
nieposiadająca jakichkolwiek 
uczuć ludzkich. Uważa się za wła-
ścicielkę tej szkoły, cała reszta musi 
stać przed nią na baczność. Od 
miesiąca października 2016 roku 
sprawa została nagłośniona, poin-
formowano kuratorium w Szczeci-

nie, policję w Nowogardzie, telewi-
zję Szczecin, która nadała program 
ze szczegółami. W Waszej gazecie 
też była wzmianka na ten temat, 
czyli znacie sytuację. Ale Wy też 
umywacie ręce, jak wszyscy wyżej 
wymienieni. Po nagłośnieniu tej 
sprawy kobieta zachowuje się jak-
by była w amoku. Sytuacja staje się 
nie do zniesienia. (…) Osoby, któ-
re cokolwiek chcą załatwić, boją się 
wejść do szkoły i spotkać z dyrek-
torką. Tak dużo się słyszy o róż-
nych tragediach, co będzie jak czy-
jaś psychika nie wytrzyma, kto po-
niesie konsekwencje? To wszystko 
dzieje się na oczach dzieci, czy o 
taki wzór do funkcjonowania mło-
dzieży nam chodzi? Czy w takiej 
atmosferze można pracować? Na-
uczyciele są wykańczani psychicz-
nie(…)” – czytamy we fragmen-
tach listu, którego w całości, z uwa-
gi na charakter przedstawianych 
zarzutów, nie możemy opubliko-
wać, ponieważ wymagają one we-
ryfikacji. 

Wszczęto postępowanie dyscy-
plinarne

W związku z treścią listu zwró-
ciliśmy się do Komisji Dyscypli-
narnej dla Nauczycieli, która zaj-
muje się sprawą. Jak poinformo-
wała nas przewodnicząca tej komi-
sji, p. Małgorzata Pulkiewicz, prze-
ciwko dyrektor SP 4 wszczęte zo-
stało postępowanie dyscyplinarne, 
na wniosek rzecznika dyscyplinar-
nego. Posiedzenie Komisji ma się 
odbyć 4 lipca. – Mogę zapewnić, że 

skład komisji został dobrany w taki 
sposób, aby sprawę zbadać bardzo 
rzetelnie - powiedziała redakcji M. 
Pulkiewicz. Nie chciała jednak po-
wiedzieć, jakie konkretnie zarzuty 
usłyszy dyrektor SP 4. 

- Trudno mówić o zarzutach, 
przed posiedzeniem Komisji - doda-
je M. Pulkiewicz. 

Zgodnie z przepisami, komisja 
dyscyplinarna może nawet wyda-
lić nauczyciela z pracy w zawodzie. 
W najlepszym wypadku nauczyciel 
może otrzymać naganę z ostrzeże-
niem.

Jak już informowaliśmy, trwa 
również postępowanie prokura-
torskie w sprawie łamania praw 
pracowniczych w szkole. Wczoraj 
zwróciliśmy się do prokuratury o 
poinformowanie, na jakim etapie 
jest ta sprawa. Jak poinformowa-
ła nas rzecznik prasowa Prokura-

tury Okręgowej Joanna Biranow-
ska-Sochalska, na tym etapie spra-
wy prokuratura nie ujawnia szcze-
gółów dotyczących postępowania. 
– Sprawa jest w toku, jednak z uwa-
gi na dobro pokrzywdzonych, jak i 
samego postępowania, nie ujawnia-
my szczegółów postępowania– in-
formuje prok. J. Biranowska-So-
chalska. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się 
jedynie, że zakończyły się przesłu-
chania nauczycieli pracujących w 
szkole. Były one zbierane przez 
nowogardzką policję, na zlecenie 
prokuratury w Goleniowie, któ-
ra prowadzi postępowanie w tej 
sprawie. Nie ma na razie informa-
cji, czy komuś zostaną postawione 
zarzuty. 

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 

MS

Za murami tej szkoły nie dzieje się od kilku miesięcy najlepiej- tak twierdzą zatrud-
nieniu tu nauczyciele

Przenieśli pawilon „na widłach” 

Relokacja w centrum 
Ciekawą operację przeniesienia pawilonu handlowego można było wczoraj obserwować 
przy łączniku ul. Dworcowej z ul. 700-lecia. 

Relokacja pawilonu odbyła się 
za pomocą specjalnej sztaplarki. 
Wcześniej pracownicy firmy zaj-

mującej się tego typu „przepro-
wadzkami” zdementowali wszel-
kie elementy mogącego ulec 

zniszczeniu podczas transportu, 
zwłaszcza szklane okna i znajdu-
jące się wewnątrz regały. Tak przy-
gotowany szkielet pawilonu został 
powoli przewieziony „na widłach”  
dosłownie dwieście metrów dalej, 
i ustawiony w miejsce wyburzo-
nego kilka dni magazynu, niegdyś 
należącego do PKP - teraz stano-
wiący własność właściciela kio-
sku. Cała operacja była przepro-
wadzona z zachowaniem szcze-
gólnych względów bezpieczeń-
stwa. Pawilon bezpiecznie został 
dowieziony na miejsce i wkrótce 
znów będzie służył swoim stałym 
klientom. 

MS
Fotografie z lotu ptaka- Freedron

Pawilon za chwilę bezpiecznie spocznie na nowym miejscu

Bardzo powoli i z zachowaniem środków ostrożności- szkielet kiosku jest transpor-
towany do nowej lokalizacji

Sztaplarka powoli podnosi pawilon, by rozpocząć operację przeniesienia go w no-
we miejsce
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Rozdano odznaczenia

70-lecie OSP Orzechowo
W sobotę, 27 maja świętowano 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie. Uro-
czystości rozpoczęły się Polową Mszą świętą, podczas której uczczono pamięć dwóch zmar-
łych tragicznie strażaków. Następnie przedstawiono historię OSP Orzechowo oraz rozda-
no odznaczenia.

Obchody 70-lecia rozpoczę-
to już o godz. 11:00 na stadio-
nie w Orzechowie. W uroczysto-
ściach brali udział nie tylko stra-
żacy z Orzechowa, ale także z 
Błotna, Wyszomierza i Osowa. 
Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele Komendy Powia-
towej Straży Pożarnej w Golenio-
wie, przedstawiciele Gminy No-
wogard oraz rodziny i przyjacie-
le strażaków z OSP Orzechowo. 
Jednostka w Orzechowie jest jed-
nostką mobilną. W ostatnich, co 
najmniej 10 latach nie było sytu-
acji, w której odmówiliby straża-
cy wyjazdu czy udziału w akcji. 
Przedstawiciel ZP OSP w Gole-

niowie pogratulował strażakom 
z Orzechowa za wiele lat służby 
i pomocy, a także złożył im ży-
czenia: Życzę Wam, aby w Waszej 
jednostce służba była bezpieczna, 
by aktywności uczestniczyło uczu-
cie satysfakcji, by był czas na spra-
wy rodzinne i osobiste. Za wszyst-
ko serdecznie dziękujemy ochotni-
kom wszystkich pokoleń, a ich ro-
dzinom za wsparcie. Życzymy bez-
piecznej służby, satysfakcji z do-
brze spełnionego obowiązku, bez-
piecznych powrotów z akcji, przy-
jaciół i poczucia oparcia. 

Podczas uroczystości OSP 
Orzechowo otrzymało z rąk sa-
morządu, „symboliczny” czek na 

kwotę 10 tys. złotych, przyznany 
z zatwierdzonego przez Radę bu-
dżetu gminy Nowogard, które to 
pieniądze zostaną wydane na naj-
pilniejsze potrzeby OSP Orze-
chowo. Strażacy otrzymali tak-
że figurę Św. Floriana. Po przed-
stawieniu historii jednostki, roz-
dano odznaczenia za wysługę lat 
strażakom z OSP,  ale także z in-
nych jednostek. I tak za 5 letnią 
służbę odznaczenia otrzymali: Ja-
rosław Białczak, Sebastian Madej, 
Piotr Balbus i Piotr Zarośliński. 
Odznaczeniem za 10 lat wysługi 
wyróżnieni zostali: Krystian Ka-
raś, Łukasz Karaś, Paweł Sewery-
niak, Sebastian Walczak, Przemy-
sław Przytulski oraz Tomasz Tyl-
manowski. Za 25 lat wysługi od-
znaczenie otrzymał Daniel Kub-
ski. Kolejnym odznaczeniem, tym 
razem za 30 lat wysługi wyróż-
niony został Józef Gronowski. Za 
35 lat wysługi otrzymali Henryk 
Garło i Zbigniew Karaś. Odzna-
kę za 50 lat w OSP otrzymał Zyg-
munt Nawrocki, a za 55 lat od-
znaczenie otrzymał Kubski Tade-
usz. Wręczono także Medal Wzo-
rowego Strażaka Ochotnika, któ-
re otrzymali: Jarosław Białczak, 
Paweł Kolanek i Michał Kolanek. 

DŚ

1947-2017

Historia OSP w Orzechowie

Ochotnicza Straż pożarna w 
Orzechowie została założona w 
1947 roku. Pierwszymi założycie-
lami jednostki byli: Ciechanow-
ski Józef, Mnich Teodor, Waw-
rzyniak Paweł, Figurski Mikołaj, 
Góreczny Michał, Białczak Jan, 
Kluczyński Józef, Zawadzki Józef, 
Kamieniak Stefan, Świstek Anto-
ni, Białczak Józef. Od 1947 roku 
do 1971 roku do pożarów jecha-
no wozem konnym. Konie pod-
stawiał Góreczny Michał. Na wy-
posażeniu była pompa wodna 
ręczna, tak zwana sikawka, ob-
sługiwana przez czterech straża-
ków, którzy przy pomocy drąż-
ków po przeciwnej stronie uru-
chamiali pompę i tłoczyli wodę 
do węża. Cały sprzęt składowany 
był w małym budyneczku, któ-
ry do dziś stoi i jest pamiątką hi-
storyczną. W latach 1947- 1954 
pierwszym Naczelnikiem OSP 
był Mnich Teodor. Drugim Na-
czelnikiem w latach 1954-1980 
był Ciechanowski Józef, za ka-
dencji którego została wybudo-
wana obecna remiza. Od 1980 do 
1984 funkcję Naczelnika pełnił 
Ciechanowski Jan. Od 1984 do 
2011 roku Naczelnikiem OSP był 
Seweryniak Andrzej. Od 2011 do 
chwili obecnej funkcję Naczelni-
ka pełni Ciechanowski Sylwester. 
Zastępcą Naczelnika od 1980 
roku do 2011 roku był Jan Paś. 
W roku 1968 OSP Orzechowo 
otrzymało pierwszą motopompę 
z osprzętem. W 1971 została wy-
budowana remiza z jednym bok-
sem na samochód, magazynem i 
świetlicą. W 1972 roku jednostka 
dostała pierwszy samochód ga-
śniczy typu GLM8 żuk, z wypo-
sażeniem. Od tego czasu jednost-
ka brała udział w akcjach gaśni-
czych, zawodach sportowo – po-
żarniczych i innych zdarzeniach 
na terenie własnym i okolicz-
nych miejscowościach. W latach 
1972-1978 przy OSP działała żeń-
ska drużyna pożarnicza. W 1980 
roku do Orzechowa został prze-
kazany samochód Star 26, typ 
GBAN2/8 z pełnym wyposaże-
niem. Następnym samochodem 

pożarniczym był Star 29 tupu 
GL2,5/8 do 2015 roku. Jednostka 
cały czas jest doposażana w nowy 
sprzęt pożarniczy: pompę pływa-
jącą, piłę do drewna, wymieniana 
jest odzież ochronna oraz uzbro-
jenie strażaków. Od 1980 roku do 
końca 2016 kierowcą i mechani-
kiem był Jan Paś. A od 2011 do 
chwili obecnej również preze-
sem OSP. Za kadencji Zarządu w 
składzie: prezes Krzysztof Biał-
czak, Naczelnik Andrzej Sewery-
niak, z-ca Naczelnika Jan Paś, w 
2005 roku w Orzechowie po bar-
dzo długim czasie przeprowadzo-
no gminne zawody sportowo – 
pożarnicze. W tym samym roku 
OSP Orzechowo brało udział w 
zawodach powiatowych w Step-
nicy, a w 2007 roku w zawodach 
powiatowych w Węgorzycach. W 
2006 roku wykonano remont ka-
pitalny budynku remizy i świetli-
cy, natomiast strażacy z OSP nie-
odpłatnie pomalowali ogrodze-
nie, garaż, magazyny i uporząd-
kowali plac przyległy do remizy. 
W 2007 roku, 22 września, zorga-
nizowano 60 rocznicę powstania 
OSP Orzechowo, podczas której 
wręczono wysokie odznaczenia 
pożarnicze założycielom i człon-
kom OSP. Od 2011 roku zmienił 
się Zarząd OSP: prezesem został 
Jan Paś, Naczelnikiem Ciecha-
nowski Sylwester, sekretarzem 
Ciechanowski Arkadiusz. W la-
tach 2011-2016 został zakupiony 
sprzęt hydrauliczny, wymieniono 
aparaty nadciśnieniowe, wykona-
no termoizolację remizy. W 2015 
roku OSP Orzechowo otrzyma-
ło samochód z OSP Błotno, Star 
266. Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Orzechowie za-
bezpiecza północną część naszej 
gminy. Operacyjnie zabezpiecza 
wsie: Glicko, Sikorki, Szczytni-
ki, Wierzchy, Orzechowo, Woło-
wiec, Orzesze. Położenie tej jed-
nostki w okolicy obwodnicy No-
wogardu oraz budowanej S6, sta-
nowi ważną rolę w zabezpiecze-
niu przeciwpożarowym w tej czę-
ści gminy.

DŚ

Tadeusz Kubski, otrzymał odznaczenie za 55 lat wysługi w OSP

Strażacy z OSP: Osowo, Błotno, Wyszomierz i Orzechowo

Strażacy OSP Orzechowo.
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sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW nr 36 

w Nowogardzie
Zaprasza w dniu 04.06.2017r. 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do lat 16-tu 
na zawody spławikowe.

Spotkanie uczestników k/ Neptuna o godz. 9:00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 02.06.2017r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.
Zarząd Koła MG PZW nr 36 w Nowogardzie

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje otwar-

te zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka w wieku szkolnym do lat 14. Zawo-
dy odbędą się dnia 11.06.2017r. Zapisy przy 

Restauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 
8.30-9.00. Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przewowywanie złowionych ryb. 

Zarząd Koła PZW Tęczak

zarząd  spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G ł A s z A  PRzeTARG UsTnY   nieOGRAniCzOnY
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:  
nowogard  ul. Boh. Warszawy 44A/3 (i piętro) 
 Kategoria lokalu:      
M-4 (3 pok. ) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu :  centralne 
 Cena wywoławcza – 156.500zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017r. 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni  
lub  tel. 913925261, kom. 697 104 578

Czy zebranie to sołtysów, czy koła gospodyń wiejskich? 

14:22 a być może jeszcze gorzej 
Jak ujawniła ostatnia miesięcznica, czyli tzw. zebranie sołtysów z burmistrzem, grono to 
zostało zupełnie zdominowane przez Panie – i to nie tylko ilościowo.  

Na ostatnim zebraniu sołtysów 
gminy Nowogard spotykającym 
się pod przewodnictwem bur-
mistrza, niewiele się działo poza 
tym, że powstało pismo z po-
gróżkami w stosunku do radnych 
gminnych z powodu… przyzna-
nia przez Radę diet tymże sołty-
som. Na pismo to odpowiedział 
przewodniczący Rady – zarówno 
fragmenty pisma sołtysów, jaka 
i odpowiedź przewodniczące-
go Rady publikowaliśmy w DN, 
więc nie będziemy wracać już do 
tego tematu. Zainteresowało nas 
jednak inne interesujące zjawi-
sko, które wspomniane zebranie 
ujawniło publicznie, mimo, że w 
istocie ów zagadkowy stan rze-
czy rodził się od dłuższego czasu. 
Otóż analizując podpisy, widnie-
jące pod wspomnianym stanowi-
skiem sołtysów z pogróżkami w 
stosunku do radnych, zauważyli-
śmy, że na 25 podpisanych tam 
osób, 22 to kobiety. Jednocze-
śnie po sprawdzeniu oficjalne-
go wykazu sołtysów na BIP oka-
zuje się, że na 36 ogółem sołty-
sów powinno być kobiet tylko 18, 
czyli dokładnie połowa. Oczy-
wiście wytłumaczeniem może 
być to, że aktualny wykaz na BIP 
nie jest aktualny. Ale to też póki 
co pomińmy. Zajmijmy się przy-
czyną tego niewątpliwie już re-
alnego stanu rzeczy, czyli wyjąt-

kowego sfeminizowania sołty-
sowego gremium w naszej gmi-
nie, które na wspomnianym ze-
braniu wyraziło się stosunkiem 
22 do 3 dla kobiet. Uwzględnia-
jąc przy tym jeszcze fakt, że z tych 
trzech to, co najmniej dwóch wy-
gląda na poważnie zniewieścia-
łych (takie czasy), to mamy jesz-
cze gorzej. Nawet gdyby z pozo-
stałych już nieobecnych 11 soł-
tysów wszyscy byli mężczyzna-
mi to i tak mamy problem wyraź-
nego niedowartościowania płci 
męskiej wśród gremium sołtyso-
wego Gminy Nowogard. Dlacze-
go tak się dzieje? Dlaczego męż-
czyźni zrejterowali w naszej Gmi-
nie z tego tradycyjnie męskie-
go zajęcia, jakim jest sołtysowa-
nie? Próbujemy szukać odpowie-
dzi na te pytania. Jak donosi nasz 
informator z samego środka kon-
wentu, wszystko to efekt zauro-
czenia. Nie bez powodu na tzw. 
miesięcznice z burmistrzem sta-
wia się prawie 100 procent ko-
biet – sołtysów, a zaledwie nie-
którzy (i tak już przecież nieliczni 
w ogóle) mężczyźni sołtysi.  Nie 
bez powodu w ciągu ostatnich 
lat podczas kolejnych wyborów 
Panie pragnące bezpośrednie-
go kontaktu z włodarzem w tra-
cie owych słynnych „ miesięcz-
nic” (co tam się nie dzieje!?), eli-
minowały pozbawionych takich 

mocnych motywacji mężczyzn. 
Ci zaś wyraźnie się zniechęci-
li i polegli w tej nierównej wal-
ce – są bowiem bez szans wobec 
miażdżącego wpływu atawistycz-
nych walorów, o których słuch 
niesie się po całej Gminie, docie-
rając nawet do przysiółków. Tak-
że wobec tych faktów jasna sta-
ła się też w pełni treść, tego ob-
cesowego w formie, a wyprodu-
kowanego przez „konwent soł-
tysów” pisma. W istocie wszak, 
jak pokazuje nasza statystyka, pi-
smo to jest nie pismem  sołtysów 
a „sołtysek”.  Naszą diagnozę po-
twierdza także rezygnacja z funk-
cji sołtysa złożona w tych dniach 
przez radnego Michała Kratę. Po-
twierdza naszą diagnozę zwłasz-
cza uzasadnienie tej rezygnacji 
z którego wynika, że burmistrz 
robi wszystko aby pozbyć się z 
grona sołtysów kolejnych męż-
czyzn – zapewne celem jest osią-
gnięcie imponującego ponad 90-
cio procentowego wyniku (jak na 
wszelkie porządne komuny przy-
stało). Tak więc po raz kolejny 
okazuje się, że matematyka i ata-
wistyka wszystko tłumaczy, pra-
wie tak jak wszystko tłumaczy 
też to uczucie ze znanej piosen-
ki przedwojennej w wykonaniu 
Hanki Ordonówny (której sołty-
ską być nie było nigdy dane). 

sm

M. Krata zrezygnował 

Wierzbięcin znów bez sołtysa
Michał Krata, wiceprzewodniczący w Radzie Miejskiej, zrezygnował po kilkunastu tygo-
dniach z pełnienia funkcji sołtysa Wierzbięcina. 

M. Krata został sołtysem po 
tym, jak z funkcji tej zrezy-
gnowała Monika Pękala. Wy-
bory odbyły się na początku 

marca. Teraz wieś znów czeka-
ją wybory, bo M. Krata z funk-
cji sołtysa zrezygnował. Jak 
tłumaczył w rozmowie z DN, 

powodem takiej decyzji były 
rozbieżne wizje na temat roz-
woju sołectwa, jakie wystąpi-
ły pomiędzy sołtysem, a ma-
jącą go wspierać radą sołecką. 
M. Krata nie kryje również, że 
w jego działalności, jako soł-
tysa, bynajmniej nie pomagał 
mu burmistrz, R. Czapla. Stąd 
też uznał, że nie ma sensu, aby 
marnował swój czas na skaka-
nie przez kładzione mu pod 
nogi kłody. 

Termin wyborów na sołtysa 
Wierzbięcina nie został jesz-
cze wyznaczony przez gmi-
nę. Niemniej na wsi już teraz 
winna rozgorzeć dyskusja, kto 
tym razem powinien stanąć na 
czele tamtejszej społeczności. 
Pytanie tylko, czy tym razem 
znajdzie się jakiś chętny? 

MS

Michał Krata zrezygnował z funkcji sołtysa Wierzbięcina

Czerminica- jedna z ostatnich miesięcznic z burmistrzem
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ReKLAMA

Dzień Rodziny

Festyn Rodzinny w Żabowie
W sobotę, 27 maja, o godzinie 15:00, rozpoczął się Festyn Rodzinny w Żabowie. Szkoła 
Podstawowa w Żabowie, a także sołectwa Żabowo, Maszkowo, Żabówko, Boguszyce i Brzo-
zowo, zorganizowali łączoną imprezę z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. 

Dla wszystkich dzieci, któ-
re przybyły wraz z rodzinami 
na Festyn, przewidziano wiele 
atrakcji. Najmłodsi mogli ko-
rzystać między innymi z dmu-
chanych zamków, jazdy kon-
nej, malowania twarzy czy 
obejrzeć bajki w przyjezdnym 
kinie sferycznym. Mogli także 
brać udział w konkurencjach 
sportowych i loterii fantowej. 
Dla każdego dziecka przewi-
dziano słodkie przekąski i na-
poje. Całość uświetniły wystę-
py dla rodziców, przygotowa-
ne przez uczniów z SP w Ża-
bowie, a także oficjalne otwar-
cie siłowni na powietrzu.

Po zakończeniu atrakcji dla 
dzieci, o godzinie 21:00 roz-
poczęła się zabawa dla doro-
słych, pod hasłem „Przywi-
tanie Lata”. I tutaj dorośli też 
mogli zakupić dla siebie róż-
nego rodzaju smakołyki, oraz 
potańczyć przy muzyce zespo-
łu „Avanti”.

DŚ

Występ starszych klas SP Żabowo

Na gości czekały także kiełbaski z grilla
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Mały Mistrz Kuchni w sP2

Gotowali po raz piaty
W piątek, 26 maja, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, od-
był się piąty konkurs pod nazwą „Mały Mistrz Kuchni”. W tym roku do konkursu zostali za-
proszeni najmłodsi uczestnicy z przedszkoli. Konkurs miał na celu wypromowanie zdrowej 
kuchni i zasad zdrowego odżywiania wśród najmłodszych, a także był okazją do zabawy.

W konkursie brało udział pięć 
drużyn po trzech zawodników. I 
tak do rywalizacji stanęli ucznio-
wie ze: Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie, SP z Strzelewa, 
gospodarze, czyli SP nr 2, oraz 
przedszkolaki z Przedszkola nr 1 
i Zielonego Przedszkola z Nowo-
gardu. Zawodnicy brali udział w 
trzech konkurencjach. Pierwsza 
z nich dotyczyła potrawy popi-
sowej, którą dzieci przygotowa-
ły przed konkursem. Następnym 
zadaniem było przygotowanie 
śniadania w pudełku, które moż-
na  byłoby  zjeść w pracy bądź 
szkole. W ostatnim zadaniu dzie-
ci miały przygotować magiczną, 
fantazyjną potrawę, przekąskę. 
Podczas przygotowywania posił-
ków dzieci korzystały z tzw. spi-
żarni, czyli m.in. z różnych wa-
rzyw, owoców i wędlin. Do oce-
ny prac dzieci zostali zaproszeni: 
Aneta Drążewska, Aneta Wyso-
szyńska, Krzysztof Kolibski, Mi-
chał Krata, Grażyna Rynkiewicz 

oraz Barbara Jędrusiak, która 
była przewodniczącą komisji.

Po podliczeniu punktacji, któ-
rą dzieci dostawały za pomysło-
wość, estetkę wykonania oraz 
smak, konkurs wygrały dzieci 
z Przedszkola nr 1 w Nowogar-
dzie, uzyskując tytuł Małego Mi-
strza Kuchni. Drugie miejsce za-
jęła drużyna ze szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Nowogardu. Trze-

cie miejsce natomiast zajęły dzie-
ci z Zielonego Przedszkola, Szko-
ły Podstawowej ze Strzelewa oraz 
Szkoły Podstawowej nr 3 z No-
wogardu. Uczniowie otrzyma-
li prezenty, tj. torby z upominka-
mi, dyplomy a także bon o war-
tości 50 zł od restauracji „Kame-
na”, ufundowany przez Michała 
Kratę.    

DŚ

Uczestnicy konkursu wraz z Jury oraz organizatorami

Dzieci podczas przygotowywania posiłków

Uczniowie podczas wybierania produktów do swoich potraw

Moc atrakcji i wspaniała pogoda 

Dzień dziecka z „Caritas” 
W minioną niedzielę, nad nowogardzkim jeziorem odbył się Dzień 
Dziecka z „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. Na dzieci czekało tradycyjnie mnóstwo atrakcji. 

Dzieciaki mogły się częstować 
pizzą, a na deser jeść tyle lodów 
ile tylko zdołały. Oczywiście poza 
smakołykami na dzieci czekały też 
inne atrakcje. Można było przeje-
chać się konno, lub poskakać na 
dmuchanych zamkach. Zorganizo-
wano też konkursy, gry i zabawy z 

nagrodami. Nie obyło się rzecz ja-
sna bez waty cukrowej i malowania 
twarzy.  Nie lada gratką była też wi-
zyta patrolu policji. Dzieciaki chęt-
nie zaglądały do wnętrza radiowo-
zu i fotografowały się w towarzy-
stwie policjantów. Całość dopełni-
ła piękna tego dnia pogoda. 

MS

Nie ma Dnia Dziecka bez waty cukrowej. Fot. MS

Były też gry i zabawy...tutaj hula-hop na czas. Fot. R. Leszczyński

Jedną z atrakcji Dnia Dziecka z "Caritas" było malowanie na asfaltowej alejce. Fot. 
R. Leszczyński

Dmuchane zamki, atrakcja, która nie przemija. Fot. MS



Nr 40 (2539)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wysoka porażka w Gryficach

Zabrakło rezerwowych...
W sobotę (27 maja), o godzinie 15:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o ligowe 
punkty w Gryficach, z tamtejszą Spartą. Choć do 60 minuty nowogardzianie prezentowali 
się całkiem nieźle, to jednak w końcówce podopiecznym Zbigniewa Gumiennego zabrakło 
sił i gospodarze zdobywając kolejne bramki ostatecznie pewnie wygrali 4:1. 

Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 4:1 (1:1)
Gol: Adam Mańka
Skład: Kornel Pękala - Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, 
Paweł Królik - Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski (c), Karol Osakiewicz, 
Marek Kowalski (Konrad Adamek), Kacper Litwin - Kacper Kozioł. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
27. kolejka:
Wicher Brojce - Ehrle Dobra Szczecińska  5:1
Tanowia Tanowo - Iskierka Szczecin  0:8
Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard  4:1
Błękitni Trzygłów - Sarmata Dobra  3:1
Promień Mosty - Flota Świnoujście  0:4
Odrzanka Radziszewo - Zootechnik Kołbacz 3:2
Masovia Maszewo - Pomorzanin Krąpiel  8:0
Orzeł Łożnica - Mewa Resko   1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 27 74 131 22 24 2 1
2 Wicher Brojce 27 67 82 28 21 4 2
3 Mewa Resko 27 58 63 30 19 1 7
4 Masovia Maszewo 27 56 84 46 17 5 5
5 Sparta Gryfice 27 47 53 45 15 2 10
6 Błękitni Trzygłów 27 46 74 56 14 4 9
7 Promień Mosty 27 42 64 66 13 3 11
8 Iskierka Szczecin 27 40 77 40 11 7 9
9 Pomorzanin Nowogard 27 34 40 45 10 4 13
10 Sarmata Dobra 27 30 41 64 9 3 15
11 Ehrle Dobra Szczecińska 27 27 51 76 7 6 14
12 Orzeł Łożnica 27 25 36 70 8 1 18
13 Odrzanka Radziszewo 27 23 39 69 6 5 16
14 Tanowia Tanowo 27 18 44 84 4 6 17
15 Pomorzanin Krąpiel 27 17 30 109 5 2 20
16 Zootechnik Kołbacz 27 15 33 92 4 3 20

Jak informowaliśmy przed tym me-
czem, był to pojedynek o „pietruszkę”, 
gdyż obydwa zespoły mają zapewnio-
ne utrzymanie i nie mają już o co wal-
czyć w tym sezonie. Pomimo tego ki-
bice, którzy tego dnia odwiedzili sta-
dion w Gryficach, obejrzeli dobre za-
wody. Jako pierwsi bramkę zdoby-
li gospodarze, obejmując prowadze-
nie po 10 minutach gry. Pomocnik 
miejscowych ładnie zachował się w 
okolicach narożnika pola karnego i 
ograł Adama Mańkę, po czym ideal-
nie dograł do kolegi na 8 metr. Na-
pastnik Sparty miał przed sobą tyl-
ko Kornela Pękalę i pewnym strza-
łem zdobył pierwszego gola dla go-
spodarzy. Nowogardzianie rzucili się 
do odrabiania strat i po jednej z ak-
cji dopięli swego. Kacper Kozioł wy-
konywał rzut wolny z około 30 me-
trów. Posłał dośrodkowanie w świa-
tło bramki, a na piłkę nabiegali za-
wodnicy Pomorzanina. Najlepiej w 
tej sytuacji zachował się Adam Mań-
ka, który przeciął lot piłki, kierując ją 
do bramki Sparty i tym samym strze-
lając gola naprawił swój błąd z po-
czątku spotkania. Nieco później do-
szło do kontrowersyjnej sytuacji, któ-
ra przy innym rozstrzygnięciu mogła 
całkowicie zmienić przebieg tego spo-
tkania. Bardzo ładnym prostopadłym 

podaniem ze środka boiska popisał 
się Maciej Grzejszczak, który uru-
chomił Kacpra Kozioła. Szybki na-
pastnik Pomorzanina bez problemów 
uciekł obrońcom z Gryfic i podał na 
5 metr do niepilnowanego Kacpra Li-
twina, któremu pozostało przysta-
wić nogę i skierować futbolówkę do 
bramki rywali. Zanim jednak Litwin 
zdołał oddać strzał, został zaatakowa-
ny od tyłu przez defensora gospoda-
rzy, który trafił zarówno w nogi ry-
wala, jak i w piłkę. Sędzia powinien 
wskazać na „wapno” i ukarać obroń-

cę kartką, ale zamiast tego, pozwo-
lił grać dalej... Do zmiany stron wy-
nik już nie uległ zmianie. Na począt-
ku drugiej połowy na boisku pojawił 
się Konrad Adamek, w miejsce Marka 
Kowalskiego. Była to jedyna zmiana, 
jaką mógł przeprowadzić trener Zbi-
gniew Gumienny, bo nowogardzianie 
nie mieli większej liczby zawodników. 
Na początku drugiej połowy miejsce 
miała kolejna kontrowersyjna decyzja 
sędziego. Tym razem arbiter podykto-
wał rzut wolny dla Sparty, z około 17 
metrów, pomimo tego, że trudno było 
w tamtej sytuacji dopatrzyć się prze-
winienia. W efekcie, zawodnik gospo-
darzy bardzo precyzyjnie uderzył nad 
murem i pokonał Kornela Pękalę. W 
60. minucie urazu nabawił się Maciej 
Dobrowolski  i choć piłkarz Pomorza-
nina nie zszedł z boiska (bo nie było 
nikogo na zmianę...), to jednak nie 
był w stanie na dobre wspierać na bo-
isku swoich kolegów. Grający w dzie-
siątkę Pomorzanin opadł z sił, a Spar-
ta bez problemów to wykorzystała, 
strzelając w końcówce kolejne dwie 
bramki i ustalając wynik tego meczu 
na 4: 1 dla gospodarzy. Była to 13 po-
rażka Pomorzanina w obecnym sezo-
nie. Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 

KR Ze względu na braki kadrowe, słynący ze swojej gry w pomocy Dominik Wawrzy-
niak, zmuszony był grać na obronie

Młodziutki Kacper Kozioł zaprezento-
wał się z bardzo dobrej strony na bo-
isku w Gryficach, notując asystę przy 
golu

Juniorzy z nowogardu rozbici w szczecinie

Osłabiony zespół nie miał szans...
W niedzielę (28 maja), o godzinie 17:00, juniorzy Pomorzanina rywalizowali w Szczecinie z dru-
gim zespołem SALOS-u. Rywale od początku sezonu wygrali wszystkie mecze i nie inaczej było 
w spotkaniu z Pomorzaninem. Na uwagę zasługują jednak rozmiary zwycięstwa... Gospodarze 
zdobyli 14 bramek, pokazując jaka przepaść dzieli nowogardzkich i szczecińskich juniorów... 

SALOS II Szczecin - Pomorzanin Nowogard 14:0 (8:0)
Skład: Patryk Białasiewicz - Bartłomiej Kozieł (c), Mateusz Lasocki, Mateusz Toruński, 

Mateusz Wojtyniak - Maciej Podbiegło (Jakub Jarecki), Michał Teodorczyk (Radosław Ma-
salski), Michał Jutkiewicz, Przemysław Bartlewski, Adrian Zając - Natan Jeremicz.

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
20. kolejka:
Sparta Gryfice - Ina Goleniów   4:6
Energetyk Gryfino - SCRS Barlinek  0:1
Światowid Łobez - Odra Chojna   3:3
Kluczevia Stargard - Zorza Dobrzany  1:0
SALOS II - Pomorzanin Nowogard  14:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 SALOS II Szczecin 18 54 152 6 18 0 0

2 SCRS Barlinek 18 37 46 32 12 1 5

3 Ina Goleniów 18 34 73 45 11 1 6

4 Odra Chojna 19 31 55 42 9 4 6

5 Pomorzanin Nowogard 19 30 46 50 10 0 9

6 Kluczevia Stargard 18 29 31 47 8 5 5

7 Sparta Gryfice 18 23 36 56 7 2 9

8 Światowid 63 Łobez 18 20 39 51 6 2 10

9 Energetyk Gryfino 18 17 21 46 4 5 9

10 Zorza Dobrzany 18 10 19 58 3 1 14

11 Unia Dolice 18 4 17 102 1 1 16

Wobec takiego wyniku nie ma 
co skupiać się na tym jak pada-
ły bramki, a raczej trzeba się 
przyjrzeć temu dlaczego w ogó-
le doszło do tak wysokiej poraż-
ki. Przypomnijmy, że SALOS II 
Szczecin wygrał wszystkie swo-
je spotkania, a najwyższe zwy-
cięstwo odniósł nad Unią Doli-
ce (18:0). Drugie z kolei najwyż-
sze zwycięstwo to dwukrotnie 
wynik 14:0, najpierw z Iną Gole-
niów, a w minioną niedzielę z Po-
morzaninem Nowogard. Można 
by powiedzieć, silna Ina też wy-

soko przegrała, ale pamiętajmy o 
tym, że juniorzy z Pomorzanina, 
gdy byli „na fali” w rundzie je-
siennej, w meczu u siebie z SA-
LOSEM przegrali po walce 2:6... 
Tuż przed meczem w Szczecinie, 
trener Paweł Błaszczyk był zmu-
szony oddać do pierwszej druży-
ny swojego najlepszego strzelca 
- Kacpra Kozioła. Regularnie w 
juniorach nie grają również naj-
lepsi zawodnicy, którzy od kil-
ku tygodni łatają kadrowe dziu-
ry w seniorskiej drużynie... Gdy-
by ci wszyscy piłkarze mogli za-

grać w Szczecinie, SALOS z pew-
nością mocniej by się męczył nad 
odniesieniem zwycięstwa. Oka-
zało się jednak inaczej i piłkarze, 
którzy naprawdę w wielu spo-
tkaniach prezentowali się bardzo 
dobrze, w Szczecinie otrzyma-
li lanie jak przysłowiowi chłop-
cy do bicia... Głównie ze wzglę-
du na taką politykę klubu, czyli 
zabieranie najlepszych piłkarzy 
do seniorskiej drużyny, w której 
zaczęło brakować zawodników, 
„ojciec sukcesu” tego zespołu ju-
niorów, czyli Dawid Kurek, zre-

zygnował z pracy w Pomorza-
ninie. Czy w jego ślady pójdzie 
również trener Paweł Błaszczyk? 
Póki co, główny zainteresowany 
zapowiada, że nie zostawi swo-

jego zespołu i dogra z juniora-
mi sezon do końca. Przy artyku-
le publikujemy komplety wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR
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Garmin iron Triathlon - Piaseczno

Norbert Jarochowicz na 3. miejscu
Reprezentant Nowogardu - Norbert Jarochowicz, w niedzielę (21 maja), wystartował w Pia-
secznie, w pierwszym etapie zmagań Garmin Iron Triathlon. Nasz reprezentant zaprezento-
wał się z bardzo dobrej strony, zajmując w swojej kategorii wiekowej 3. miejsce. 

Norbert Jarochowicz jest zawod-
nikiem NTS Kona Nexelo (Nowo-
gardzkie Towarzystwo Sportu). 
W tym roku bierze udział w naj-

starszym prestiżowym cyklu za-
wodów triathlonowych - Garmin 
Iron Triathlon, w którym to star-
tują najlepsi zawodnicy z kraju, 

bez podziału na zawodników pro 
(zawodowców) i amatorów. Re-
prezentant Nowogardu rywalizu-
je w kategorii wiekowej M45. Cykl 
ten jest przygotowaniem do im-
prezy głównej, która odbędzie się 
na koniec sezonu startowego, a są 
nią Mistrzostwa Polski na morder-
czym dystansie 1/2 Iron Man Mal-
bork 2017. Za Norbertem Jarocho-
wiczem już pierwszy etap w Pia-
secznie. W sumie sklasyfikowano 
429 zawodników i zawodniczek z 
całej Polski. Zawodnik z Nowogar-
du pływanie zakończył z czasem 
00:18:20 i był to w sumie 142. wy-
nik w całej stawce. Następnie przy-
szedł czas na rowerowe zmagania. 
Norbert Jarochowicz kolarską tra-
sę pokonał z czasem 01:11:49 uzy-
skując bardzo dobre 35. miejsce w 
tej konkurencji. Na koniec pozo-
stał bieg, gdzie Norbert Jarocho-
wicz uzyskał wynik 00:02:21, kla-
syfikujący go w tej konkurencji na 
190. miejscu. W sumie triathlon w 
piasecznie zawodnik z Nowogardu 
pokonał w czasie 02:23:58, dzięki 
czemu zajął 3. miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej M45, a także bar-
dzo wysokie 67. miejsce w Open 
mężczyzn. W kolejnym etapie im-
prezy, Norbert Jarochowicz wy-
startuje w Ślesinie. 

KR 

Norbert Jarochowicz w Piasecznie wywalczył brązowy medal w kategorii M45

Puchar Polski w kolarstwie 
torowym - łódź

Nikola Wielowska 
na medal!
W dniach 27-28 maja, na torze kolarskim w Łodzi odbył się 
Puchar Polski w kolarstwie torowym, będący jednocześnie eli-
minacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W zawo-
dach bardzo dobrze zaprezentowała się kolarka z Nowogardu -  
Nikola Wielowska, która w sumie wywalczyła 4 medale. 

Pierwszego dnia rywalizacji Ni-
kola Wielowska najpierw wystar-
towała w wyścigu Omnium A. Za-
wodniczka z Nowogardu startu-
jąca w Łodzi w barwach LUKS JF 
Duet Goleniów zajęła w tej kon-
kurencji 2. miejsce, uzyskując w 
sumie 123 punkty. Zwyciężyła jej 
klubowa koleżanka Nikola Sere-
mak, a 3. miejsce wywalczyła Julia 
Kowalska z KTK Kalisz. Kolejną 
konkurencją był sprint, gdzie Ni-
kola Wielowska nie miała już so-
bie równych. Nowogardzianka za-
jęła 1. miejsce wyprzedzając Zofię 
Picz z UKS Mróz Jedynka Kórniki 
oraz Nikolę Seremak. Następne-
go dnia zawodniczka z Nowogar-
du startowała najpierw w konku-

rencji keirin. Nasza reprezentant-
ka wywalczyła swój kolejny medal 
plasując się na najniższym stopniu 
podium. Zwyciężyła Nikola Sere-
mak, przed Zofią Picz. Następnie 
Nikola Wielowska skompletowa-
ła swoje drugie złoto, wygrywając 
wraz z Nikolą Seremak w sprincie 
drużynowym. Zawodniczki LUKS 
JF Duet Goleniów uzyskały czas 
00:31,71. Drugie i trzecie miejsce 
przypadło dwóm zespołom War-
mińsko-Mazurskiego Klubu Spor-
towego. W sumie Nikola Wielow-
ska w każdej konkurencji wywal-
czyła medal, gromadząc 4 krążki 
(2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy). 

KR 

Nikola Wielowska - z lewej, podczas Pucharu Polski w kolarstwie torowym wywal-
czyła 4 medale

58. Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju

Chrabąszcze najlepszą drużyną!
W weekend (27-28 maja), w Poznaniu, odbył się 58. Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju. Młodzi 
kolarze rywalizowali w trzech etapach wyścigu. Nie zabrakło podopiecznych Ryszarda Posackie-
go z klubu Chrabąszcze Nowogard. Nasi kolarze, choć nie wywalczyli indywidualnie podium w 
klasyfikacji generalnej, to na podstawie wyników zostali najlepszą drużyną całej imprezy. 

 Pierwszym etapem był wyścig 
ze startu wspólnego, który odbył 
się w Jankowicach na dystansie 39 
km (10 rund po 3,9 km). Nowo-
gard reprezentował zespół złożo-
ny z Huberta Grygowskiego, Jac-
ka Fecaka oraz Norberta Strojne-
go.  W Jankowicach w sumie wal-
czyło 70 młodych kolarzy. Naj-
wyżej sklasyfikowanym zawod-
nikiem z Nowogardu został Ja-
cek Fecak, który 39 km pokonał z 
czasem 01:03:38, zajmując tym sa-
mym 5. miejsce. Na 7. pozycji wy-
ścig zakończył Hubert Grygowski, 
który uzyskał taki sam czas, zresz-
tą tak samo jak Norbert Strojny, 
który został sklasyfikowany na 9. 
pozycji. Drugim etapem była jaz-
da indywidualna na czas na po-
znańskim torze kolarskim. Były 
to zarazem Mistrzostwa Wielko-

polski, a młodzi zawodnicy uzy-
skiwali wyniki pokonując 4,2 km. 
Tym razem najlepszy czas uzyskał 

Hubert Grygowski, który z wyni-
kiem 6:00:028 uplasował się na 7. 
miejscu. Z wynikiem 6:06:802 na 

14. pozycji został sklasyfikowa-
ny Jacek Fecak, natomiast Nor-
bert Strojny 4,2 km pokonał z 
czasem 6:32:557 i zajął 25. miej-
sce na 70 sklasyfikowanych kola-
rzy. Chrabąszcze najlepiej wypa-
dli podczas trzeciego etapu, któ-
rym był wyścig na poznańskim 
torze, na dystansie 25,2 km (6 
okrążeń po 4,2 km). Piękną jazdą 
popisał się Jacek Fecak, który nie-
mal przez cały wyścig był na pro-
wadzeniu. Na decydujących me-
trach do nowogardzianina doje-
chało dwóch rywali, którzy osta-
tecznie wykazali się lepszym fi-
niszem i zepchnęli Jacka Fecaka 
na 3. pozycję. Kolarz z Nowogar-
du brązowy medal zapewnił so-
bie za sprawą czasu 0:38:39. Tyl-
ko o dwie sekundy gorszy czas 
uzyskał Hubert Grygowski, który 
ostatecznie zajął 4. pozycję. Trzeci 
z naszych reprezentantów - Nor-

bert Strojny, uplasował się na 15. 
miejscu. Komisja sędziowska po 
trzech etapach opublikowała kla-
syfikację generalną, gdzie najwy-
żej sklasyfikowanym kolarzem z 
Nowogardu był Hubert Grygow-
ski, który zajął 6. miejsce. Na 10. 
pozycji uplasował się Jacek Fecak, 
natomiast Norbert Strojny zakoń-
czył 58. Ogólnopolski Mały Wy-
ścig Pokoju na 15. pozycji. W su-
mie wyniki uzyskane przez pod-
opiecznych Ryszarda Posackie-
go, sklasyfikowały Chrabąszczy 
Nowogard, jako najlepszą druży-
nę tej edycji Małego Wyścigu Po-
koju. Drugie miejsce zajął zespół 
KTK Kalisz, natomiast trzecią po-
zycję młodzi kolarze z KKS Cie-
chanów. Dodajmy jeszcze, że Ja-
cek Fecak został sklasyfikowany w 
grupie 5 najaktywniejszych kola-
rzy poszczególnych etapów. 

KR

Najlpesza drużyna Małego Wyścigu Pokoju. Od lewej - Jacek Fecak, Norbert Stroj-
ny, Hubert Grygowski oraz trener Ryszard Posacki



Nr 40 (2539)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wymiana polsko-macedońska w ZSP 
Już po raz siódmy  odbyła się wymiana polsko-macedońska, w ramach której w dniach od 22 
maja do 26 maja gościliśmy przybyłych uczniów szkoły SSOU „Kole Nedelkovski” z Veles. 

Podczas pięciodniowego poby-
tu goście mogli nie tylko zwiedzić 
wiele pięknych miejsc, ale przede 
wszystkim spędzić czas ze swoimi 
rówieśnikami. Uczestnicy wymia-
ny jak zwykle okazali się bardzo 
otwarci na nowe znajomości. Za-
proszeni goście byli bardzo przy-
jacielscy oraz uprzejmi. 

Zapraszamy do obejrzenia  fo-
torelacji z pobytu gości z Macedo-
nii w Nowogardzie. 

Poniedziałek (22.05.2017 r.) 
Pierwszego dnia uczestnicy wy-

miany zwiedzali Nowogard (m.in. 
wejście na wieżę Kościoła WNMP, 
Jezioro Nowogardzkie). Mia-
ło miejsce również spotkanie w 
Urzędzie Miasta i Gminy Nowo-
gard z zastępcą Burmistrza Panem 
Krzysztofem Kolibskim. Wieczo-
rem odbył się grill integracyjny 
przybyłych gości z uczniami na-
szej szkoły, któremu towarzyszyła 
przyjazna i miła atmosfera. 

Wtorek (23.05.2017 r.)
Tego dnia dla gości i uczniów 

naszej szkoły został zorganizowa-
ny wyjazd do Szczecina, gdzie od-
było się zwiedzanie miasta oraz 

parku trampolinowego, który 
przyniósł mnóstwo superzabawy. 

Środa (24.05.2017 r. )
W środę  odbył się wyjazd do 

Koszalina do parku wodnego. W 
planie było również zwiedzanie 
miasta. 

Czwartek (25.05.2017 r.) 
Tego dnia goście mogli miło 

spędzić czas nad naszym Bałty-
kiem. Uczestnicy wraz z uczniami 
naszej szkoły w ramach integracji 
byli w parku linowym w Świnouj-
ściu oraz w Międzyzdrojach, gdzie 
mogli podziwiać uroki Bałtyku. 

Piątek (26.05.2017 r.) 
Ostatniego dnia pobytu trady-

cyjnie odbyły się zawody sporto-
we, gdzie nasza drużyna rozegrała 
z przyjaciółmi z Macedonii mecz 
towarzyski w piłkę nożną oraz pił-
kę koszykową. Mecze odbyły się w 
atmosferze towarzyskiej i sporto-
wej. O godzinie 18.00 miała miej-
sce uroczysta kolacja pożegnal-
na podsumowująca tygodniowy 
pobyt w Nowogardzie. Na kola-
cji obecni byli goście z Macedonii, 
Burmistrz Nowogardu Pan Ro-
bert Czapla, Pan Jarosław Sobor-

ski z Urzędu Miasta i Gminy, Pani 
Przybyszewska oraz Pani Ślipek  - 
przedstawicielki Rady Rodziców 
oraz Dyrekcja i nauczyciele ZSP w 
Nowogardzie. 

Podczas integracji młodzie-
ży i spędzania wspólnego cza-
su nawiązały się nowe znajomo-
ści, które na pewno zostaną utrzy-
mane. Pomimo bariery języko-
wej uczniowie chętnie spędzali ze 
sobą czas. Towarzyszyła temu po-
zytywna atmosfera, co najlepiej 
widać na wykonanych w tym cza-
sie fotografiach.  Każdy dzień spę-
dzony razem sprawiał, że widzie-
liśmy jak wiele nas łączy mimo 
tak dużej odległości jaka dzieli na-
sze kraje oraz różnic kulturowych. 
Wszyscy  się ze sobą zaprzyjaźni-
li i na pewno na zawsze zachowa-
ją wspomnienia wspólnie spędzo-
nego czasu. Przez ten krótki okres 
było bardzo wesoło, humory do-
pisywały a młodzież w przyszłości 
chciałaby jeszcze spędzić ze sobą 
takich kilka niesamowitych dni:) 

Do zobaczenia za rok! 
Monika Rasowska kl. II TE 

Wizyta w miejskim ratuszu 

Kolacja pożegnalna

Rozgrywki w sali gimnastycznej 

Na Wałach Chrobrego 

Wspólne grillowanie:)  

 Nad morzem fajnie jest:)
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłAD JAzDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KAUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATeRiMA MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGłO sze niA drob ne

ReKLAMA

FiRMA OKnO nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587602 649 587

nieRUCHOMOŚCi

• sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 
2g nowogard. 693 850 197

• sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 najlepsze ceny w 
nowogardzie, Osiedle sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 
517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
w Błotnym Młynie 10ha ziemi 
rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość 
położona przy lesie. 660 206 
833 

• sprzedam działkę budowla-
ną przy stadionie. 695 400 
600

•	 Wynajmę	 lokal	w	 centrum	No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

• Sprzedam dom w Resku o pow. 
ok. 300 mkw. z ogrodem 2500 
mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy 13 ar. 601 817 880

•	 Wynajmę	 lokal	w	 centrum	No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	
Karsku	 przy	 drodze.	 691	 664	
658

• Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 
026 406 

•	 Sprzedam	3	pokoje	I	piętro,	ład-
ne.	Ciekawa	oferta.	697	999	578	

• Do wynajęcia dwupokojowe, sa-
modzielne, bezczynszowe, z du-
żym garażem na ul. Radosława. 
Mile widziani pracownicy sezo-
nowi. Cena do uzgodnienia. 514 
145 115 , 607 581 083 

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność 80m2. 609 24 58 16 

• Sprzedam działkę 80 arów obręb 
Warunkowo. 609 24 58 16 

•  Sprzedam działkę o pow. 0.29 
arów 9 km od Nowogardu me-
dia przy działce, Cena 31000. Tel. 
669 517 975

• Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowy 105 m2. 886 105 232 

• Do wynajęcia mieszkanie dla 
trzech osób z Ukrainy. 695 251 
802 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 668 927 296

•	 Sprzedam	działkę	6348	m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.
Tel. 730-096-281

•	 Sprzedam	mieszkanie	w	Wierz-
bięcinie	 66.3	 m2	 bezczynszowe,	
docieplone	+	garaż.	669	716		872

• Kupię lokal pod działalność, może 
być do remontu, do 30m2. Tel. 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe Radosław.691 621 141

• Do wynajęcia lokal – usługi han-
del-biuro. Ul. Dąbrowszczaków 
23. 695 209 162 

• Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkania 2 lub 3pokojowego. 
515 756 022

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie z balkonem 60 m2 w Nowo-
gardzie ul. Boh. Warszawy. 660 
143 170 

• Kwatery dla firmy 7 osób. 601 
448 218

• Sprzedam NOWE działki budow-
lane 20 arów, prąd na działce. 2 
km od centrum Nowogardu. Teren 
podmiejski. 662 097 982 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie dwa pokoje IV piętro 150 
tys. 662 097 982 

MOTORYzACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok pro-
dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 
034 782 

•	 Kupię stare samochody, moto-
cykle, motorowery. Tel. 790-716-
816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 
1.1 i chłodnicę do lublina. Tel. 88 
73 15 312

• Sprzedam alufelgi z oponami 15 
calowe, rozstaw śrub 5x108 (For-
d,Volvo). Stan idealny, opony 
195/65. Tel. 660 34 62 12

• Sprzedam Audi A4, rok produkcji 
1997, poj. 1.6, przebieg 160 tys. 
Cena 4000 zł. 603 541 341 

• Sprzedam Seicento S rok produk-
cji 99 poj. 1.1. stan dobry. 603 541 
341 

• Sprzedam rover 216 si rok pro-
dukcji 97 poj. 1.6 Tel. 573 367 
648 

• Sprzedam Focusa rok produkcji 
1999. Stan bardzo dobry. Cena 
3900. Tel. 723 195 168 

ROLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vi-

neta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 
60 – blaszak kompletna, opony 
1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam, wydzierżawię łąkę w 
Jenikowie 1,5 ha.Tel. 601 780 470 

• Sprzedam krowy z cielakami. 730 
031 128 

•	 Sprzedam	 kura	 nioska	 LER-
HORN	20	 tygodniowe.	 660	970	
408	

• Koszenie łąk , mulczowanie, be-
lowania siana-słomę, zgrabianie, 
talerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

• Sprzedam kosiarkę – traktorek. 
507 045 404 

• Sprzedam krowę biało-czerwoną, 
mleczną, 3 tyg. po wycieleniu. 91 
418 64 17, 603 185 121 

 UsłUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-

KI, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW,	 WYKŁADZIN,	
TAPICERKI	MEBLOWEJ	SA-
MOCHODOWEJ/	 SKÓRZA-
NEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	 PO-
ŚCIELI	WEŁNIANEJ	/	LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZ-
CZENIE	FUG.TEL.604	373	143	
,	794	229	083.

• MOnTAŻ MeBLi, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FiRMA UsłUGOWA „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apte-
ką tel 91-577-53-73 lub 792-228-
896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwa-
cja	okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Usługi	 księgowe	 tanio	 i	 rzetel-
nie.	Tel.	726	601	608	

•	 Kapitał	początkowy,	deklaracje	
VAT	 i	 rozliczenia	PIT.	 726	 601	
608	

• Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

• TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi	koparko-ładowarką.	669	
123 127

• Usługi ślusarsko-spawalnicze. 
Tel. 722 154 477

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Dachy, ocieplenia . 660 870 108 

•	 Wykonam	 pracę	 remontowe.	
691	430	490	

• Usługi koparką. 660 497 390 

• Przywiozę piasek, ziemię. Tel. 
660 497 390 

• Zlecę wykonanie dachu. 512 013 
258

• Sprzątanie domów 1 lub 2 razy w 
tygodniu. Tel. 881 311 039 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	 nie-
miecki	 komunikatywny,	 zarob-
ki	netto	do	1500	euro/mies.,	wy-
jazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzone	
oferty,	legalnie	737	451	825,	737 
886 919, 737 489 914

• zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-740-
304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Lewiatan na 
1/2 etatu, ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

• Zatrudnię murarza i dwóch po-
mocników. Tel. 508 290 657

• Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. Tel. 695 788 100

• Zatrudnię do dorywczego sprząta-
nia domu. 603 688 266

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368 

•	 Firma	Okno	Nowogard	zatrud-
ni	 monter	 stolarki	 PCV.	 Mile	
widziane	 prawo	 jazdy	 kat.	 B.	
663 600 601

•	 Masz	 prawo	 jazdy	 kat.	 B,	 je-
steś	 dyspozycyjny	w	weekendy,	
chcesz	 sobie	 dorobić,	 zadzwoń.	
Tel.	604	960	226

•	 Zatrudnię	 kelnerkę	 do	 pizzeri	
Fantazja.	Tel	509	411	799,	91	39	
20 750

• Praca dorywcz/sezonowa z dzieć-
mi dla kobiet 25-35 lat z Nowo-
gardu i okolic. 731 473 701 

• Zlecę remont pokoju na poddaszu 
z ociepleniem. 788 685 194

• Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu. 502 56 23 78

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 
182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym 
stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwi-
sowym sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, Silnik 
Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 
299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową ku-
pię. 600 182 682 

• sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU sóW
inFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel 91 39 
23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew i krzewów 
owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 
106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stoło-
wego + siatka. Cena do uzgod-
nienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię 
elektryczną, stan jak nowa, cena 
do uzgodnienia, Tel. 502 385 935

•	 Sprzedam komplet mebli mło-
dzieżowych cena do uzgodnie-
nia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Owczarek niemiecki 1,5 z rodo-
wodem, długowłosy, pięknie 
wybarwiony, czujny. 91 39 21 
828

•	 Stare auta, motocykle, rowery, 
motorowery, cześci, literaturę 
kupię. 600 182 682 

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 
194 

•	 Skrzydła drzwiowe używane (80 
cm buk) sprzedam (200 zł). Tel. 
691 140 542 

•	 Sprzedam segment pokojowy. 
663 792 458 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Hurtownia Ogrodnicza 
GARDEN 

PROMOCJA -40% 

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 
Tel. 91 39 20 760 

Drzewka i krzewy owocowe  •  Cebule i kłącze kwiatów 
W sprzedaży również inne art. ogrodnicze

Kącik kolekcjonera

Zakończenie wystawy 
„Banknoty Polski i świata”
Klub Kolekcjonera i Koło Numizmatyczne w Nowogardzie informuje, że w dniu dzisiej-
szym (30.05.2017r. wtorek), kończymy wystawę „Banknoty Polski i świata”. Jednocześnie 
informujemy, że wystawa jest jeszcze możliwa do zobaczenia w dniu dzisiejszym (wtorek) 
w godzinach od 10:00 do 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie obejrzeli naszej pięknej wystawy. Szczególnie liczy-
my na szkolne grupy zorganizowane.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Konkurs o Fotel Komendanta Komisariatu 
Policji w Nowogardzie rozstrzygnięty! 
W dniu 1 czerwca 2017 r. nowym szefem nowogardzkiej Policji zostanie 12 – letni Wiktor 
Budzich ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie. Laureat konkursu plastycznego pn. „Dziel-
nicowy w moich oczach” namalował pracę, która jednogłośnie wybrana została przez komi-
sję konkursową w składzie: podinsp. Małgorzata Figura, mł. asp. Michał Ratajczak i sierż. 
Natalia Brzezińska – Dolatowska. Wyróżnienia otrzymali: Marcel Bojko – Zespół Szkół Pu-
blicznych w Osinie oraz Kamil Mikołajczyk, Szkoła Podstawowa w Orzechowie. Mamy na-
dzieję, że dzień spędzony z Nami, Wiktor zapamięta na długo. Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace i ogromne zaangażowanie. Zaprasza-
my do rywalizacji w przyszłym roku. 
        st. insp. Klaudia Gieryń  
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Drang nach Krankenhäuser  •  Zszyliby mu ranę, gdyby chirurg był 
Ogłosili konkursy na dyrektorów  •  Czytali bajki w więzieniu

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów:

Kontakt: 600 374 274

VERBIOHUMUS 
           – 45 zł/netto/tonę z dostawą
STROHHUMUS 
           – 33 zł/netto/tonę z dostawą
OBORNIK BYDLĘCY 
           – 40 zł/netto/tonę z dostawą

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych
Redostowo15, Gmina Osina  przy trasie Goleniów-Nowogard

www.edengardens.pl                   tel. 609 560 306

W ofercie: Rododendrony, Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Borówka Amerykańska, 
                       Jagoda Kamczacka, Donice ogrodowe, Wysokiej jakości torf oraz nawóz 
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- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Lokale  
do wynajęcia 

o pow. 100m2, 40m2 
handel/usługi 
duży parking.

 Tel. 514 650 024

s. 5 s. 4

s. 2

Kurczak 
z rożna

FRYTKI, SURÓWKI, SOSY
Cenisz czas, zamów 

sobie dostawę na godzinę

508 644 599
510 554 625

ul. 5 Marca 4A • Nowogard
Zapraszamy od 9.00

Kurczak 
z rożna

Mobilne płatność 
kartą u Klienta

Ja, Bogdan Sobolewski, 
niniejszym przepraszam 
Panią Irenę Juszczyk, za 
to, że w trakcie konferencji 
prasowej w dniu 18 maja 
2015 r. podałem informa-
cje naruszające dobra oso-
biste Pani Ireny Juszczyk 
w postaci czci i dobrego 
imienia, a dotyczące sto-
sowania przez nią wobec 
mnie mobbingu.

Zaginął pies  
– owczarek niemiecki 

w nocy z 30.05 na 31.05. 
Dla znalazcy nagroda. 
Kontakt: 509 528 688 

Ukradli ule 
z pasieki 

Kariera 
Karola B.

Sen o potędze, 
czyli o cudzie, 
co to w strefie 
się ma zdarzyć



Nr 41 (2570)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

W miejsce pawilonu handlowego, który został przeniesiony na miej-
sce wyburzonego magazynu należącego niedawno do PKP, ustawiono 
budkę z lodami amerykańskimi. Prawdopodobnie właściciel zrobi tam 
także ławeczki i stoliki, gdzie klienci będą mogli usiąść i delektować się 
specjałami z budki. DŚ

W sobotę, 20 maja 2017r., zespoły tańca nowoczesnego, reprezentu-
jące Nowogardzki Dom Kultury zaprezentowały się na scenie tanecznej 
podczas VII Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka. Festiwal ten odbył 
się na hali sportowej SP 53 w Szczecinie i był zorganizowany przez szcze-
cińską Szkołę Tańca SUKCES. Flesz Dance II zajął 1 miejsce w kat.9-11 lat, 
a Flesz Dance I w kat. 12-15 również zajął 1 miejsce. Gratulujemy! DŚ

We wtorek (23 maja 2017 r.), pięcioro uczniów z ZSO Osina: Iga Ba-
nasiewicz, Anna Guź, Bartłomiej Guź, Hanna Kosakiewicz i Paweł Roze-
słański reprezentowało nie tylko szkołę, ale cały powiat goleniowski w I 
Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych, który odbył się w Pałacu 
Młodzieży w Szczecinie. Tematem wszystkich występów była profilakty-
ka używania substancji psychoaktywnych. Młodzi artyści, którzy przed-
stawili spektakl pt. „Katharsis. Dekalog”, zajęli zaszczytne III miejsce na 17 
prezentujących się zespołów z całego województwa zachodniopomor-
skiego. Inf. własne

Pszczelarz apeluje o pomoc w wykryciu złodziei

Ukradli ule z pasieki
Nieznani jak dotąd sprawcy ukradli pięć pszczelich rodzin z pasieki należącej do Eugeniu-
sza Tworka z Nowogardu. Pszczelarz wyliczył straty na 6 tys. złotych. Apeluje do wszyst-
kich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć na temat kradzieży o pomoc w wykryciu złodziei. 

Ule, w którym znajdowały się 
pszczele rodziny, skradziono z 
pasieki znajdującej się na tere-
nie byłych działek pracowni-
czych pomiędzy byłą gorzelnią 
a garażami Nadleśnictwa Nowo-
gard przy ul. Gen. Bema. Z pa-
sieki zniknęło 5 z 12 uli. 

-W środę (31 maja dop. red.) 
kosiłem trawę wokół pasieki i za-
uważyłem, że brakuje 5 uli. Nie-
zwłocznie powiadomiłem o tym 
fakcie Komisariat Policji w No-
wogardzie – mówi E. Tworek, 
właściciel pasieki, na której do-
konano kradzieży. 

Zdaniem pszczelarza złodzieje 
byli profesjonalistami. Wiedzie-
li, w jaki sposób przetransporto-
wać ule, tak by pszczoły nie za-
częły atakować, a same ule po-
zostały nienaruszone. Jego zda-
niem złodzieje mogli działać na 
zamówienie. 

- To musiały być osoby, któ-
re znają się na pszczołach. Wie-
działy bowiem jak wywieść ule 
w całości, by nie stracić pszczół. 
Musieli być przygotowani do tego 

logistycznie. Dlatego myślę, że 
kradzież mogła być zrealizowa-
na na zamówienie. Oczywiście 
ktoś mógł je ukraść również na 
swój użytek - twierdzi E. Tworek. 
Zwracam się z gorącą prośbą do 
wszystkich osób, które mogą 
mieć jakąkolwiek wiedzę na te-
mat dokonanej kradzieży o po-
moc w ujęciu złodziei. 

-Miejsce, w którym znajdują 
się pszczoły jest w zasięgu bezpo-
średniego kontaktu wzrokowego 
okolicznych mieszkańców i użyt-
kowników działek. Być może ktoś 
z Państwa zauważył, że od 23 
maja 2017 do 31 maja 2017, ktoś 
obcy znajdował się w bezpośred-
nim sąsiedztwie pasieki lub bez-
pośrednio przy ulach. Może ktoś 
zauważył, że pod pasiekę pod-
jechał jakiś samochód, na któ-
ry można dokonać załadunku 
uli, a może ktoś zauważył, że w 
tym okresie był dokonywany za-
ładunek uli na środek transpor-
tu - mówi właściciel skradzio-
nych uli. 

Apeluje też do samych pszcze-

larzy, by ci zwrócili uwagę, czy 
ktoś im nie proponował kupna 
uli zasiedlonych przez pszczoły. 

-Prośbę swoją kieruję w szcze-
gólności do pszczelarzy, aby 
zwrócili szczególną uwagę, czy w 
waszym bezpośrednim sąsiedz-
twie nie wystąpiły działania, któ-
re mogą wskazywać, że ktoś de-
klaruje sprzedaż uli i pszczół lub 
zwiększa liczebność pasieki w 
oparciu o używane ule.

Pszczelarze zapewne mają 
świadomość, że jeżeli nie będzie-
my w takich przypadkach soli-
darni to musimy się liczyć, że zło-
dziej może odwiedzić również 
Wasze pasieki - apeluje E. Two-
rek. 

Wszyscy, którzy mogą udzie-
lić w tej sprawie jakichś infor-
macji, pszczelarz za pośrednic-
twem DN prosi o kontakt bez-
pośrednio do siebie Tel.: 500 553 
190, e-mail: pt@pasiekatworek.
pl lub na KP w Nowogardzie tel. 
91 579 23 11.

Marcin Simiński 

Tu stały ule, które zostały skradzione - pokazuje E. Tworek

W pasiece znajdowało się 12 uli

Rozstrzygnięcie konkursu!
Trzy tygodnie temu zadaliśmy państwu pytanie konkursowe, do-

tyczące jednego miejsca, które opisał w swoich relacjach z górskich 
podróży Robert Durski, pochodzący z Nowogardu, a zmarły w Hi-
malajach podróżnik. Nasze pytanie brzmiało: Szczyt przecięty gra-
nicą dwóch państw w paśmie górskim o tej samej nazwie. Należy 
do Korony Europy. Poprawna odpowiedź brzmi: KORAB. Spośród 
kilku nadesłanych kuponów, tylko jedna osoba podała prawidłową 
odpowiedź. To pani MAGDALENA SOROKA-BANASIAK. Gra-
tulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody, którą jest 
właśnie książka pt. „Podróżą przez życie” R. Durskiego, ufundowa-
na przez jego najbliższą rodzinę. Red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

Do wynajęcia 
mieszkanie 

dla pracowników
 z Ukrainy

509-528-688

900 tys. zł na strefę - razem będzie już 5 mln 

Zamiast remontów dróg i ulic  
- rury w szczerym polu
Niemal trzy godziny trwała dyskusja nad uchwałą w sprawie zabezpieczenia w budżecie pie-
niędzy na budowę sieci wod.-kan. na strefie przemysłowej w Wojcieszynie. Chodziło o nie-
małe pieniądze, bo 900 tys. zł, i przyszłość gminy, toteż radni nie mieli łatwej decyzji. Osta-
tecznie jednak przyjęli uchwałę, decydując się tym samym na kolejną inwestycję w strefę, a 
w zasadzie na razie szczere pole. 

Chodziło o zabezpieczenie 
wkładu własnego, dzięki które-
mu gmina będzie mogła sko-
rzystać z dofinansowania na 
uzbrojenie strefy w infrastruk-
turę wod.-kan., które ma zagwa-
rantowane w ramach „kontrak-
tu samorządowego” - międzyg-
minny projekt pozyskania dota-
cji. Mowa o kwocie prawie 900 
tys. zł. Problem jednak głównie 
był w tym, jakie inwestycje za-
planowane w tegorocznym bu-
dżecie poświęcić dla uzbroje-
nia strefy w rury wod.-kan. i po-
krycia tego wydatku? Burmistrz 
chciał, aby zrezygnowano m.in. 
z pieniędzy zabezpieczonych w 
budżecie na remonty i przebu-
dowy dróg na wsi, tj.: w Olszycy, 
Dąbrowie, Czermnicy, Piaskach, 
ale też modernizację ulic i chod-
ników w mieście, np. na osiedlu 
Waryńskiego. Na to jednak rad-
ni przystać nie chcieli, podkre-
ślając, że są to zadania ważne i 
długo wyczekiwane przez miesz-
kańców, a nadto już im obieca-
ne. Nie zgodzili się również na 
rezygnację z opracowania pro-
jektu pod budowę ścieżki ro-
werowej do Wierzbięcina (kwo-
ta 70 tys. zł), licząc, że w przy-
szłości otworzy to drogę do uzy-
skania dofinansowania pozwa-
lającego w dużej części ten wy-
datek pokryć. Po „negocjacjach” 

z burmistrzem, doszło do swo-
istego kompromisu. W zamian 
za pozostawienie wyżej wymie-
nionych inwestycji w budżecie, 
zdecydowano o zdjęciu innych, 
m.in.: modernizacja sieci ka-
nalizacyjnej biegnącej w ulicy 
Czarnieckiego - 280 tys. zł oraz 
budowy kanalizacji na odcin-
ku ul. Sikorskiego -Traugutta 
(40 tys. zł). Radni wskazali też, 
aby sięgnąć po pieniądze zapisa-
ne w rezerwach (celowa i zarzą-
dzanie kryzysowe) – 170 tys. zł. 
Natomiast zaakceptowano pro-
pozycję, aby zrezygnować z wy-
konania następujących wydat-
ków: 1. budowa ścieżki rowe-
rowej do Długołęki (projekt) 
- 55 tys. zł, 2. przebudowa ul. 

Dąbrowskiego- 140 tys. zł, 3. 
przebudowa ul. Świerkowej – 
60 tys. zł, 4. budowa parkingu 
przy cmentarzu w Żabowie- 15 
tys. zł. Te inwestycje, nie zostaną 
więc wykonane, przynajmniej w 
tym roku. Za taką treścią uchwa-
ły zagłosowało 16 radnych, 1 się 
wstrzymał, a 1 nie głosował wca-
le.  

Pozostaje tylko pytanie, czy 
ta trudna decyzja w perspekty-
wie czasu gminie się opłaci. Na 
razie bowiem na strefie inwe-
storów nie widać, a oprócz pie-
niędzy na jej uzbrojenie w wo-
dociąg i kanalizę, które w śro-
dę zabezpieczyli radni, wybudo-
wano już drogę do strefy za po-
nad 3 mln zł, z czego miasto wy-
dało prawie 1,4 mln (reszta Mar-
szałek Województwa).  Łącznie 
więc na strefę do końca tego 
roku wydane będzie bagatela ok. 
5 mln,  z czego połowę pokryje 
gmina Nowogard. 

MS

@    Ludzie listy piszą 
Dwa (a może trzy) w jednym

Drang nach 
Krankenhäuser
Nie milkną komentarze na temat listu, jaki w ostatnim czasie na-
pisał do starosty Tomasza Kulinicza, burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla, proponując przejęcie przez Gminę Nowogard gole-
niowskiego szpitala. Samą propozycją włodarz miasta z pewno-
ścią zapewnił sobie promocję, jednak w kategorii kabaretowej, 
co też skłoniło jednego z naszych czytelników do napisania listu, 
utrzymanego w tonie adekwatnym do pomysłu R. Czapli. 

Szanowni Państwo!
Setnie mnie ubawił list pana 

burmistrza Czapli, który parę dni 
temu rozesłano po powiecie i wo-
jewództwie. Od znajomych z Go-
leniowa słyszę, że przyjęto go tam 
wzruszeniem ramion i pukaniem 
się w czoło, plus komentarzem 
„no tak, Czapla...”.  Pomysł, żeby 
powiat oddał Nowogardowi swój 
szpital jest kompletnie absurdal-
ny i nie w każdej głowie mógł się 
uląc. W tej – się ulągł:)

Aby kabaret trwał, proponuję 
panu burmistrzowi kolejne po-
sunięcie. Niech wystąpi do bur-
mistrza Goleniowa z wnioskiem 
o przekazanie Nowogardowi Go-
leniowskiego Parku Przemysło-
wego. Uzasadnienie pozwolę so-
bie zaproponować dokładnie ta-
kie samo, jakiego użyto dla prze-
kazania szpitala. Cytuję: „...pro-
ponuję oddanie gminie Nowo-
gard w zarządzanie GPP w Go-
leniowie, co będzie się wiązać z 
zażegnaniem wszelkich proble-
mów i zapewnieniem zdrowia i 
życia mieszkańców Powiatu Go-
leniowskiego”. Dodałbym też coś 
o doświadczeniu w prowadzeniu 
„strefy ekonomicznej” w Nowo-
gardzie.

Na miejscu pana burmistrza 
zacząłbym też przygotowania do 
przejęcia Krzemowej Doliny (San 
Francisco, Kalifornia). Nie ma 
sensu się ograniczać!

Wierny czytelnik:)

PS. 
Dodajmy, że to nie koniec 

„przejęć”, jakie tylko w tym ty-
godniu proponują nasi Gmin-
ni komedianci.  Jak wynika, bo-
wiem z treści komunikatu po-
danego, w środę w lokalnym 
„kołchoźniku” chcą oni przejąć 
także tzw. szpital w Resku. Tzw. 
ponieważ ze szpitala to został 
tam tylko jeden oddział: opie-
ki paliatywnej (nawet tamtejsza 
karetka stacjonuje przy strażni-
cy Straży Pożarnej).  Dotych-
czas dzierżawił Resko szpital w 
Gryficach, ale dał sobie spokój. 
Sądząc po logice nowogardz-
kich „uzdrowicieli” to przej-
mując Resko chcą oni wykazać 
swoją sprawność reanimacyjną 
nawet w beznadziejnych przy-
padkach- wszystko po to, aby 
zadziwić świat cały i podbudo-
wać przy tym „ego” na maksa .  
Radni nowogardzcy szykujcie, 
więc forsę na ratowanie Reska! 
Wbrew bowiem temu co wyda-
je się ludziom z zewnątrz to po-
mysły inwazji szpitalnej sfor-
mułowane w nowogardzkim 
magistracie nie są bynajmniej 
żartem dla poprawienia humo-
ru ludowi- to nie kabaret, to 
śmiertelnie (nomen omen) po-
ważny projekt tyle, że zupełnie 
niepoważnych ludzi. 

Red.           

Środowa sesja RM trwała ponad 12 godzin
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Tylko prawda jest ciekawa

Sen o potędze, czyli o cudzie, co to w strefie się ma zdarzyć 
Wczoraj radni zdecydowali o przeznaczeniu prawie miliona złotych na wykonanie uzbrojenia tzw. nowogardzkiej strefy ekonomicznej. Pieniądze te pozy-
skano zdejmując je z zaplanowanych już wcześniej innych inwestycyjnych wydatków budżetowych. Radni zmienili tylko listę tych „zdjęć” w stosunku do 
tych, które proponował burmistrz - główny pomysłodawca uchwały. 

Od pewnego czasu rozsąd-
na dyskusja na temat tzw. nowo-
gardzkiej strefy ekonomicznej 
przestała być możliwa. Na trąbio-
ną z Ratusza od rana do wieczora 
(a nawet nocą) propagandę obec-
nego i przyszłego sukcesu stre-
fy (a propaganda z natury swej, 
jak każda propaganda durnowa-
tą jest), nakłada się emocjonal-
ny szantaż wywierany i na opi-
nię publiczną i zwłaszcza na rad-
nych.  Skołowana tym intensyw-
nym wpływem, a zupełnie nie-
zorientowana w temacie publika 
w konsekwencji zaciska tu i tam 
kciuki za tzw. powodzenie strefy, 
zaciska i kciuki i palce tak aż po-
wstaje z tego kułak, którym pu-
blika ta wymachuje groźne przed 
nosem każdego, kto rozważa te-
mat strefy z użyciem jedynego 
właściwego do tego celu organu, 
czyli rozumu.  A co mówi rozum:
1. Czas rozkwitu stref i kolejek 
inwestorów do nich to już daw-
no minął. Tym, co się spóźni-
li tak jak włodarze Nowogar-
du niewiele pomoże w zmia-
nie tego stanu rzeczy zaklinanie 
rzeczywistości i robienie dobrej 
miny do złej gry, jak nie pomo-
że w zmianie czegokolwiek, po 
ewidentnej porażce, znana przy-
śpiewka: „nic się nie stało Polacy, 
nic się nie stało”.
2. Rzeczywiście pożyteczny dla 
interesu lokalnej społeczności 
inwestor to taki, który nie tylko 

sam skorzysta z dobrodziejstw 
podatkowych w strefie, ale także 
pomoże w jej utworzeniu zwłasz-
cza przynajmniej będzie współ-
uczestniczył w kosztach realiza-
cji infrastruktury technicznej, a 
także będzie płacił tutaj wszyst-
kie podatki (w tym celu musi 
mieć u nas zarejestrowaną sie-
dzibę firmy, a nie tylko posiadać 
miejsce prowadzenia działalno-
ści). Na razie jednak to tylko lo-
kalny podatnik już wywalił nie-
złą kasę na zbrojenie, czyli tzw. 
drogę do strefy a wczoraj wy-
walił kolejny milionik na wod.-
-kan. Wywalił odbierając sobie 
przy tym dosłownie od ust - za-
brano bowiem na sieciowanie 
strefy kwoty z innych ważnych 
dla miejscowej ludności inwesty-
cji- patrz wykaz obok. I wszystko 
wywalił w ciemno - kto tu się bo-
wiem pojawi jako inwestor i czy 
w ogóle to nadal zupełna niewia-
doma.   
3. Jednak, aby pojawił się taki 
jak określony w pkt 2, czyli po-
żyteczny dla lokalnej społeczno-
ści inwestor to ktoś musi umieć 
go ściągnąć. Na ogół rolę tę wy-
pełniają burmistrzowie gmin, w 
których strefy są ulokowane. To 
Oni w trakcie negocjacji ustalają 
pakiet korzyści swoistego „wkup-
nego”, jaki inwestor musi zreali-
zować na rzecz lokalnej społecz-
ności i Gminy za to, że ta dała mu 
możliwość inwestowania w stre-

fie, czyli korzystania tym samym 
z ulg ustawowych. Nasz bur-
mistrz, jak uczy dotychczasowe 
doświadczanie to ściągnąć może, 
co najwyżej (nie, nie to mamy na 
myśli...) zachłannych kumpli i to 
tylko owi kumple zarobią na tym 
ściągnięciu interes – patrz firma 
Dawida Krystka z SLD ze Szcze-
cina sprzątająca Nowogard od 
miesiąca czy tzw. ściągnięte tutaj 
od stycznia prywatne przedszko-
le Fundacji J. Piechoty (SLD) ze 
Szczecina. Przedszkole to uloko-
wane zostało w budynku (zwa-
nym RCP-em), który przypo-
mnijmy Gmina przez lata odda-
wała tej fundacji nie tylko za fri-
ko, ale także nie pobierała podat-
ku od nieruchomości i oddawa-
ła tej Fundacji wszystkie pożyt-
ki z komercyjnego wynajmu tam 
pomieszczeń! Jak można okre-
ślić włodarza, który tak działa to 
wiemy, ale Wybaczcie, że zapy-
tam - jak można określić podat-
nika, który się na to godzi?
4. Jak już wspomniano na kosz-
ty budowy strefy w ten sposób 
jak jest ona budowana w Nowo-
gardzie składa się głównie lokal-
ny podatnik, a w tym zwłaszcza 
lokalny podatnik będący miej-
scowym przedsiębiorcą. Jaki po-
żytek taki lokalny przedsiębior-
ca ma ze strefy? Niestety żaden a 
nawet ponosi straty- nie tylko, że 
na nią płaci, ale jeszcze bywa, że 
płaci, aby rozłożył się w tej stre-
fie budowanej za jego pieniądze 
przybywający z zewnątrz, często 
z zagranicy, jego konkurent ryn-
kowy! (konkurent, co do usłu-
gi bądź towaru i co do pracow-
ników). Piękny więc „interes” ro-
bią na stanowiący główne źródło 
wpływów podatkowych lokal-
ni przedsiębiorcy.  Zwłaszcza Ci 
z nich, co dla siebie - funkcjonu-
jąc przecież poza strefą - wszyt-
ko musieli wybudować z wła-
snych środków w tym sieć wod. 

-kan., gaz doprowadzić itp. oraz 
natychmiast pełne podatki bulić 
bez żadnych strefowych ulg.
5. Tzw. spóźniony czas dla stref 
w naszych realiach rynku pracy 
nabiera jeszcze dodatkowej tre-
ści wyrażającej się w pytaniu: kto 
będzie w tej strefie naszej praco-
wał jeśli już jakiś inwestor, które-
mu burmistrz Czapla z gminne-
go wszytko ufundował, raczy tu-
taj zainwestować (tzn. postawić 
jakąś halę)? Odpowiedź na dzi-
siaj w związku ze znaną sytuacją 
rynku pracy brzmi: będą pra-
cować Ukraińcy. Przecież Gmi-
na chwali się sama, że bezrobo-
cia już w praktyce nie ma (oko-
ło 6 proc.) Brawa więc dla rad-
nych co walczyli jak lwy, aby dać 
na te przyszłościowe nowe miej-
sca pracy i zabierali w tym celu 
z własnych wniosków inwesty-
cyjnych. Brawa za gościnność - 
zabrano bowiem niejako „wła-
snym dzieciom”, aby przyjacie-
le Ukraińcy mogli tutaj w strefie 
jak najszybciej zacząć pracować i 
zarabiać. To zaiste szlachetność 
niespotykana nigdzie indziej a 
zwłaszcza w kontekście znanej 
ukraińskiej miłości do Polaków.
6. Trzeba też w tym miejscu 
przypomnieć, że Gmina Nowo-
gard z powodu zatrważającej, 
rozrzutności i niekompetencji 
obecnego burmistrza, jako go-
spodarza, a raczej anty-gospo-
darza niepotrafiącego dbać o do-
chody budżetowe (choćby tak 
jak ościenni włodarze) może wy-
dać na inwestycję rocznie zaled-
wie około 5 mln złotych (dla po-
równania Gmina Goleniów wy-
daje na to 10 razy więcej). Wy-
datkowanie więc w tej sytuacji 
budżetowej kolejnego miliona 
na strefę to jakieś duże nieporo-
zumienie.
7. I ostatnie - nowogardzka stre-
fa to zaledwie 20 ha. Jest to jed-
na z najmniejszych stref w kraju. 

Dla porównania wcale nie naj-
większa goleniowska to 200 ha. 
Ile można wyciągnąć w podat-
kach dla Gminy z tak niewiel-
kiego obszaru nawet, jeśli za-
tętni on, wbrew temu, co wcze-
śniej zauważyliśmy, życiem go-
spodarczym?  Symulację dość 
łatwo przeprowadzić. Wynika z 
niej niezbicie, że nawet w opty-
mistycznych wariantach, bała-
muctwem jest tworzenie wraże-
nia, że taka strefa a raczej „stre-
feczka” to swoisty kamień filo-
zoficzny, który rozwiąże jedną z 
głównych bolączek naszej Gmi-
ny, – czyli bidę budżetową.     

To tylko niektóre najbardziej 
oczywiste sugestie i konstatacje 
rozumu w sprawie nowogardz-
kiej strefy. Oczywiście nie mają 
one nic wspólnego ani z gmin-
ną propagandą ani, z emocjonal-
nym szantażem wywieranym po-
przez lokalnych ignorantów ani 
z kompleksami kilku pożytecz-
nych idiotów zaangażowanych 
bezinteresownie w promowanie 
fałszu. Nie mają też nic wspól-
nego z żenującym spektaklem, 
jaki rozegrał się na ostatniej sesji 
Rady, gdy to prawie zdemolowa-
no w miarę rozsądny tegoroczny 
budżet inwestycyjny Gminy po 
to tylko, aby podlizać się głupo-
cie i rzucić się w iluzję snu o po-
tędze. Sen się jednak kiedyś i tak 
skończy, i trzeba będzie zmie-
rzyć się z jawą- tutaj na szczęście 
królem w końcu i tak jest rozum. 
Czy te uwagi oznaczają, że nie 
należy w strefie cokolwiek robić? 
Oczywiście, że tego nie oznacza-
ją. Trzeba robić tylko, że w robo-
cie rzetelnej chodzi nie o to żeby 
robić, ale o to, aby koniecznie i 
wyłącznie robić dobrze - ale aby 
tak się stało trzeba znać i respek-
tować czy uwzględniać wszystkie 
uwarunkowania, o których napi-
saliśmy.   

sm 

Zszyliby mu ranę, gdyby chirurg był   
W środę (31.05), około godziny jedenastej, w swoim zakładzie 

pracy uległem wypadkowi, w wyniku którego powstała silnie krwa-
wiąca rana na prawej dłoni i części palca wskazującego. Po założe-
niu opaski uciskowej, celem zatamowania krwawienia, pojechałem 
samochodem na Izbę Przyjęć Szpitala w Nowogardzie. Tam miłe 
panie pielęgniarki poinformowały mnie, że z niezbędnego zszycia 
rany to będą „nici”, ponieważ nie ma aktualnie chirurga, najwcze-
śniej może będzie za godzinę. Spróbowałem jeszcze szukać po szpi-
talu chirurga na „własną rękę” i udałem się na piętro do przychod-
ni chirurgicznej- niestety i tam nie potrafiono mi powiedzieć, kie-
dy i czy w ogóle jakiś  chirurg będzie. Poszedłem więc na oddział 
chirurgiczny. Tam się okazało, że chirurg jest, ale w trakcie zabiegu 
i będzie się mógł mną zająć najwcześniej za… godzinę. Opuściłem 
więc mury gościnnego nowogardzkiego szpitala (wszak nikt mnie 
nie wyrzucił), wsiadłem w samochód i pojechałem na Izbę Przyjęć 
do szpitala w Goleniowie, gdzie znalazłem się po około 20 minu-
tach. Tam chirurg pojawił się po 5-ciu minutach i natychmiast przy-
stąpił do opatrzenia mnie, w tym szycia rany.  To tyle faktów-  wnio-
ski, niech płyną same.  

Pacjent       

 Halo redakcja 

fot. FREEDRON
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Kończą się kadencje w Długołęce, Błotnie i Strzelewie 

Ogłosili konkursy na dyrektorów 
Gmina ogłosiła konkursy na dyrektorów trzech wiejskich szkół, którym kończą się kadencje.  Chodzi o szkoły w Błotnie, Długołęce i Strzelewie. Konkur-
sy odbędą się już na nieco nowych zasadach. 

Zgodnie z przepisami o sys-
temie oświaty kadencje dyrek-
torów szkół trwają 5 lat. Do tej 
pory po tym okresie, na wiosek 
samego dyrektora, poparty opi-
nią rady pedagogicznej i rodzi-
ców uczniów, burmistrz mógł 
albo ogłosić konkurs, albo po-
wierzyć stanowisko tej samej 
osobie na kolejne lata. Po zmia-
nie przepisów oświatowych tryb 
„powierzenia” odszedł do lamu-
sa. Teraz, co pięć lat musi się od-
być konkurs na dyrektora szkoły. 

W czerwcu tego roku kończy 
swoje kadencje trzech dyrekto-

rów tj. Danuta Ziółkowska (SP 
w Długołęce), Agnieszka Forgiel 
(SP w Strzelewie) i Tomasz Że-
lazowski (SP w Błotnie). Dlate-
go gmina ogłosiła konkurs na te 
stanowiska. Oferty kandydatów 
są przyjmowane do 16 czerw-
ca. Zgodnie z kryteriami chęt-
ni na objęcie funkcji dyrekto-
ra powinni posiadać wyższe wy-
kształcenie kierunkowe, w tym z 
zakresu zarządzania oświatą. Li-
czy się także staż pracy na sta-
nowisku pedagoga szklonego, w 

tym przypadku musi on wyno-
sić co najmniej pięć lat. Kandy-
dat nie może być karany prawo-
mocnym wyrokiem. Nie może 
wobec niego toczyć się też żadne 
postępowanie z oskarżenia pu-
blicznego. 

O tym, kto zostanie dyrekto-
rem zdecyduje komisja konkur-
sowa. W jej skład wchodzi trzech 
przedstawicieli organu prowa-
dzącego (w tym przypadku gmi-
ny), po jednym reprezentancie 
związków zawodowych (ZNP 
i Solidarność), przedstawiciel 

rady pedagogicznej i rady rodzi-
ców. Oprócz tego w komisji za-
siada również troje przedstawi-
cieli Kuratorium Oświaty. Przed 
nowelizacją kuratorium miało 
dwa głosy w komisji. Liczbę tę 
zwiększono, aby kuratorzy, peł-

niący później nadzór pedago-
giczny nad szkołami, mieli więk-
szy udział w procesie wyboru 
dyrektorów, którzy są odpowie-
dzialni przede wszystkim za re-
alizację podstawy programowej. 

MS

Agnieszka Forgiel

Danuta Ziółkowska
Tomasz Żelazowski

Kierownikiem ZBK jednak kolega z partii

Kariera Karola B.
Jak wynika z naszych informacji nowym kierownikiem Zarządu Budynków Komunalnych został Karol Brzeczek - jeden z zaufanych pracowników burmi-
strza Roberta Czapli, czynny działacz lokalnego SLD, a we wczesnej młodości aktywny i obiecujący ministrant w kościele pw. WNMP. 

Przypomnijmy, że burmistrz 
dwukrotnie ogłaszał konkurs 
na stanowisko kierownika ZBK. 
Mimo, że nie brakowało kan-
dydatów, za każdym razem re-
krutacja kończyła się fiaskiem. 
Uznawano bowiem, że żaden z 
chętnych, w tym nawet ci z do-
świadczeniem w pracy w samo-
rządzie, nie zdobywali wystar-
czającej ilości punktów, by po-
zytywnie przejść rekrutację.  Od 
początku jednak mówiono, że 
konkurs to tylko przykrywka, a 
przyszły, nowy kierownik ZBK, 
dawno jest już wybrany. Teraz po 
nie rozstrzygnięciu dwóch kon-
kursów i tym samym po „wy-
czerpaniu” wymogów w zakresie 
niezbędnej ilości podejść kon-
kursowych, burmistrz ogłaszać 
konkursu już nie musiał. Mógł 
więc „zgodnie z prawem” pal-
cem wskazać, kto dostanie fuchę 
w ZBK, już bez żadnego „castin-
gu”. I wskazał… jak dowiadu-
je się DN, szefem tejże jednost-

ki został Karol Brzeczek, dotych-
czasowy zastępca kierownika 
Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa, 
słynący ponoć z wielkiej praco-
witości, a zwłaszcza punktual-
ności. Brzeczek otrzymał posadę 
od Czapli, gdy ten po raz pierw-
szy został burmistrzem, mimo że 
nie miał żadnego doświadczenia 
w pracy w urzędach. Miał jed-

nak inne zasługi - otóż w kam-
panii na burmistrza Nowogar-
du, aktywnie wspierał R. Cza-
plę. Startował też z listy SLD do 
rady miasta. Ujawnił już wów-
czas kontynuowane, jak sam ze-
znał ostatnio przed jednym z są-
dów (o tym, kiedy indziej), zdol-
ności pisarskie - stał się jednym 

z czołowych „redaktorów” wy-
dawanego przez lokalnych ko-
muszków pisemka „Nasz Profil”, 
które jak wiadomo powszechnie, 
zajmuje się głównie obrażaniem 
ludzi. 

Przed dwoma laty zasłynął też 
z innej strony. Kiedy na Placu 
Wolności trwała pikieta w obro-
nie zwolnionej z pracy dyrektor 
Biblioteki Miejskiej, K. Brzeczek 
z najwyższego piętra ratusza, 
(mimo że urząd w tym czasie nie 
pracował, była niedziela) przez 
uchylone okno, niczym tajny 
agent, obserwował, kto angażuje 
się w tę „wywrotową” akcję. Póź-
niej spostrzeżenia Brzeczka wy-
korzystano na zarządzanej przez 
burmistrza Czaplę stronie mia-
sta, gdzie wylano na obrońców 
dyrektorki przynajmniej pół 
wiadra pomyj. 

Nijak ma się to wszystko do 
tego, czym Brzeczek zajmował 
się we wczesnej młodości. Wie-
lu bowiem pamięta, że był obie-

cującym ministrantem, służąc 
przykładnie w komży do mszy 
świętych, w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie. 
Nie było niedzieli, żeby mini-
strant Brzeczek nie czytał Słowa 
Bożego. Później jednak, jego ak-
tywność na tej niwie wygasła… 
Ewidentnie zboczył z tej drogi, 
zupełnie w innym kierunku, ale 
cóż się dziwić skoro jego kole-
ga piszący w podobnym stylu w 
Czapli biuletynie doszedł nawet 
do święceń kapłańskich – taki 
widać mamy tutaj błotny klimat. 

Teraz K. Brzeczek będzie kie-
rował Zarządem Budynków Ko-
munalnych. Z naszych informa-
cji wynika, że wczoraj (czwar-
tek), dokonywał przejmowania 
obowiązków od Grażyny Gro-
sickiej, która to przez ostatnie 
lata pełniła obowiązki kierowni-
ka tej, podległej gminie, jednost-
ki. Kariera Karola, więc kwitnie 
w najlepsze. 

Marcin Simiński

Karol Brzeczek obecnie - zdjęcie z pro-
filu Facebook 

K. Brzeczek próbował w 2010 swoich 
sił w wyborach do rady, startując z listy 
SLD. Mandatu nie otrzymał, ale za to 
później dostał pracę w UM

Polskie Stronnictwo Ludowe
Zaprasza serdecznie

członków i sympatyków 
Ruchu Ludowego, 

a także mieszkańców Gminy Nowogard
do udziału w uroczystej Mszy Świętej  

sprawowanej 
w Intencji Ojczyzny  

w dniu Święta Ludowego.
Msza Święta odprawiona zostanie w Kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

w Nowogardzie 
w najbliższą niedzielę o godz. 11.00

Zarząd Miejsko-Gminny PSL 
w Nowogardzie

OGŁOSZENIE
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marek Bruździński: lat 49, zmarł 27.05.2017 r., pogrzeb odbył 

się 30.05.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wieczorem w dniu Zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywa-
li uczniowie, gdy drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Pokój wam! A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 
Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane. (J 
20,19-23)

„Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: pokój wam!” Bóg pra-
gnie nieustannie przychodzić do 
swoich dzieci z łaską pokoju. Pra-
gnie ten dar wlewać w ludzkie ser-
ca. Czy serca apostołów były na 
ten dar gotowe? Czy moje ser-
ce jest na to gotowe? Apostoło-
wie znajdowali się za zamknię-
tymi drzwiami. Kierował nimi 
strach. Bali się o swoje życie. Sko-
ro ich Pan został zabity, to po-
dobny los może ich spotkać. Za-
mknięte drzwi są symbolem za-

mkniętych bardzo często serc na 
Boga. Jakie obawy nurtują mnie? 
Czego w moim życiu się boję? Czy 
ten strach odnosi się też do Boga? 
Boję się otwierać moje serce przed 
Nim? Zobacz jak wiele dobra 
otrzymałeś od Boga w swoim ży-
ciu. Dostrzeż jak wiele od Nie-
go pochodzi. Spójrz na ludzi, któ-
rzy są wokół Ciebie. Twoi rodzi-
ce, dzieci, przyjaciele. To wszystko 
jest darem Boga. Dziś Jezus pra-
gnie przynieść nam kolejny dar. 
Jest nim dar pokoju. Dwukrotnie 
zwiastuje pokój swoim uczniom. 
Jakże dzisiejszemu światu potrze-
ba pokoju. Światu pogrążonemu 
w chaosie, wojnach, terroryzmie. 
Żadna bomba, żaden karabin nie 
jest w stanie zaprowadzić poko-
ju. Jezus jest tym, który przyno-
si pokój. Otwierając się na Jezusa, 
otwieramy się na pokój. Widzimy 
co się dzieje na świecie. Chociaż-
by kraje Europy Zachodniej zapo-
mniały o swoich chrześcijańskich 
korzeniach. Odrzuciły Jezusa. Ze-
pchnęły Go na margines swoje-
go życia. Tam, gdzie nie ma Jezu-
sa, nie ma i pokoju! Czy aposto-
łowie po tym spotkaniu z Jezusem 
doświadczyli pokoju? Jak my w 
ogóle rozumiemy pokój chrystu-
sowy? Jezus przynagla apostołów 
i każdego z nas słowami: weźmij-
cie Ducha Świętego! Obchodzona 
przez nas niedziela jest niedzielą 
Zesłania Ducha Świętego. Wspo-
minamy zstąpienie Bożego Du-
cha na apostołów i prosimy, aby 
On nieustannie zstępował na nas. 
Apostołowie po tym doświadcze-
niu wychodzą z Wieczernika. Ich 

drzwi zostają otwarte, ich serca 
zostają otwarte. Idą by kontynu-
ować misję Jezusa jaką było zapro-
wadzenie Królestwa Bożego już tu 
na ziemi. „Jak Ojciec Mnie po-
słał, tak i Ja was posyłam”. Ucznio-
wie idą prowadzeni przez Ducha 
Świętego i głoszą Dobrą Nowinę 
o wielkiej miłości Boga do każde-
go człowieka. Głoszą Dobrą No-
winę, której tak bardzo potrze-
bowali Żydzi. Głoszą Dobrą No-
winę, której tak bardzo potrzebu-
je każdy z nas. Jezus daje aposto-
łom również misję odpuszczania 
grzechów. Tylko serce oczyszczo-
ne z grzechów może odczuć praw-
dziwy pokój. Poprzez nasze nie-
ustanne uświęcanie, oczyszcza-
nie serc uświęca się Kościół. Na 
ile ja jestem święty, na tyle święty 
jest Kościół. Jezus woła: weźmij-
cie Ducha Świętego! Duch Święty 
nie ma zamiaru robić sobie prze-
rwy, wakacji w działaniu. On chce 
nieustannie dawać nam natchnie-
nia do tego byśmy prowadzili ży-
cie zgodne z Bożą wolą i Bożym 
zamysłem. Daj się porwać! Bądź 
jak statek, w którego żagiel wie-
je powiew Ducha Świętego, nie 
powiem tego świata! Proś każ-
dego dnia o dary Ducha Święte-
go. W refrenie psalmu śpiewamy: 
niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi ziemię. Prosimy niech zstępu-
je Boży Duch na nas. Niech prze-
mienia nasze serca. Niech one sta-
ją się otwarte na Boga i Jego misję. 
Niech Duch Święty zstępuje na 
nasze rodziny, małżeństwa, na na-
sze relacje, aby zawsze budowane 
były na wzajemnej miłości i sza-
cunku. Niech Boży Duch napełnia 
nasze serca pokojem. Panie prosi-
my, dawaj nam swojego Ducha! 
Dawaj nam Ducha Świętego!

Ks. Krystian Dylewski 

W dniu 28. 05.2017 odbył się Parafialny Dzień Dziecka. 
Parafialny Zespół Caritas pw. Wniebowzięcia NMP 

składa serdecznie podziękowania sponsorom:
Lodos sp z o.o., Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard, Asprod sp z o. o, PRD 

SA Nowogard, Restauracja Okrąglak, Restauracja i Hotel Kamena, Pizzeria Fantazja, 
Pizzeria Neptun, Pro-Bud Nowogard, Adam Fedeńczak, Dariusz Szulejko, Jerzy 
Furmańczyk, Komisariat Policji w Nowogardzie, Szkolne Koła Caritas z Nowogardu. 

PZC Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

Kącik Kolekcjonera

Spotkali się  
w Bełchatowie
W dniach 26-28 maja 2017 roku, odbył się XIII Walny Zjazd 
Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numi-
zmatycznego w Bełchatowie. Delegatów było 66 z 50 Od-
działów PTN i z 15 Kół w Polsce.

Delegatami ze Szczecińskiego 
Oddziału PTN byli prof. Franci-
szek Łuczko, prezes PTN Szcze-
cin, Mirosław Borowski, delegat 
oddziału PTN Szczecin oraz Ta-
deusz Łukaszewicz, delegat PTN 
Szczecin oraz prezes Koła Nu-
mizmatycznego w Nowogardzie. 

Oddział PTN Szczecin został 
wyróżniony za wzorową działal-
ność w okresie między zjazdami 
i w całej aktywnej pracy. Otrzy-
mał także medal za wieloletnią 
współpracę pomiędzy naszymi 
oddziałami i Kołami PTN Rze-

szów - Szczecin. Kolega Miro-
sław Borowski został wyróżnio-
ny medalem „Za zasługi dla To-
warzystwa PTN”. 

Podczas sprawozdania z dzia-
łalności oddziałów, odczytano 
także nazwiska zmarłych człon-
ków PTN. W ciągu ostatnich 
dwóch lat odeszło 48 osób, któ-
rych z żalem pożegnaliśmy.

Kolejny Zjazd odbędzie się za 
dwa lata we Wrocławiu.

Klub Kolekcjonera 
i Koło Numizmatyczne w Nowogardzie

T. Łukaszewicz odbierający medal za współpracę między oddz. PTN Rzeszów i 
Szczecin

•	Przyjmę podpórkę kołową (wó-
zek na zakupy i do siedzenia), tel: 
514 322 170

•	Oddam biurko pod adresem 
Gen. Bema 37/3, parter, Kłaczyń-
ski

•	  Potrzebuję pralkę automatyczną 
– Tel. 667 108 029 

•	  Przyjmę tapczan dwuosobowy 
Tel. 733 794 989 

•	  Potrzebuję pilnie opał, pralkę 
automatyczną, segment kuchen-
ny, pokojowy, dywan, wersalkę - 
Tel. 723 970 460 

•	Przyjmę: meble do przedpokoju 
- tel. 692 302 754 

•	Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - 
tel. 667 353 578 

•	Przyjmę: meble pokojowe, fotel 
dziecięcy, Junkers – Tel. 501 611 
350 

•	Potrzebne nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, chemii gospodar-
czej dla chorego Miłosza, który 
bardzo potrzebuje nowy wózek i 
ortezy.  Nakrętki można przyno-
sić do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

•	Za rozbiórkę pieców kaflowych 
(3 sztuki), oddam kafle – Tel. 509-
528-688 

•	Sołectwo Korytowo przyjmie 

ziemię nieodpłatnie do wyrów-
nania terenu przy świetlicy wiej-
skiej w Korytowie. Tel. 607 690 
741 

•	Oddam kotka rasowego w dobre 
ręce. Kotek jest zadbany, szcze-
piony, odrobaczony i wychowy-
wany z psem Tel. 601 172 993 

•	Przyjmę koncentrator tlenu 
przenośny. Tel. 607 137 136 

•	Znaleziono rower kilka miesię-
cy temu, oddam go. Tel. 601 89 
35 14 

•	Oddam meble do przedpokoju - 
szafkę wiszącą i szafkę stojącą z 
szufladami, kolor biały. Tel. 501 
549 818 

•	Potrzebuję łóżeczko i ubranka 
dla niemowlaka. Tel. 723 970 460 

•	Potrzebuję komputer stacjonar-
ny. Tel. 723 970 460 

•	Przyjmę wózek inwalidzki. 506 
638 789 

•	Oddam trzymiesięczną suczkę 
labradora. 534 310 634 

•	Oddam w opiekę psa biało-brą-
zowy mieszaniec, 10 letni, wyka-
strowany. 733 794 989

•	Przyjmę pralkę typu Frania i lo-
dówkę. 69 78 86 041 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany 

w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie
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Kino na weekend

NOWE CENY, BILETÓW
Szanowni Widzowie, informujemy, że od dnia 03.04.2017 r. na projekcje filmo-

we obowiązują następujące ceny biletów:
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

STRAŻNICY GALAKTYKI 
VOL. 2

02.06.2017,godz..17.30
04.06.2017,godz. 17.30
NAPISY
02.06.2017,godz. 20.00
04.06.2017,godz. 20.00
akcja / sci - fi, USA / 2017 / 136 min.,  

od lat: 13

POLSKI DUBBING
Grupa najbardziej niesubordy-

nowanych outsiderów w galakty-
ce penetruje odległe zakątki ko-
smosu, próbując rozwikłać za-
gadkę pochodzenia jednego z jej 
członków - Petera Quilla aka Star 
Lord. Niegdysiejsi wrogowie sta-
ną się ich sprzymierzeńcami, a w 
nieustannie powiększającym się 
filmowym uniwersum Marvela za-
goszczą nowe postacie znane z 
kart komiksu. 

DUMBO

PIERWSZY RAZ W KINIE 
seans specjalny dla dzieci  

w wieku 0-6 lat 
WSTĘP WOLNY

04.06.2017, godz. 12.00

animowany / familijny, USA / 
1941 / 60 min., Od lat: 0-6

Kiedy bocian przynosi Pani Jum-
bo jej długo oczekiwanego synka, 
mały Dumbo i jego niezwykłych 
rozmiarów uszy stają się pośmie-
wiskiem całego cyrku. Dzięki po-
mocy swego lojalnego przyjacie-
la, myszy o imieniu Tim, odrobinie 
magii i mnóstwie odwagi, Dumbo 
pokonuje przeciwności i triumfu-
je jako jedyny latający słoń świata! 

Inf. własne

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW nr 36 

w Nowogardzie
Zaprasza w dniu 04.06.2017r. 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do lat 16-tu 
na zawody spławikowe.

Spotkanie uczestników k/ Neptuna o godz. 9:00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 02.06.2017r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.
Zarząd Koła MG PZW nr 36 w Nowogardzie

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

Wojciecha 
Kałuża 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

pogrążona w smutku 
Rodzina 

PODZIęKOWANIA

Komisja Rewizyjna w sprawie finansów Pomorzanina

Oświadczenie
Rutynowa i coroczna kontro-

la wydatków finansowych or-
ganizacji pozarządowych przez 
Komisję Rewizyjną została wy-
konana podczas posiedze-
nia 29.05.2017 r. Dotyczą one 
przede wszystkim przeznacza-
nia publicznych pieniędzy na 
nagrody dla zawodników, którzy 
zanotowali najlepsze wyniki. 

Podobna praktyka miała miej-
sce w latach poprzednich. Pu-
bliczne środki w postaci „na-
gród” trafiały do osób publicz-
nie znanych i nienarzekających 
na swoją sytuację materialną. Z 
przykrością należy stwierdzić, że 
mimo zaleceń Komisji Rewizyj-
nej nie nastąpiły zmiany w spo-
sobie wydatkowania pieniędzy. 

Zarząd LKS Pomorzanin na 
przydział nagród w roku 2016 
przeznaczył kwotę 17 tys. zł. 
Nagrodzono cztery osoby. Naj-
większa nagroda wynosiła 6 tys. 
zł., a najmniejsza 1 tys. 200 zł. 

Wątpliwości Komisji Rewi-
zyjnej podczas ostatniej kontro-
li budzi ogólna wielkość kwoty 
przeznaczona na nagrody. Prze-
kracza ona, bowiem budżety 29 
pozostałych organizacji poza-
rządowych działających na te-
renie gminy. Jedynie sześć sto-
warzyszeń dysponuje większy-
mi pieniędzmi, które pochodzą 
przecież z budżetu, czyli tak na-
prawdę kieszeni podatników - 
mieszkańców. 

Pomijając ocenę wartości 
sportowej wyników członków 
nowogardzkiego klubu rozdawa-
nie tak znaczących środków wą-
skiej grupie osób należy uznać 
za wątpliwe. Komisja wstrzymu-
je się od oceny osiągnięć nagro-
dzonych sportowców przez sza-
cunek do ich zamiłowania i po-
święcenia. Jednak przeznaczanie 
tak dużych kwot, jako uznanie 
za osiągnięcia sportowe dla za-
wodników może być krzywdzą-
ce dla pozostałych organizacji, 

które dysponują przecież zdecy-
dowanie mniejszymi środkami 
finansowymi. 

Ponadto, środki na „nagrody” 
są przyznawane jedynie na zasa-
dzie wewnętrznego regulaminu 
klubu, czyli w sposób uznanio-
wy. Taka polityka budzi zastano-
wienie radnych Komisji Rewi-
zyjnej w kontekście informacji 
o pobieraniu pieniędzy za szko-
lenie, czy możliwość uprawiania 
sportu przez innych zawodni-
ków klubu, do którego dochodzi 
od kilku lat. Stawia także pyta-
nia o środki finansowe, których 
LKS Pomorzanin żąda od piłka-
rzy planujących transfery do in-
nych klubów. Uznaniowy przy-
dział nagród nie służy rozwo-
jowi sportu amatorskiego i ma-
sowego, a jest to przecież głów-
ny motyw działania nowogardz-
kiego klubu. 

Cała sytuacja odbywa się przy 
aprobacie Urzędu Miejskiego. 
Dlatego członkowie Komisji Re-
wizyjnej jednogłośnie zwrócili 
się z wnioskiem do burmistrza 
R. Czapli o podjęcie stosownych 
działań i regulacji. 

Kontrolując pozostałe orga-
nizacje sportowe nieprawidło-

wości nie stwierdzono. Nasuwa-
ją się jednak wątpliwości doty-
czące wypłacania diet za usługę 
sędziowania zawodów w Ludo-
wym Zrzeszeniu Sportowym dla 
członków jej zarządu. Przepływ 
jakichkolwiek środków finanso-
wych dla kierownictwa stowa-
rzyszenia, którzy swoją działal-
ność powinni traktować czysto 
amatorsko i społecznie. Nato-
miast obsługa sędziowska zawo-
dów powinna pochodzić spoza 
członków stowarzyszenia. 

W wydatkowaniu funduszy 
pozostałych organizacji niepra-
widłowości nie stwierdzono. 

Komisja Rewizyjna zawnio-
skowała również do pracowni-
ków Urzędu Miejskiego o wpro-
wadzenie wymogu dokonywa-
nia wszelkich płatności przez 
stowarzyszenia za pomocą prze-
lewów bankowych i zakazu wy-
płat gotówkowych. Wprowadze-
nie takich standardów przyczyni 
się do zwiększenia przejrzysto-
ści i wiarygodności wydatkowa-
nia środków finansowych przez 
organizacje. 

Marcin Nieradka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej

Zebranie informacyjne rodziców 
uczniów klasy pierwszej

na rok szkolny 2017/2018, odbędzie się
6 czerwca br. (wtorek) o godzinie 1700

w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nowogardzie.

Serdecznie zapraszamy!

Wydruki koloroWe

usługi graficzne 
Wycinamy szablony

tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

NOWOGARD

OGŁOSZENIE
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Zielone Przedszkole

Nauczyciele aktorami w Dniu Dziecka
Dzień Dziecka to magiczny czas, w którym nie może zabraknąć uśmiechu i radości na twarzach Dzieci. Zadbaliśmy o to, aby ten dzień był radosny i wy-
jątkowy.

W dniu 1 czerwca 2017 r. na-
uczyciele z Zielonego Przed-
szkola sprawili niespodziankę 
swoim wychowankom, wystę-
pując w przedstawieniu z oka-
zji ich święta. Nauczycielki z 
wszystkich grup wcieliły się 
w bohaterów z wiersza J. Tu-
wima p.t. „Słoń    Trąbalski”. 
Pomysłodawcą przedstawie-
nia oraz prowadzącą zabawy 
była pani Agnieszka Zając. 

Dzięki przepięknej scene-
rii i zaangażowaniu występu-
jących trudno było uwierzyć, 
że nie jest to występ profesjo-
nalnego teatru. Dzieciom wie-
le radości sprawiło rozpozna-
wanie swoich pań w nietypo-
wych rolach. Mali widzowie z 
zapartym tchem i z niecierpli-

wością oczekiwali kolejnych 
aktorów, którzy kolejno poja-
wiali się na scenie. Odpowie-
dzią na staranne przygoto-
wanie spektaklu był uśmiech 
wychowanków  oraz grom-
kie brawa. Po przedstawieniu 
dzieci zostały zaproszone do 
wspólnych pląsów przy muzy-
ce, wszyscy bawili się wesoło, 
a uśmiech nie znikał z twarzy.  
Na zakończenie dnia wszyst-
kie   nasze przedszkolaki 
otrzymały słodkie upominki.   
Dzieci po dniu pełnym wra-
żeń z radością żegnały się z 
nauczycielkami i jeszcze dłu-
go wspominały zabawy i 
przedstawienie.

K.W.

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

WYPRZEDAŻ 
EKSPOZYCJI  

ŁAZIENEK
-60%

płytki, gresy  
już od 19,00 zł/m2

Nordsanit 
ul. Młynarska 1a 

(dawny Hurtpol)

reklama reklama

Rada Miejska pomogła policji 

Dali pieniądze na nowe radiowozy
Radni przyznali dotację na zakup dwóch samochodów służbowych dla nowogardzkiej policji. Nowe radiowozy mają poprawić poczucie bezpieczeństwa 
wśród obywateli- zapewnia komendant naszego komisariatu. Samochody mają być zakupione w przyszłym roku. 

Zakup nowych samochodów 
ma być zrealizowany na zasa-
dzie współfinansowania „pół na 
pół”- 50% gmina, 50% policja. 
Z taką propozycją, za pośred-
nictwem komend powiatowych, 
do samorządów zwróciła się Ko-
menda Główna Policji. Ilość sa-
mochodów, jakie mogą być za-
kupione we współpracy z gmi-
nami wynika z aktualnych po-
trzeb poszczególnych jednostek 
policji. W naszym przypadku to 
dwa samochody. 

- Mamy w tej chwili na stanie 
7 samochodów, z czego 3 są „na 
chodzie”. Reszta stoi w warszta-
cie, to auta już przeszło 10-let-
nie i mocno wyeksploatowa-
ne. Potrzebujemy pilnie, co naj-
mniej jednego samochodu ozna-
kowanego typu C, a jeśli będzie 
taka wola radnych, także drugie-
go auta, które nie będzie oznako-
wane – mówiła podczas minio-
nej sesji Rady Miejskiej podinsp. 
Małgorzata Figura, komendant 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie.  

Radni przychylili się do wnio-
sku szefowej nowogardzkiej po-
licji. Przyjęli uchwałę przekazu-
jąc dokładnie 65  700 zł na za-
kup dwóch aut. Pieniądze te zo-
stały zdjęte z planowanego zaku-
pu służbowego samochodu dla 

Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. W budżecie na ten cel zapi-
sane było dokładnie 100 tys. zł. 

M. Figura zapewniała rad-
nych, że nowe radiowozy będą 
wykorzystywane tylko i wyłącz-
nie na terenie naszej gminy. 

-Samochody, które zakupimy 
dzięki państwa wsparciu, będą 
tylko i wyłącznie do użytku KP 
w Nowogardzie. Nie będą wyko-
rzystywane w innych jednostkach 
na terenie powiatu-  powiedziała  
podinsp. M. Figura.

 Zdaniem szefowej nowogardz-
kiej policji, większa ilość samo-
chodów zwiększy poczucie bez-
pieczeństwa w gminie. M. Figura 

zapewniła też, że mimo wakatów 
na policji, nie będzie problemu z 
obsadą w nowych radiowozach. – 
Proszę się nie martwić. Samocho-
dy będą widoczne na ulicach, co 
zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
wśród obywateli - deklarowa-
ła M. Figura, kiedy radni dopy-
tywali, czy nowymi samochoda-
mi będzie komu jeździć. Zwrócili 
się też do komendant, by policja 
bardziej zwracała uwagę na bez-
pieczeństwo na mieście w trakcie 
weekendów, a także była częściej 
widoczna na terenach wiejskich. 

Policja, oprócz 50% kosztów 
zakupu aut, bierze też na sie-
bie wyposażenie samochodów w 
niezbędny sprzęt oraz ich ozna-
kowanie. Nowe radiowozy mają 
zostać zakupione w przyszłym 
roku. Konkretne modele i marki 
zostaną wybrane w ramach prze-
targu, który zorganizuje KGP w 
Warszawie. Będą to jednak naj-
prawdopodobniej nowsze wer-
sje już sprawdzonych przez poli-
cję marek samochodów, czyli Kia 
albo Opel. 

Podobnego wsparcia, jak w 
Nowogardzie, udzieliło już wie-
le innych samorządów np. Łobez, 
Gryfice, Kamień Pomorski, Gry-
fice, czy Szczecin. Również rad-
ni sąsiedniej gminy Osina przyję-
li w tym tygodniu uchwałę prze-

kazując na zakup samochodu dla 
policji 24 tys. złotych. Będzie to 
prawdopodobnie jakiś mniejszy 
samochód, niż te które mają za-
silić flotę nowogardzkiego ko-

misariatu. Samochód ten ma być 
wykorzystywany przez dzielni-
cowych do patrolowania terenu 
tamtejszej gminy. 

MS

Podinsp. M. Figura w trakcie środowej 
sesji RM w Nowogardzie, skutecznie 
przekonała radnych do przekazanie 
pieniędzy na zakup nowych samocho-
dów dla policji
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22 sesja Rady Gminy Osina

Absolutorium dla wójta i kasa dla policji
We wtorek, 30 maja 2017 roku, o godz. 14:00, odbyła się 22 sesja Rady Gminy Osina. Na sesję przybyli sołtysi oraz komendant KPP w Goleniowie, Krzysz-
tof Targoński, który miał wskazać jaka marka samochodu przeznaczonego na radiowóz, byłaby najbardziej odpowiednia.

Jedną z ważniejszych uchwał 
przedłożonych na sesji, było 
przyznanie absolutorium wój-
towi gminy Osina Krzysztofo-
wi Szwedo z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2016. Uczynio-
no to jednogłośnie. - Chciałbym 
podziękować wszystkim moim 
współpracownikom. Bez ich cięż-
kiej pracy nie byłoby dzisiaj tego 
absolutorium - dziękował wójt 
K. Szwedo. - Mimo, że na ko-
misjach bywało ciężko i nie we 
wszystkim się zgadzaliśmy z rad-
nymi, to wspólnie dochodziliśmy 
do kompromisów. Mam nadzieję, 
ze ten rok również będzie tak do-
brze wykonany - dokończył wójt. 
Dyrektor ZSO Osina, Tatiana 
Olbert wręczyła kwiaty wójtowi, 
a przewodniczący Rady Gminy 
złożył oficjalne gratulacje.

Ważną kwestią podczas se-
sji była także dyskusja na te-
mat współfinansowania zaku-
pu radiowozu dla dzielnico-
wych Osiny. Przeznaczono na 
ten cel 24 tys. złotych, o 11 ty-
sięcy mniej, niż wcześniej za-
kładano. Zaproszono też w tym 
celu Komendanta KPP w Gole-
niowie, K. Targońskiego, aby do-
wiedzieć się, czy przeznaczone 
środki wystarczą na radiowóz, 
który sprawdzi się na drogach 
gminy Osina – Myślę, że ta kwo-

ta spokojnie wystarczy. Nie będę 
narzucał swojego zdania, ponie-
waż wszystko zależy od państwa. 
Jednakże za te pieniądze z pew-
nością kupi się odpowiedni radio-
wóz, który wystarczy na potrze-
by dzielnicowych -skomentował 
kom. K. Targoński. Nie każdy 
jednak radny podzielał te zda-
nie. Stwierdzili oni bowiem, że 
powinno się przeznaczyć pierw-
szą kwotę, czyli 36 tysięcy zło-
tych, i kupić auto, które będzie 
sprawniejsze i lepiej działają-
ce na drogach dojazdowych in-
nych niż asfaltowe. Ostatecz-
nie uchwałę tę przegłosowano 9 
głosami za i 4 przeciw. Zabraną 

kwotę, czyli 11 tysięcy złotych, 
przeznaczono na dofinansowa-
nie dokumentacji przebudowy 
świetlicy, a zarazem remizy dla 
OSP Redło. 

Podczas sprawozdania wójta 
z działań pomiędzy sesjami wy-
nika, że została podpisana umo-
wa z firmą Met Instal na przebu-
dowę drogi w Kikorzach. Na ten 

cel zdobyto 50 procent dofinan-
sowania z programu tzw. sche-
tynówki. Rozpoczęły się także 
montaże placów zabaw w tych 
sołectwach, które takowe zama-
wiały. Wójt złożył również wnio-
sek do programu „rewitalizacji 
gminy”, w którym Osina zajmuje 
obecnie 4 miejsce w wojewódz-
twie. Z pieniędzy pozyskanych z 

tego programu planowana jest w 
2018 roku budowa kanalizacji w 
miejscowości Bodzęcin. Na rok 
2018 gmina Osina również pla-
nuje wymienić parkiet na sali 
gimnastycznej w ZSO, wymienić 
instalację elektryczną i pomalo-
wać elewację budynku szkoły.

Największym zaskoczeniem 
dla sołtysów było podpisanie za-
rządzenia, które uniemożliwia 
pobieranie zaliczek z funduszu 
sołeckiego. Było to podyktowa-
ne sytuacją w jednej z zachod-
niopomorskich gmin, gdzie RIO 
dopatrzyło się niezgodności ze 
statutem gminy i obciążyło gmi-
nę karą finansową.

Obecnie, od poniedziałku 29 
maja, w gminie Osina trwa kon-
trola Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Kontrola taka wyko-
nywana jest przez RIO, co czte-
ry lata. W poprzedniej kontroli 
w Osinie nie wykazano żadnych 
nieścisłości.

DŚ

Dyrektor ZSO Osina wręcza kwiaty wójtowi K. Szwedo z okazji otrzymania przez niego absolutorium

Winnych na razie brak

Czy zniszczył tuje?
Do redakcji zgłosiła się mieszkanka Nowogardu, której ktoś zniszczył tuje na działce, po-
łożonej w okolicy jeziora. Pani Helena podejrzewa, że mógł to być sąsiad, który tuż za jej 
działką posiada teren.

Pani Helena przyszła na dział-
kę w poniedziałek (29.05) i za-
uważyła, że tuje rosnące wzdłuż 
ogrodzenia przybrały kolor brą-
zowy - Z początku nie wiedzia-
łam, czemu tak się dzieje. Kiedy 
podeszłam bliżej zobaczyłam, że 
od strony ogrodzenia moje tuje są 
całkowicie brązowe - mówi ko-
bieta. Na drugi dzień było coraz 
gorzej. Udała się więc do właści-
ciela terenu położonego obok jej 
działki, ponieważ i tam trawa 
zaczęła wysychać, a pani Hele-
na nabrała podejrzeń, że sąsiad 
użył jakiegoś środka chemiczne-
go - Zapytałam się wprost, cze-
mu popryskał randapem moje 
drzewka. Stwierdził jednak, że 
on robił oprysk, ale tylko trawy i 
tylko na swoim terenie - opowia-
da p. Helena. 

Niestety nie zastaliśmy męż-
czyzny, kiedy odwiedziliśmy pa-
nią Helenę na jej działce. Kobie-
ta jednak jest przekonana, że tę 
szkodę wyrządził właśnie on. - 
Nie twierdzę, że zrobił to specjal-

nie. Być może z wiatrem ten śro-
dek dostał się na moje tuje. Jed-
nak mógłby się przyznać do błę-
du i przyjść się porozumieć w tej 
kwestii. Nie chcę z tym panem 
walczyć tylko się dogadać - mówi 
kobieta. 

Łącznie uschło 38 drzewek, 
które rosły na działce już pięć 
lat. Pani Helena rozmawiała tak-
że z ogrodnikiem, od którego 
zostały zakupione tuje. Twierdzi 
on, że drzewek już się nie od-
ratuje i jedynym rozwiązaniem 
jest zakup nowych. -  Tuje, które 

mam na działce zasadził mi zięć. 
Miały być osłoną od wiatru od je-
ziora, ale także i ozdobą. Plano-
wał je w tym roku przyciąć. Te-
raz muszę je wykopać i wyrzucić 
- opowiada pani Helena. Do za-
siania będzie także trawa, ponie-
waż i ona uległa zniszczeniu.

Pani Helena nie zgłaszała jesz-
cze wszystkiego na policję, bo 
jak twierdzi, jest to ostateczne 
rozwiązanie. Wciąż ma nadzieję, 
że uda jej się porozumieć z są-
siadem.

DŚ
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Wyjątkowy festyn na Dzień Dziecka w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Czytali bajki dzieciom 
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka w tutejszej jednostce zorganizowano dodatkowe widzenie  skazanych z ich rodzinami.

 Podczas spotkania przepro-
wadzono szereg gier i zabaw dla 
dzieci i ich rodziców. O godz. 
1000 z okazji II edycji ogólno-
polskiej akcji ,,Jak nie czytam, 
jak czytam” odbyło się czytanie 
bajek dla dzieci. Pierwszą bajkę 
przeczytał wychowawca st. szer. 
Tomasz Gajda, a kolejne skazani 
wraz ze swoimi partnerkami. Na 
zakończenie dzieci otrzymały 
drobne upominki przygotowa-
ne przez animatorki prowadzące 
spotkanie. Osadzeni wraz z naj-
bliższymi byli bardzo wdzięczni 
za  zorganizowanie dodatkowe-
go widzenia oraz za zapewnienie 
tylu atrakcji dla ich maluchów. 
Spotkanie to miało na celu inte-
grację rodzin oraz umożliwienie 
skazanym osobistego uczestni-

czenia w święcie swoich dzieci.  
Spotkanie poprowadzili: Mo-

nika Skrzetuska – Prezes Fun-
dacji Tulipan ze Szczecina, Ka-
tarzyna Jastrzębska – psycholog 
i st. szer. Tomasz Gajda, wycho-

wawca ds. kulturalno-oświato-
wych i sportu.

Rzecznik Prasowy
Dyrektora ZK w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka
Foto: st. szer. Tomasz Gajda

Przedszkole miejskie nr 4

Nowy plac zabaw
Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie wzbogaciło się o nowy plac zabaw.  Dzięki okazanej życzliwości i zaangażowaniu pani dyrektor, wszystkich pra-
cowników oraz rodziców. Dużym zaangażowaniem wykazała się jedna z naszych mam pani Katarzyna Ołówko, dzięki której pozyskaliśmy jednego z głów-
nych sponsorów. Koszt inwestycji nowego placu zabaw wyniósł 28 tys. 

Dzięki tej inwestycji udało się 
zrealizować plany i marzenia o 
przyjaznym i bezpiecznym dla 
dzieci placu zabaw. Nowy sprzęt 
jest wyposażony w atrakcyjne 
urządzenia spełniające najnow-
sze unijne wymogi bezpieczeń-
stwa. Wspólna zabawa z rówie-
śnikami na placu wyposażo-
nym w atrakcyjne sprzęty spra-
wia dzieciom wiele radości, ale, 
co jest niezwykle istotne, przy-
czynia się również do ich rozwo-
ju fizycznego oraz uczy współży-

cia w grupie. Zachęcanie dziecka 
do aktywności fizycznej od naj-
młodszych lat, przeradza się w 
pozytywne nastawienie do ak-
tywnego stylu życia w później-
szym wieku. Dzięki sprzętom 
na placu zabaw dzieci uczą się 
kontrolować ciało, poznają jego 
ograniczenia, zdobywają umie-
jętność koordynowania i plano-
wania ruchów.

Za ogrom pozytywnych prze-

żyć i emocji, których nowo po-
wstały plac zabaw dostarcza na-
szym obecnym przedszkolakom 
i dostarczy zapewne kilku na-
stępnym pokoleniom,

w szczególności Dyrektor i 
Rada Pedagogiczna chciałaby 

podziękować panu dyrektorowi 
zakładu Autoneum Radosławo-
wi Borowskiemu za duże wspar-
cie finansowe, które umożliwiło 
nam zrealizowanie inwestycji.

Inf. własne

St. szer. Tomasz Gajda jako pierwszy przeczytał bajkę dzieci, które w tym dniu od-
wiedziły swoich ojców przebywających za murami ZK
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Tanowia w Nowogardzie walczy o życie

Komu pomoże Pomorzanin?
W najbliższy weekend, z racji na pauzę juniorów oraz wycofanie z rozgrywek kobiecej drużyny, tylko pierwszy zespół powalczy o ligowe punkty. W sobo-
tę (3 czerwca), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie podopieczni Zbigniewa Gumiennego podejmować będą Tanowię Tanowo, dla której będzie 
to mecz, o być albo nie być w regionalnej okręgówce.  

Pomorzanin gra już tylko o 
„pietruszkę”, ale w sobotę do No-
wogardu przyjedzie zespół, któ-
ry walczy o utrzymanie. Teo-
retycznie od wyniku, jaki uzy-
ska Pomorzanin, uzależnio-
na jest ligowa przyszłość czte-
rech drużyn. Zarówno ostat-
ni w tabeli Zootechnik Kołbacz 
(15 pkt.), jak i przedostatni Po-
morzanin Krąpiel (17 pkt.), ki-
bicować będą nowogardzianom 
w starciu z 14 zespołem rozgry-
wek - Tanowią Tanowo (18 pkt.). 
Zwycięstwo Pomorzanina ucie-
szy także zajmujących 13. miej-
sce piłkarzy Odrzanki Radzi-
szewo (23 pkt.). Jak widać za-
tem, choć nowogardzianie nie 
mają już o co grać, to mogą jesz-
cze sporo namieszać... Tanowia 
w rundzie rewanżowej prezen-
tuje się o wiele lepiej, niż jesie-

nią, pomimo tego wciąż jest nie-
pewna ligowego bytu. Zawodni-
cy z Tanowa bardzo słabo sobie 
radzą na wyjazdach, do tej pory 
na boiskach rywali rozegrali 13 

spotkań, wygrywając tylko w 
dwóch meczach. Ponadto, Ta-
nowia zdołała dwukrotnie zre-
misować, a wszystko to przy 20 
strzelonych i 42 straconych go-

lach. Pomorzanin u siebie też nie 
zachwyca... Tylko cztery zwycię-
stwa oraz trzy remisy, przy 6 po-
rażkach. Skuteczność nowogar-
dzianie też mają nienajlepszą, 
jedynie 15 strzelonych, przy 17 
straconych bramkach. W pierw-
szym meczu tych zespołów no-
wogardzianie wygrali w Tanowie 
0:2, przerywając tym samym se-
rię nieudanych spotkań. Tym ra-

zem o zwycięstwo nie będzie tak 
łatwo, jednak wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumien-
nego poważnie potraktują ten 
mecz, aby z duchem fair-play 
rozstrzygnęło się to, kto spad-
nie w tym sezonie z regionalnej 
okręgówki. Przy artykule publi-
kujemy komplet spotkań. 

KR  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
28. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska - Sparta Gryfice (03.06; 11:00)
Iskierka Szczecin - Orzeł Łożnica  (03.06; 16:00)
Sarmata Dobra - Wicher Brojce  (03.06; 16:00)
Mewa resko - Masovia Maszewo  (03.06; 16:00)
Flota Świnoujście - Odrzanka Radziszewo (03.06; 17:00)
Pomorzanin Nowogard - Tanowia Tanowo (03.06; 17:00)
Pomorzanin Krąpiel - Promień Mosty (04.06; 13:30)
Zootechnik Kołbacz - Błękitni Trzygłów (04.06; 17:00)

Piłkarze z Nowogardu wygrywając z Tanowią, mogą pozbawić ten zespół szans na 
utrzymanie

Święto Szkoły SP2
25 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, świętowali „Dzień Patrona Szkoły”, którą jest wspaniała pisarka i publicystka – Maria Ko-
nopnicka. Dzień rozpoczęli od złożenia kwiatów pod obeliskiem Patronki. 

Uczniowie klasy III C i II 
B przybliżyli społeczności 
uczniowskiej postać i twórczość 
Patronki w inscenizacji pt. „Po-
jedziemy w cudny kraj”. Poezja 
recytowana przez młodszych 
uczniów wprowadziła widownię 
w bardzo dobry nastrój.

O tym, że Maria Konopnicka 
jest uczniom dobrze znana, a jej 
twórczość lubią i rozpowszech-
niają, świadczy również wysta-
wa prac z konkursów pod ha-
słem „Album o Patronce Szko-
ły”, oraz konkurs „Ładnego pi-
sania utworów Marii Konopnic-
kiej”.

Po raz pierwszy połączo-
no Święto Szkoły ze Szkolnym 
Dniem Matematyki. W ramach 
tego przedsięwzięcia uczniowie 
klas I-VI mieli za zadanie od-
szyfrować tytuły utworów Marii 
Konopnickiej. Wykonując wcze-
śniej działania lub rozwiązując 
zadania dostosowane do pozio-
mu uczniów. Otrzymane wyniki 
porządkowały w ustalonej kolej-
ności, odkodowując w ten spo-
sób właściwy tytuł. Atrakcją była 
gazetka w wykonaniu uczniów 
pod hasłem „ Liczby w życiu 
Marii Konopnickiej”.

Inf. własna 
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Witamy  
wśród nas...

Autor rubryki: Janusz 
Roguski Szpital Nowogard

Tosia córka Sylwii Zasadzińskiej 
ur. 28-05-2017 z Babinka

Michalina córka Agnieszki Sobczyk i 
Dawida Jabłońskiego 
ur. 29-05-2017 z Nowogardu

Marcelina córka Agnieszki Dubaj 
ur. 26-05-2017 z Dobrej

Marcel syn Kamili Michalczuk 
ur. 29-05-2017 z Nowogardu

Jan syn Magdaleny Tomala 
ur. 25-05-2017 z Nowogardu

XII Choszczeński Maraton Rowerowy

Startowali kolarze z Nowogardu
W miniony weekend, w Choszcznie odbył się XII Choszczeński Maraton Rowerowy, pod nazwą „Supermaraton Pętla Drawska”. Tradycyjnie do rywaliza-
cji przystąpiła spora grupa kolarzy z Nowogardu. Nasi reprezentanci nie zawiedli zajmując wysokie pozycje. 

Nowogardzianie rywalizowa-
li w sumie na trzech dystansach: 
Mini (94 km), Mega (152 km), 
Giga (246 km). Naszą relację 
rozpoczniemy od tego najdłuż-
szego, czyli Giga, gdzie pośród 
pań rywalizowała Małgorza-
ta Kubicka. Kolarka z Nowogar-
du walczyła w kategorii wieko-
wej K5s, a wymagającą trasę po-
konała z czasem 08:27:23, przy 
średniej prędkości 29.09 km/h. 
Wynik ten uplasował Małgorza-
tę Kubicką na 1. miejscu w swo-
jej kategorii oraz na 2. pozycji w 
Open Kobiet. Na dystansie Mega 
walczyło w sumie dwóch kolarzy 
z Nowogardu. Co prawda na li-
ście startowej widnieje również 
nazwisko trzeciego nowogar-
dzianina - Marka Szymańskie-
go, jednak został on zdyskwali-
fikowany. Najlepiej zaprezento-
wał się Arkadiusz Pietruszewski, 
który startował w kategorii M4s. 
Kolarz z Nowogardu dystans 152 
km przejechał w czasie 04:06:46, 
uzyskując przy tym średnią 
prędkość 37.08 km/h. Ten wynik 
zapewnił Arkadiuszowi Pietru-
szewskiemu 4. miejsce w swojej 
kategorii oraz wysokie 10. miej-
sce w Open Mężczyzn. Drugim 
z naszych reprezentantów był 
Artur Ledzion. Kolarz z Nowo-
gardu uzyskał wynik 04:27:56 
i w swojej kategorii M4s zajął 
12. pozycję, natomiast w Open 
Mężczyzn 27. miejsce. Najlicz-
niejsza grupa nowogardzkich 
kolarzy rywalizowała na dy-
stansie Mini. Poza zasięgiem dla 
wszystkich był reprezentujący 
klub NTS Nexelo JF Duet - Jan 
Zugaj. Kolarz z Nowogardu dy-
stans 94 km pokonał z czasem 
02:20:48, osiągając średnią pręd-
kość 40.06 km/h. Jan Zugaj zwy-
ciężył zarówno w swojej katego-
rii M4s, jak i w całej klasyfika-
cji Open Mężczyzn. Bardzo wy-

sokie miejsce zajął również Zbi-
gniew Szkołuda, który także re-
prezentuje klub NTS Nexelo JF 
Duet. Zbigniew Szkołuda ukoń-

czył wyścig z czasem 02:25:42, 
przy średniej prędkości 38.71 
km/h, dzięki czemu w kategorii 
wiekowej M5s zajął 2. miejsce, 

natomiast w Open Mężczyzn 5. 
pozycję. Dodajmy, że Jan Zugaj 
oraz Zbigniew Szkołuda, wraz 
z trzema klubowymi kolegami 
zajęli również pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. Na-
stępnym naszym reprezentan-
tem najwyżej sklasyfikowanym 
był Sławomir Lipiński, walczący 
w kategorii M4i. Kolarz z Nowo-
gardu pokonał trasę z wynikiem 
02:39:59 i w swoim przedziale 
wiekowym zajął 1. miejsce, nato-
miast w Open Mężczyzn został 
sklasyfikowany na 51. pozycji. 
Na najwyższym stopniu podium 
w swojej kategorii stanął rów-
nież Janusz Pietruszewski, star-
tujący w przedziale wiekowym 
M6i. Nowogardzki kolarz poko-
nał 94 km z wynikiem 02:52:51 
i do zwycięstwa w kategorii do-

łożył 88. miejsce w Open Męż-
czyzn. Na 10. miejscu w katego-
rii M4i swoją rywalizację zakoń-
czył Marek Lipiński, który poko-
nał trasę z wynikiem 03:06:54, 
z kolei Paweł Dobrzański wal-
czący w kategorii M3i w swo-
im przedziale wiekowym upla-
sował się na 5. miejscu, z cza-
sem 03:28:11. Na dystansie Mini 
startowała również reprezentu-
jąca LKK Nowogard Iwona Pie-
truszewska. Kolarka z Nowogar-
du rywalizowała w kategorii K6i, 
a dystans 94 km pokonała z wy-
nikiem 04:24:31. Czas ten po-
zwolił Iwonie Pietruszewskiej 
wygrać w swoim przedziale wie-
kowym oraz zająć 20. miejsce w 
zestawieniu Open Kobiet. 

KR 

W środku Janusz Pietruszewski, który zwyciężył w swojej kategorii wiekowej

Na zdjęciu od lewej - Zbigniew Szkołuda oraz Jan Zugaj, którzy bardzo ładnie za-
prezentowali się na dystansie Mini

Małgorzata Kubicka - z prawej, zwyciężyła w swojej kategorii, a pośród pań zajęła 
2. miejsce na dystansie 246 km

Polskie Stronnictwo Ludowe
Serdecznie zaprasza członków 

         i sympatyków Ruchu Ludowego, 
a także mieszkańców Gminy Nowogard

do udziału w uroczystej Mszy Świętej  
sprawowanej w Intencji Ojczyzny w dniu Święta Ludowego.

Msza Święta odprawiona zostanie w Kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie 

w najbliższą niedzielę o godz. 11.00
Zarząd Miejsko – Gminny PSL w Nowogardzie



2-5.06.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklama

Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie poszukuje kobiet i mężczyzn na stanowisko:

MAGAZYNIER
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Zapewniamy i współfinansujemy dojazd  do i z pracy na   trasie:   
Gryfice / Nowogard / Resko / Chociwel / Maszewo / Mosty / Stepnica

         Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
        - załadunek/rozładunek towarów
        - obsługa skanera, komputera
        - wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa

Od kandydatów oczekujemy: Oferujemy:  
- umiejętności pracy w zespole - umowę o pracę
- zaangażowania i motywacji do pracy                      - pracę w systemie II zmianowym 5 dni  
                                                                                                    w tygodniu
                                                                                   - wynagrodzenie na warunkach umowy  
                                                                                          o  pracę powiązane z wynikami pracy
                                                                                                 - możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Piłkarki Pomorzanina rozpoczęły swoją drogę w sezonie 2013-2014. Po tych kilku latach zaprzepaszczono trud tak wielu osób

reklama

 Kobieca drużyna Pomorzanina przestała istnieć

Awans był na wyciągnięcie ręki...
Oficjalnie kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard została rozwiązana. Powodem była 
zbyt niska frekwencja... Jeszcze przed startem rundy rewanżowej dziewczyny miały awans 
do II Ligi Kobiet na wyciągnięcie ręki, jednak wewnętrzne konflikty oraz brak ambicji nie-
których z piłkarek sprawiło, że spełnił się najczarniejszy scenariusz...

Przypomnijmy, że kobieca dru-
żyna Pomorzanina rozpoczęła grę 
w sezonie 2013/2014, gdzie za-
kończyła rozgrywki III Ligi na 4. 
miejscu z 16 punktami. Następnie 
w sezonie 2014/2015 „Pomorzan-
ki” walczyły już o awans do II Ligi, 
kończąc rozgrywki na 2. miejscu 
z 32 punktami i ze stratą 4 punk-
tów do liderek - Olimpii II Szcze-
cin. W sezonie 2015/2016 piłkar-
ki z Nowogardu awans przegrały o 
jedną bramkę w dwumeczu z Or-
łem Wałcz, zajęły 2. miejsce mając 
tak jak Orzeł 48 punktów. Po run-
dzie jesiennej bieżącego sezonu 
zajmowały 1. miejsce z 4 punkta-
mi przewagi i wszyscy wskazywa-
li nowogardzki zespół, jako głów-
nego kandydata do awansu. Nie-
stety wówczas zaczęły sie proble-
my. Najpierw z gry zrezygnowała 
liderka zespołu - Anita Piotrow-
ska, pomimo tego, że w klubie 
do dziś piastuje funkcje. Za nią z 
drużyny odeszła Małgorzata La-
buda. Pomorzanin miał 4 punk-
ty przewagi nad rywalkami wal-

czącymi o awans. Runda rewan-
żowa rozpoczęła się od porażki 
na własnym boisku z Victorią Sia-
nów (0:1). Następnie w meczu o 1. 
miejsce, „Pomorzanki” przegra-
ły w Kołobrzegu z tamtejszą Ko-
twicą (1: 0) i spadły na 2. miejsce. 
W kolejnym swoim meczu zabra-
kło już dziewczyn, aby skomple-
tować meczową jedenastkę, przed 
pierwszym gwizdkiem pojedynku 

na własnym boisku z Vielgovią. 
Aby pomóc drużynie, obecne na 
stadionie Anita Piotrowska i Mał-
gorzata Labuda dołączyły do ze-
społy, który pewnie pokonał Viel-
govię (6:0). Mogłoby się wydawać, 
że to był jakiś pozytywny zwrot 
- nic bardziej mylnego... Następ-
ny mecz został odwołany, a w ko-
lejnym spotkaniu na własnym 
boisku, nowogardzianki zagra-

ły w dziesiątkę, pokonując outsi-
dera - Hattrick Kołobrzeg (14:0). 
W 15. kolejce piłkarki Pomorza-
nina nie pojechały do Szczecina 
na mecz z Vielgovią, przegrywa-
jąc tym samym walkowerem. Od 
tamtej pory, piłkarki z Nowogar-
du nie wróciły już na boisku, no-
tując kolejne dwa walkowery. Na 
nic okazały się próby namówienia 
dziewczyn do tego, aby dograły 
sezon do końca. Niedawno prezes 
Pomorzanina przesłał do nas ofi-
cjalne stanowisko klubu. - Z uwa-
gi na zbyt wąską kadrę zespół ko-
biet nie rozegra swoich ostatnich li-
gowych spotkań. Drużyna powsta-
ła w 2013 roku na prośbę miejsco-
wych miłośniczek piłki nożnej. Za-
rząd miał tylko jeden warunek - 
odpowiednia frekwencja na trenin-
gach i spotkaniach ligowych. Przez 

blisko 4 lata nasze Panie pod wo-
dzą  trenera Pawła Błaszczyka do-
starczyły nam dużo pozytywnych 
emocji i sportowych sukcesów. Jed-
nak z pewnych względów tej wio-
sny frekwencja na meczach ligo-
wych oraz treningach nie była za-
dowalająca. Ze strony części za-
wodniczek nie otrzymaliśmy gwa-
rancji, że to się zmieni. Wobec po-
wyższego nie jest możliwe dokoń-
czenie rozgrywek. Oczywiście na-
sze Panie dalej są częścią rodzi-
ny Pomorzanina i mogą dalej tre-
nować w Klubie. Jeśli w przyszło-
ści będzie ich odpowiednia ilość to 
zespół ponownie przystąpi do roz-
grywek ligowych - informuje Mar-
cin Skórniewski. Kobieca druży-
na to było „dziecko” Pawła Błasz-
czyka. Tuż przed startem sezo-
nu 2013/2014 dziewczyny ciężko 
pracowały, trenując na boisku za-
sypanym śniegiem - to był pierw-
szy oficjalny trening, który poka-
zywał jak bardzo zależy piłkar-
kom z Nowogardu na grze. Trener 
kobiecej drużyny wielokrotnie w 
rozmowie z nami nie krył swojego 
żalu. Jak przyznawał Paweł Błasz-
czyk tej drużynie poświęcił cały 
swój wolny czas, niekiedy kosz-
tem rodziny. Teraz jednak okaza-
ło się, że dla kobiecej piłki w No-
wogardzie wystarczyło to jedynie 
na kilka lat gry... 

KR
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OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

PRZEDSIęBIORSTWO USŁUG WODNYCH I SANITARNYCH SP. Z O.O. W NOWOGARDZIE
działając na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/147/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30.05.2017 r. 

taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich tary-

fowych grup odbiorców usług – 3,74 zł/m3 netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 4,04 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozli-
czanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego – 9,86 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
10,65 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozli-
czanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielo-
lokalowym – 4,71 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto  
+ należny podatek VAT 8% = 5,09 zł/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozli-
czanych na podstawie przepisów dotyczących przecięt-
nych norm zużycia wody – 7,58 zł/odbiorcę/okres rozli-
czeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 8,19 zł/od-
biorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszyst-
kich taryfowych grup odbiorców usług – 3,75 zł/m3 netto  
+ należny podatek VAT 8% = 4,05 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozli-
czanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego lub na podstawie prze-
pisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 

6,43 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 6,94 zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozli-
czanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego, którym przedsiębior-
stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ście-
ków – 11,14 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + 
należny podatek VAT 8% = 12,03 zł/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców roz-
liczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza lokalowego w budynku wielolo-
kalowym, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wy-
łącznie w zakresie odbioru ścieków – 4,71 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
5,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców roz-
liczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalo-
ną na podstawie zużycia wody określonego na podsta-
wie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącz-
nie w zakresie odbioru ścieków – 8,86 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 9,57 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  
i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 
do 5,5 i po-
wyżej 10,0 do 
10,5 **

Poniżej 5,5 
do 4,5 i po-
wyżej 10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Gr
up

a 
I 1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Gr
up

a 
II 4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Gr
up

a 
III

8. Związki biogenne: azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Gr
up

a 
IV

14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wod-
nego - wymienione w załączniku Nr 1 do Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)
0 1 2 3
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wy-
żej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  
opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. siedziba Spółki zostanie przeniesiona na adres: ul. 3-go Maja 14/2 w No-

wogardzie (budynek Banku Spółdzielczego).  W Spółce działa Biuro Obsługi Klienta (BOK) znajdujące się w siedzibie 
Spółki – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  BOK prowadzi sprawy: umowy przyłącze-
niowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na ba-
dania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług. BOK /Kontakt: tel. 
91 392 07 11 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl.

SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 3 CZERWCA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-

dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636 po godz 

14-ej
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Praca na produkcji  
– Nowogard

Atrakcyjna stawka, dodatek 
nocny, dodatki weekendowe

Informacje pod nr 

tel.:  797 318 414

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje otwarte zawody wędkarskie  
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  

w wieku szkolnym do lat 14. 
Zawody odbędą się dnia 11.06.2017r. Zapisy przy Re-

stauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 8.30-9.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć siatkę na prze-
wowywanie złowionych ryb. 

Zarząd Koła PZW Tęczak

 Serdeczne podziękowania  
dla wszystkich klientów  

Kiosku Ruch z Bohaterów Warszawy

Dnia 
04.06.2017 r. 
o godzinie 10.00  

odbędzie się  

spartakiada 
w Ostrzycy 

Zapraszamy

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ATERIMA MED
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Młynie 
10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadio-
nie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. z 
ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 026 406 

•	  Sprzedam działkę o pow. 0.29 arów 9 km od 
Nowogardu media przy działce, Cena 31000. 
Tel. 669 517 975

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla trzech osób z 
Ukrainy. 695 251 802 

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie w 
pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 66.3 
m2 bezczynszowe, docieplone + garaż. 669 
716  872

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe Rado-
sław.691 621 141

•	 Do wynajęcia lokal – usługi handel-biuro. Ul. 
Dąbrowszczaków 23. 695 209 162 

•	 Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkania 2 
lub 3pokojowego. 515 756 022

•	 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie z balko-
nem 60 m2 w Nowogardzie ul. Boh. Warszawy. 
660 143 170 

•	 Kwatery dla firmy 7 osób. 601 448 218

•	 Sprzedam NOWE działki budowlane 20 arów, 
prąd na działce. 2 km od centrum Nowogardu. 
Teren podmiejski. 662 097 982 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwa po-
koje IV piętro 150 tys. 662 097 982 

•	 Sprzedam pół domku parter z garażem ogród-
kiem w Nowogardzie lub zamienię na 2 pokoje 
do 1 piętra. Tel 517 847 782 

•	 Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, Nowogard. 
697 119 238 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje z kuchnią 66,30 
m2 parter garaż, Poniatowskiego. 601 574 338 

•	 Dół domu 85 m2, budynek usługowy 20m2, 
garaż z nadbudówką, 67% udziału we własno-
ści – zamienię na 3 pokoje w bloku lub sprze-
dam. 699 268 478 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. Tel. 788 
205 378 

•	 Zamienie trzypokojowe w bloku na kawalerkę 
do II piętra. 603 927 160 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 
100m2 w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Wynajmę firmie 8 miejsc noclegowych. Tel. 609 
245 816 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 1.4, 
Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motoro-
wery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodnicę 
do lublina. Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam rover 216 si rok produkcji 97 poj. 1.6 
Tel. 573 367 648 

•	 Sprzedam Focusa rok produkcji 1999. Stan bar-
dzo dobry. Cena 3900. Tel. 723 195 168 

•	 Sprzedam Fiata Uno, 2002, poj. 899Cm3 prze-
bieg 77 tys. Tel. 91 39 25 593 

•	 Kupię części do Lublina 3 (model) 695 780 299

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię zde-
cydowanie. 736 777 245

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 782 

036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 697 
021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 
853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak 
kompletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam krowy z cielakami. 730 031 128 

• Sprzedam kura nioska LERHORN 20 tygo-
dniowe. 660 970 408 

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belowania sia-
na-słomę, zgrabianie, talerzówka, orka, siew 
agregatem. 508 404 704 

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek. 507 045 404 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowanie w kostkę. 
Tel. 781 744 340 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTANIE 

RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 
601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i rozli-
czenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 Usługi koparką. 660 497 390 

•	 Przywiozę piasek, ziemię. Tel. 660 497 390 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 512 013 258

•	 Sprzątanie domów 1 lub 2 razy w tygodniu. Tel. 
881 311 039 

• Transport bus plandeka. 601 544 530

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓWPROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ EGZAMI-
NÓW POPRAW MATEMATYKA WYŻSZA W 
PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWALNOŚC 100 % 
kontakt: tel. 600 924 128 email: iwonand1@
wp.pl

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od 

zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajo-
wy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go Lewiatan na 1/2 etatu, ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. Tel. 
783 678 674 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. Tel. 
508 290 657

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania domu. 
603 688 266

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w No-
wogardzie. 601 897 368 

• Masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspozycyj-
ny w weekendy, chcesz sobie dorobić, za-
dzwoń. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizzeri Fantazja. Tel 
509 411 799, 91 39 20 750

•	 Praca dorywcz/sezonowa z dziećmi dla kobiet 
25-35 lat z Nowogardu i okolic. 731 473 701 

•	 Zlecę remont pokoju na poddaszu z ocieple-
niem. 788 685 194

•	 Zatrudnię pomocnika do krycia dachu. 504 
075 020 

•	 Zakład rolny zatrudni pracownika fizycznego 
(gm. Osian). 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy przy dociepleniach na umo-
wę o pracę. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIEROW-
CA/MAGAZYNIER. WYMAGANE PRAWOJAZDY 
KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁA-
DAC  W SKLEPIE MEBLOWYM KWADRATMEBLE 
UL. ARMII KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli han-
dlowych. Tel. 533 402 266, d.pawlowski@vec-
tra.pl

• 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym palni-
kiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-elektroniczny wysoka 
jakosc niemiecka,do domku,domu wieloro-
dzinnego,sklepu po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-
005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wiszą-
ca i ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla mani-
curzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, stan 
jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 502 385 
935

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych 
cena do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

•	 Sprzedam segment pokojowy. 663 792 458

•	 Sprzedam biurko z nadstawką  oraz ławostół 
tanio. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 363 338 

•	 Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 200 zł. 
697 999578 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowodem 
długowłosy, ładnie wybarwiony, czujny. Tel. 91 
39 21 828

•	 Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 777 
531  

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ 2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.
Rech Nieruchomości tel. 517 508 374

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
GOLENIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CENA:    95 tys.
NOWOGARD - 67 m2, trzypokojowe         CENA: 190 tys.
DOBRA - 64,95 m2, trzypokojowe             CENA:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CENA: 140 tys.
NOWOGARD - 67,7 m2, trzypokojowe      CENA: 199 tys.
NOWOGARD - 46 m2, dwupokojowe         CENA: 118 tys.
NOWOGARD - 74 m2, trzypokojowe         CENA: 175 tys.
NOWOGARD - 52,22 m2, dwupokojowe    CENA: 165 tys.
SZCZECIN - 32 m2, kawalerka                     CENA: 115 tys.
NOWOGARD - 44,48 m2, dwupokojowe     CENA: 125 tys.
NOWOGARD - 47,98 m2, dwupokojowe     CENA: 129 tys.
NOWOGARD - 67,73 m2, dwupokojowe     CENA: 230 tys.
NOWOGARD - 79,30 m2, czteropokojowe  CENA: 229 tys.
NOWOGARD - 77,2 m2, trzypokojowe       CENA: 199 tys. 

Zatrudnię kierowcę 
w transporcie 

międzynarodowym 
kat. C+E, 

tel. 609 557 355

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

FIRMA OKNO Nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601

Szukam przyjaciółki 
na żonę  

w wieku 60-68 lat. 
887 10 19 36 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
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departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich
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4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Agnieszka Lis
Karuzela

Renata żyje w nieustannym 
biegu. Trudno jej znaleźć choć-
by krótką chwilę tylko dla sie-
bie. Cały dom jest na jej głowie, 
co przy trójce małych dzieci i 
ciągle nieobecnym mężu nie 
jest łatwe. Poza tym, od 
pewnego czasu kobieta boryka 
się z różnymi dolegliwościami.

Najlżejszy dotyk sprawia, że 
na jej ciele pojawiają się sińce. 
Diagnoza lekarska jest jedno-
znaczna – Renata choruje na 
białaczkę. Ta wiadomość zupeł-
nie przewraca do góry nogami 
życie jej i oraz całej rodziny.

Karuzela, to niezwykła opo-
wieść o walce z okrutną choro-
bą. Pełna ciepła i subtelnego 
humoru. To nie tylko historia 
Renaty, ale także całej jej rodzi-
ny, która w obliczu tragedii jed-
noczy się na nowo. Są bowiem 
sytuacje, w których człowiek nie 
może być sam. Zwłaszcza, gdy 
każda chwila jest walką o po-
wrót do normalności, o jeszcze 
jeden mały krok.

PIONOWO:
1. adresat sekretów
2. pływa w barszczu
3. syn Sylena i Meliady
4. wiek, czas
5. nadużywa alkoholu
6. ukochana
7. ma pociąg wielki do butelki
8. poświadczenie jakości wyrobu
9. krzak
10. imię Kasparowa, szachisty
11. dawna stolica Japonii
12. kupon na zakup towarów
13. motyw zdobniczy
14. pełne okazów fauny
15. wyga
16. marka włoskich skuterów
17. bum, tram
18. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
19. jednostka dziedziczenia

20. rybi narząd ruchu
21. śniegowy dom
22. obecna to kenozoik
23. port w Izraelu
24. libacja
25. duży chrząszcz żerujący w drew-
nie drzew
26. na kelnerskim zapleczu
27. przyjaciel człowieka
28. ptak z okolic zimnych wód
29. burzyk, ptak
30. miasto we Francji nad rzeką Can-
ce (dopływ Rodanu)
31. jezioro na granicy Ugandy i Zairu
32. futerał na kolię
33. żydowskie druki
34. gatunek wytrawnej wódki
35. rycerz z „Krzyżaków”
36. bożek miłości
37. żal noszony w sercu

38. cienka w talii
39. imię Pakuli, reżysera
40. napój z browaru
41. gmina protestancka
42. urzędowe papiery
43. gaz szlachetny w reklamach

POZIOMO:
44. miękki taboret
45. roztwór mydła potasowego
46. stop miedzi, cynku i niklu o sre-
brzystej barwie
47. „g” z bemolem
48. persona
49. dawna rosyjska jednostka masy
50. pierwiastek chemiczny o l. a. 39
51. końskie pośladki
52. przeciwne upadkom
53. przodek Baska
54. nowela M. Rodziewiczówny

55. obraz cerkiewny
56. zwycięzca floty holenderskiej i 
hiszpańskiej
57. urzędnik sądu
58. grecka bogini świtu
59. kosmata narzuta
60. np. benedyktyni
61. sztuczny język międzynarodowy
62. ... Sumac, piosenkarka
63. nieporządek
64. w zębie wypełniany plombą
65. słucki przy kontuszu
66. drugi niewiadomy
67. mamusia Rilli ze Złotego Brzegu
68. tamta dziewczyna
69. niejedna w ZOO
70. nie dbanie o swój wygląd
71. europejski pieniądz
72. ssak morski
73. lina przy żaglu

74. Seweryn, jeździec, w-mistrz
olimp. (1936)
75. wąż z piór
76. na końcu tabeli sportowej
77. ryba albo rodzaj muzyki
78. banicja
79. kruszący materiał wybuchowy
80. sławny Muhammad
81. kobieta wzięta do niewoli
82. dramaturg norweski
83. ... głowy
84. zabity przez matkę
85. bawełniane do szycia
86. „tak” naszych południowych braci
87. można w nią kogoś oprawić
88. zaliczka na poczet należności 

PODPOWIEDŹ: ALEMBIK, AMONAL, 
ECU, IGLU, KYD, YMA
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Rozwiązanie krzyżówki 
dla dorosłych : Naturalność 
to bardzo trudna do utrzyma-
nia poza

Władysława Huget, Adrian 
Kierasiński, Szymon Rybar-
czyk, Robert Kierzyk, Patrycja 
Żóralska, Zofia Lepka, Malwina 
Bryndza, Agnieszka Skowroń-
ska, Henryk Rosa, Renata Wier-
talak, Pelagia Feliksiak, Maria 
Sowińska, Krystyna Perdek, Bo-
gusław Strzelczyk, Zdzisława 
Chocian, Halina Stefańska, Ur-
szula Kaczmarek, Cecylia Fur-
mańczyk, Wiesława Kaczma-
rek, Natalia Furmańczyk, Chri-
stiana Syfert, Danuta Skowron, 
Andrzej Leszczyński

Nagroda książkowa: Hen-
ryk Rosa

Zwycięzcy prenumerata: 
Zdzisława Chocian, Halina Ste-
fańska

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Woźniak, Wojtek 

Zięciak, Daria Feliksiak, Mate-
usz Wiertalak, Krzyś Ługowski, 
Basia Kloch, Kacper Skowroń-
ski, Bartek Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Jagoda Zarczewska,

Zwycięzca: Krzyś Ługowski
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  

 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Hurtownia Ogrodnicza 
GARDEN 

PROMOCJA -40% 

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 
Tel. 91 39 20 760 

Drzewka i krzewy owocowe  •  Cebule i kłącze kwiatów 
W sprzedaży również inne art. ogrodnicze
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

s. 8

Nieudolna walka 
z barszczem 
Sosnowskiego

Uwaga !!
 W tym tygodniu 

bezpłatne porady 
prawne 

nie odbędą się

Gminna dotacja

OGłOSzeNia

Komunia Święta w 
Kościele pw. św. R. 
Kalinowskiego

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Dziwna historia  
z dotacją dla szpitala 

 s. 3

s. 7"Uczony "człowiek

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

 

 

 

F.H. "EL-CAR" - Dominik Kazimierczak 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

               Zaprasza do udziału w projekcie               
 

MALI ODKRYWCY SZTUKI – przedszkole artystyczne dla 20 dzieci  
z terenu gminy Nowogard 

Miejsce realizacji projektu: Artystyczne przedszkole Kraina Fantazji, 
ul. Generała Józefa Bema 14, Nowogard 
W ramach projektu przedszkole zapewnia opiekę przedszkolną od 6.30 do 17.00,  
od poniedziałku do piątku, oraz: 

 zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii 
 język angielski 
 zajęcia z sensoplastyki 
 zajęcia z rytmiki i gimnastyki 
 wyjazdy edukacyjne 
 organizację imprez kulturalno-edukacyjnych 
 wyżywienie 
 dowóz do przedszkola 
 ubezpieczenie dzieci 
 wyprawkę przedszkolaka 

Uczestnictwo w projekcie bezpłatne 
                        ZAPRASZAMY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 

Termin realizacji projektu 01.04.2017 – 31.03.2018 

Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowogard  
– utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie projektodawcy oraz na spotkaniach 
informacyjno-rekrutacyjnych. Informacje na temat terminów i miejsc spotkań informacyjno-
rekrutacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu: 660 797 838 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie  przedszkola 
ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE  KRAINA FANTAZJI,  
przy ul. Generała Józefa Bema 14, 72-200 Nowogard. 
 

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

zaginął pies  
– owczarek niemiecki 

w nocy z 30.05 na 31.05. 
Dla znalazcy nagroda. 
Kontakt: 509 528 688 

Oświadczenia majątkowe 
radnych gminy Nowogard  s. 5
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W związku z 28. rocznicą częściowo wolnych wyborów w 
Polsce, która miała miejsce w niedzielę, 4 czerwca, zapyta-
liśmy mieszkańców Nowogardu, czy pamiętają ten okres, i 
czy wpłynął on jakoś na ich życie oraz, czym teraz jest dla 
nich wolność?

Pani Zofia: Powiem szczerze, że 
chyba tak, zmieniło się trochę moje 
życie. Jednak dużo osób z mojego 
rocznika woli tamto życie. Byliśmy 
wtedy młodzi i wszystko odbiera-
liśmy inaczej. Teraz już, jako star-
sze osoby, po prostu tęsknimy za 
młodością. Wolne wybory zmie-
niły przede wszystkim to, że mo-
żemy teraz o wiele więcej, niż kie-
dyś, m.in. możemy wyjechać, do-
kąd chcemy - wsiadamy np. w sa-

molot i już jesteśmy daleko za granicą. Porównując dwa ustroje mogę je-
dynie powiedzieć, że jak wszędzie są plusy i minusy. Życzę więc młodemu 
pokoleniu, aby miało lepsze i łatwiejsze życie.

Pan Władysław: Na tamten mo-
ment wszędzie była euforia, każdy 
się cieszył, że w jakiś sposób może 
decydować. Teraz mamy wolność, 
ale żeby się nią cieszyć nie ma czasu. 
Każdy jest zabiegany, a przy tym a 
na przykład kolejki nie w sklepach, 
a do lekarza, ogromne. Bez pienię-
dzy nic się nie da zrobić. Jak ma się 
trochę więcej kasy, to można wszyst-
ko załatwić. A jak się nie ma, trzeba 
czekać i siedzieć cicho. Nasz system 
demokracji powinien być usprawniony, aby polityk reprezentował proste-
go obywatela, a nie swoich kumpli.

Pani Mirosława: Wówczas był to 
czas takiego niepokoju, niepewno-
ści. Trudno było powiedzieć, co się 
z tego by wywiązało. Solidarność 
walczyła o ideały, które reprezento-
wała. Przypuszczam, że obecnie le-
piej nam się żyje niewątpliwie i eko-
nomicznie. Wolność to jest bardzo 
szerokie pojęcie. Wolność myślę jest 
w umyśle, sercu, w nadziei. Jeżeli to 
jeszcze posiadamy, to jesteśmy wol-
ni. Wolność nie oznacza konkretnie 
wyjazdu za granicę, czy robić, co się 
chcę. Wolność, to rzecz wątpliwa. 
Weźmy na przykład osoby z zakła-

du karnego. Kiedy rozwijają swoje umiejętności np. malowanie, czytanie 
i czerpią z tego radość, to znajdują w tym wolność. Nie tę konkretną, z 
opuszczeniem zakładu, ale tę umysłową.

Pani Wioletta: Wolność to moż-
liwość robienia tego, co się chce. 
Bez cenzury, bez ograniczeń. Moż-
liwość wypowiadania swojego zda-
nia bez jakichkolwiek obaw. Dla 
mnie osobiście pierwsze częściowo 
wolne wybory nic nie zmieniły. Być 
może ktoś bardziej to odczuł. Na-
tomiast u mnie, ani się nie polep-
szyło, ani się nie pogorszyło, zosta-
ło bez zmian. Jednak każda zmia-
na niesie za sobą plusy i minusy. 
Dzięki tej wolności możemy żyć te-
raz w wolnym kraju.                              Rozmawiała Dorota Śmieciuch

29.05.2017 r. 
Godz. 11.15 
Powiadomienie o kradzieży 

przedmiotów z altanki położonej 
na działkach ogrodowych przy ul. 
15 Lutego. 

Godz. 18.30 
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

gdzie doszło do dachowania po-
jazdu matki Toyota.

30.05.2017 r. 
Godz. 16.00
Powiadomienie o kradzieży ta-

blicy rejestracyjnej z pojazdu 
marki BMW zaparkowanego na 
ul. Wartckiej. 

31.05.2017 r. 
Godz. 11.30 
Kolizja drogowa na ul. Ogrodo-

wej, pomiędzy pojazdami BMW i 
Mercedes.

Godz. 21.30 

Powiadomienie o kradzieży uli 
z terenu ogródków działkowych 
Osiedla Bema. 

01.06.2017 r. 
Godz. 10.20 
Do zdarzenia drogowego doszło 

w pobliżu miejscowości Błotno, 
gdzie kierująca pojazdem marki 
VW Passat na łuku drogi straciła 
panowanie nad pojazdem, zjecha-
ła na pobocze uderzając czołowo 
w drzewo. 

Godz. 19.30
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 700 Lecia, pomiędzy pojazda-
mi marki VW Golf.

02.06.2017 r. 
Godz. 08.00
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Skoda oraz 
Audi. 

Godz. 20.30
W miejscowości Dąbrowa No-

wogardzka, Sebastian W. kierował 
ciągnikiem rolniczym znajdując 
się w stanie po użyciu alkoholu. 

03.06.2017 r. 
Godz. 12.00
Powiadomienie o kradzieży ta-

blicy rejestracyjnej z samochodu 
marki Peugeot 206 zaparkowane-
go przy ul. Wojska Polskiego. 

Godz. 12.50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Dąbrowszczaków, pomiędzy 
pojazdami: Citroen i Mazda. 

04.06.2017 r. 
Godz. 04.45 
Powiadomienie o kradzieży tabli-

cy rejestracyjnej z samochodu mar-
ki Seat Cordoba zaparkowanego przy 
ul. Bohaterów Warszawy.  
   st. 

insp. Klaudia Gieryń 

Uwaga!

Znaleziono 
klucze!
W piątek, 02.06., na ulicy War-
szawskiej, obok sklepu spożyw-
czego, znaleziono widoczne 
na zdjęciu klucze. Właściciela 
prosimy o odbiór kluczy w re-
dakcji DN, przy ulicy Bohate-
rów Warszawy 7a.

W poniedziałek, 05.06., nad je-
ziorem, na ławeczce, znalezio-
no widoczne na zdjęciu klucze. 
Właściciela prosimy o odbiór 
kluczy w redakcji DN, przy uli-
cy Bohaterów Warszawy 7a.

W TYCH DNiaCH ODeSzLi DO WieCzNOŚCi
Henryk Porowski: lat 71, zmarł 30.05.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

8.06.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Remigiusz Lewandowski: lat 51, zmarł 31.05.2017 r., pogrzeb odbył 

się 5.06.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Sawczuk: lat 71, zmarła 2.06.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

6.06.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Leokadia Laszkiewicz: lat 88, zmarła 3.06.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 7.06.2017r., o godz. 13:00 Msza św. w Węgorzy, pochówek na cmen-
tarzu w Strzelewie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Zawyją Syreny
Burmistrz Nowogardu – Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowo-
gard informuje, że w dniach 6-8  czerwca 2017 r. (termin za-
pasowy 9 czerwca br.), Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił 
Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I.

Elementami przedsięwzięcia treningu ogólnokrajowego są epizody 
dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 
przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający zagrożenie 
dla ludności cywilnej. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie i doskonale-
nie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności o za-
grożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsię-
wzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

W związku z powyższym informuję, że podczas treningu na tere-
nie miasta Nowogard użyte zostaną akustyczne sygnały generowane 
przez syreny alarmowe ((zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykry-
wania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości orga-
nów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96)). Informacje o sygnałach 
alarmowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie pod adresem: http://www.nowogard.pl/index.php/obro-
na-cywilna  w zakładce „Pliki, druki”.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Zaproszenie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowo-

gardzie, zaprasza na I spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia” 
osoby zainteresowane urodzone w latach 20 i 30-tych, w dniu 09 
czerwca o godz. 12.00, sala nr 8.

Grupa inicjatywna
pod przewodnictwem

Kazimierz Fecak, Franciszek Karolewski, Stanisław Spurgiasz



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  

 91 392 21 65

OGłOSzeNie

Poszukuję do pracy
 na sezon letni, 

osobę dyspozycyjną 
do 30 lat

 696 44 67 44

Do wynajęcia 
mieszkanie 

dla pracowników
 z Ukrainy

509-528-688

OGłOSzeNie

Dziwna historia dotacji dla szpitala 

Tak krzyczeli, a pieniędzy 
nie przekazali…
Były ponoć pilnie, potrzebne, tymczasem przelali dopiero część pieniędzy. Mowa o dota-
cji dla szpitala, jaką przyznali w kwietniu radni. Szpital do dziś nie otrzymał z gminy całej 
kwoty i dalej boryka się z długami. 

Chodzi dokładnie o kwotę 326 
tys. zł, jaką radni na wniosek 
burmistrza przekazali na rzecz 
szpitala, by placówka mogła po-
kryć deficyt za zeszły rok, jaki 
powstał na skutek niewypłace-
nia przez NFZ nadlimitów. Dy-
rektor Lembas mówił, że wierzy-
ciele, którym szpital zalega pie-
niądze, nie chcą już dłużej cze-
kać. Jednostka miała być w dra-
matycznej sytuacji. Sprawa była 
na tyle pilna, że na stronie mia-
sta grożono nawet postawie-
niem szpitala w stan likwidacji, 
jeśli radni kasy nie „dadzą”. Wo-
bec tak przedstawionego, czar-
nego scenariusza, Rada Miej-

ska niemal jednogłośnie zgodzi-
ła się, aby zasilić konto szpitala 
pieniędzmi z miejskiej kasy. Mi-
jały tygodnie i wydawało się, że 
sprawa jest zamknięta. Okazało 
się jednak, że szpital do tej pory 
całej kwoty nie otrzymał. 

Pytany o tę sytuację skarbnik 
gminy przyznał radnym, że szpi-
tal otrzymał jak na razie niewie-
le ponad 180 tys. zł z przyzna-
nej puli. Zdaniem Marcina Mar-
chewki, gmina nie może przele-
wać szpitalowi środków na po-
krycie długów, bo zabraniają 
tego przepisy. 

-Zgodnie z ustawą o lecznic-
twie, organ prowadzący nie może 

płacić za wynik ujemny szpita-
la. Może natomiast pokrywać 
bieżące wydatki – mówił M. 
Marchewka, skarbnik gminy. 

Dyrektor Lembas przyznał, że 
pomiędzy skarbnikiem a szpita-
lem nastąpiła różnica zdań w tej 
kwestii. 

-Ja nie znam takich przepi-
sów, ale muszę zaakceptować to, 
co mówi skarbnik – powiedział 
w rozmowie z DN K. Lembas. 
Przyznaje jednak, że szpital wy-
stosuje do skarbnika notę, w któ-
rej „poprosi” o wypłacenie resz-
ty pieniędzy przyznanych przez 
radnych, co pozwoli na pokrycie 
zaległości. 

MS

Nasz komentarz
Cieszy fakt, że skarbnik dba o 

higienę publicznych pieniędzy, 
choć chciałoby się, aby taką po-
stawą wykazywał się częściej np., 
gdy trwoni się środki z budżetu 
na propagandę burmistrza - na co 
nie ma zgody w żadnych przepi-
sach.  Niemniej cała sytuacja z do-
tacją dla szpitala wydaje się dość 
dziwna, nie tylko dlatego, że jest 
nią zaskoczony wyraźnie sam dy-
rektor. Jest dziwna przede wszyst-
kim w kontekście tego, w jakiej at-
mosferze radni podejmowali de-
cyzję o przekazaniu dla szpitala 
pieniędzy.  Wystarczy sięgnąć do 
kilku informacji, które wówczas 
ukazały się na stronie miasta, a w 
których roztaczano wizję upad-
ku szpitala, próbując w ten sposób 
wywierać presję na radnych.   Kie-
dy pieniądze już przyznano, przez 
prawie dwa miesiące się je „mro-
zi” na koncie gminy, pozwalając, 
żeby szpital dalej tkwił w rzekomo 
tak dramatycznej sytuacji. Trudno 
w takim działaniu doszukać się lo-
giki. 

Oby później nie było jak w zna-
nej bajce o wilku– nikt kolejnym 
razem może już nie uwierzyć, że 
sprawa jest na ostrzu noża.  Tym 
bardziej, że opisane zwlekanie z 
przekazaniem pieniędzy szpitalo-
wi to nie jedyny „dziw” i niekon-
sekwencja w prezentowaniu sy-
tuacji tej placówki przez burmi-
strza, a także przez dyrektora jed-
nostki medycznej. Jednocześnie 
bowiem z alarmistycznym obra-
zem malowanym przed radny-

mi aby ich zmusić do wydania na 
szpital dużych publicznych pienię-
dzy, rozgłaszano wieści o wyjątko-
wych sukcesach finansowych pla-
cówki.  I tak po kolei: trąbiono, 
więc o 5 miejscu w kraju w podej-
rzanym rankingu (np. trzecie zajął 
„bardzo znany” szpital w Pajęcz-
nie, prawie równie „znane” 1, 2 i 
4 miejsce). Czy lansowano także 
projekt, kosztownego wszak, prze-
jęcia szpitala w Goleniowie (bur-
mistrz napisał w tej sprawie roze-
słane do mediów krajowych ofi-
cjalne pismo do starosty!). Wresz-
cie upubliczniono pomysł także 
autorstwa nowogardzkiej spółki 
komediantów przejęcia tzw. szpi-
tala w Resku, tzw. ponieważ szpi-
tal w Resku to od lat jedynie je-
den oddział – opieki paliatywnej. 
W tej sytuacji dyrektor Lembas, 
zamiast oczekiwać uruchomienia 
przyznanych przez radnych 326 
tysięcy powinien raczej z nich zre-
zygnować, jako zbędnych szpita-
lowi w świetle publicznie, jedno-
cześnie ogłaszanych swoich rze-
komych kolejnych „sukcesów fi-
nansowych”.  Próżno jednak na 
to liczyć, ponieważ dopełnieniem 
tego, pewnie zabawnego dla na-
szych żartownisiów „robienia so-
bie kpin”, z poważnego obowiąz-
ku władzy publicznej zapewnie-
nia bezpieczeństwa zdrowotnego, 
będzie raczej kolejny wniosek do 
radnych o ponowne dopłacenie do 
szpitala. Nie wiadomo jest tylko 
dokładnie, kiedy on wpłynie: czy 
jesienią, czy może jeszcze latem?.  

Red. 

Skarbnik gminy, M. Marchewka tłumaczył radnym, że nie może przelać na konto 
szpitala całej kwoty dotacji, bo ponoć zabraniają tego przepisy

Niebezpieczny wypadek na obwodnicy 

Uderzył w bariery ochronne 
Do niebezpiecznego wypadku doszło na obwodnicy Nowogardu, niedaleko węzła w Kar-
sku, w miniony piątek, przed południem. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpi-
tala. 

Z informacji policji wynika, że 
kierujący pojazdem marki Skoda 
Octavia, jadąc w kierunku Szcze-
cina, w wyniku awarii koła stracił 
panowanie nad autem, po czym 
uderzył w bariery ochronne. Sa-
mochodem na koszalińskich ta-

blicach rejestracyjnych, podróżo-
wały cztery osoby. Jedna z nich, 
pasażer, została przetransporto-
wana karetką pogotowia ratunko-
wego do szpitala. Na miejscy zda-
rzenia poza pogotowiem i policją, 
interweniowała również straż po-

żarna. 
Przez około dwie godziny ruch 

na obwodnicy dla jadących z kie-
runku Gdańska, odbywał się tylko 
lewym pasem jezdni. Po zholowa-
niu zniszczonego auta droga zo-
stała w całości odblokowana. 

MS

Przyczyną wypadku była awaria koła
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O historii pisanej przez 
partyjnych demagogów 

Obchodzona 4 czerwca 
rocznica pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów z 1989 
roku, przeszła w tym roku 
bez większego echa. A szko-
da.  Co prawda emocjonalnie 
wygłoszona wówczas w 1989 
r w TVP teza aktorki Joanny 
Szczepkowskiej, że 4 czerw-
ca to: skończył się w Polsce ko-
munizm okazała się zarażo-
na przesadnym optymizmem, 
ale to nie zmienia faktu, że wy-
bory 4 czerwca były istotnym 
i bardzo ważnym krokiem do 
polskiej nieodległości. Oprócz 
swojej wielkiej wagi, jako wy-
darzenie polityczno-historycz-
ne wybory te przyniosły, nie-
znane dla całych powojennych 
pokoleń żyjących w poddanej 
sowietom socjalistycznej „de-
mokracji”, doświadczenie oby-
watelskie – doświadczenie do-
konywania realnego wyboru 
władz.  Niestety wobec tego, co 
obserwowaliśmy w mediach, 
również w tych dniach to rze-
telna analiza tego wydarzenia 
musi poczekać najwidoczniej 
na lepsze czasy.  Dzisiaj racjo-
nalna dyskusja o naszej drodze 
do niepodległości w końców-
ce lat 80-tych ubiegłego wieku, 
w tym o wyborach czerwco-
wych, ugrzęzła bowiem w ta-
kim specyficznym sporze po-
litycznym, który stronom tego 
sporu już dawno odebrał moż-
liwość jakiejkolwiek zracjona-
lizowanej oceny tego co było, 
dlaczego było, a zwłaszcza co 
i kto uczynił to i tamto i jaką 
odegrał realną rolę.  Co gor-
sze w ten niedobry, co do isto-
ty spór- prowadzony na doda-
tek w tak wyniszczający praw-
dę sposób- zaangażowani są 
nie tylko politycy, ale także 
publicyści i co jest już zupeł-
nie skandaliczne, naukowcy 

-historycy.  Rezultatem takiego 
podejścia jest stale oddalanie 
się wszystkich od zrozumie-
nia tego, co się 4 czerwca stało, 

co te wybory wieńczyły i jakie 
znaczenie miały i mogły mieć 
dla kolejnych etapów budowa-
nia własnego Państwa przez 
wolnych obywateli wywodzą-
cych się w swojej przeważają-
cej większości z narodu o wiel-
kiej i trudnej historii. Oddala-
nie się też od zrozumienia - ja-
kie znaczenie miały te wybory 
nie tylko dla Polski, ale dla hi-
storii politycznej tej części Eu-
ropy, która pozostawała w róż-
nym stopniu pod sowiecką za-
leżnością, a zwłaszcza dla wy-
darzeń, które wybory w Pol-
sce uruchomiły tam w kolej-
nych miesiącach (w tym oba-
lenie muru berlińskiego). Nie-
stety, wyraźnie niektórzy nasi 
politycy wolnych obywateli 
traktują dzisiaj nie, jako part-
nerów do poważnej rozmowy 
o naszej wspólnej przeszłości i 
przyszłości, ale tylko jako kon-
sumentów „mięsa wyborczego 

”, i to najczęściej tego dość pod-
łej jakości, takiego prosto z pe-
erelowskiej „taniej jatki”.  Za-
poznanie rocznicy 4 czerwca i 
próba zastąpienia jej tematami 
zastępczymi albo wykorzysta-
nia do kolejnego bezpardono-
wego „tłuczenia” polityczne-
go przeciwnika to objaw takiej 
postawy.  Aby choć nieco od-
dalić się od tej „nie naszej woj-
ny” w tym także wojny o próż-
ną a nie rzeczywistą chwałę, i 
aby odetchnąć zawsze oży-
wiającym powiewem praw-
dy, warto przytoczyć słowa 
Jana Pawła II.  W trakcie piel-
grzymki do Polski w czerwcu 
1991 roku o tym, co się wyda-
rzało w czterech latach, któ-
re nastąpiły po Jego poprzed-
niej pielgrzymce do Ojczyzny 
w 1987 roku (a te wydarze-
nia to głównie: Okrągły Stół, 
wybory parlamentarne 1989 
r, wybory samorządowe 1990 
r i wybory prezydenckie) Pa-
pież w Koszalinie (na lotni-
sku w Zegrzu Pomorskim) po-
wiedział: Nawiedziny te (1987 
r – dop. mój) pozostają w mo-
jej pamięci. Dziś wracam do 
nich, gdyż stały się zapowie-
dzią doniosłych i przełomo-
wych wydarzeń, jakie w cią-
gu czterech lat miały się doko-
nać nie tylko w Polsce, ale tak-
że na europejskim Wschodzie. 
Jest to olbrzymi dziejowy pro-
ces o wielorakim charakterze. 
Upadek totalitaryzmu. Prze-

miana systemów społeczno-
-politycznych i społeczno-eko-
nomicznych, w których cen-
trum znajduje się każdy czło-
wiek, jako podmiot współsta-
nowiący o wspólnym dobru w 
imię obiektywnych praw oby-
watelskich.W osobie pana Le-
cha Wałęsy, jako pierwsze-
go Prezydenta III Rzeczypo-
spolitej witam i pozdrawiam 
wszystkich rodaków… Raduję 
się z tego wielkiego dobra, ja-
kie się stało i wciąż się doko-
nuje w mojej Ojczyźnie…

Tyle Jan Paweł II. Warto my-
ślę przy okazji rocznicy wybo-
rów 4 czerwca 1989 roku, za-
stanowić się choćby nad tym, 
jak dzisiaj należy rozumieć 
zdanie papieża o człowieku 
jako: podmiocie współstano-
wiącym o wspólnym dobru w 
imię obiektywnych praw oby-
watelskich. Warto też dojrzeć 
to: wielkie dobro, jakie zda-
niem Papieża wygłoszonym 
w 1991 roku: się stało i wciąż 
się dokonuje w mojej Ojczyź-
nie. Warto, aby dzisiaj takie 
dobro tyle, że będące odpo-
wiedzią na wezwania współ-
czesności, tworzyć, takim do-
brem, na co dzień epatować 
obywateli i czynić to wytrwa-
le, zamiast uprawiania żenują-
cych spektakli wymiany wza-
jemnych ciosów i mieszania 
ludziom w głowach bałamuc-
twami o rzekomym kształ-
cie historii- pisanej w isto-
cie przez partyjnych demago-
gów. Warto bowiem pracować 
dla Polski mimo, że w tej no-
wej Polsce na ogół beneficjen-
tami dobra materialnego byli 
i są Ci, którzy jako różnoracy 
funkcjonariusze sytemu nie-
woli, wolnej Polski nie chcieli.  
Warto, ponieważ Polska- wol-
na Polska, i tak do tych, ska-
lanych różnoraką niesprawie-
dliwością (w tym zbrodniami), 
należeć nie będzie.  Ona bę-
dzie należeć do przyszłych po-
koleń, odpowiedzialnych oby-
wateli. I to te pokolenia i tak 
ostatecznie odkryją prawdzi-
wy kształt zdarzeń tak, jak się 
z prawdą historyczną zawsze, 
choć po latach, dzieje – ona 
zwycięża, krótkoterminową z 
natury, propagandę.  Jeśli tak 
się nie stanie to wtedy Polski w 
ogóle już nie będzie.  

sm     

Nasz felieton
Nieudolna walka  
z Barszczem Sosnowskiego

Pryskali w 
nieodpowiednim 
czasie
W zeszłym roku wydano prawie 6 tysięcy złotych na likwi-
dację Barszczu Sosnowskiego w naszej gminie. Jednak, jak 
pokazuje ten rok, pieniądze zostały najwyraźniej zmarno-
wane. Plantacje tej rośliny robią się coraz większe, bo opry-
ski były przeprowadzone najprawdopodobniej w nieodpo-
wiednim czasie-twierdzą fachowcy. 

Jadąc z Nowogardu w kierun-
ku Długołęki, po obu stronach dro-
gi widzimy ogromne obszary po-
rośnięte przez Barszcz Sosnow-
skiego. W zeszłym roku firma Bio-
verde przeprowadziła w tym miej-
scu ( i jeszcze na innych terenach 
gminy i Nadleśnictwa Nowogard) 
dwa opryski: w maju i pod koniec 
czerwca. Użyła do tego specjalnego 
środka chemicznego, który miał zli-
kwidować, bądź przynajmniej ogra-
niczyć plantacje rośliny. Niestety 
roślina przetrwała, a nawet zdawać 
by się mogło, że jest jej coraz wię-
cej. Dlaczego tak się dzieje, zapytali-
śmy Bogusława Grodź, który w Osi-
nie już od 8 lat próbuje zwalczyć tę 
niebezpieczną roślinę - Barszcz So-
snowskiego jest bardzo odporną rośli-
ną. Po jednym oprysku z pewnością 
nie uda się go zlikwidować, jedynie 
w jakimś stopniu ograniczyć – mówi 
B. Grodź – A jeżeli ten oprysk prze-
prowadzono późną wiosną, to może-
my być pewni, że on w żaden sposób 
nie pomoże. Jak się dowiedzieliśmy, 
tego typu opryski chemiczne naj-
lepiej jest wykonywać, kiedy rośli-
na dopiero wschodzi lub jest bar-
dzo mała. Kiedy osiągnie już spore 
rozmiary, oprysk taki jej nie znisz-
czy -  Barszcz Sosnowskiego wtedy 
poskręca się, lekko wysuszy, ale jego  
mocny system korzeniowy będzie 
dalej żył i jeszcze bardziej się umoc-
ni. Roślina wypuści nowe pędy, a 
nawet kwiatostany, których też bę-
dzie więcej niż zwykle - opowia-
da B. Grodź. Na jednym kwiato-
stanie znajduje się kilkanaście ty-
sięcy nasion, które nawet i po 5 la-

tach mogą wykiełkować - Nie na-
leży dopuścić do pojawienia się ta-
kich kwiatostanów. Wówczas żaden 
oprysk nie pomoże, a nasza walka 
będzie przypominała tę z wiatraka-
mi - dodaje urzędnik. 

Na terenie gminy Osina są miej-
sca, gdzie już udało się roślinę zli-
kwidować, lub bardzo mocno 
ograniczyć. Chociażby w miejsco-
wości Węgorzyce, gdzie jeszcze do 
niedawna spomiędzy roślin trud-
no było dostrzec budynki – Nieste-
ty są jeszcze miejsca, gdzie Barszcz 
Sosnowskiego się pojawia. Jednak 
staramy się nie dopuścić do więk-
szej ekspansji tej rośliny. Pierw-
sze opryski chemiczne prowadzimy 
bardzo wczesną wiosną, a drugie 
pod koniec sierpnia. W międzycza-
sie ścinamy też kwiatostany, aby ro-
ślina nie mogła wytworzyć nasion - 
podsumowuje Bogusław Grodź.

Zaczął się czerwiec. Na terenie 
gminy Nowogard, jak do tej pory 
nikt jeszcze nie przeprowadził che-
micznych oprysków. Możemy więc 
być prawie pewni, że w przyszłym 
roku Barszcz Sosnowskiego znów 
zakwitnie, a jego plantacja się po-
większy. Nikt w Urzędzie nie za-
jął się sprawą na poważnie. Do tej 
pory nie słychać, aby jakiekolwiek 
działania w tym kierunku zostały 
podjęte. Zeszłoroczne pieniądze 
przepadły, bo oprysk był zdecy-
dowanie za późno przeprowadzo-
ny. Jeżeli w tym roku jednak ktoś 
się pokusi na kolejny oprysk, będą 
to następne pieniądze wyrzucone 
w błoto. 

DŚ

Jedna z plantacji Barszczu Sosnowskiego znajdująca się w pobliżu Długołęki
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Oświadczenia majątkowe za 2016

Ile zarabiają radni z Nowogardu? ( cz. 1)
Rozpoczynamy publikację oświadczeń majątkowych, jakie co roku składają do publicznej wiadomości urzędnicy pionu kierowniczego, dyrektorzy szkół i instytucji pu-
blicznych, burmistrzowie, wójtowie oraz radni wszystkich szczebli samorządu. Dziś prezentujemy majątki radnych VII kadencji z naszej gminy (część pierwsza). Prezen-
tacja oświadczeń  kolejnych radnych oraz pozostałych zobowiązanych do ich składania w kolejnych numerach DN                                               

Imię 
i nazwisko 

Oszczęd-
ności

Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty

Michał 
Bociarski

12 000 
zł

Mieszkanie o pow. 52,25 m2 o wartości 151 
000 zł

Dieta radnego – 10 530,00 zł, Praca 
w ARiMR – 43 826,59 zł

Zlecenia – 247,18 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny PKO S.A. - 116 
000 zł

Lidia 
Bogus

2 000 zł Dom o pow. 200 m2 o wartości 450 000 zł, 
współwłasność gospodarstwo rolne o pow. 4,5 

ha o wartości 350 000 zł

Doskonalenie zawodowe – 850 zł
Dieta radnego – 8 190 zł

działalność gospodarcza przychód/
dochód – 7 76 499,60/ 305 467,78 zł

Ciągnik siodłowy Sca-
nia rok prod. 2005, Merce-
des 408 rok prod. 1997, Na-
czepa rok prod. 2005, przy-
czepa Viola rok prod. 2013, 
Mecedes Actros rok prod. 

2005

Kredyt WBK – 100 000 zł, Umowa le-
asingowa Getin Bank – 55 000 zł, umo-

wa leasingowa Getin bank 
umowa leasingowa Getin bank – 90 

000 zł
umowa leasingowa – 50 000 zł

Roman 
Kwiatkowski

2 600 zł Mieszkanie o pow. 87,3 m2 o wartości 320 000 zł,
mieszkanie o pow. 45 m2, o wartości 160 000 zł 

gospodarstwo rolne o pow. 0,3519 ha o wartości 7 
000 zł, lokal użytkowy o pow. 36,6 m2 o wartości 

135 000 zł, garaż o pow. 32 m2 o wartości 64 000 zł

Umowa o pracę – 17 374,81 zł
Umowa zlecenia – 3 876,46 zł

działalność gospodarcza przychód/
dochód – 202 034,16/18 096,79 zł

Volvo V50 rok prod. 2007

Marcin 
Nieradka

2 000 zł Dom o pow. 74,59 m2 o wartości 285 000 zł Umowa o pracę – 32 784,35 zł
Umowy zlecenie – 13 668, 26 zł

dieta radnego – 10 530 zł

Toyota Avensis rok prod. 
2003

Kredyt konsumpcyjny Bank Raiffe-
isen – 27 500 zł, kredyt hipoteczny Bank 

Pekao SA – 256 410,00 zł 
Renata 

Piwowarczyk
Nie 

dotyczy
Nie dotyczy Dieta radnej – 7 527,30 zł, 

umowa o pracę – 58 130,24 zł
Nie dotyczy Kredyt gotówkowy Bank PKO S.A. - 

33 000 zł, 
Andrzej
 Kania

20 000 
zł

Dom o pow. 104 m2 o wartości 260 000 zł, działka o 
pow. 1700 m2 o wartości 80 000 zł

domek letniskowy o pow. 35m2 o wartości 125 000 zł

Dieta radnego – 8 190 zł
dieta sołtysa – 1 170 zł

Prowizja z zbierania podatków – 80 zł

BMW X-3 rok prod. 2007 Kredyt na działalność Idea Bank – 31 
000 zł   kredyt konsumpcyjny Pekao są – 
19 000 zł  kredyt leasingowy – 53 200 zł

Jolanta
 Bednarek

Nie
dotyczy

Dom o pow. 120 m2 o wartości 200 000 zł, 
współwłasność gospodarstwo rolne o pow. 4,61 

o wartości 80 000 współwłasność
działka z zabudową o pow. 67 m2 o wartości 

10 000 zł współwłasność

dieta radnej i sołtysa – 9 960 zł, 
działalność wykonywana osobiście 

dochód – 1 416 zł
działalność gospodarcza przychód/
dochód – 716 167,86/1 416,00 zł

VW Touran rok prod. 
2004 o wartości 15 000 zł

Kredyt hipoteczny – 60 000 zł kre-
dyt został zaciągnięty na zakup domu i 
działki ogrodowej w kwocie 90 000 zł w 

banku PKO S.A.

Mirosława 
Cwajda

Nie do-
tyczy

Mieszkanie o pow. 55,59 m2 o wartości 50 000 
zł współwłasność, budynek gospodarczy o pow. 

22,50 m2 o wartości 1 500 zł współwłasność

Dieta radnej – 8 400 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogusław 
Dziura

90 000 
zł

Dom o pow. 100,90 m2 o wartości 350 000 zł 
współwłasność,

działka pod budynkiem mieszkalnym o pow.  
706 m2 o wartości 35 000 zł współwłasność

Dieta radnego – 8 400 zł, 
emerytura – 36 839, 94 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogumił 
Gała

10 000 
zł

Dom o pow. 196 m2 o wartości 600 000 zł 
współwłasność, działka rolna zabudowana o 
pow. 0,6241 ha  i działka rolna niezabudowa-

na o pow. 0,1361 ha o wartości 200 000 zł współ-
własność

Dotacja – 15 831,30 zł
Działalność gospodarcza dochód – 

35 424,37 zł, dieta radnego – 8 050 zł

Ford Focus rok prod. 
2011

Pożyczka NFOŚiGW – 23 540 zł

Dawid 
Jurczyk

Nie
dotyczy

Mieszkanie o pow. 58,71 m2 o wartości 190 
000 zł

Wynagrodzenie za zatrudnienie – 
43 123,44 zł, dieta radnego – 8 400 zł  

darowizna – 10 000 zł

BMW E91 rok prod. 2005 Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO 
SA pozostało do spłaty – 148 360 zł

Dariusz 
Kielan

Nie 
dotyczy

Nie dotyczy Dieta radnego – 8 400 zł, umowa o 
pracę – 22 200  zł

Citroen C3 Picasso rok 
prod. 2009

Nie dotyczy

Rafał
 Paśko

3 800 zł Mieszkanie  pow. 38,18 m2 o wartości 120 000 
zł, mieszkanie o pow. 119,54 m2 o wartości 190 
000 zł (współwłasność udział 1/2), garaż o pow. 
18 m2 o wartości 16 000 zł, garaż o pow. 15,88 
m2 o wartości 10 000 zł (współwłasność udział 

1/2)

Umowa o pracę - 69 152,10 zł, 
dieta radnego – 10 520,91 zł, dieta 

członka Zarządu ROD – 450 zł, wy-
najem mieszkania – 10 200 zł, 

VW Touran rok prod. 
2003

Kredyt w banku PEKAO S.A. - 163 
200 zł

Jowita 
Pawlak

7 000 zł Mieszkanie o pow. 67,7 m2 o wartości 160 000 
zł współwłasność, biuro o pow. 44 m2 o wartości 

90 000 zł współwłasność, 

Działalność gospodarcza dochód 
– 19 099,58 zł, umowa o pracę – 63 

172,87 zł, umowa zlecenia – 6 113 zł 
dieta radnej – 10 800 zł

KIA Carens rok prod. 
2015

Pożyczka gotówkowa w Banku PE-
KAO są – 46 345,08 zł

Michał 
Wiatr

Nie 
dotyczy

Do o pow. 144 m2 o wartości 300 000 zł 
współwłasność, działka budowlano - rolna o 

pow. 0,71ha o wartości 40 000 zł współwłasność, 
działka rolna o pow. 0,16 ha o wartości 7 800 zł 

współwłasność

Z tytułu zatrudnienia – 53 108,60 
zł, dieta radnego – 10 800 zł

VW Golf rok prod. 2004 Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO 
S.A. - 123 427,19 zł

Anna 
Wiąz 

Nie 
dotyczy

Dom o pow. 206 m2 o wartości 480 tys. zł, 
działka rolna o pow. 0,54 ha o wartości 100 000 
zł, budynek magazynowy o pow. 502 m2 o war-

tości 250 000 zł

Działalność gospodarcza dochód 
– 102 195 zł, dieta radnego – 8 087 

zł  PIT 11A – 1 312 zł, PIT 40A – 15 
435 zł

Skoda Rapid rok prod. 
2014

Nie dotyczy

Marcin 
Wolny

35 000 
zł

Mieszkanie o pow. 69,56 m2 o wartości 202 
000 zł współwłasność,

PIT 37 – 62 226,17 zł
PIT 28 – 48 316,17 zł

dieta radnego – 7 840 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO 
S.A. - 202 000 zł

Oprac: DŚ
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Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje otwar-

te zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka w wieku szkolnym do lat 14. Zawo-
dy odbędą się dnia 11.06.2017r. Zapisy przy 

Restauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 
8.30-9.00. Uczestnik zawodów obowiązkowo 

ma mieć siatkę na przewowywanie złowionych 
ryb. 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Nie tylko żeglują, ale też dbają 

„KNAGA” 
remontuje pomost
W sobotę 3 czerwca, w ramach prac społecznych na rzecz 
klubu, członkowie „Knagi” wykonali remont pomostu wy-
mieniając zbutwiałe belki nośne oraz deski poszycia. 

Wymiana środkowej części 
pomostu (ca 7,0 mb) była ko-
nieczna, gdyż jego stan zagra-
żał bezpieczeństwu użytkow-
ników. Pomost po prostu już 
się rozpadał. Dlatego człon-
kowie klubu „Knaga” posta-

nowili sami zabrać się za jego 
naprawę. 

Zarząd Klubu dziękuje P. Mi-
rosławowi Sawickiemu za nieod-
płatne przekazanie belek 

nośnych niezbędnych do wyko-
nania remontu.

Inf. własne 

Janusz Łyjak wyraźnie  nadzoruje przebieg prac . Widoczna (po lewej) klatka to 
miejsce w którym Gmina przechowuje zabrany 2 lata temu Knadze przez burmi-
strza silnik do motorówki. Oczywiście silnik ten  generalnie tu  rdzewieje, a w klat-
ce znalazł się kilka tygodni temu tuż po zapytaniu  DN – jaki jest jego los?

Komandor (Jan Smolira) za to pracuje jak nie przymierzając  jakiś „majtek”. Obok 
Robert Słomski

Świętowali swój Jubileusz na ludowo 

Wesoła Ferajna skończyła 25 lat 
Jubileuszowym koncertem uświetniona została 25. rocznica istnienia zespołu śpiewacze-
go Wesoła Ferajna, który działa przy Nowogardzkim Domu Kultury. W wydarzeniu, które 
odbyło się w minioną sobotę, 3 czerwca, udział wzięli pracujący w NDK instruktorzy i ich 
podopieczni, ale także ludowe zespoły z całego regionu i zebrani na widowni goście. 

Wśród nich nie zabrakło miło-
śników ludowego grania Wesołej 
Ferajny i wszyscy, którzy w ciągu 
minionych 25 lat wspierali dzia-
łalność grupy kierowanej przez 
Barbarę Źróbek i kapelmistrza 
Aleksandra Śmigla. Barwne wido-
wisko przygotowane na Jubileusz 
Wesołej Ferajny, poprzedziła pre-
miera teledysku zespołu, nakrę-
conego przez członków pracowni 
filmowo-fotograficznej działają-
cej w NDK pod okiem Krzysztofa 
Kuźnickiego. Po filmie przyszedł 
czas na życzenia dla zespołu. Na 
widowni nie zabrakło byłej dyrek-
tor NDK, pani Mirosławy Przyby-
łek, a także Radnych Rady Miej-
skiej na czele z przewodniczącym 
Piotrem Słomskim, którzy wrę-
czyli Ferajnie ufundowany przez 
gminę czek z przeznaczeniem na 
nowe stroje dla zespołu. Życzenia 
Ferajnie składali także m.in.: Ka-
zimierz Ziemba, przewodniczą-
cy Rady Powiatu, ksiądz kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk, dyrekto-
rzy instytucji i placówek oświato-
wych, nowogardzcy przedsiębior-
cy, sołtysi i wielu innych przyja-
ciół i miłośników zespołu. Śpie-

wające życzenia złożyły zaproszo-
ne na uroczystość zespoły: zespół 
śpiewaczy STUCHOWIANKI ze 
Stuchowa, kapela ludowa WE-
ŁTYNIANKI z Wełtynia, zespół 
śpiewaczy LIPKA z Kobylanki, 
zespół ludowy STEPNICZANIE 
ze Stepnicy oraz KAPELA RY-
CHA z NDK.

Jubileuszowy program arty-
styczny przygotowany dla Weso-

łej Ferajny, zatytułowany został 
„Przez okrągły roczek” i odwoły-
wał się do polskiej tradycji i folk-
loru. Składały się na niego wy-
stępy instrumentalne, wokalne i 
prezentacje polskich tańców lu-
dowych przygotowane przez so-
listów i zespoły, na co dzień zaj-
mujące się formami, którym czę-
sto daleko do folkloru. Na scenie 
zaprezentowały się m.in. zespo-
ły:  MINI PALUCHY (instr. Bar-
bara Źródek), który wykonał wią-
zankę piosenek ludowych i zatań-
czył trojaka oraz śląskiego wal-
czyka; zespół tańca współczesne-
go MINI ANDEOR (instr. Urszu-
la Klimczak), zatańczył poloneza; 
zespół tańca współczesnego  AN-
DEOR  (instr. Urszula Klimczak), 
zatańczył taniec sobótkowy;  TE-
ATR TAŃCA FAN (instr. Ewa Paś, 
Regina Mąkowska),  zatańczył ku-
jawiaka oraz hiphopowy  FLESZ 
DANCE (instr. Agata Kubiak), za-
tańczył krakowiaka. Wokalnie i 
instrumentalnie występy wsparły 
zespoły KAPELA RYCHA i nowo 
powstały zespół wokalny MODE-
RATO. 

Na podstawie inf. z NDK opr. MS
Fot. NDK

Zespół Wesoła Ferajna podczas Jubileuszowego widowiska w NDK

OGłOSzeNie

Były też podziękowania i życzenia na 
zdjęciu od lewej Mirosława Przybyłek 
( była dyrektor NDK) i Piotr Słomski 
przewodniczący Rady Miejskiej

W dniu 3 czerwca 2017 r. 
odbył się Festyn z okazji Dnia 
Dziecka na Osiedlu Radosław. 

Organizatorzy wraz  
z mieszkańcami  osiedla 

składają podziękowania: 
Cukierni Marysieńka, Barbarze  
i Waldemarowi Pędziszczak,  
OSP Osina, Gmina Osina, 
Michałowi Wiatr, Agacie 

Malinowskiej, Czesławowi Ebert, 
Grzegorzowi Żyła, SM Radosław, 

SM Cisy, Arielowi Urbanek, 
Jerzemu Furmańczyk,  

Robertowi Grygowskiemu.
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Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

Ten to dopiero „uczony” człowiek jest!

Robert Czapla, burmistrz No-
wogardu, od AD 2010 do dzisiaj, 
posiada niebywałą ilość umiejęt-
ności. Nie tylko je posiada, ale wy-
zbywając się wszelkiego egoizmu 
(charakterystycznego dla wie-
lu innych próżnych osobników) 
ochoczo dzieli się swoimi talen-
tami z bliźnimi ucząc ich wytrwa-
le przy każdej okazji, jaka się tyl-
ko zdarzy. Na zdjęciu: burmistrz- 
nauczyciel podczas zajęć z adep-
tem aspirującym do bycia opera-
torem kosiarki ręcznej żyłkowej.  
Adept ma zakrytą twarz, aby na-
uczyciel nie wiedział, z kim ma 
do czynienia, co dodatkowo gwa-

rantuje bezstronność i sprawiedli-
wość nauczania i oceniania (wzo-
rem znanym z egzaminów matu-
ralnych). Z Lekcji, przeprowadza-
nych przez burmistrza dla celów 
metodycznych, sporządzana jest 
dokumentacja fotograficzna przez 
specjalnie w tym celu zatrudnio-
nego profesjonalnego fotografa 
(nie widać go, bo właśnie robi to 
zdjęcie).  W razie potrzeby przy-
gotowano też w Gminie naszej i 
wyposażono z pieniędzy gmin-
nych innego profesjonała, czy-
li operatora kamery wideo (odbył 
płatny kurs w TVP Warszawa).  

Przypomnijmy, że tylko ostat-

nio burmistrz „nauczał”: 
1. Robotników PKP, jak mają 

układać przejazdy kolejowe (Bat. 
Chłopskich).

2. Uczniów ZSP zaś zaprosił do 
Urzędu i zapoznał ich z mądro-
ściowym katalogiem samorzą-
dowego urzędnika, (który ponoć 
osobiście opracował).

3. Co sesja upomina przewod-
niczącego Rady Piotra Słomskiego 
w zakresie sposobu prowadzenie 
obrad Rady Miejskiej. Ostatnio 
jednak się obraził, bo przewodni-
czący mimo wysiłków nauczycie-
la nie słucha go i prowadzi obrady 
po swojemu.

4. Pozostało więc burmistrzowi 
tutaj na pocieszenie uczenie rad-
nych SLD, jak mają głosować – 
jak głosujemy? Pyta go w trakcie 
ostatnich obrad znana radna SLD 
– teraz np. „za” odpowiada bur-
mistrz.  Oczywiście radna nie pyta 
już, dlaczego?

5. Zapragnął nauczać też dy-
rektora szpitala w Goleniowie, 
„jak się to robi”, czyli jak się szpi-
tal prowadzi. Wysłał w tym celu 
stosowne podanie, które nie wie-
dzieć dlaczego nazwał listem 
otwartym.  Podanie pozostawiono 
na razie bez odpowiedzi, ale przyj-
dzie pewno moment, że przylecą 
tutaj jednak szukając w beznadziei 
ratunku u naszego specjalisty od 
wszystkiego. 

6. Do dzisiaj gospodynie w 

Maszkowie pamiętają (jakby mo-
gły zapomnieć), jak burmistrz 
uczył je lepić pierogi Tej histo-
rycznej lekcji udzielił podczas 
pewnej wiejskiej imprezy.

7. Mamom zgromadzonym na 
placu zabaw oddawanym właśnie 
do użytku przy ulicy Racibora 
udzielił praktycznego instruktażu 
z zakresu bezpiecznego korzysta-
nia z nowoczesnych urządzeń, de-
monstrując najbardziej praktycz-
ny sposób podtrzymywania swo-
ich pociech 

Jak już wspomnieliśmy boga-
ta dokumentacja tych wszystkich 
wykładów (a wspomnieliśmy za-
ledwie o niewielkiej części z nich) 
znajduje się zabezpieczona po 
wsze czasy w archiwach miejskich.     

Red.

Takie obrazki w gminie Osina 

Zamiast rzeczki wysypisko  
Sporym rozczarowaniem zakończyła się krajoznawcza wyprawa do gminy Osina, w jaką 
udał się jeden z naszych czytelników – mieszkaniec Nowogardu. 

Mężczyzna wraz ze swo-
ją małżonką, podróżując po 
gminie Osina, zatrzymał się 
przy mostku na rzeczce Pile-
sza, na drodze do Krzywic (je-
den z dopływów rzeki Stepni-
ca). To, co tam ujrzał wprawi-
ło go w osłupienie. Rzeczka w 
tym miejscu przypomina ra-
czej pływające wysypisko, niż 
wodny kanał. 

- Z jednej strony poziom 
rzeczki jest podniesiony, bo jest 
zapchana mułem, roślinno-
ścią i śmieciami. Gmina Osi-
na jawi się, jako gmina ekolo-
giczna, ale coś chyba w tym te-
macie szwankuje- mówi nam 
czytelnik, który dostarczył do 
redakcji zdjęcia zamiecionej 
rzeczki. 

Zdjęcia oczywiście publiku-
jemy przy tekście z nadzieją, 
że władze gminy Osina podej-
mą w tej sprawie odpowied-

nie kroki. Wszak przez kilka 
najbliższych miesięcy pogoda 
będzie sprzyjała miłośnikom 
krajoznawczych wypraw po 
naszym terenie, toteż szkoda, 

aby niewielka i pięknie poło-
żona rzeczka, zamiast zachę-
cać turystów, Osinie przynosi-
ła tak złą reklamę. 

MS

Tak wygląda rzeka Pilesza- zdjęcie wykonane na drodze do Krzywic.

OGłOSzeNie

Szerzej, szerzej i do przodu... Burmistrz w trakcie udzielania instruktażu
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ReKLaMa

Komunia Święta w Kościele pw. św. R. Kalinowskiego
W minioną niedzielę, 4 czerwca, w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Jana Pawła II, sakrament Pierwszej Komunii Świętej przyjęło 42 dzieci- 
uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3. 

Uroczystą Mszę Św. odpra-
wił ks. Krystian Dylewski. Była 
to pierwsza tura dzieci z terenu 
tej parafii, które przyjęły Komu-
nię Świętą. Za tydzień, tj. 6 czerw-
ca, do sakramentu tego przystąpi 
druga grupa dzieci, tym razem ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

Przypomnijmy, że w pozosta-
łych dwóch nowogardzkich pa-
rafiach, tj. Wniebowzięcia NMP 
oraz Matki Bożej Różańcowej, Ko-
munie Święte odbyły się w maju. 

MS
Fot. Studio Foto Expres Sławomir 

Serafin
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Dzień Dziecka w gminie Nowogard
Wiktor Budzich został 
Komendantem Komisariatu 
Policji w Nowogardzie
W dniu 1 czerwca 2017 r, uczeń Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie, Wiktor Budzich został Komendantem Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie. Laureat IX edycji konkur-
su „O Fotel Komendanta” przygotował pracę plastyczną pt. 
„Dzielnicowy w moich oczach”, której celem było przedsta-
wienie sylwetki policjanta dzielnicowego. 

Zgodnie z przygotowanym 
planem dnia, służbę rozpoczął 
o godzinie 7:15. W towarzy-
stwie „zastępcy” podinsp. Mał-
gorzaty Figury, spędził emocjo-
nujący dzień, pełen wrażeń i 
niespodzianek, który tak opisał: 

„1 czerwca 2017r. pełniłem 
funkcję Komendanta na Komi-
sariacie Policji w Nowogardzie. 
Wyróżnienie to zawdzięczam 
wygranej w konkursie plastycz-
nym pt. „Dzielnicowy w moich 
oczach”, w którym główną na-
grodą było jednodniowe objęcie 
stanowiska Komendanta. Pod-
czas wizyty dowiedziałem się, 
jak wygląda praca Komendanta 
i jaki jest zakres jego obowiąz-
ków. 

Na Komisariat dotarłem o go-
dzinie 7:15, po czym wziąłem 
udział w odprawie Policjantów. 
Następnie przejąłem odpowie-
dzialność za odprawę kierowni-
czą, w trakcie której miała miej-
sce telekonferencja z Komendan-

tem Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie, odprawianie 
służby dyżurnej oraz dekretowa-
nie poczty.

Po wykonanych zadaniach 
miałem czas na zapoznanie się z 
jednostką. Obejrzałem dokład-
nie sprzęt oraz wyposażenie. A 
podczas kolejnych instrukcji do-
wiedziałem się, czym zajmuje 
się Policjant Dyżurny, mogłem 
także wziąć udział w patrolu 
Ogniwa Patrolowo Interwencyj-
nego. Wszystkie działania były 
niezwykle ciekawe. 

O godzinie 10:30 zameldo-
wałem się na Komendzie Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 
Tam również mogłem przyjrzeć 
się różnym rodzajom sprzętów i 
ekwipunków policyjnych. Wszy-
scy pracownicy byli bardzo życz-
liwi i chętnie opowiadali o swo-
jej pracy. 

Po powrocie na Komisariat 
Policji w Nowogardzie otrzyma-
łem wiele niespodzianek w po-
staci pamiątkowych nagród rze-
czowych. Gdy mój dzień na sta-
nowisku Komendanta dobiegł 
końca, Policjanci odwieźli mnie 
do szkoły, gdzie zrobiliśmy kil-
ka wspólnych zdjęć i pożegnali-
śmy się. 

To był wyjątkowy i niezapo-
mniany Dzień Dziecka, za któ-
ry dziękuję wszystkim pracowni-
kom Policji. Od zawsze marzy-
łem, by zostać Policjantem, a ta 
przygoda z pewnością zachęciła 
mnie do realizacji tego celu”. 

Inf. własna

Nowy komendant w czasie porannej odprawy

SOSW na wesoło i sportowo 
„Czy wiesz ,co należy jeść?” było też o zdrowym żywieniu i pierwszej pomocy. W dniu 1 
czerwca 2017r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie odbyły się obchody 
Dnia Dziecka. Samorząd Uczniowski z opiekunami przy wsparciu Stowarzyszenia „NASZE 
SZANSE” zorganizował szereg atrakcji dla naszych wychowanków. 

Impreza rozpoczęła się od po-
witania przez Panią Dyrek-
tor Joannę Wardzińską wszyst-
kich uczniów, pani dietetyk Zo-
fii Gwiazdowskiej oraz pani pie-
lęgniarki Lidii Bogus. Następnie 
uczniowie z młodszej grupy wie-
kowej uczestniczyli w pokazie 
prezentacji multimedialnej w ra-
mach projektu gimnazjalnego kl. 
II pt. „Czy wiesz ,co należy jeść?” 
oraz odbyła się recytacja wierszy. 
Pani dietetyk przygotowała rów-
nież prezentację multimedialną 
dla uczniów ze szkoły podstawo-
wej o zdrowym odżywianiu.  Nasi 
najmłodsi uczniowie wzięli udział 
w pogadance i konkursach przy-
gotowanych przez panią dietetyk.  
Nagrody ufundowała pani Zofia 
Gwiazdowska. 

W tym samym czasie na boisku 
szkolnym odbywały się zawody 
sportowe w 3 kategoriach wieko-
wych prowadzone przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego. 

Na stoisku w holu szkoły 
uczniowie Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej przygotowywali świeżo 
wyciskane soki z różnych owoców 

i warzyw, była to wielowitamino-
wa degustacja dla każdego. W ra-
mach projektu gimnazjalnego, 
uczniowie z klasy II Gim. rozda-
wali pięknie przygotowane, czer-
wone jabłuszka.

W drugiej części holu na wy-
dzielonym stanowisku był punkt 
informacji medycznej, w któ-
rym  pani pielęgniarka Lidia Bo-
gus przeprowadzała szkolenia z 
pierwszej pomocy na fantomie  
oraz mierzyła ciśnienie chętnym  
uczestnikom Dnia  Dziecka. Naj-
bardziej aktywne dzieci otrzyma-
ły drobne upominki od pani pie-
lęgniarki.

Następną atrakcją dla uczniów 
naszego ośrodka był konkurs 
dla najmłodszych klas, „Co to 
za smak?” Dzieci z zamknięty-
mi oczami próbowały zgadywać, 
jaki owoc lub warzywo otrzyma-
li do zjedzenia.  Zabawa była do-
skonała.

Po zakończeniu konkursów i 
prezentacji wszyscy udali się na 
grochówkę i smaczne kiełbaski z 
grilla. Gdy wszyscy już się naje-
dli, okazało się, że to nie koniec 

niespodzianek. Na deser były cia-
steczka ufundowane przez Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy Danuta 
i Tadeusz Stępień, a dzięki uprzej-
mości firmy Lodos Krystyna Sa-
chryń dla wszystkich uczniów 
były pyszne lody, za co składamy 
ogromne podziękowania. Dzię-
kujemy również pani dietetyk Zo-
fii Gwiazdowskiej oraz pani pielę-
gniarce Lidii Bogus.

Inf. własna

Rodzinnie  w Przedszkolu nr 1
 Dzień Dziecka to najbardziej oczekiwane przez maluchy święto. To właśnie wtedy nasze 
przedszkole rano zorganizowało dla najmłodszych zabawę z mnóstwem atrakcji, zaś po go-
dzinie 15:00, zorganizowany został Festyn Rodzinny, który jest okazją do podkreślenia roli 
i znaczenia rodziny.

Tuż po śniadaniu dla najmłod-
szych czekało w ogrodzie przed-
szkolnym wiele niespodzianek. 
Uroczystość rozpoczęła się pre-
zentacją piosenki „kaczka dzi-
waczka” w wykonaniu rodziców 
z grupy wiewiórek. Po występie 
przyszedł czas na wesołe tańce i 
zabawy z uśmiechem na ustach. 
Dzieci w radosnej atmosferze bra-
ły udział we wszystkich konkur-
sach zorganizowanych jako prze-

rywniki.
 Na koniec zabaw dzieci robi-

ły ogromne bańki mydlane i ma-
lowały na folii farbami. Zadba-
no również o słodkie co nieco dla 
małych – największym powodze-
niem cieszyła się wata cukrowa, 
której dzieci pochłonęły ogrom-
ne ilości.

Wszystkie dzieci uczestniczące 
w imprezie zostały obdarowane 
drobnymi upominkami. Dodat-

kowo na pamiątkę tego pełnego 
wrażeń dnia przedszkolaki otrzy-
mały medale, na których widniał 
symbol przedszkola. Nie co dzień 
zdarzają się takie atrakcje. Dzie-
ci trochę zmęczone, ale bardzo 
szczęśliwe wróciły do przedszko-
la na obiad.

Po południu w ogrodzie przed-
szkolnym odbył się Festyn Ro-
dzinny. Dzieci wraz z rodzicami 
brały udział w wielu konkuren-
cjach, największym zainteresowa-
niem była gra dzieci kontra rodzi-
ce w „dwa ognie”. Przedszkolaki 
mogły skorzystać z wielu atrakcji, 
tj.: face painting- malowanie twa-
rzy, wplatania warkoczyków, za-
mykania w bańce mydlanej oraz 
pokazu baniek mydlanych, który 
cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem. Do dyspozycji uczestni-
ków były bogato zaopatrzone sto-
iska z domowymi ciastami, napo-
jami, kiełbaskami i wieloma inny-
mi atrakcjami.

Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów za wsparcie w organi-
zacji Dnia Dziecka.

Inf. własneWiktor Budzich w fotelu komendanta 
nowogardzkiej policji
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W SP nr 3

Święto Szkoły na sportowo 
Święto Szkoły jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej społeczności szkolnej. W piątek, 02 czerwca 2017 r, Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła swo-
je święto.

 Uroczystości rozpoczęły się 
apelem. Po uroczystym otwarciu 
święta Szkoły Podstawowej nr 3 
wszyscy udali się na boisko spor-
towe ORLIK, gdzie odbyły się za-

wody sportowe i wspólny aerobic, 
w których uczestniczyli uczniowie 
wszystkich klas wraz z nauczycie-
lami i rodzicami. Po zakończe-
niu sportowych zmagań wszyscy 

uczestnicy zawodów udali się pod 
budynek szkolny, gdzie na boisku 
i na placu zabaw odbyła się zaba-
wa przy dźwiękach muzyki dysko-
tekowej. Na wszystkich uczniów i 
uczestników czekała zdrowa żyw-
ność przygotowana przez uczniów 
szkoły, przepyszne kiełbaski na 
grillach lub upieczone na ogni-
sku oraz gorąca grochówka, któ-
rą zorganizowała Rada Rodziców 
SP nr 3. 

W czasie święta szkoły 
zorganizowanych zostało kilka 
atrakcji i niespodzianek dla 
uczniów:

- festyn związany z ogólnopol-
skim projektem „Czas na zdrowie”, 
którego celem jest promocja zdro-

wego odżywiania, żywności eko-
logicznej i aktywności fizycznej 
(Fundacja BOŚ)

- pokaz sportowy uczniów sek-
cji brazylijskiego Jiu-jitsu pod kie-
runkiem instruktora p. Dawida 
Kędziora ( BJJ Panther Nowogard)

- turniej szachowy koła szacho-
wego przy SP nr 3 

- występ taneczny szkolnej ze-
rówki 

- zamki do skakania, dyskoteka i 
malowanie twarzy

Wspólna zabawa to doskona-
ły czas integracji całej społeczno-
ści szkolnej, uśmiech i zadowole-
nie na twarzach naszych uczniów 
świadczyły o tym, że bawili się 
oni doskonale. Mamy nadzieję, 

że za rok też dopisze nam dobry 
humor i piękna pogoda. W imie-
niu nauczycieli i uczniów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim rodzi-
com, którzy chętnie włączyli się w 
przygotowanie naszej uroczysto-
ści. Dziękujemy serdecznie Radzie 
Rodziców, która zafundowała nam 
atrakcje w postaci kilku zjeżdżal-
ni i grochówki w tym sportowo – 
świątecznym dniu. Do zobaczenia 
za rok!!!

W uroczystościach SP nr 3 bra-
li udział zacni goście  w tym olim-
pijka – p. Ewa Durska(Przyjaciel 
Szkoły), Zawodnik Sandra SPA 
Pogoń Szczecin p. Mateusz Za-
remba (Absolwent SP nr 3 Nowo-
gard).                                  Opr. red. 

Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2 

Konkurs ortograficzny 
We wtorek, 30 maja, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się konkurs ortogra-
ficzny pod nazwą „Mistrz ortografii klas II”. 

Celem konkursu było rozbudze-
nie u uczniów potrzeby starannego 
i poprawnego pisania oraz dodat-
kowe zdopingowanie do systema-
tycznej pracy.

W ortograficznych potyczkach 
wzięli udział uczniowie czterech 
szkół z naszej gminy: SP ze Strzele-
wa, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 4 z No-
wogardu.

Zadania konkursowe były zróż-
nicowane. Uczestnicy pisali dyk-
tando, uzupełniali teksty z lukami 
oraz rozwiązywali zagadki i rebusy. 

Najlepiej wypadł, zdobywając 
pierwsze miejsce Stanisław Świę-
cicki ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Drugie miejsce zajęła Patrycja Chi-
niewicz ze Szkoły Podstawowej nr 
4. Na miejscu trzecim uplasowała 
się Julia Kotowicz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3.

Konkurs przebiegał w bardzo 
miłej atmosferze. Zaangażowanie 

uczestników dowiodło, że ortogra-
fia nie jest taka straszna, że można 
ją nawet polubić.

Organizatorzy konkursu p. Iza-

bela Płaczek i p. Krystyna Gra-
dzik serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom 
za przybycie.

„Spotkanie po raz 15”!
Dnia 31.05.2017 r odbyła się XV edycja gminnego konkur-
su przyrodniczo-ekologicznego dla klas III „Chcę, aby na 
moim niebie było Słońce”.

Celem konkursu jest kształto-
wanie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci, podniesienie świado-
mości ekologicznej, kształtowanie 
właściwych postaw wobec środowi-
ska naturalnego.

Uczniowie pracowali w 2-oso-
bowych grupach. Każda druży-
na wykazała się bardzo dużą wie-
dzą. Uczniowie brali udział w 10 
konkurencjach. Najpierw odbył się 
Quiz, później zadanie „Prawda czy 
fałsz”. Drużyny rozwiązywały róż-
ne karty pracy: „Owady na trzy li-
tery”, „Połącz rodzinę”, ”Kto to zro-
bił”, „Rebusowe zoo”, ”Ryby i zwie-
rzęta wodne”. Dużą atrakcją była 
krzyżówka „Co wiesz o owadach” i 
zadanie pt.”Odgłosy”. W konkursie 
brało udział 6 szkół:

I miejsce zajęła SP nr 3
II miejsce zajęła SP nr 4
III miejsce zajęła SP nr 2

Organizatorki konkursu p. Ur-
szula Zajda i p. Marzenna Florczak 
dziękują wszystkim uczniom bio-
rącym udział w konkursie oraz ich 
nauczycielom za przybycie na kon-
kurs. Do zobaczenia za rok!

Inf. własne 

Uczesnicy konkursu i ich opiekunowie.

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu ortograficznego

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu i ich opiekunów

Zwycięzcy konkursu ekologicznego
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Gimnazjum nr 3 

„Mówię i piszę poprawnie” po raz piąty
Już piąty raz uczniowie nowogardzkich gimnazjów wzięli udział w Międzyszkolnym Kon-
kursie Polonistycznym „Mówię i piszę poprawnie”. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 3 w 
Nowogardzie, a jego organizatorką była Magdalena Dawidowska.

Konkurs składał się z trzech eta-
pów. W pierwszym gimnazjaliści 
rozwiązywali test, który sprawdzał 
ich ogólną wiedzę z zakresu znajo-
mości poprawnej polszczyzny. Na-
stępnie uczniowie musieli przere-
dagować artykuł z jednej z popu-

larnych ogólnopolskich gazet. Na 
koniec poprawiali błędy zawarte w 
tekście.

Najlepiej z zadaniami poradzi-
ła sobie Maria Korszeń z Gimna-
zjum nr 2. Tuż za nią znalazły się: 
Iza Abagyan z Gimnazjum nr 1 i 

Maja Kowalska z Gimnazjum nr 
2. Trzecie miejsce zajął Radosław 
Kędzierski z Gimnazjum nr 1.

Organizator dziękuje Celowe-
mu Związkowi Gmin RXX-I za 
ufundowanie nagród w konkursie.

Inf. Własne 

Uczestnicy i laureaci konkursu

Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej 
„Szuwary 2017”
Kolejny, VII Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary ” od-
będzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku (sobota), o godz. 
16:00, na Plaży Miejskiej w Nowogardzie. Organizatorem 
Przeglądu jest Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie 
przy wsparciu finansowym licznej grupy sponsorów. 

Koordynatorem Przeglą-
du jest sekretarz klubu Ma-
rian Szpilkowski,  tel. 601-332-
493, e-mail: klub@knaga.no-
wogard.eu

Zapraszamy wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w 
Przeglądzie.

Regulamin Przeglądu oraz 
karta zgłoszenia do pobrania 
na stronie www.knaga.nowo-
gard.eu

inauguracja połączenia na grecką wyspę Korfu

 W tym roku będzie ponad 500 
tys. pasażerów 
31 maja 2017 roku, w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów odbyła się inauguracja nowego, 
wakacyjnego połączenia czarterowego. Tym razem na grecką wyspę Korfu.

Dzięki biuru podróży Itaka, 
mieszkańcy naszego regionu mogą 
w każdą środę wylecieć na pięk-
ną,  grecką wyspę Korfu. Dodatko-
wo, z racji tego, iż wyspa ta znajdu-
je się w pobliżu Albanii, osoby ko-
rzystające z tego połączenia, często 
swój pobyt realizują właśnie w tym 
kraju – powiedział  Krzysztof Do-
magalski Rzecznik Prasowy Por-
tu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Dla szczecińskiego lotniska, ten 
dzień był powodem do podwój-
nego święta. W maju Port Lot-

niczy Szczecin-Goleniów obsłu-
żył 52.992 Pasażerów, co stanowi 
wzrost do maja 2016 roku o 22,6 
%. Wynik ten, jest najlepszym 
osiągnięciem lotniska w całej jego 
historii. Również wynik osiągnię-
ty za pierwsze pięć miesięcy 2017 
roku napawa optymizmem. W 
okresie od stycznia do maja ob-
służonych zostało 209.124 Pasa-
żerów (wzrost o 18,9 %).

  Najbardziej cieszy nas fakt, iż 
wpływ na tak dobre wyniki, oprócz 
nowych połączeń, mają wskaźni-

ki wypełniania samolotów korzy-
stających ze szczecińskiego lotni-
ska. Poziom ich obłożenia bardzo 
często przekracza 90 - 95 %  - do-
dał   Krzysztof Domagalski. 

Dodatkowo, w sezonie letnim, 
w ramach siatki połączeń czarte-
rowych biuro podróży Itaka ofe-
ruje połączenia  na Kretę, nato-
miast za pośrednictwem biura 
podróży Rainbow Tours będzie-
my mogli wypoczywać w  Chor-
wacji, Czarnogórze oraz Bo-
śni i Hercegowinie. A od listopa-
da 2017 roku, dzięki linii Ryana-
ir, ze szczecińskiego lotniska bę-
dziemy mogli polecieć do  Edyn-
burga.

Wszystkie te informacje, po-
zwalają przypuszczać, że cały 
2017 rok zakończy się ilością ob-
służonych pasażerów na poziomie 
580-600.000, co będzie stanowi-
ło kolejny rekord w historii Por-
tu Lotniczego Szczecin-Goleniów 
imienia NSZZ Solidarność.  

 Elwira Borecka (Postrożna)
Marketing Department

Pasażerowie pierwszego czarteru na grecką wyspę Korfu (polskiej linii Enter Air)

04.06.1993r.

Smrodliwe życie w cieniu oczyszczalni
W środę, na prośbę miesz-

kańców zamieszkujących w 
pobliżu oczyszczalni ścieków 
(ul. Zamkowa) odbyło się spo-
tkanie w Ratuszu z władza-
mi miasta. W połowie lat 70-
tych przy końcu ulicy Zam-
kowej wybudowano oczysz-
czalnię ścieków miejskich, do 
której była podłączona kanali-
zacja ściekowa prawie całego, 
wtedy jeszcze nie tak dużego 
miasta jak teraz. Nowa władza 
dostała w prezencie zdekapita-
lizowaną, o przestarzałej tech-
nologii, nadającą się do roz-
biórki oczyszczalnię miejskich 
ścieków. Ktoś razem z oczysz-
czalnią pozostawił nierozwią-
zane problemy jej pobliskich 
mieszkańców. Oczyszczal-
nię wybudowano w sąsiedz-
twie starych domków jedno-
rodzinnych, które są prywatną 
własnością ludzi. Wokół każ-
dej oczyszczalni istnieje stre-
fa sanitarna. Jej szerokość jest 
różna, tutaj wynosi 350 me-
trów. W tym przypadku dom-
ki znalazły się w obszarze tej 
strefy. Najbliższy leży w odle-
głości 60 metrów. A więc już 

przy budowie tego obiektu po-
pełniono zasadniczy błąd. Ale 
jak już mówiłem – wtedy czło-
wiek nie liczył się, stawiano 
na masy. Ogromne pojemni-
ki służące do oczyszczania nie 
posiadają przykryw. Zimą i la-
tem smrodliwe opary unoszą 
się do góry i przenikają domy. 
W 1986 roku ówczesne władze 
wydały zakaz budowy lub roz-
budowy na tym terenie. Dom-
ki są małe i ciasne.  Przy obec-
nych przepisach prawnych nie 
można ich powiększyć. Swoje 
prośby o zmniejszenie uciąż-
liwości obiektu zaczęli skła-
dać już pod koniec lat osiem-
dziesiątych. Co roku sytuacja 
się pogarsza. Dlatego odby-
ło się to spotkanie w Ratuszu, 
które jeden z zainteresowa-
nych nazwał pierwszym prze-
jawem innego podejścia władz 
do tych spraw. Burmistrz 
przedstawił plan modernizacji 
oczyszczalni ścieków na sumę 
30 miliardów złotych. Miesz-
kańcy mają złożyć propozycję, 
na co ewentualnie chcieliby się 
zamienić.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:
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Pomorzanin wygrywa z Tanowią

Nareszcie skuteczni
W sobotę (3 czerwca), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzani-
na podejmowali walczącą o utrzymanie Tanowię Tanowo. Nowogardzianie nie dali rywa-
lom taryfy ulgowej i choć grali już w zasadzie o „pietruszkę”, zachowali się fair-play wobec 
innych drużyn walczących o utrzymanie i pokonali Tanowię 4:2. 

Pomorzanin Nowogard – Tanowia Tanowo 4:2 (3:1)
Gole: Maciej Grzejszczak (20’, 30’), Kacper Kozioł (40’), Kacper Litwin (70’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Paweł Królik, Natan 

Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski (c), Do-
minik Wawrzyniak – Kacper Litwin (Mateusz Lasocki), Kacper Kozioł (Rafał Listkiewicz).

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
28. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sparta Gryfice  4:2
Iskierka Szczecin – Orzeł Łożnica   4:1
Mewa Resko – Masovia Maszewo   3:0
Sarmata Dobra – Wicher Brojce   0:2
Flota Świnoujście – Odrzanka Radziszewo  11:0
Pomorzanin Nowogard – Tanowia Tanowo 4:2
Pomorzanin Krąpiel – Promień Mosty  0:4
Zootechnik Kołbacz – Błękitni Trzygłów  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 28 77 142 22 25 2 1
2 Wicher Brojce 28 70 84 28 22 4 2
3 Mewa Resko 28 61 66 30 20 1 7
4 Masovia Maszewo 28 56 84 49 17 5 6
5 Błękitni Trzygłów 28 47 74 56 14 5 9
6 Sparta Gryfice 28 47 55 49 15 2 11
7 Promień Mosty 28 45 68 66 14 3 11
8 Iskierka Szczecin 28 43 81 41 12 7 9
9 Pomorzanin Nowogard 28 37 44 47 11 4 13
10 Sarmata Dobra 28 30 41 66 9 3 16
11 Ehrle Dobra Szczecińska 28 30 55 78 8 6 14
12 Orzeł Łożnica 28 25 37 74 8 1 19
13 Odrzanka Radziszewo 28 23 39 80 6 5 17
14 Tanowia Tanowo 28 18 46 88 4 6 18
15 Pomorzanin Krąpiel 28 17 30 113 5 2 21
16 Zootechnik Kołbacz 28 16 33 92 4 4 20

Przed tym spotkaniem informo-
waliśmy o sytuacji w tabeli, któ-
ra nie przedstawia się zbyt dobrze 
dla sobotnich rywali Pomorzani-
na. Nowogardzianie mogli swo-
im zwycięstwem odebrać Tanowii 
szansę na utrzymanie. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego zacho-
wali się fair-play wobec innych za-
grożonych drużyn i „nie odpuści-
li” piłkarzom z Tanowa. Co praw-
da, to goście objęli prowadzenie. 
W 12. minucie meczu po idealnym 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego, 
zawodnik gości zdobył pierwszego 
gola dla swojego zespołu. Nowo-
gardzianie pomimo straty gola nie 
zrazili się i wciąż atakowali Tano-

wię. Przyniosło to efekt w 20. mi-
nucie spotkania. Wówczas Maciej 
Grzejszczak po ładnej akcji otrzy-
mał podanie w okolicach narożni-
ka pola karnego. Pomocnik Pomo-
rzanina nie zastanawiał się długo i 
technicznie uderzył prawą nogą po 
długim słupku bramki rywali. Fut-
bolówka zakręciła „rogala” i zdjęła 
pajęczynę z okienka. Dziesięć mi-
nut później ten sam piłkarz popi-
sał się kolejnym pięknym strza-
łem. Maciej Grzejszczak otrzymał 
podanie spod linii końcowej bo-
iska na 15 metr od bramki Tano-
wii. Zawodnik z Nowogardu huk-
nął tym razem z lewej nogi, zdo-
bywając swojego drugiego gola. W 

30. minucie było już 3:1. Na rajd 
zdecydował się Marcin Skórniew-
ski, który wbiegł między obrońców 
gości, po czym wypatrzył niepil-
nowanego Kacpra Kozioła, które-
go uruchomił prostopadłym poda-
niem. Młody napastnik Pomorza-
nina w swoim stylu uciekł obroń-
com, minął bramkarza i skiero-
wał piłkę do pustej bramki, strze-
lając swojego pierwszego gola w 
seniorskiej drużynie. Po zmianie 
stron obraz gry wciąż się nie zmie-
niał. Tanowia najwyraźniej była już 
pogodzona ze swoim losem, a no-
wogardzianie polowali na kolej-
ne bramki. Udało się strzelić jesz-
cze jednego gola. Autorem trafienia 
był kolejny młody zdolny piłkarz z 
Nowogardu – Kacper Litwin, któ-
ry w 70. minucie precyzyjnie ude-
rzył z okolic szesnastki. Pomorza-
nin nie ustrzegł się drugiego błędu 
przy stałym fragmencie gry. W 77. 
minucie goście wykonywali kolej-
ny rzut rożny, po którym doszło do 
zamieszania w polu karnym, a za-
słonięty przez rywali Kornel Pęka-
la był bezsilny wobec strzału z bli-
skiej odległości. Warto odnotować 
również, że miejsce miał kolejny 
debiut młodego piłkarza. Tym ra-

zem w seniorskiej drużynie swoje 
pierwsze minuty rozegrał Mateusz 
Lasocki, urodzony 10 październi-

ka 2000 roku. Mateusz Lasocki po-
jawił się na placu gry w 80. minu-
cie, zmieniając Kacpra Litwina. Ta-
nowia choć przegrała, utrzymała 
swoje 14. miejsce w ligowej tabe-
li, gdyż zwycięstw nie zanotowały 
zespoły Pomorzanina Krąpiel oraz 
Zootechnika Kołbacz. Mimo tego, 
wciąż nie wiadomo, czy z ligi spad-
ną tylko dwa zespoły, czy też jak to 
bywało w poprzednich sezonach, 
grono spadkowiczów zostanie po-
większone. Tak czy inaczej Pomo-
rzanin z duchem sportu rozegrał 
swój mecz z zagrożonym zespołem 
i choćby za to, należą się nowogar-
dzianom największe brawa. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

W sobotę urodzony w 2000 roku Mate-
usz Lasocki zadebiutował w seniorskiej 
drużynie

Wysłużone boisko niebawem odpocznie…

Pomorzanin poprawia stan murawy
Boisko nr 1, czyli to główne, na którym rozgrywane są ligowe spotkania, od wielu lat znaj-
duje się w opłakanym stanie. Miejmy nadzieję, że po zakończeniu rozgrywek ligowych, wła-
dze klubu zdołają odświeżyć murawę. 

Każdy, kto choć przez chwi-
lę miał okazję pobiegać w upal-
ny dzień po głównym boisku sta-
dionu miejskiego wie, że nie jest 
to wielką przyjemnością. W po-
wietrzu unoszą się tumany kurzu, 
a murawa jest dosłownie spieczo-
na i wysuszona przez palące słoń-
ce. Trudno poprawić stan boiska 
w trakcie sezonu, jednak do koń-
ca rozgrywek pozostało już nie-
wiele czasu i teraz władze klubu 
mają okazję na dobre zająć się na-
prawą stanu murawy. Prezes Po-
morzanina zapewnia, że murawa 
już jest w lepszym stanie, aniże-
li bywało to w minionych latach. 
– Murawa na boisku nr 1 jest w 
coraz lepszym stanie. W tamtym 

roku była intensywnie wałowana i 
koszona. W tym roku dodatkowo 
użyliśmy większej ilości nawozów 
i ograniczyliśmy liczbę zajęć – in-

formuje prezes Marcin Skórniew-
ski. Pozostaje wierzyć, że przynie-
sie to pożądany efekt… 

KR

Prezenty Pomorzanina z okazji 
Dnia Dziecka

Rozdali worki na 
sprzęt sportowy
Pomorzanin Nowogard pamiętał o swoich najmłodszych pił-
karzach i z okazji Dnia Dziecka, przekazał swoim podopiecz-
nym drobne upominki. 

Najmłodsi piłkarze Pomo-
rzanina Nowogard otrzy-
mali od klubu drobne pre-
zenty z okazji Dnia Dziec-
ka. Nowogardzki klub za-
kupił 100 worków na sprzęt 
sportowy, które trafiły do 
adeptów piłki nożnej. Mała 
rzecz, a z pewnością ucie-
szyła młodych piłkarzy…

KR 
Pomorzanin rozpoczyna prace nad poprawą stanu murawy

Najmłodsi piłkarze Pomorzanina 
otrzymali w prezencie sportowe worki

Piłkarze Pomorzanina z Tanowią zagrali w nowych strojach ufundowanych przez 
Gospodarstwo Rolne Visonex
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

aTeRiMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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OGłO Sze Nia drob ne

ReKLaMa

FiRMa OKNO Nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NieRUCHOMOŚCi

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość poło-
żona przy lesie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 
300 mkw. z ogrodem 2500 mkw. 
Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam 4ha ziemi Grabin. 731 
026 406 

•  Sprzedam działkę o pow. 0.29 
arów 9 km od Nowogardu media 
przy działce, Cena 31000. Tel. 669 
517 975

• Do wynajęcia mieszkanie dla 
trzech osób z Ukrainy. 695 251 802 

• Sprzedam działkę 6348 m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.Tel. 
730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierz-
bięcinie 66.3 m2 bezczynszowe, 
docieplone + garaż. 669 716  872

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we Radosław.691 621 141

• Do wynajęcia lokal – usługi han-
del-biuro. Ul. Dąbrowszczaków 
23. 695 209 162 

• Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkania 2 lub 3pokojowego. 
515 756 022

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie z balkonem 60 m2 w Nowogar-

dzie ul. Boh. Warszawy. 660 143 
170 

• Kwatery dla firmy 7 osób. 601 448 
218

• Sprzedam NOWE działki budowla-
ne 20 arów, prąd na działce. 2 km 
od centrum Nowogardu. Teren pod-
miejski. 662 097 982 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie dwa pokoje IV piętro 150 tys. 
662 097 982 

• Sprzedam pół domku parter z ga-
rażem ogródkiem w Nowogardzie 
lub zamienię na 2 pokoje do 1 pię-
tra. Tel 517 847 782 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, 
Nowogard. 697 119 238 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje z 
kuchnią 66,30 m2 parter garaż, Po-
niatowskiego. 601 574 338 

• Dół domu 85 m2, budynek usłu-
gowy 20m2, garaż z nadbudówką, 
67% udziału we własności – zamie-
nię na 3 pokoje w bloku lub sprze-
dam. 699 268 478 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. Tel. 788 205 378 

• Zamienie trzypokojowe w bloku na 
kawalerkę do II piętra. 603 927 160 

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
o pow. 100m2 w Nowogardzie. 605 
336 228 

• Wynajmę firmie 8 miejsc noclego-
wych. Tel. 609 245 816 

• Do wynajęcia kawalerka centrum 
Nowogardu. 608 659 566 

• Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

• Sprzedam ziemię rolną, działka nr 
183 GRABIN. 731 026 406 

MOTORYzaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 
1.1 i chłodnicę do lublina. Tel. 88 
73 15 312

• Sprzedam rover 216 si rok produk-
cji 97 poj. 1.6 Tel. 573 367 648 

• Sprzedam Focusa rok produk-
cji 1999. Stan bardzo dobry. Cena 
3900. Tel. 723 195 168 

• Sprzedam Fiata Uno, 2002, poj. 
899Cm3 przebieg 77 tys. Tel. 91 39 
25 593 

• Kupię części do Lublina 3 (model) 
695 780 299

• Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

ROLNiCTWO

•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vine-
ta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 
– blaszak kompletna, opony 1200 
x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam krowy z cielakami. 730 
031 128 

• Sprzedam kura nioska LER-
HORN 20 tygodniowe. 660 970 
408 

• Koszenie łąk , mulczowanie, belo-
wania siana-słomę, zgrabianie, ta-
lerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

• Sprzedam kosiarkę – traktorek. 507 
045 404 

• Koszenie łąk, belowanie, presowa-
nie w kostkę. Tel. 781 744 340 

• Sprzedam nioski Leghorn zie-
lononóżka i papużki faliste. 660 
970 408, 795 970 408 

• Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 
911 886 

 USłUGi

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• MONTaŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FiRMa USłUGOWa „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. 
Tel. 726 601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje 
VAT i rozliczenia PIT. 726 601 
608 

• Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

• Matematyka. 668 17 12 12 
• Usługi koparko-ładowarką. 669 

123 127
• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 

901 973 
• Wykonam pracę remontowe. 691 

430 490 
• Usługi koparką. 660 497 390 
• Przywiozę piasek, ziemię. Tel. 660 

497 390 
• Zlecę wykonanie dachu. 512 013 

258
• Sprzątanie domów 1 lub 2 razy w 

tygodniu. Tel. 881 311 039 
• Transport bus plandeka. 601 544 

530
•	 KORePeTYCJe z MaTeMaTYKi 

DLa LiCeaLiSTÓW i STUDeN-
TÓWPROFeSJONaLNe PRzY-
GOTOWaNie DO zaLiCzeŃ eG-
zaMiNÓW POPRaW MaTeMa-
TYKa WYŻSza W PełNYM za-
KReSie – zDaWaLNOŚC 100 % 
kontakt: tel. 600 924 128 email: 
iwonand1@wp.pl

• Opieka nad dzieckiem. 505 793 
003 

• Godzinowa pomoc osobom star-
szym: robienie zakupów, sprzą-
tanie, opieka higieniczna. 796 
061 284 

PRaCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-740-
304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Lewiatan na 1/2 
etatu, ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 
91 39 21 373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

• Zatrudnię murarza i dwóch pomoc-
ników. Tel. 508 290 657

• Zatrudnię do dorywczego sprząta-
nia domu. 603 688 266

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego w Nowogardzie. 601 897 368 

• Masz prawo jazdy kat. B, je-
steś dyspozycyjny w weekendy, 
chcesz sobie dorobić, zadzwoń. 
Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizzeri 
Fantazja. Tel 509 411 799, 91 39 
20 750

• Praca dorywcz/sezonowa z dziećmi 
dla kobiet 25-35 lat z Nowogardu i 
okolic. 731 473 701 

• Zlecę remont pokoju na poddaszu z 
ociepleniem. 788 685 194

• Zatrudnię pomocnika do krycia da-
chu. 504 075 020 

• Zakład rolny zatrudni pracownika 
fizycznego (gm. Osian). 511 731 
352 

• Przyjmę do pracy przy docieple-
niach na umowę o pracę. 785 931 
513 

• SKLEP MEBLOWY KWADRAT 
MEBLE W NOWOGARDZIE 
ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM, 
JAKO KIEROWCA/MAGAZYNIER. 
WYMAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC  W SKLEPIE MEBLOWYM 
KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

• Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

• Zatrudnię barmankę na umowę. 
693 521211

iNNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRNa LiNia Mi KRO BU SO Wa SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OSÓB - RO MaN BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU SÓW
iNFORMaTOR LOKaLNY - NOWOGaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym sto-
jace 130 litr.z niemiec malo uzy-
wane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel 91 39 
23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych oraz iglaki 
tuje, szmaragd wys. 80 cm 10 
zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stoło-
wego + siatka. Cena do uzgod-
nienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię 
elektryczną, stan jak nowa, 
cena do uzgodnienia, Tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam komplet me-
bli młodzieżowych cena do 
uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Oddam gruz za darmo. 788 
685 194 

•	 Sprzedam segment pokojo-
wy. 663 792 458

•	 Sprzedam biurko z nadstaw-
ką  oraz ławostół tanio. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 606 363 
338 

•	 Sprzedam lodówkę 90 cm 
Bosch cena 200 zł. 697 
999578 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku 
z rodowodem długowłosy, 
ładnie wybarwiony, czujny. 
Tel. 91 39 21 828

•	 Sprzedam siodła w dobrym 
stanie. 723 777 531  



Nr 42 (2571)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Hurtownia Ogrodnicza 
GARDEN 

PROMOCJA -40% 

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 
Tel. 91 39 20 760 

Drzewka i krzewy owocowe  •  Cebule i kłącze kwiatów 
W sprzedaży również inne art. ogrodnicze

Zbior 
truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

Orlen Olimpiada

Mateusz Witkowski obronił 
mistrzowski tytuł
W sobotę (3 czerwca), w Płocku odbyła się Olimpiada organizowana przez firmę Orlen. Są 
to zawody sportowe w różnych dyscyplinach, w których startują pracownicy Orlenu. Tenisi-
sta stołowy Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Mateusz Witkowski, przed rokiem został mi-
strzem Olimpiady. W miniony weekend zdołał obronić tytuł. 

Podczas Orlen Olimpia-
dy pracownicy firmy z całego 
świata rywalizowali w Płocku 
w różnych dyscyplinach spor-
towych, m.in. w tenisie stoło-
wym, gdzie tytułu mistrzow-
skiego sprzed roku bronił Ma-

teusz Witkowski – podopiecz-
ny Józefa Korkosza z klubu Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin. 
W sumie w tenisie stołowym 
wystartowało aż 135 zawod-
ników z Polski, Czech, Nie-
miec, Litwy i Kanady. - Z ra-
cji, że broniłem tytułu z zeszłe-
go roku, miałem trudne zada-
nie, tym bardziej, że turniej był 
obsadzony silniejszymi zawod-
nikami niż w 2016 roku – opo-
wiada Mateusz Witkowski. Na 
początku zawodnik z Wierz-
bięcina bez większych proble-
mów wygrał pierwsze cztery 
pojedynki. Schody zaczęły się 
dopiero w ćwierćfinale. Wów-
czas na Mateusza Witkowskie-
go czekał zawodnik z Czech. 
Po równej walce nasz repre-
zentant wygrał swój pojedy-
nek i w półfinale musiał zmie-

rzyć się z kolejnym Czechem. 
Spotkanie półfinałowe ukła-
dało się różnie, jednak koń-
cówka należała do M. Wit-
kowskiego, który wywalczył 
awans do finału. W decydu-
jącym spotkaniu na zawodni-
ka z Wierzbięcina czekał re-

Mateusz Witkowski obronił tytuł mi-
strzowski podczas Orlen Olimpiady

prezentant Warszawy, któ-
ry wysoko zawiesił poprzecz-
kę. To jednak nie przeszkodzi-
ło Mateuszowi Witkowskiemu 
w obronie mistrzowskiego ty-
tułu. Podopieczny Józefa Kor-
kosza wygrał 3:1, i drugi rok z 
rzędu sięgnął po mistrzostwo 
Orlen Olimpiady. Zawodnik z 
Wierzbięcina nie kryje, że jest 
to jego wielki sukces. - Jest to 
dla mnie ogromny sukces gdyż, 
mimo, że w turnieju byli silniej-
si zawodnicy niż przed rokiem, 

to potrafiłem obronić ten tytuł 
i wrócić z Płocka jako zwycięz-
ca. Oczywiście nie zamierzam 
spocząć na laurach i dalej będę 
trenował, aby osiągać podobne 
sukcesy – mówi Mateusz Wit-
kowski. Tenisiście stołowe-
mu z Wierzbięcina gratuluje-
my świetnego startu w Płocku 
oraz życzymy, aby bronił mi-
strzowskiego tytułu, tak dłu-
go jak tylko będzie to możliwe. 

KR



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

Padają węgorze  •  „Przebojowe” radne SLD • Zamówili catering, ale nie dojechał... 
Będą kształcić w nowych zawodach  •  Instrukcja użytkowania DN

rekLama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
9 czerwca 2017 r. 
Nr 43 (2572)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Nowogard  • ul. Bankowa 3e

Zmniejsz swoją ratę
i poczuj finansową ulgę!
Połącz kredyty w jeden wygodny do spłaty

od 9.06.2017
ul. Boh. Warszawy 66

(koło piekarni)
NOWOGARD

JESTEŚMY

do 18.06.2017

D-BARTEK OMEF.H.U.

ul. Boh. Warszawy 71 • tel. 91 579 02 62
Budowlane Centrum Handlowe

Proponujemy: 
- obróbki dekarskie do 4 mb w konkurencyjnych cenach
- cegła klinkierowa czerwona perf. - 0,99 zł brutto
- drewno budowlane  oraz  przeźroczyste płyty  PVC
- wełna mineralna ROCKWOOL - PROMOCJA
- dachówka ceramiczna ROBEN, CREATON, BRASS, KORAMIC

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Gminie grozi kolejny 
spór z przedsiębiorcą

 Wojna 
 o domki

s. 3
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W skrócie

UWaGa! 
W dniu 28 maja  

w salonie CCC w Nowogardzie
dwie dziewczynki pozostawiły portfel.

Właściciela prosimy  
o odbiór zguby w naszym sklepie

Kierownik salonu CCC 
w Nowogardzie

Zbiory będą zależeć od pogody

Sezon na truskawki w pełni
Pojawiły się pierwsze stoiska z truskawkami. Jedno z nich przy Lidlu, drugie obok przejaz-
du kolejowego przy ulicy 700-lecia. Zainteresowanie tymi owocami jest dość spore a ceny 
zaczynają się już od 12 złotych za kilogram.

Na ilość sprzedanych klien-
tów truskawek nie narzeka pan 
Piotr, który handluje tymi owo-
cami przy przejeździe kolejo-
wym. – Zainteresowanych jest 
dość dużo. Myślę, że gdybyśmy 
mieli większe stanowisko, byłoby 
ich więcej. Jednak to nie wielkość 
stoiska a smak i rodzaj naszych 
truskawek przyciąga klientów - 
mówi p. Piotr. Mężczyzna sprze-
daje owoce z pobliskiej planta-
cji, którą prowadzi jego znajo-
my. - Nie dodajemy żadnej che-
mii, więc klienci mogą mieć pew-
ność, że kupują owoce zdrowe i 
ekologiczne. Jesteśmy tu już trze-
ci dzień i będziemy tak długo, do-
póki sezon się nie skończy - doda-
je sprzedawca. 

Jaka będzie tegoroczna wiel-
kość zbiorów zapytaliśmy też 
Kazimierza Kanię, który upra-
wia truskawki na plantacji k. Dą-
browy.  - Na tę chwilę ciężko jest 
określić, jaka będzie tegoroczna 
wielkość zbiorów . Wszystko za-
leży od pogody - mówi K. Kania 
– Nasze zbiory zaczniemy dopie-
ro za tydzień, ponieważ jeszcze 
wiele owoców jest zielonych. Cena 
również będzie zależna od sytu-

acji rynkowej - dodaje. Jak mówi 
mężczyzna, nasz rynek „zalewa-
ją” truskawki sprowadzane z Nie-
miec. Są one sztucznie pędzone, 
przez co ich cena jest niższa. Tym 
samym ich cena zbija ceny tru-
skawek polskich hodowców. 

Sezon truskawkowy wiąże 
się u nas nie tylko z konsump-
cją świeżych owoców, ale i z pra-
cą sezonową. W naszej okolicy 
znajduje się kilka plantacji tru-
skawek, na której dorywczo za-
trudnienie znajduje obecnie na-
wet kilkaset osób.  

DŚ

Pan Piotr ze stoiskiem z truskawkami, przy przejeździe kolejowym

Pierwsze truskawki

W dniach 6-8 czerwca, decyzją Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, w naszej gminie przeprowadzono ćwiczenia pod hasłem: 
RENEGADE-SAREX 17/l. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i dosko-
nalenie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przed-
sięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Podczas trenin-
gu na terenie miasta Nowogard użyte zostały akustyczne sygnały gene-
rowane przez syreny alarmowe. Na zdjęciu uczniowie i pracownicy SP 2, 
którzy po uruchomieniu syren, zgodnie z założeniami ćwiczenia, opu-
ścili budynek szkoły. MS

Ścieżka rowerowa do Olchowa miejscami jest praktycznie nieprze-
jezdna. Wszystkiemu winne korzenie drzew rosnących na poboczu, któ-
re wypychają asfalt. Korzystający ze ścieżki rowerzyści omijają niebez-
pieczne miejsca i tak tworzą się swoiste objazdy, widoczne na zdjęciu. 
Swoją drogą postępujące w takim tempie wybrzuszenia i pęknięcia w 
asfalcie nie wróżą ścieżce nic dobrego. Jeszcze dwa-trzy lata i jej frag-
menty będzie trzeba remontować.  Przypomnijmy, że otwarcia ścieżki 
rowerowej z Nowogardu do Olchowa (a w zasadzie do wiaduktu nad ob-
wodnicą), dokonano w sierpniu 2011 roku.  Koszt budowy wyniósł po-
nad 1,5 mln zł, z czego większość pochodziło ze środków unijnych. MS

Nasze jezioro ma się coraz gorzej 

Padają węgorze 
Nie ma dnia, aby na brzeg jeziora nie wypływały martwe węgorze, alarmują mieszkańcy 
miasta. 

-Wczoraj na brzegu były cztery 
martwe węgorze. Każdego dnia 
martwe ryby jezioro wyrzuca na 
powierzchnię – mówi nam jeden 
z mieszkańców Nowogardu, któ-
ry powiadomił redakcje DN o 
tym niepokojącym zjawisku. 

Co jest przyczyną padnięć wę-
gorzy? To ryby, które żerują na 
dnie akwenu. Wszystko wskazu-
je na to, że zwierzęta zdychają z 
powodu braku tlenu (o tym, że 
go brakuje mieli już przed dwo-
ma laty alarmować naukowcy z 
Poznania). Niepożądane proce-
sy biologiczne, jakie zachodzą 
od kilku lat na jeziorze, są nie-
wątpliwie efektem wybijających, 
po każdym nawet niedużym 
deszczu, fekaliów ze studzienek 
kanalizacyjnych (a także płyną-
cych z nimi detergentów).  Alar-
mujemy o tym od lat. I na nic tu 
się zdają jak na razie różne dzia-

łania, jakie za grubą kasę podej-
muje gmina, by sytuację popra-
wić jak np. zwodowanie na je-
ziorze aeratora, czy sztandarowa 
inwestycja „ekologiczna” w mo-
dernizację sieci burzowej, któ-
ra również na razie nie przynosi 

żadnego efektu. Obyśmy tylko za 
kilka lat zamiast jeziora nie mie-
li w centrum miasta cuchnące-
go zbiornika, w którym pływać 
to będą, co najwyżej bakterie E. 
Coli, zamiast ryb i ptactwa. 

MS

O takie znalezisko nie trudno w ostatnim czasie nad brzegiem nowogardzkiego je-
ziora. Martwe węgorze znajdowane są codziennie przez wędkarzy i przechodniów
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
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Serdecznie przepraszam Pana kazimierza Sawickiego 
za użycie niecenzuralnych słów pod adresem jego osoby w obecności 

zarządu i pracowników Wspólnoty mieszkaniowej 
w biurze Wspólnoty Jerzego Furmańczyka w dniu 06.06.2017 r.  

z poważaniem Adam Woźniak 

rekLama

Gminie grozi kolejny spór z przedsiębiorcą 

Wojna o domki
Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy gminą, a dzierżawcą domków na plaży. Miasto wypowiedziało umowę, ale jak twierdzi przedsiębiorca teraz nie 
chce mu wypłacić pieniędzy, które włożył w remonty na ośrodku. Jego zdaniem gmina jest mu winna nawet 100 tys. zł. Sprawa najprawdopodobniej skoń-
czy się w sądzie. 

Kto dawno nie był w okoli-
cach plaży, może się przera-
zić tym jak wygląda otoczenie 
domków rekreacyjnych. Obiekt 
jest nieczynny, a trawa urosła 
już powyżej kolan. Smutny ob-
raz. 

Jeszcze w czasie kwietnio-
wej sesji radni dopytywali, co 
dzieje się z domkami. Wów-
czas urzędnicy przyznali, że 
wypowiedzieli umowę dotych-
czasowemu dzierżawcy (pan 
Piotr Obracianko), z powodu 
zaległości w opłacaniu czyn-
szu. Poinformowali również, że 
dzierżawca nie zdał dotychczas 

ośrodka, bo „trwają negocjacje, 
co do formy rozliczenia umo-
wy”. Szczegółów jednak urzęd-
nicy nie zdradzili, twierdząc, że 
to zbyt wrażliwe dane. 

Redakcja DN skontaktowa-
ła się z p. P. Obracianko, by po-
rozmawiać z nim o zaistnia-
łem sytuacji i dowiedzieć się, 
jaki jest stan faktyczny ośrodka. 
Dzierżawca w rozmowie z nami 
przyznał, że już od stycznia nie 
powinien mieć z domkami nic 
wspólnego. Jednak przedstawił 
zupełnie inną wersję wydarzeń, 
niż ta powielana w gminie, tłu-
macząc, dlaczego do dziś nie 
oddał kluczy do ośrodka.  

- Sprawa jest prosta. W umo-
wie jest napisane, że koszty po-
niesione na remonty w dom-
kach, których zakres był również 

przedmiotem tejże umowy, win-
ny zostać oszacowane i zwró-
cone dzierżawcy, w chwili roz-
wiązywania bądź końca umo-
wy. Tymczasem ja takiego roz-

liczenia nie mogę się doczekać, 
a oczekuje się, że zdam ośrodek 
bez żadnych roszczeń. Od stycz-
nia proszę urzędników w gmin-
nie, aby powołano rzeczoznaw-

cę, celem oszacowania kosztów 
remontów i napraw. Z moich ob-
liczeń wynika, że wydałem na to 
wszystko koło 100 tys. zł.  Sama 
wymiana okien kosztowała 
mnie 15 tys. zł- mówi pan Piotr. 

Przedsiębiorca twierdzi, że 
rzeczoznawca pojawił się na 
ośrodku dopiero kilka dni 
temu. Jego zdaniem jednak zo-
stał przysłany tylko po to, aby 
udowodnić, że pan Piotr znacz-
nie zawyża koszty, jakie poniósł 
w trakcie dzierżawy domków. 

-Ten pan owszem przyszedł, 
ale zaczął mi zarzucać, że robo-
ty remontowe zostały wykonane 
niezgodnie ze sztuką budowla-
ną. W końcu nie obszedł wszyst-
kich domków, tylko się obraził, 
że kwestionuję jego zdanie i opu-
ścił ośrodek. Ja dalej nie otrzy-
małem od gminy decyzji- mówi 
pan Piotr. 

Dzierżawca, jak przekonuje w 

rozmowie z DN, nie upiera się 
przy swoim wyliczeniu. Ocze-
kuje jednak, że będzie ono roz-
sądne. 

-Ja rzekomo zalegam czyn-
szem na kwotę ok. 2 500 zł, tyle, 
że gmina do dziś mi na przykład 
nie zwróciła pieniędzy za re-
mont ogrodzenia ośrodka, które 
zostało zniszczone przez powa-
lone drzewo. To kolejne 1500 zł. 
Takich przykładów jest więcej. 
Czy mam rozumieć, że gmina 
chciała moim kosztem podnieść 
standard ośrodka, by teraz ktoś 
przyszedł na gotowe? Bo sam już 
nie wiem, jak mam to odbierać- 
mówi pan Piotr. 

Sprawa wydaje się patowa. 
Pan Piotr ośrodka już nie chce 
prowadzić, ale oczekuje roz-
sądnego rozliczenia od gminy. 
Miasto o sprawie informuje la-
konicznie i wyraźnie nie ma po-
mysłu na jego przyszłość. Tym-
czasem mamy czerwiec, ośro-
dek stoi pusty, a przylegający do 
niego teren porasta wysoką tra-
wą. W tym sezonie nie ma co li-
czyć, że pojawią się tam turyści. 
Nawet gdyby teraz gmina roz-
poczęła poszukiwania nowego 
dzierżawcy, najwcześniej mógł-
by on zacząć działalność pod 
koniec wakacji. Takiego ryzyka 
biznesowego raczej nikt nie po-
dejmie, bo ośrodek największe 
zyski przynosi tylko w sezonie 
wakacyjnym. A ten jest jak wia-
domo krótki. 

Marcin Simiński 

Domki na plaży toną powoli w zieleni. Trawa jaka rośnie w ich otoczeniu sięga już kolan

Praktycznie nie ma już szans, aby w tym roku ośrodek koło plaży zapełnił się tury-
stami
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Nic się nie stało, czy na pewno? 

Podpisali i zadowoleni…
Jak donosi UM, w poniedziałek, 5 czerwca br., gmina podpisała z PUWiS umowę w ramach 
partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. 
Zdaje się, że dla UM temat jest już zamknięty. Czyżby? Z pewnością nie.

Pozostaje jeszcze kwestia roz-
liczenia winnego (czyt. burmi-
strza) za trwający kilka lat spór 
z PUWiS-em i próbę oddania 
naszej sieci wod.-kan. niemiec-
kiej spółce, na co przypomina-
my wydano z publicznych pie-
niędzy (naszych) ok. 350 tys. zł, 
nie licząc środków na towarzy-
szącą całej tej grandzie obrzydli-
wą propagandę. Sam burmistrz 
w akcie podpisania tak waż-
nej umowy dla miasta nie wziął 
udziału (ani też jej nie podpi-
sał). Zrobił to za niego m.in. wi-
ceburmistrz Krzysztof Kolib-
ski, który przypominamy jesz-
cze nie tak dawno mówił, że PU-
WiS podejmuje działania wrogie 
gminie Nowogard. Innym ra-
zem przekonywał też niemalże 
z rycerską odwagą, że gmina jak 
trzeba będzie, to z PUWIS-em z 
sądu nie wyjdzie jeszcze długo, a 
same procesy na nim już wraże-
nia nie robią żadnego. 

Nieobecność R. Czapli w cza-
sie podpisywania umowy z PU-
WiS, jest interesująca, nie tylko 
z faktu, że wypadłoby, aby bur-
mistrz umowę o strategicznym 
znaczeniu dla miasta podpisał 

osobiście, ale również z innego 
powodu.  Informowaliśmy już, z 
jaką determinacją włodarz mia-
sta angażował się w tworzenie 
ważnych załączników do tego 
dokumentu - zwłaszcza tych in-
westycyjnych, jak chociażby bu-
dowa kanalizacji w Karsku, gdzie 
jak powszechnie już wiadomo 
burmistrz posiada działki prze-
znaczone pod budowę osiedla 
domów jednorocznych. Działki 
rzecz jasna jeszcze nieuzbrojo-
ne. Zdaje się więc, że burmistrz 

swoje załatwił, to może dlate-
go uznał, że umowa to już tylko 
mało fascynująca formalność. 
Poza tym, jak to mawiają w lo-
kalnym SLD, „co było i nie jest, 
nie pisze się w rejestr” (tak lubi 
mawiać radna Anna Wiąz). Tym 
razem jednak „było” i „jest”- ca-
łej sprawy nie da się tak po pro-
stu wymazać ze zbiorowej pa-
mięci. A ta na szczęście istnieje 
i ma się dobrze. 

MS

Moment podpisania umowy z PUWiS. Burmistrza przy tym nie było. Fot. UM Nowo-
gard

kręgi okazały swoją moc

Kolejny sukces w walce z fekaliami
Po wielokrotnie już ogłaszanym przez Urząd Miejski sukcesie w załatwieniu problemu wybijania studzienek z fekaliami, podczas opadów w okolicach nad-
jeziornych, przyszedł czas na prawdziwą rewelację racjonalizatorską, której zastosowanie przyniosło wyjątkowe efekty.

Urząd Miejski już wielokrot-
nie ogłaszał najpierw częścio-
we, potem całkowite opanowa-
nie problemu wybijających pod-
czas opadów studzienek z feka-
liami. Co prawda doniesienia te 
nie znalazły żadnego potwier-
dzenia w obserwowanym przez 
wszystkich zachowaniu brei, 
która nadal swobodnie wybija-
ła kiedy chce, ale nie ma to prze-
cież żadnego znaczenia. Zgod-
nie bowiem z prawdą ekranu je-
śli fakty się nie zgadzają z wer-
sją propagandową to tym gorzej 
dla faktów. Władza jednak głów-
kowała w temacie w zaciszu ga-
binetów. Główkowała, mimo 
że nikt (poza DN) tego od niej 
nie oczekiwał, ponieważ upojo-
ny wdzięcznością dla wybitne-
go burmistrza lud, nie dostrze-
gał ani wydobywających się stale 
podczas opadów gówien, ani nie 

czuł smrodu jakim inhalował się 
na pobliskich ławeczkach nosząc 
go z radością na podeszwach na-
wet do swoich domostw. Mimo 
tego główkowała jednak władza 

i władza wymyśliła: położyć na 
wybijające studzienki płyty (wi-
doczne na zdjęciach). A już zu-
pełnie genialny był pomysł żeby 
płyty były ażurowe.  Okazało się 

bowiem (próba generalna mia-
ła miejsce podczas środowych 
opadów), że w trakcie gwałtow-
nego ruchu brei w kierunku wy-
lotu studzienek, płyty te spełnia-

ją rolę sitka z maszynki do mię-
sa, a ciśnienie wewnętrzne czy-
ni to samo co ślimak z tej ma-
szynki. No, ale to nic nie daje 
- zakrzyczeć może jakiś laik w 
pierwszym odruchu- przecież 
breja i tak się wydobywa przez 
ażurowane kręgi. I tu się myli 
nasz obserwator powierzchowny 
- breja się co prawda wydobywa, 
ale wszystkie frakcje stale zostają 
zmielone i już płynie sobie tylko 
sama ciecz.  Rewelacyjne! Par-
szywy dziennikarz z równie par-
szywego DN może sobie biec te-
raz z aparatem już nie zrobi zdję-
cia ani kawałka gówna ani jednej 
podpaski, nie będzie miał więc 
żadnego dowodu prasowego, że 
władza łże w temacie (oczywi-
ście łże dla dobra ludu). Pozosta-
je co prawda smród, ale… tego 
sfotografować się da.  

sm

„Przebojowe”  
radne SLD 

Byłam jedną z uczestników imprezy w Domu Kultury, w związ-
ku z rocznicą istnienia kapeli Wesoła Ferajna. Miłą atmosferę tej 
fety zakłóciły niestety zachowania, które wzbudziły nie tylko mój 
niesmak.   Chodzi o to, co się wydarzyło podczas składania ży-
czeń Jubilatom.   Mimo, że w przypadku takich uroczystości obo-
wiązuje kolejność występowania zgodnie z hierarchią publicznych 
funkcji, jakie pełnią osoby winszujące, to w trakcie tej uroczysto-
ści zadbano raczej o to, aby było zupełnie odwrotnie.  Niezna-
ne mi dwie panie wtargnęły -myślę, że za przyzwoleniem prowa-
dzących- na scenę, jako pierwsze i przed wszystkimi zaczęły skła-
dać życzenia rzekomo w imieniu burmistrza (którego nie było na 
sali), ale także w imieniu Rady Miejskiej. Uczyniły tak, mimo, że 
przewodniczący Rady, którego znam, był obecny (został też na 
początku przedstawiony) i jak się potem okazało był przygoto-
wany do złożenia życzeń.  Gdy po zakończeniu spytałam p. Pio-
tra Słomskiego przewodniczącego nowogardzkiej Rady, dlaczego 
te panie mówiły w imieniu Rady i kim one są przewodniczący od-
powiedział mi, że nie odpowiada za aranż imprezy sam jest tyl-
ko gościem i nie będzie się przecież fizycznie przepychać, tym bar-
dziej, że musiałby się przepychać z kobietami. Kobiety te okazały 
się radnymi SLD. Trudno się nie zgodzić z przewodniczącym, ale 
niestety Dom Kultury stał się, przez to co wydarzyło się podczas 
Jubileuszu, miejscem gdzie zatriumfował wyraźny Brak Kultury. 
I to, jak się dowiedziałam już później, nie pierwszy raz.  Chcia-
łabym więc przypomnieć, że miejsce to nie należy do ludzi z SLD 
tylko do całego społeczeństwa, a większość z nas wie, jak należy 
się zachowywać i nie życzymy sobie oglądać prymitywnych wystę-
pów niedowartościowanych radnych.

@    Ludzie listy piszą 

Ażurowe płyty okazały się wielofunkcyjne
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Rodzina z Trzechla przez dwie godziny siedziała przy pustych stołach, bo zamówio-
ny catering nie przyjechał w umówionym terminie

Właściciel pierogarni zwrócił pieniądze i przeprosił 

Zamówili catering, ale nie dojechał… 
W dość kłopotliwej sytuacji postawiona została rodzina z Trzechla, która wyprawiała Komunię Świętą. Zamówiony na uroczystość poczęstunek w for-
mie cateringu nie dojechał, a goście przez dwie godziny siedzieli przy pustych stołach. Właściciel restauracji, gdzie zamówiono jedzenie, przyznaje, że 
zapomniał o zleceniu i przeprasza rodzinę za zaistniałą sytuację. 

Niedziela, 4 czerwca. Nie-
zwykły dzień dla rodziny pana 
Krzysztofa Feliksiaka z Trzech-
la. Właśnie w tym dniu jego 
wnuczka Weronika ma przy-
jąć sakrament Komunii Świę-
tej. Zgodnie z planem, najpierw 
w miejscowym kościele odpra-
wiana jest uroczysta Msza św. 
Po niej zaplanowano dla rodzi-
ny poczęstunek w świetlicy wiej-
skiej.  Na tę okoliczność rodzina 
zamówiła już w marcu catering 
w Pierogarni Magdalenka, dzia-
łającej przy ul. 3 Maja w Nowo-
gardzie. Za rachunek zapłacono 
z góry, ustalając zarówno godzi-
nę dostarczenia posiłków, jak i 
menu.  Po zakończeniu Mszy św. 
wszyscy udają się na świetlicę. 
Ku zdziwieniu rodziny i jej go-
ści na stołach jest pusto, a w bia-
łej porcelanie można się, co naj-
wyżej przeglądać, niż znaleźć 
coś do jedzenia. Okazało się, że 
restauracja nie dowiozła zamó-
wionego menu. 

- Przychodzimy do świetlicy, a 
tam puste stoły. Nie wiedzieliśmy, 
co mamy robić. Goście stali głod-
ni, a my się prawie pod ziemię 
zapadliśmy ze wstydu. Jak moż-
na było nas postawić w takiej sy-
tuacji. Przecież wszystko było za-

mówione i zapłacone - opowiada 
pan Krzysztof Feliksiak.  

Po około dwóch godzinach 
dowożony jest catering zastęp-
czy z Willi Zbyszko. Rodzina za-
siada do stołu, ale to co się wy-
darzyło wcześniej do dziś wspo-
minają goście. 

- Dwie godziny czekaliśmy przy 
pustych stołach. Było nam żal 
szczególnie Weroniki, która mia-
ła w tym dniu swoje święto. Sie-
działa taka zawiedziona przy 
stole - opowiada jeden z gości, 
który był zaproszony na uroczy-
stość do Trzechla. 

Właściciel Pierogarni Magda-
lenka, w rozmowie z DN, bije 
się w pierś i przyznaje, że zapo-
mniał o zamówieniu, bo w tym 

czasie rodziła jego żona.  
- Wiele się działo. Moja żona 

rodziła. Zabezpieczamy mnóstwo 
imprez i jeszcze nigdy nam się nie 
zdarzyła taka sytuacja. Zrobili-
śmy numer roku – mówi Marcin 
Kowalczyk. 

Przedsiębiorca podkreśla jed-
nak, że starał się wyjść z sytuacji 
honorowo, na ile to było możli-
we. 

– Nie zostawiłem swoich klien-
tów z tym wszystkim samych so-
bie. Zadzwoniłem do Willi Zbysz-
ko i zamówiłem dla tej rodziny 
catering. Wszystko dostali, tyl-
ko musieli poczekać trochę dłu-
żej. Oczywiście pokryłem z wła-
snej kieszeni to zamówienie - do-
daje właściciel lokalu. 

Poszkodowana rodzina otrzy-
mała także zwrot pieniędzy, któ-
re zapłaciła za catering zamó-
wiony w pierogarni u pana Mar-
cina. To jednak jej nie satysfak-
cjonuje. 

-Pieniądze to nie wszystko - 
mówi pan Krzysztof i przyzna-
je, że jest nadal wściekły na wła-
ściciela restauracji: - Zostali-
śmy postawieni w takiej sytu-
acji, że nikomu tego nie życzę. 
Ten pan żadnej łaski nie robi, że 
oddał nam pieniądze. Nie usły-
szeliśmy jednak od niego  słowa 
„przepraszam” - mówi rozgory-
czony pan Krzysztof. 

No cóż, nie można się cofnąć 
do przeszłości, choć pewno wła-

ściciel pierogarni wówczas nie 
dopuściłby do tej sytuacji.  W 
końcu pan Marcin i jego rodzi-
na utrzymuje się z prowadzenia 
tego lokalu gastronomicznego, 
co do którego jak dotąd nie było 
zastrzeżeń. Błędy się jednak zda-
rzają i trzeba za nie ponieść kon-
sekwencje. Przedsiębiorca ich 
nie unikał, zwracając pieniądze 
za niezrealizowane zamówienie 
i pokrycie kosztów posiłków do-
wiezionych przez inną restau-
rację. Przeprasza też publicz-
nie rodzinę z Trzechla, umiesz-
czając na łamach DN stosow-
ne oświadczenie. Zdaje się, że to 
wszystko co może zrobić. 

Marcin Simiński

W związku z niemiłą zaistniałą sytuacją mającą 
miejsce w Trzechlu, dnia 4.06.2017, 

firma Mag-Mar chce bardzo przeprosić 

Panią Patrycję Feliksiak oraz 
całą jej rodzinę i gości. 

Bardzo żałujemy tego co się stało. Wiemy, że słowo 
przepraszam niczego nie zmieni oraz zwrot kwoty 

pieniężnej, którą przelaliśmy. Bardzo przepraszamy.

 Z wyrazami szacunku
Pierogarnia Magdalenka

odpowiadają na zapotrzebowania rynku 

Będą kształcić w nowych zawodach 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych znacznie poszerza ofertę nauczania dla nowych uczniów. Trwają nabory na kilka nowych kierunków, w tym technik 
spedytor czy operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Uczniowie będą zdobywać praktyki w zakładach pracy działających na te-
renie miasta i gminy. 

Najpierw szkoła uzyskała zgo-
dę na uruchomienie trzech no-
wych kierunków, w zawodzie: 
cukiernik, mechanik motocy-
klowy i technik spedytor. Teraz 
Powiatowa Rada Rynku Pracy 
(wcześniej powiatowa rada za-
trudnienia), oraz jej odpowied-
nik na poziomie wojewódz-
twa, pozytywnie zaopiniowa-
ła uruchomienie kolejnego kie-
runku: operator maszyn i urzą-
dzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Wybór tych kierun-
ków jest podyktowany zapotrze-
bowaniem, jakie występuje na 
rynku pracy, przekonuje dyrek-
cja ZSP. Dla przykładu, jak czy-
tamy we wniosku dyrekcji szko-
ły o poszerzenie oferty eduka-
cyjnej, wśród 13 tzw. „zawodów 

przyszłości” spedytor jest na 10 
miejscu. Znaczny niedobór ka-
dry odczuwa też branża obrób-
ki i materiałów sztucznych, bo 
od wielu lat technika i szkoły za-
wodowe nie kształcą w tych za-
wodach. 

Uruchomienie nowych kie-
runków w ZSP nie będzie wią-
zało się z koniecznością zatrud-
nienia dodatkowych nauczycieli, 
czy też doposażenia zaplecza dy-
daktycznego. 

- Dyrektor zapewnił nas we 
wniosku, ze kadrę pedagogiczną 
jak i bazę dydaktyczną zapewni 
we własnym zakresie. Natomiast 
zajęcia praktyczne będą odby-
wać się w zakładach pracy, które 
wyraziły chęć współpracy w tym 
zakresie, co powoduje, że szkoła 

nie będzie musiała inwestować 
np. w zakup nowych maszyn i 
urządzeń do nauki - mówi T. 
Kulinicz, starosta powiatu gole-
niowskiego, organu prowadzą-
cego dla ZSP. 

W przypadku praktyk na kie-
runku operator maszyn i urzą-
dzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, szkoła zamierza na-
wiązać współpracę z zakładem 
Autoneum w Nowogardzie - jed-
nego z największych pracodaw-
ców w gminie. W fabryce pro-
dukuje się elementy wygłusza-
jące do samochód, czyli popu-
larne „dywaniki”, którymi wy-
ściełane są wnętrza kabin luksu-
sowych samochodów. Dyrekcja 
tego zakładu zainteresowana jest 
również szkoleniem uczniów 

w obszarze logistyki, informuje 
dyrekcja ZSP. Absolwenci tych 
kierunków, mają później mieć 
większe szanse na zatrudnienie 
w tym zakładzie. 

Teraz trzeba poczekać, czy no-

wymi kierunkami zainteresuje 
się wystarczająca ilość kandyda-
tów, by szkoła mogła uruchomić 
nowe kierunki. Termin przyjmo-
wania podań mija 21 czerwca. 

MS

Młodzież z ZSP w Nowogardzie będzie mogła zdobywać praktyczne umiejętności w 
zawodzie w fabryce Autonemum. fot. archiwum
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marek Mroczka: lat 52, zmarł 2.06.2017 r., pogrzeb odbędzie się 

10.06.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

atrakcje dla najmłodszych

Dzień dziecka  
w Wojcieszynie
Najmłodsi mieszkańcy Wojcieszyna mieli w ubiegłą sobotę 
(03.06), wiele powodów do radości. Został dla nich zorganizowa-
ny dzień pełen niespodzianek. Z inicjatywą wyszła pani Sołtys i 
Rada Sołecka a pomogli mieszkańcy. Zabawa rozpoczęła się o go-
dzinie 15:00 i trwała do późnych godzin popołudniowych.

Sprzyjająca aura i bezchmur-
ne niebo umożliwiły zarów-
no młodszym, jak i dorosłym 
mieszkańcom świetną zaba-
wę, także frekwencja była im-
ponująca. Każdy mógł posilić 
się kiełbaską i spróbować tutej-
szych wypieków. Po nabraniu sił 
przyszedł czas na liczne atrak-
cje. Przejażdżka wozem strażac-
kim, pokaz gaszenia pożaru i za-
poznanie się ze sprzętem do ga-
szenia pożarów wywołały spo-
re wrażenie. Największą radość 
sprawił najmłodszym dmucha-
ny zamek. Do dmuchawca ko-
lejka była bardzo długa, ale każ-
dy czekał wytrwale, aby choć 
trochę poszaleć. Dopełnieniem 

tylu atrakcji były konkurencje, 
w których poza świetną zabawą, 
każdy dostał coś słodkiego. 

Zorganizowanie imprezy na 
taką skalę, było możliwe dzię-
ki pomocy mieszkańców, za 
co wszyscy uczestniczący w 
tym wydarzeniu, są niezwykle 
wdzięczni. Serdecznie dziękuje-
my panu Burmistrzowi, Rober-
towi Czapli za okazaną pomoc, 
panu Komendantowi Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowo-
gardzie za oddelegowanie swo-
ich podwładnych na naszą im-
prezę, a ponadto firmie Stimex - 
Agro Sp. z o.o. Osowo za pomoc 
przy renowacji boiska. 

Sołtys i Rada Sołecka

Jezus powiedział do Nikode-
ma: Tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne. Albowiem Bóg nie posłał swe-
go Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. Kto wie-
rzy w Niego, nie podlega potę-
pieniu; a kto nie wierzy, już zo-
stał potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Boże-
go. (J 3,16-18)

Twoje życie pochodzi od 
Boga. To On Cię stworzył. To 
On tchnął w Ciebie tchnienie 
życia. Czy zastanawiałeś się kie-
dykolwiek, dlaczego to zrobił? 
Niektórzy, mając błędny obraz 
Boga, widzą w Nim jakiegoś 
reżysera serialu, w którym jest 
miejsce na dużo akcji, na chwi-
le ludzkich zwycięstw, porażek, 
na walkę dobra ze złem, a my 
wszyscy jesteśmy tylko aktora-
mi, którzy muszą odegrać swo-
je role. Są i tacy, którzy powie-
dzą, że Bóg stworzył człowieka 
po to, aby musiał swoje przeżyć, 
nierzadko w chorobie i cierpie-
niu, a On się tylko temu przy-
gląda. Trójca Święta, na którą w 

sposób szczególny dziś patrzy-
my jest relacją Osób Boskich. Są 
trzy osoby, które przenika tak 
silnie wzajemna miłość, że są 
Jednym Bogiem. Trójca Święta 
jest pełna miłości i chce byśmy 
mieli udział w ich Boskiej miło-
ści. Owocem miłości jest dawa-
nie. Ten kto kocha- daje. Dla-
tego Bóg stwarza świat. Stwa-
rza z miłości. Dlatego Bóg daje 
tchnienie życia- również z mi-
łości. Człowiek, co pokazują 
nam karty Starego Testamentu, 
nie zawsze jednak na Bożą mi-
łość odpowiadał miłością. Pięk-
nie ilustrują to nam karty Księ-
gi Rodzaju. Adam i Ewa, pierw-
si ludzie, którzy zostali obdaro-
wani tchnieniem życia, tchnie-
niem Bożej miłości, dopuścili 
się niewierności względem mi-
łującego Boga. Kain z zazdro-
ści zabija swojego brata Abla. 
Przykłady zerwania relacji z 
Odwieczną Miłością mogliby-
śmy mnożyć. Bóg jednak, na 
nasze szczęście, nie rezygnu-
je z człowieka. Nie zrywa swe-
go przymierza miłości z nami. 
Jezus mówi dziś do Nikodema. 
Dziś każdy z nas jest Nikode-
mem, do którego skierowane są 
słowa z dzisiejszego fragmentu 
Dobrej Nowiny. To rzeczywi-
ście jest Dobra Nowina, nowina 
o bezgranicznej miłości Stwór-
cy wobec stworzenia, o miło-
ści Boga do każdego z nas. Oj-
ciec posyła swojego Syna dla 
odkupienia człowieka. Posyła 
Syna, aby Ten wyrwał wszyst-
kich z niewoli grzechu, który 
odciąga nas od relacji miłości. 
Tam, gdzie pojawia się grzech, 

tam znika miłość. Syn Boży nie 
przychodzi po to, aby świat po-
tępić. To nie czas sądu, czas Bo-
żego gniewu. Wszystko co czy-
nił Syn Boży na ziemi było cza-
sem łaski od Pana. Głosił Kró-
lestwo Boże, odpuszczał grze-
chy, uzdrawiał. Mówiąc krót-
ko: przywracał człowieka do re-
lacji z Trójjedynym Bogiem. Na 
nowo go „wciągał” do relacji 
miłości z miłującym Bogiem. 
Grzech wypycha z nas tchnienie 
życia. Powoduje, że duchowo 
dotyka nas śmierć. Każdy jed-
nak, kto uwierzy w Syna Boże-
go, każdy, kto ogłosi Go Panem 
swojego życia, będzie żył i to ży-
ciem wiecznym! Bóg zrobił dla 
nas tak wiele, a my? Co my ro-
bimy dla Niego? Co robimy, by 
ukazać Mu naszą wdzięczność? 
Co robimy dla budowania Kró-
lestwa Bożego tu na ziemi? Czy 
zaprowadzamy miłość wszę-
dzie tam, gdzie jej nie ma? Im 
głębiej zanurzymy się w tajem-
nicy Trójcy Świętej, w tajemni-
cy Ojca, Syna i Ducha Święte-
go, tym bardziej przeniknie nas 
Boska miłość, którą będziemy 
potrafili nieść innym. Podzię-
kuj dziś Bogu Ojcu za dar stwo-
rzenia. Za to, że z miłości stwo-
rzył Ciebie i stworzył Ciebie do 
miłości. Podziękuj Bogu Syno-
wi za dar odkupienia. Za to, że 
ofiarował samego siebie, byś zo-
stał wyrwany z niewoli grzechu 
i przywrócony do bycia dziec-
kiem Bożym. Podziękuj i Bogu 
Duchowi Świętemu za wszyst-
kie Jego dary, którymi Ciebie 
ożywia. Za to, że porusza Twoje 
serce do dzielenia się miłością, 
która swoje źródło ma w Trójje-
dynym Bogu. Chwała Ojcu i Sy-
nowi, i Duchowi Świętemu. Jak 
była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. 

Ks. Krystian Dylewski

Zapraszamy na misje u stóp krzyża
w kościele Wniebowzięcia NmP.

rozpoczęcie 9 czerwca, godz. 17.30
Wprowadzenie relikwi krzyża Świętego

Zakończenie misji 16 czerwca

•	 Przyjmę podpórkę kołową (wózek na 
zakupy i do siedzenia), tel: 514 322 170

•	 Oddam biurko pod adresem Gen. 
Bema 37/3, parter, Kłaczyński

•	 Potrzebuję pralkę automatyczną – Tel. 
667 108 029 

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 733 
794 989 

•	 Potrzebuję pilnie opał, pralkę automa-
tyczną, segment kuchenny, pokojowy, 
dywan, wersalkę - Tel. 723 970 460 

•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 
692 302 754 

•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz 
meble pokojowe dziecięce - tel. 667 
353 578 

•	 Przyjmę: meble pokojowe, fotel dzie-
cięcy, Junkers – Tel. 501 611 350 

•	 Potrzebne nakrętki po napojach, mle-
ku, kawie, chemii gospodarczej dla 
chorego Miłosza, który bardzo potrze-
buje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki 
można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztu-
ki), oddam kafle – Tel. 509-528-688 

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię 
nieodpłatnie do wyrównania terenu 
przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 
Tel. 607 690 741 

•	 Oddam kotka rasowego w dobre ręce. 
Kotek jest zadbany, szczepiony, odro-
baczony i wychowywany z psem Tel. 
601 172 993 

•	 Przyjmę koncentrator tlenu przenośny. 
Tel. 607 137 136 

•	 Znaleziono rower kilka miesięcy temu, 
oddam go. Tel. 601 89 35 14 

•	 Potrzebuję łóżeczko i ubranka dla nie-
mowlaka. Tel. 723 970 460 

•	 Potrzebuję komputer stacjonarny. Tel. 
723 970 460 

•	 Przyjmę wózek inwalidzki. 506 638 789 
•	 Oddam trzymiesięczną suczkę labra-

dora. 534 310 634 
•	 Oddam w opiekę psa biało-brązowy 

mieszaniec, 10 letni, wykastrowany. 
733 794 989

•	 Przyjmę pralkę typu Frania i lodówkę. 
69 78 86 041

•	 Oddam psa w dobre ręce, roczny. 91 39 
18 307  

• oddam kotki w dobre ręce. 691 566 
894

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w 
ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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Kino na weekend

CeNy BILeTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

aZyL
10.06.2017,godz..17.30
11.06.2017,godz. 17.30
dramat biograficzny, USA / 2017 

/ 127 min., od lat: 13

To jedna z takich historii, o któ-
re kino musiało się upomnieć. Po-
ruszająca filmowa opowieść, któ-
ra wydarzyła się naprawdę. An-
tonina Żabińska, żona dyrekto-
ra warszawskiego zoo, wspólnie z 
mężem, Janem, ukrywali podczas 
II wojny światowej dziesiątki Ży-
dów. Osobiście wydostawali ich z 
getta i pomagali przetrwać w opu-
stoszałych murach ogrodu zoolo-
gicznego. Niektórzy ukrywani byli 
w miejscach przeznaczonych dla 
zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 
1965 roku Jan i Antonina Żabińscy 
zostali odznaczeni przez instytut 
Jad Waszem tytułem Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata. 

THe CIrCLe. krĄG
10.06.2017, godz. 20.00
11.06.2017, godz. 20.00
science-fiction / thriller, USA / 

2017 / 110 min., Od lat: 15

Mae Holland (Emma Watson) zo-
staje zatrudniona w Kręgu – najpo-
tężniejszej na świecie firmie inter-
netowej. Jest zafascynowana jej 
nowoczesnością, rozmachem oraz 
osobą wizjonerskiego założyciela 
– genialnego Eamona Baileya (Tom 
Hanks). Z czasem praca w Kręgu 
pochłania dziewczynę bez resz-
ty, a jej rola w korporacji ewoluuje 
w niepokojący sposób. Stając się 
pionkiem w przewrotnej grze Ba-
ileya, Mae nie dostrzega zagrożeń, 
jakie rodzi miejsce zatrudnienia. 
Dopiero gdy odkrywa przerażają-
cą prawdę o Kręgu, zrobi wszystko, 
by wyrwać się z macek organizacji. 
Nie ma jednak pojęcia, jak daleko 
sięgają wpływy pracodawców i ich 
potęga inwigilacji. 

09.06.1993r.
Nowe szkoły w Nowogardzie
Podjęto decyzję o wybudowa-

niu szkoły podstawowej na osie-
dlu Bema oraz utworzeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 2 
w części budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 3. 

Dyrektorem powstałego no-
wego Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących został p. B. Dziura, 
wicedyrektorem do spraw LO 
został młody polonista p. Mi-
chał Zabrodzki, pracujący do-
tychczas w SP w Jarchlinie. Od 
września mają ruszyć 4 klasy 
pierwsze jeszcze bez profilu.

Na osiedlu Bema od września 

rozpocznie działalność Szkoła 
Podstawowa nr 4. Jej dyrekto-
rem został p. Wiesław Buczyń-
ski z Żabowa. Przystąpił już do 
organizowania kadry. Uczęsz-
czać tu będą dzieci z osiedla a 
także z Miętna, Otrąb, Lestkowa 
i Wojcieszyna do klas I-III oraz 
oddziału „0”. 

Podjęcie takiej decyzji było 
możliwe dzięki przyznaniu 
przez MiG 4 mld zł na inwesty-
cje oświatowe. Taką sama kwotę 
zadeklarował kurator z fundu-
szy przeznaczonych na inwesty-
cje przez MEN.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:

Dzień Języka angielskiego w SP2

Prace można oglądać do 10 
czerwca
W dniu 5 czerwca, w SP2 odbył się Dzień Języka Angielskiego. Uroczystość została poprze-
dzona dwoma konkursami plastycznymi. Uczniowie klas I-III wykonali prace pt.: „Z czym 
kojarzy Ci się Wielka Brytania”, a uczniowie klas IV- VI prace na temat „Co chciałbym zo-
baczyć w wybranym kraju anglojęzycznym”. Udział w tych konkursach mógł wziąć każdy, a 
prace można oglądać na korytarzach szkoły do 10 czerwca. 

Obchody Dnia Języka An-
gielskiego rozpoczęli uczniowie 
klas II i III prezentując kolegom 
i koleżankom piosenki w języ-
ku angielskim. Następnie o go-
dzinie 9:00 reprezentanci klas 
II i III w drużynach dwuosobo-
wych prezentowali swoją znajo-
mość słownictwa. Ocenie pod-
dano znajomość słowa, wymo-
wę oraz pisownię. Godzinę póź-
niej uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych drużynowo 
zmagali się w konkursie wiedzy 
ogólnej o krajach Zjednoczone-
go Królestwa Wielkiej Brytanii 
oraz znajomością języka angiel-
skiego. Dzień Języka Angielskie-
go urozmaicił skecz wykonany 
przez uczniów klasy VIa pt.: „U 
dentysty”. Na zakończenie od-
był się uroczysty apel, na któ-
rym zostały wręczone nagrody 
i dyplomy za udział we wszyst-
kich konkursach. Wszystkim 
uczniom gratulujemy!

Organizatorzy Dnia Języ-
ka Angielskiego p. Beata Feń-
czak i p. Aleksandra Dul bardzo 
dziękują uczniom za uczestnic-
two we wszystkich konkursach i 
przedstawieniu. Podziękowania 
składamy również nauczycie-
lom i obsłudze za pomoc w zor-
ganizowaniu tego wydarzenia. 
Szczególne podziękowania skła-
damy sponsorom: Dziennikowi 
Nowogardzkiemu za wydruko-
wanie pięknych dyplomów oraz 
wydawnictwu Oxford Universi-
ty Press za ufundowanie nagród.   

DŚ  

Wyniki konkursów:
Laureaci konkursu plastycznego 
w kategorii klas I:
 I m – Olaf Machocki 
 II m – Maciej Świątczak 
 III m – Szymon Pawłowski
W kategorii klas II:
I m – Oliwia Woś – 2b
II m – Paweł Knapek – 2b
III m – Kinga Feliksiak- 2b
W kategorii klas III:
I m - Nikola Skąpska – 3b 
II m – Nikola Zięba – 3b
III m – Amelia Huget i Emilia 
Tomasikiewicz – 3a
Laureaci konkursu plastycznego 
w kategorii klas IV VI:

I m – Weronika Mikitiuk i Alek-
sandra Wiśniewska – 4b
II m - Alan Olszewski i Maciej 
Żywicki - 4b
III m – Jennifer Jaskulska -4a
I m – Miłosz Machocki – 5a
I m – Daria Durma 6b
II m – Oliwia Tomasikiewicz i 
Klaudia Simińska -6b 
Laureaci konkursu „Słownic-
two” w kategorii klas II- III:
I m – Stanisław Święcicki -2b i 
Leon Marcinkowski -3b
I m – Jagoda Wierzbicka – 2a i 
Marcel Banasik -3a
II m – Lena Kozłowska - 2b i 
Emilia Tomasikiewicz - 3a

III m – Marcel Pakulski – 2c i 
Amanda Czarnecka – 3a
Laureaci konkursu wiedzy: Kul-
tura Krajów Wielkiej Brytanii i 
komunikacja dnia codziennego 
w kategorii klas IV- VI:
I m – Magda Wesołowska – 4a, 
Florian Szarek - 5a, Konrad Ma-
cyra - 6a
II m – Oliwia Jastrzębska – 4a, 
Julia Wrzosek - 5b, Karolina 
Mnich – 6b
III m – Dominika Bodo – 4b, 
Natalia Laskowska - 5b, Wikto-
ria Maknia – 6 b
III m – Anna Kusiak – 4a, Maja 
Cieplak – 5b, Daria Durma – 6b

Laureaci konkursu plastycznego
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Dla rodziców 

Jadwigi i Zygmunta Buszta

dzieci Agnieszka, Bogumiła i Marek 
z małżonkami i wnukami

z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego 

Z okazji święta Waszego życzenia wszystkiego najlepszego: 
Niech każdy dzień dostarcza radości, 

I uśmiech zawsze w sercach gości, 
Niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo Was kochają, 

Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!

Z okazji święta Waszego życzenia wszystkiego najlepszego: 
Niech każdy dzień dostarcza radości, 

I uśmiech zawsze w sercach gości, 
Niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo Was kochają, 

Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!

ŻyCZeNIa

komunikat Specjalny (tylko dla komuchów)

Instrukcja użytkowania DN  
Dochodzą do nas systematycznie relacje od zaprzyjaźnionych osób, że miejscowe komuchy 
pragnące pozostać anonimowymi (słusznie głupotę lepiej ukrywać) żalą się w internecie (i 
to z tego żalu obficie jadem tam zieją), na DN. Utyskują więc na to, że DN  pisze o tym czy o 
tamtym, że ani w ząb nie rozumieją co DN pisze, albo dlaczego to DN np. krytycznie pisze  
też o władzach  skoro każda władza nasza komusza to doskonała przecież jest.  W związ-
ku z powyższym postanowiliśmy wydać specjalnie tylko dla nich, następujący komunikat:  

 komunikat specjalny (tylko dla komuchów)
  Komuchom, sięgającym po DN po czym przeżywającym niepokonywalne trudności ze zrozumie-

niem prezentowanych tutaj treści szczególnie dotyczącej problematyki z natury złożonej (np. zagad-
nienia tzw. stref ekonomicznych czy etycznych obowiązków władzy samorządowej w tym burmistrza) 
przypominam o konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi dziennika przed wzięciem gazety do 
ręki i już obowiązkowo przed rozpoczęciem jej lektury.  A oto ta instrukcja:

To by było na tyle.                                 
Z poważaniem Marek Słomski  

 
PS. Teraz kilka słów przeznaczonych już nie dla komuchów: Thomas Jefferson  napisał w liście do  

Edwarda Carringtona (kto zacz  oni są można sobie sprawdzić) :  Gdyby ode mnie zależało decydowa-
nie, czy lepiej jest mieć rząd bez prasy informacyjnej, czy prasę bez rządu, nie wahałbym się opowiedzieć 
za drugą ewentualnością.

To dlatego czytacie Państwo już 25 lat DN – czytanie prasy informacyjnej (w przeciwieństwie do czy-
tania propagandowego z natury biuletynu rządowego, czyli także gminnego) jest bowiem immanentną 
potrzebą zdrowej ludzkości.  Komuchy ograniczają się to czytania wytycznych a co pilniejsi dodatko-
wo do wykuwania ich na pamięć, dlatego żyją w innym wymiarze, wymiarze określonym przez IQ wy-
raźnie poniżej stu.  

1355 Bibliotek z całej Polski 
wzięło udział w akcji

Noc Bibliotek 2017
W sobotę, 3 czerwca 2017 r, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Czytanie po-
rusza”. Była ona jedną z 76 Bibliotek w naszym województwie.

W godzinach od 19:00 do 
22:00 dla ponad 30 osobowej 
grupy dzieci, zorganizowane 
zostały różne atrakcje promu-
jące czytelnictwo i bibliotekę, 
jako miejsce otwarte i przyjazne. 
Dzieci miały wiele ciekawych i 
zaskakujących zadań do wyko-
nania m.in. rozpoznanie imion 
postaci z zaszyfrowanych ob-
razków, czy też tworzenie paję-

czej sieci. Stworzona w ten spo-
sób mroczna atmosfera sprzyja-
ła wysłuchaniu fragmentu opo-
wiadania G. Kasdepke pt. „Ta-
jemnicze zniknięcie Detektywa 
Pozytywki”.

Kolejną atrakcją były detekty-
wistyczne poszukiwania skarbu 
w całej bibliotece, którym towa-
rzyszyły wielkie emocje. Dzie-
ci przy użyciu latarek przeszu-

kiwały wszystkie pomieszczenia, 
aby odszukać w różnych miej-
scach ukrytych wskazówek, któ-
re doprowadzą je do skarbu. W 
trakcie detektywistycznej zaba-

wy uczestnicy zjedli kolację, a na 
zakończenie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, zakładki oraz 
mały gadżet. 

W przyszłym roku Miejska Bi-

blioteka Publiczna znów zamie-
rza brać udział w tej akcji i już 
teraz zaprasza wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w Nocy 
Bibliotek 2018.                  Opr. DŚ

Dzieci biorące udział w Nocy Bibliotek
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Budujemy strefę swą 

Niech się mury pną do góry                  
 W ramach promocji nowo-

gardzkiej strefy ekonomicz-
nej, (na której punkcie oszalało 
ze szczęścia społeczeństwo na-
sze) napisałem wierszyk w sty-
lu legendarnego chóru Czejan-
da i jego „wykonu” słynnej pio-
senki- hymnu czasu odbudowy 
„Budujemy nowy dom”.  To tak 
jak wówczas, gdy cały naród sta-
nął do kielni i przy dźwiękach 
pieśni tej zabrał się do odbudo-
wy Warszawy (ze szczecińskiej, 

ale przecież poniemieckiej! ce-
gły) - tak dzisiaj i My, porwa-
ni wzruszającym pełnym nie-
opisanego żaru przemówieniem 
burmistrza z SLD chwytamy, za 
co kto tylko może ( w tym za 
pały i rózgi do poganiania leni-
wych i prowokatorów) i buduje-
my strefę ekonomiczną w szcze-
rym polu w myśl romantyczne-
go hasła: „mierz siły na zamia-
ry”, i także tego mniej roman-
tycznego „frajerów nie sieją fra-

jerzy sami rosną”. Dlatego „ po-
rzućmy rozum i weźmy się do 
roboty” - jak mówią wypróbo-
wani w walce i zarządzaniu do-
brem wszelkim i stworzeniem 
każdym nowogardzcy towarzy-
sze i jak powtarzają za nimi ich 
ideowi potomkowie dzierżący 
w schedzie wszystkie stołki i fu-
chy tutejsze. Ja zaś nie za łopatę, 
ale chwyciłem za pióro (w zasa-
dzie za klawiaturę) i ofiaruję ten 
tekst społeczeństwu darmo i nie 
oczekuję żadnych podziękowań.  
To jest mój – jak powiedział 
burmistrz i szef SLD- obowią-
zek (być może powiedział „psi 
obowiązek”???)– współtworzyć 
nowe miejsca pracy! Aby do-
świadczyć całym sobą ( tak nam 
w tej budowie strefy potrzebnej)  
atmosfery tamtych lat pionier-
skiego wysiłku budowlanego ze-
stawiam w dwu symetrycznych, 
(czyli wzmacniających się wza-
jemnie) kolumnach oba libretta- 
i to z piosenki Czejandy i to na-
kreślone (raczej wystukane) nie-
udolnie acz szczerze moją ręką.      

Budujemy nowy dom Budujemy strefę swą 
(wyk. chór Czejanda)  (wyk. np. Kapela Rycha) 

Budujemy nowy dom, Budujemy nowy schron 
Jeszcze jeden nowy dom, w którym miejsca pracy są 
Naszym przyszłym, lepszym dniom, więc Ty biegnij  tu co tchu  
Warszawo!  Sąsiedzie (z Ukrainy)

Każdą pracę z nami mnóż, Każdą pracę z nami mnóż 
Każdą pracę z nami dziel, Dzień zaczynaj z pękiem róż   
Bo to jest nasz wspólny cel, By je wręczyć  i nie męczyć już   
Warszawo! Burmistrza (naszego)

Od piwnicy aż po dach Od   drożyny aż po rury    
Niech radośnie rośnie gmach Wkrótce przyjdzie czas na mury    
Naszym snom i twoim snom, Naszym snom i twoim snom 
Warszawo! Bandero (śmierć frajerom)

Niech się mury pną do góry, Niech te mity mnożą się 
Kiedy dłonie chętne są, Gdy do ludu fałsz ten lgnie  
Budujemy betonowy, nowy dom. Niechaj żyje betonowy stary klan.
Już dość narzekań i gderań. Już Dość! narzekań i gderań ( to DN)
I tylko chciej, i tylko spójrz I tylko chciej, i tylko spójrz
Jak rośnie w krąg: Jak już padł z nóg   
Muranów, Mirów, Mokotów, Żerań - Nowogardzki murarz, stolarz, szewc i stróż  
Wspólne dzieło naszych rąk! Aby duch Twój siadł na próg.

Więc chodź i zakasz rękawy. Wiec przyjdź nasz inwestorze  
Do ręki kielnię bierz Przychylić nieba  Ci może?
I stawaj z nami tu. I stawaj z nami tu
Bo to dla niej, Bo to dla Ciebie
dla naszej Warszawy dla  twojego  konta 
Tak codziennie, tak bez tchu. My codziennie tak bez tchu

Budujemy nowy dom, itd… Budujemy nowy schron  itd…

Napisał Marek Słomski- jeśli ktoś ma jakiś problem z powyższym tekstem- patrz komunikat specjalny.

kącik kolekcjonera

Polskie Termopile - 
Zadwórze
29 maja 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza  do 
obiegu monety kolekcjonerskie o nominale 20 zł z serii 
„Polskie Termopile – Zadwórze”.

Moneta charakteryzuje się ko-
lorem srebrnym. Została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Przy produkcji wy-
korzystano stempel lustrza-

ny. Brzeg (bok) jest gładki. Wy-
miary tej monety to 38,61 mm, 
masa 28,28 g. Wyszła ona w na-
kładzie do 18 000 sztuk.

Projektantem monety jest Ur-
szula Walerzak.

200-lecie istnienia 
Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich 

W czerwcu 1817 r. cesarz Au-
strii Franciszek I zatwierdził 
przedłożony przez Józefa Maksy-
miliana Ossolińskiego akt Usta-
nowienia familijnego Biblioteki 
Publicznej pod imieniem Osso-
lińskich we Lwowie, tym samym 
do istnienia powołana została in-
stytucja,która odegrała znaczącą 
rolę w dziejach polskiej kultury. 
W zamyśle Ossolińskiego miała 
być skarbnicą narodowych pa-
miątek. Po klęsce 1939 r. zbio-
ry Zakładu, zwłaszcza muzealia, 
zostały rozparcelowane, bibliote-
kę zaś przekształcono w sowiec-
ką, a później niemiecką instytu-
cję.  Po 1989 r. Zakład powrócił 
do swej przedwojennej struktu-
ry. Dzisiaj, tak jak przed laty we 
Lwowie, składa się z Biblioteki, 
Muzeum Książąt Lubomirskich i 
Wydawnictwa, a od 2016 r. także 
z Muzeum „Pana Tadeusza”, pre-
zentującego publiczności m.in. 
rękopis tej narodowej epopei.

2 czerwca 2017 roku Narodo-
wy Bank Polski wprowadza  do 
obiegu dwie monety kolekcjo-
nerskie: złotą o nominale 100 zł 
i srebrną o nominale 10 zł z serii 
„200-lecie istnienia Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich”.

Moneta o nominale 100 zł cha-
rakteryzuje się kolorem złotym. 
Została wykonana z próby me-
talu Au 900. Przy produkcji wy-

korzystano stempel lustrzany. 
Brzeg (bok) jest gładki. Wymia-
ry tej monety to 21,00 mm, masa 
8,00 g. Wyszła ona w nakładzie 
do 1 500 sztuk.

Druga moneta o nominale 10 
zł charakteryzuje się kolorem 
złotym. Przy produkcji użyto 
stempla lustrzanego i wykonano 
ja z próby metalu Ag 925. Brzeg 
(bok) monety jest gładki. Wy-
miary tej monety to 32,00 mm 
a masa 14,14 g. wyszła w nakła-
dzie do 15 000 sztuk.

Projektantem obu monet jest 
Robert Kotowicz.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie
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oświadczenia majątkowe za 2016 cd. 

Ile zarabiają nasi samorządowcy?
Kontynuujemy publikację oświadczeń majątkowych, jakie co roku składają do publicznej wiadomości urzędnicy pionu kierowniczego, dyrektorzy szkół i 
instytucji publicznych, burmistrzowie, wójtowie oraz radni wszystkich szczebli samorządu. Dzisiaj przedstawiamy państwu drugą część oświadczeń ma-
jątkowych radnych Nowogardu oraz kierownictwo naszej gminy, na czele z burmistrzem Robertem Czaplą. 

radni 
Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty
arkadiusz Ciechanowski Nie dotyczy Gospodarstwo rolne o pow. 65 ha (własność 

30 ha, dzierżawa 35 ha) o wartości 500 000 zł
Dieta radnego – 8 050 zł Ciągnik rolniczy 

New Holland 
rok prod. 2004,
KIA Sportage 
rok prod. 2017

BGŻ BNP Pariba kredyt na zakup ziemi– 
125 000 zł
Santander Consumer Bank kredyt samo-
chodowy– 97 711,46 zł
BGŻ BNP Pariba kredt obrotowy – 80 000 
zł

michał krata 60 000 zł, 
3 200 euro, 
6 000 GBP

Nie dotyczy Działalność gospodarcza 
przychód/dochód – 439 
351,79 zł/0,00 zł, dieta rad-
nego – 10 350 zł, 
zwolnienie lekarskie – 3 
144,78 zł

BMW 645 CI rok 
prod. 2004

Pożyczka hipoteczna w Mbank – 139 
081,55 zł

Stanisław Saniuk 4 700 zł, 
50 euro

Mieszkanie o pow. 57,8 m2 o wartości 200 
000 zł współwłasność, garaż o pow. 18 m2 o 
wartości 10 000 zł współwłasność

Emerytura – 73 251,76 zł, 
dieta radnego – 16 733,65 zł

Toyota Corolla 
rok prod. 2014

Kredyt Bank – 250 000 zł, karta kredytowa 
debetowa PKO BP – 5 000 zł

kierownictwo gminy
robert antoni Czapla / bur-
mistrz

99 500 zł,
Akcje PZU – 3 
321 zł

Mieszkanie o pow. 47,17 m2 o wartości 170 
000 zł, mieszkanie o pow. 48,47 m2 o war-
tości 40 000 zł, działka rola o pow. 2,28 ha o 
wartości 24 500 zł, garaż o pow. 18 m2 o war-
tości 10 000 zł

Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy w UM – 123 
347,52 zł, 
wynajem mieszkania – 10 
248 zł, 
Akcje PZU – 168 zł

Citroen C5 kom-
bi rok prod. 2011 
wartość 27 000 zł

Nie dotyczy

krzysztof kolibski / wicebur-
mistrz

10 000 zł Nie dotyczy Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy w UM – 147 
196,34 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny Alior Bank – 111 853,89 
zł, kredyt konsolidacyjny Alior Bank – 99 
687,78 zł

marcin Gerard marchewka / 
skarbnik gminy

6 200 zł Dom o pow. 215 m2 o wartości 380 000 zł, 
mieszkanie o pow. 41,55 m2 o wartości 273 
800 zł, grunty orne o pow. 1,0089 ha o war-
tości 26 000 zł, grunty orne o pow. 0,8126 ha 
o wartości 126 155,32 zł

Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy w UM – 118 
848,83 zł, umowy zlecenia 
– 1 447,99 zł, przychód z 
najmu 10 800 zł

Audi A2 rok prod. 
2003 o wartości 
12 000 zł, Chevro-
let Epica rok prod. 
2007 o wartości 
18 000 zł

Kredyt budowlano-hipoteczny w PEKAO 
SA – 28 429 zł, kredyt budowlano-hipo-
teczny w PEKAO SA – 44 451,65 zł, po-
życzka ING Bank Śląski SA – 40 441 zł, po-
życzka PEKAO SA – 39 267 zł    

agnieszka Biegańska-Sa-
wicka / sekretarz gminy

60 000 zł, ak-
cje na kwotę 
22 000 zł

Dom o pow. 102 m2 o wartości 150 000 zł, 
mieszkanie o pow. 66,95 m2 o wartości 150 
000 zł, działka budowlana o pow. 473 m2 o 
wartości 30 000 zł, działka budowlana o pow. 
469 m2 o wartości 30 000 zł
działka budowlana pod domem o pow.470 
m2 o wartości 30 000 zł

Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy w UM – 107 
713,99 zł, 
dochód z akcji – 3 181,97 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Tadeusz Fiejdasz / kierownik 
Wydziału GKMiOŚ

10 000 zł Mieszkanie o pow. 47 m2 o wartości 140 000 
zł, mieszkanie o pow. 36,62 m2 o wartości 90 
000 zł, garaż o pow. 26,60 m2 o wartości 20 
000 zł

Wynagrodzenie ze stosun-
ku pracy w UM – 85 606 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Piotr Słomski / przewodniczą-
cy Rady Miejskiej

65 000 zł nie dotyczy Za stosunek do pracy – 5 
875 zł
działalność wykonywana 
osobiście – 24 584 zł
prawa autorskie – 4 331zł
diety radnego – 10 943 zł

nie dotyczy nie dotyczy

Oprac: DŚ

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – III runda, Głogów

Walka Tomasza Litwina
W niedzielę (4 czerwca) na torze motocrossowym w Głogowie została rozegrana III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Tym razem poza 
podium znalazł się startujący w klasie MX Quad Open Tomasz Jamroży. Na uwagę zasługują natomiast pościgi w wykonaniu Tomasza Litwina, 
który pomimo fatalnych startów w swoich dwóch biegach, zdołał mijać kolejnych rywali awansując na wyższe pozycje. 

Najwyżej sklasyfikowany w 
„generalce” sezonu spośród 
zawodników KM Cisy Nowo-
gard -  Tomasz Jamroży, nie 
może zapisać swoich startów 
w Głogowie do udanych. Za-
wodnik rywalizujący w klasie 
MX Quad Open przyzwycza-
ił swoich kibiców do tego, że 
jak już startuje, to plasuje się 
na „pudle”. Tym razem jednak 
było inaczej. Podczas trenin-
gu dowolnego Tomasz Jamro-
ży wykręcił piąty czas, z kolei 
w treningu kwalifikacyjnym 
zawodnik KM Cisy również 
uplasował się na 5. miejscu, 
uzyskując najlepszy czas w 
swoim trzecim okrążeniu. W 
pierwszym wyścigu Tomaszo-

wi Jamrożemu zabrakło na-
prawdę nie wiele, do tego aby 
stanąć na podium. Zawodnik 
nowogardzkiego klubu prze-
jechał 11 okrążeń z czasem 
26:46,280 i uplasował się osta-
tecznie na 4. pozycji. W dru-
gim biegu Tomasz Jamroży za-
jął dopiero 9. miejsce i znaczą-
co spadł w klasyfikacji zawo-
dów. W sumie zawodnik KM 
Cisy uzbierał 70 punktów i za-
jął 7. miejsce w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów. Słabsza 
forma w Głogowie nie przy-
czyniła się jednak do utraty 
trzeciego miejsca w klasyfika-
cji generalnej sezonu. Tomasz 

Jamroży wciąż plasuje się na 
podium z liczbą 220 punk-
tów. Prowadzi Roman Gwiaz-
da z Pro Racing Team, któ-
ry wygrał wszystkie dotych-
czasowe wyścigi i ma na kon-
cie komplet 300 punktów, na 
2. miejscu plasuje się Kacper 
Mieszkowski z WKM Wscho-
wa z liczbą 241 punktów. Tego 
dnia jednak nowogardzki klub 
miał innego bohatera. Chodzi 
o Tomasza Litwina, który po-
mimo tego, że nie uplasował 
się w swoich startach w pierw-
szej dziesiątce, to wykazał się 
wielką ambicją w walce o jak 
najlepsze miejsca. Tomasz Li-

twin startuje w klasie MX1C, 
gdzie podczas treningu kwa-
lifikacyjnego swój najlepszy 
czas uzyskał podczas 3 okrą-
żenia i zajął 19. miejsce na 40 
startujących zawodników. W 
pierwszym wyścigu Tomasz 
Litwin zaliczył fatalny start i 
jechał na 36. pozycji. Zawod-
nik KM Cisy nie zraził się i 
skrupulatnie odrabiał dystans 
do kolejnych rywali. W efek-
cie po przejechaniu 9 okrą-
żeń, Tomasz Litwin zakończył 
pierwszy bieg na 16. miejscu z 
czasem 23:30,667. W drugim 
biegu na początku było jesz-
cze gorzej… Tomasz Litwin z 
bramki startowej wyruszył na 
tor jako ostatni – 40 zawodnik. 
Reprezentant KM Cisy Nowo-
gard ambitnie starał się popra-
wić swoją pozycję i tak jak w 
przypadku pierwszego wyści-
gu, regularnie wyprzedzał ko-
lejnych rywali. W efekcie, To-
masz Litwin po pokonaniu 8 
okrążeń, swój start ponow-
nie zakończył na 16. miejscu. 
Choć sam zawodnik może być 
niezadowolony z błędów ja-
kie popełniał podczas star-
tu, to jednak osiągnięcie ja-
kim jest awans z końca stawki 
na 16. pozycję jest godne od-
notowania. Ostatecznie w kla-
syfikacji indywidualnej zawo-
dów, Tomasz Litwin zgroma-
dził 50 punktów, które upla-
sowały go na 14. pozycji. W 
klasyfikacji całego sezonu po 
III Rundach T. Litwin zajmu-
je również 14. miejsce z liczbą 
107 punktów. W Głogowie za-
prezentował się jeszcze jeden 

zawodnik KM Cisy, startujący 
w klasie MX Masters Krzysz-
tof Paszek. W treningu kwali-
fikacyjnym Krzysztof Paszek 
uplasował się na 13. pozycji, 
osiągając najlepszy czas w 4 
okrążeniu. W wyścigu pierw-
szym zawodnik KM Cisy zajął 
14. miejsce, natomiast w swo-
im drugim biegu rywalizację 
zakończył na 13. miejscu. W 
sumie Krzysztof Paszek wy-
walczył 55 punktów i w kla-
syfikacji indywidualnej zawo-
dów został sklasyfikowany na 
13. miejscu, spośród 23 za-
wodników.

KR

Klub Motorowy Cisy Nowogard w klasyfikacji drużynowej po III Rundach plasuje się na wysokim 15. miejscu, spośród 44 ze-
społów

Tomasz Litwin ambitnie odrabiał straty na torze w Głogowie
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz 
Roguski Szpital Nowogard

Nikodem syn Dominiki Belter Chrza-
nowskiej ur. 1-06-2017 z Maszewa

Melania córka Ewy Poszalskiej 
ur. 31-05-2017 ze Szczecina

Martyna córka Magdy Wawryczuk
 ur. 1-06-2017 z Nowogardu

Maciej syn Natalii Wierszyło 
ur. 1-06-2017 z Nowogardu

Anastazja córka Ewy Kaźmierskiej 
ur. 5-06-2017 z Nowogardu

Podziękowania 
W dniu 04.06.2017 r. na terenie Sarniego Lasu 

w ośrodku u Pana Grygowskiego odbył się 
Dzień Dziecka mieszkańców Warnkowa wraz 

z Związkami Zawodowymi Policjantów. 
Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc 

w przygotowaniu wydarzenia a byli to: Zarząd 
i Pracownicy PUWiS, Starosta Goleniowski  
T. Kulinicz, Radny M. Bociarski, Związki 
Zawodowe Policji. 

SeRDeCZNe 
PODZIęKOWANIA 
dla Firmy Pro-Bud 
za piękne mieszkanie 

na ul. Dąbrowszczków. 
Blok jest wizytówką 

Nowogardu 
Dziękuje Mieszkanka 

tego Bloku

Serdeczne 
Podziękowania 

dla Firmy 
Pana Łokaja 

za przepiękne 
drzwi 

dziękuje klientka 

„Środy na Torze” - I seria

Pokaz siły Chrabąszczy
W środę (31 maja), na torze kolarskim w Szczecinie, młodzi kolarze powrócili do cyklicz-
nych zmagań w ramach zawodów „Środy na Torze”. Tradycyjnie w rywalizacji nie zabrakło 
podopiecznych Ryszarda Posackiego, którzy w I serii cyklu zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony. 

Naszą relację rozpoczynamy 
od najmłodszych uczestników 
zmagań na szczecińskim torze 
kolarskim. W kategorii Młodzik 
startowało trzech kolarzy z klu-
bu Chrabąszcze Nowogard oraz 
nowogardzianka Nikola Wie-
lowska, reprezentująca barwy JF 
Duet Goleniów. Warto dodać, że 
dziewczęta były klasyfikowane 
wspólnie z chłopcami. W wyści-
gu na 20 metrów ze startu lotne-
go, zwyciężyła Nikola Wielow-
ska, uzyskując czas 13,62. Na 2. 
miejscu uplasował się Jacek Fe-
cak z wynikiem 13,75, a podium 
uzupełnił Hubert Grygowski, 
który uzyskał wynik 14,67. Trze-
ci z naszych reprezentantów – 
Norbert Strojny nie odstawał 
od swoich kolegów i uplasował 
się na 4. pozycji, z czasem 15,15. 
Drugą konkurencją był wyścig 
eliminacyjny. W tej konkuren-
cji zwyciężył Jacek Fecak, który 
uzbierał 10 punktów. Na 2. miej-
scu uplasowała się Nikola Wie-
lowska, a na najniższym stopniu 
podium stanął Hubert Grygow-
ski. Norbert Strojny w tej kon-

kurencji zajął 6. miejsce. Trzecią 
konkurencją był wyścig duński 
i w tym przypadku miejsca na 
„pudle” również podzielili po-
między sobą nowogardzianie. 
Zwyciężyła Nikola Wielowska, 
przed Jackiem Fecakiem oraz 
Hubertem Grygowskim. Nor-
bert Strojny tym razem uplaso-
wał się na 5. miejscu. Na koniec 
w rywalizacji Młodzików prze-
prowadzono wyścig punktowy. 
Tym razem na najwyższym stop-
niu podium stanął Hubert Gry-
gowski. Zaraz za nim ponow-

nie uplasowali się nowogardzia-
nie, mianowicie Nikola Wielow-
ska (2. miejsce) oraz Jacek Fe-
cak (3. miejsce). Norbert Strojny 
dorzucił do swojego dorobku 4 
punkty za zajęcie 7. miejsca. Tak 
więc w pierwszej serii po czte-
rech konkurencjach w kategorii 
Młodzik, podopieczni Ryszarda 
Posackiego dali istny pokaz siły. 
Liderką cyklu jest Nikola Wie-
lowska z liczbą 38 punktów. Na 
2. miejscu plasuje się Jacek Fe-

cak z 36 punktami na koncie, a 
na 3. miejscu sklasyfikowany jest 
Hubert Grygowski z liczbą 34 
punktów. Czwarte miejsce tak-
że należy do kolarza z Nowogar-
du, gdyż zajmuje je zdobywca 22 
punktów – Norbert Strojny. Do-
dajmy, że w kategorii Młodzik w 
sumie rywalizowało 11 kolarzy. 
Reprezentanci nowogardzkiego 
klubu startowali również w kate-
gorii Junior Młodszy. Tutaj nie-
stety do rywalizacji przystąpi-
ło tylko trzech kolarzy – Robert 
Krause i Kamil Majcher z Chra-

bąszczy Nowogard oraz Dawid 
Szaliński z Ratusza Maszewo. 
Juniorzy Młodsi rywalizowali w 
wyścigu na 200 metrów ze star-
tu lotnego, eliminacyjnym, duń-
skim i punktowym, czyli w tych 
samych konkurencjach co Mło-
dzicy. W tej kategorii wiekowej 
każdy wyścig kończył się takim 
samym wynikiem poszczegól-
nych zawodników, tzn. zwycię-
żał Dawid Szaliński, na 2. miej-
scu plasował się Robert Krau-
se, a Kamil Majcher zajmował 
3. pozycję. Tym samym Szaliń-
ski jest liderem z 40 punktami, 
Robert Krause ma na koncie 36 
punktów, a Kamil Majcher zgro-
madził 32 punkty. Wierzymy, że 
w kolejnej serii do rywalizacji 
przystąpi szersze grono Junio-
rów Młodszych. 

KR

Z ostatniej chwili:
Jak poinformował nas trener 

Chrabąszczy Nowogard – Ry-
szard Posacki, w minioną śro-
dę odbyła się II seria cyklicz-
nych zawodów „Środy na Torze”. 
Tym razem konkurencja była 
zdecydowanie lepsza, do rywa-
lizacji przystąpili m.in. kolarze 
ze Strzelec Krajeńskich. To jed-
nak nie przeszkodziło Chrabąsz-
czom w tym, aby ponownie zdo-
minować szczeciński tor. Wyglą-
da na to, że Młodzicy z Nowo-
gardu rosną w siłę już na ska-
lę nie tylko regionalną, ale ogól-
nopolskiego kolarstwa. Nieste-
ty do momentu zamknięcia tego 
wydania DN, wciąż nie zostały 
opublikowane oficjalne wyniki. 
O osiągnięciach naszych kolarzy 
napiszemy w najbliższym wyda-
niu DN.  

Od lewej - Jacek Fecak, Nikola Wielowska i Hubert Grygowski, którzy w środę byli 
nie do pokonania

Podium po I serii w kategorii Junior Młodszy, od lewej - Robert Krause, Dawid Sza-
liński, Kamil Majcher
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

 

 

 

F.H. "EL-CAR" - Dominik Kazimierczak 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

               Zaprasza do udziału w projekcie               
 

MALI ODKRYWCY SZTUKI – przedszkole artystyczne dla 20 dzieci  
z terenu gminy Nowogard 

Miejsce realizacji projektu: Artystyczne przedszkole Kraina Fantazji, 
ul. Generała Józefa Bema 14, Nowogard 
W ramach projektu przedszkole zapewnia opiekę przedszkolną od 6.30 do 17.00,  
od poniedziałku do piątku, oraz: 

 zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii 
 język angielski 
 zajęcia z sensoplastyki 
 zajęcia z rytmiki i gimnastyki 
 wyjazdy edukacyjne 
 organizację imprez kulturalno-edukacyjnych 
 wyżywienie 
 dowóz do przedszkola 
 ubezpieczenie dzieci 
 wyprawkę przedszkolaka 

Uczestnictwo w projekcie bezpłatne 
                        ZAPRASZAMY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 

Termin realizacji projektu 01.04.2017 – 31.03.2018 

Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowogard  
– utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie projektodawcy oraz na spotkaniach 
informacyjno-rekrutacyjnych. Informacje na temat terminów i miejsc spotkań informacyjno-
rekrutacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu: 660 797 838 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie  przedszkola 
ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE  KRAINA FANTAZJI,  
przy ul. Generała Józefa Bema 14, 72-200 Nowogard. 
 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

WyPrZeDaŻ 
ekSPoZyCJI  

ŁaZIeNek
-60%

płytki, gresy  
już od 19,00 zł/m2

Nordsanit 
ul. młynarska 1a 

(dawny Hurtpol)

Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Goleniowskiego

w sprawie I przetargu  ustnego ograniczonego  
dla współwłaścicieli budynku mieszkalnego  

Nr 57 położonego na działce Nr 809  
w obrębie 2 m. Nowogard, ul. Wojska Polskiego.

Przedmiot przetargu:
Lokal mieszkalny Nr 3 o pow. 42,77 m2, położony w budynku 

trzyrodzinnym przy ul. Wojska Polskiego Nr 57 wraz z udziałem do 
16/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 809 o pow. 
0,0613 m2 , położonej w obrębie 2 m. Nowogard - KW SZ/00010363/4. 

- cena wywoławcza 21.000,00 zł   - wadium 2.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  11 lipca 2017 roku  o godz. 1000 w 
siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (II piętro 
pokój 125)

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto 
Starostwa Powiatowego -  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie  
15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 do dnia  07 lipca 2017 roku. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na 
wskazany powyżej rachunek bankowy.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 II 
piętro) lub tel. (91), 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie 
o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-
goleniowski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.
goleniow.ibip.pl

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

rekLama rekLama

ostatni mecz przed własną publicznością

Tym razem zagrają w piątek
Dziś, tj. w piątek (9 czerwca), piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrają ostatni mecz na 
własnym boisku w sezonie 2016/2017. Rywalami będą zawodnicy Iskierki Szczecin. Począ-
tek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. 

Iskierka Szczecin w obecnych 
rozgrywkach plasuje się jedno 
miejsce wyżej, niż Pomorzanin, 
mając nad nowogardzianami 6 
punktów przewagi. Jeśli Pomo-
rzanin wygra dwa ostatnie me-
cze, a Iskierka przegra, to pod-
opieczni Zbigniewa Gumien-
nego, którzy w pierwszym me-
czu z Iskierką wygrali 1:2, awan-
sują na koniec rozgrywek na 
8. miejsce. Szczecinianie będą 
chcieli się zrewanżować piłka-
rzom z Nowogardu za porażkę 
przed własną publicznością. Do 
tej pory Iskierka na boiskach ry-
wali wygrała 5 spotkań, 2 razy 
zremisowała oraz zanotowała 
7 porażek. Goście w wyjazdo-
wych meczach strzelili 29 i stra-
cili 21 goli. Piłkarze ze Szczecina 

wciąż mają matematyczne szan-
se na awans w ligowej tabeli, na-
wet na 5. miejsce. Pytanie tyl-
ko, czy na poważnie podejdą do 
swojego meczu w Nowogardzie, 
który przecież jest już przed-
ostatnią kolejką, a obydwa ze-
społy nie mają o co grać w kon-
tekście awansu. Na uwagę zasłu-

guje szczególnie termin spotka-
nia. Po raz pierwszy w tym sezo-
nie Pomorzanin zagra w piątek, 
a nie w sobotę. Początek tego 
meczu zaplanowano na godzinę 
18:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier 29. kolejki. 

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
29. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin (09.06; 18:00)
Błękitni Trzygłów – Flota Świnoujście  (10.06; 11:00)
Tanowia Tanowo – Ehrle Dobra Szczecińska (10.06; 14:00)
Sparta Gryfice – Sarmata Dobra   (10.06; 15:00)
Promień Mosty – Mewa Resko   (10.06; 16:00)
Wicher Brojce – Zootechnik Kołbacz  (10.06; 17:00)
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Krąpiel (10.06; 17:00)
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica  (11.06; 15:00)

Przed nami ostatni ligowy mecz Pomorzanina na własnym boisku w sezonie 2016-2017
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aTerIma meD
opiekunki 

osób starszych 
w Niemczech.

Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje otwarte zawody wędkarskie  
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  

w wieku szkolnym do lat 14. 
Zawody odbędą się dnia 11.06.2017r. Zapisy przy Re-

stauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 8.30-9.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć siatkę na prze-
wowywanie złowionych ryb. 

Zarząd Koła PZW Tęczak
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oGŁo SZe NIa drob ne
NIerUCHomoŚCI

•	 OKAZJA. Sprzedam działkę pod budowę 10 
arów za szkołą podstawową nr 3. 534 991 778

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy le-
sie. 660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadio-
nie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. 
z ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	  Sprzedam działkę o pow. 0.29 arów 9 km od 
Nowogardu media przy działce, Cena 31000. 
Tel. 669 517 975

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie 
w pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66.3 m2 bezczynszowe, docieplone + ga-
raż. 669 716  872

•	 Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkania 2 
lub 3pokojowego. 515 756 022

•	 Sprzedam NOWE działki budowlane 20 arów, 
prąd na działce. 2 km od centrum Nowogar-
du. Teren podmiejski. 662 097 982 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwa 
pokoje IV piętro 150 tys. 662 097 982 

•	 Sprzedam pół domku parter z garażem 
ogródkiem w Nowogardzie lub zamienię na 2 
pokoje do 1 piętra. Tel 517 847 782 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. Tel. 788 
205 378 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 
100m2 w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Wynajmę firmie 8 miejsc noclegowych. Tel. 
609 245 816 

•	 Do wynajęcia kawalerka centrum Nowogar-
du. 608 659 566 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie położo-
ny.696 404 840 

•	 Sprzedam ziemię rolną 4ha, działka nr 183 
GRABIN. 731 026 406 

•	 Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa, 100 zł. 882 
182 143

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe, trzy po-
koje, II piętro, 58m2. ul. Bohaterów Warszawy 
105. 609 065 743 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV piętro, No-
wogard. 724 171 708

•	 Zamienię mieszkanie własnościowe, 67m2 na 
dwa pokoje do I piętra. 91 39 73664 

•	 Do wynajęcia 4 noclegi (dla 4 osób) pełne 
wyposażenie łazienki i kuchni, oddzielne wej-
ście. 505 307 438 

• mieszkanie wynajmę - Nowogard 
-українська - 4 osoby - 650 zł/osoba. od 
sierpnia. Tel. 503-100-277

moToryZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 
1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motoro-
wery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 
cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodni-
cę do lublina. Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam rover 216 si rok produkcji 97 poj. 
1.6 Tel. 573 367 648 

•	 Sprzedam Focusa rok produkcji 1999. Stan 
bardzo dobry. Cena 3500 (do negocjacji, waż-
ne ubezpieczenie i przegląd)   Tel. 723 195 168 

•	 Sprzedam Fiata Uno, 2002, poj. 899Cm3 prze-
bieg 77 tys. Tel. 91 39 25 593 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię zde-
cydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęczmień. 91 39 
18 307 

•	 Samochód dostawczy do 3,5 tony DMC kupię. 
600 182 682 

•	 Mercedes 190 E rok produkcji 91 poj. 1.8 + 
opony zimowe z felgami przegląd techniczny 
do 01.09.17r. 605 548 121 

roLNICTWo
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 

782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 
697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 
853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak 
kompletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Sprzedam krowy z cielakami. 730 031 128 

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belowania sia-
na-słomę, zgrabianie, talerzówka, orka, siew 
agregatem. 508 404 704 

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek. 507 045 404 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowanie w kost-
kę. Tel. 781 744 340 

• Sprzedam nioski Leghorn zielononóżka i 
papużki faliste. 660 970 408, 795 970 408 

•	 Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 911 886 

•	  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 633 244 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTA-

NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

• PraNIe-maGIeL,PraNIe DyWaNÓW, Wy-
kŁaDZIN, TaPICerkI meBLoWeJ Samo-
CHoDoWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIaŁo-
WeJ / PoŚCIeLI WeŁNIaNeJ / LaNoLINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZySZCZeNIe FUG.TeL.604 
373 143 , 794 229 083.

• moNTaŻ meBLI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGoWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 
601 608 

• kapitał początkowy, deklaracje VaT i rozli-
czenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 512 013 258

• Transport bus plandeka. 601 544 530

•	 korePeTyCJe Z maTemaTykI DLa LICe-
aLISTÓW I STUDeNTÓWProFeSJoNaL-
Ne PrZyGoToWaNIe Do ZaLICZeŃ eG-
ZamINÓW PoPraW maTemaTyka WyŻ-
SZa W PeŁNym ZakreSIe – ZDaWaLNoŚC 
100 % kontakt: tel. 600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

•	 opieka nad dzieckiem. 505 793 003 

• Godzinowa pomoc osobom starszym: ro-
bienie zakupów, sprzątanie, opieka higie-
niczna. 796 061 284 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 aktivmed24.pl opiekunki Seniorów 
Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport kra-
jowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Lewiatan na 1/2 etatu, ul. Boh. War-
szawy 102. Tel. 91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. 
Tel. 783 678 674 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. 
Tel. 508 290 657

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania 
domu. 603 688 266

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368 

• masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspo-
zycyjny w weekendy, chcesz sobie doro-
bić, zadzwoń. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizzeri Fantazja. 
Tel 509 411 799, 91 39 20 750

•	 Praca dorywcza/sezonowa z dziećmi dla 
pełnoletnich kobiet z Nowogardu i okolic. 
731 473 701 ( godz. 10-14) 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach 
na umowę o pracę oraz pomocnika. 785 
931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ 
DO PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘ-
CIEM PROSZE SKŁADAC   W SKLEPIE ME-
BLOWYM KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli 
handlowych. Tel. 533 402 266, d.pawlow-
ski@vectra.pl

•	 Zatrudnię barmankę na umowę. 693 
521211

•	 Przyjmę do pracy w sklepie Lewiatan przy 
ul. 5 marca 13. Tel. 502 735 901 

•	 Zlecę malowanie lokalu. 785 563 315 

•	 Malarz pokojowy potrzebny od zaraz. 600 
155 342 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do 
uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym pal-
nikiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec 
malo uzywane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne zaplon iskrowy-elektroniczny wyso-
ka jakosc niemiecka,do domku,domu wielo-
rodzinnego,sklepu po przegladzie serwiso-
wym sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 
682 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wiszą-
ca i ława kolor wenge+wanilia. 512 012 
823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla mani-
curzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, stan 
jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 502 385 
935

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych 
cena do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

•	 Sprzedam biurko z nadstawką  oraz ławostół 
tanio. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 363 338 

•	 Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 200 zł. 
697 999578 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowodem 
długowłosy, ładnie wybarwiony, czujny. Tel. 
91 39 21 828

•	 Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 777 
531  

•	 Stare samochody, motocykle, motorowery, 
rowery, części, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam tanio piłę tarczową. 605 548 121 

•	 Tanio sprzedam waga eletroniczna sklepo-
wa z metkownicą, kosze na pieczywo, półki 
szklane do sklepu, łóżko do opalania, wózek 
spacerowy, rower męski. 515 736 457 

•	 Sprzedam Bagażnik rowerowy na hak - 169 
zł. Pady do Xboxa One Nowe - 99 zł. Myjkę 
ciśnieniową karcher - 249 zł. Kupię Kosiarkę 
spalinową akcesoria wędkarskie Telefon: 503-
005-554

•	

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPrZeDaŻ 2 PokoJe 
Po remoNCIe, 51 m2, IV p.
rech Nieruchomości tel. 517 508 374

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ
GoLeNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNa:    95 tys.
NoWoGarD - 67 m2, trzypokojowe         CeNa: 190 tys.
DoBra - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNa:    53 tys.
BŁoTNo - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNa: 140 tys.
NoWoGarD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNa: 199 tys.
NoWoGarD - 46 m2, dwupokojowe         CeNa: 118 tys.
NoWoGarD - 74 m2, trzypokojowe         CeNa: 175 tys.
NoWoGarD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNa: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNa: 115 tys.
NoWoGarD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNa: 125 tys.
NoWoGarD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNa: 129 tys.
NoWoGarD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNa: 230 tys.
NoWoGarD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNa: 229 tys.
NoWoGarD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNa: 199 tys. 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFormaTor LokaLNy - NoWoGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017
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time

peron
tor

platform
track

pociąg
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godzina przyjazdu do
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arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZyŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ryszard Ćwirlej
TyLko UmarLI WIeDZĄ

Ekscytująca powieść mistrza 
kryminału z burzliwą historią z 
pierwszej połowy XX wieku w 
tle.

Lipiec 1932 roku. Europa po-
grążona jest w głębokim kryzy-
sie ekonomicznym. Z każdym 
dniem przybliżającym termin 
wyborów do Reichstagu społe-
czeństwo niemieckie coraz bar-
dziej się radykalizuje.

Tymczasem urzędujący w 
Schneidemühl (dzisiejsza Piła) 
kapitan Carl Aschmutat, dawny 
znajomy  Antoniego Fischera, 
wpada w poważne kłopoty. W 
mieście dochodzi do morder-
stwa, którego ofiarą jest znany 
działacz komunistyczny. Asch-
mutat musi jak najszybciej od-
kryć, kto stoi za atakiem, by zdą-
żyć przed wizytą w mieście kan-
dydata do urzędu kanclerza - 
Adolfa Hitlera.

Tylko umarli wiedzą to druga 
część serii o przygodach Anto-
niego Fischera. Tym razem po-
znański policjant pomaga swo-
jemu dawnemu przyjacielowi 
rozwiązać zagadkę zbrodni, któ-
ra tylko na pierwszy rzut oka 
wydaje się prosta. Równocze-
śnie Fischer ma do wykonania 
najtrudniejsze zadanie, z jakim 
przyszło mu kiedykolwiek się 
zmierzyć. Major Jażdżewski, ofi-
cer polskiego wywiadu powie-
rza mu niezwykle delikatną i 
wymagającą misję. Misję, której 
przyjęcia Fischer nie mógł od-
mówić, gdyż zależy od niej do-
bro Rzeczypospolitej.

PIoNoWo:
1. specjalista od nowotworów
2. kilkustopniowy wodospad
3. miasto w USA
4. Memling
5. mały statek żaglowy
6. dygresja, uwaga
7. gatunek papugi
8. powieść Zoli
9. dopływ Dunaju
10. "... - floresy"
11. wyga
12. wydała m.in. album "Biała droga"
13. skala światłoczułości filmów
14. nandu, struś z Pampy
15. germański demon wodny
16. fuga
17. parkowy krzew
18. zakratowane w celach
19. otiatra
20. zdarte u krzykacza
21. wawelski gobelin
22. dotknięcie piłką siatki
23. zespół Agnieszki Chylińskiej

24. kładka
25. część wyścigu
26. Gerbert Ernest, pisarz angielski
27. rzut na boisku
28. potocznie więzienie
29. gatunek sardyny
30. ogon komety
31. dawna stolica Górnej Birmy
32. naręcze kwiatów
33. skrzyp, pisk
34. wyspa tworząca wspólne pań-
stwo z Trynidadem
35. rysunek na kamieniu
36. zaraz po Wodniku
37. stolica Jordanii
38. naga postać w malarstwie
39. miasto we Francji (Bretania)
40. za nią kara
41. miasto włoskie
42. Bernard Ładysz
43. kauczuk erytrenowy
44. uszczelnia korek
45. znana Cyganka

PoZIomo:
46. szeroka rzeka
47. chwianie, kołysanie
48. kubański taniec ludowy
49. zaczerpnięcie wody
50. kupno piłkarza
51. przełożona klasztoru
52. uległ wypadkowi
53. litera przed omikronem
54. gromkie po występie
55. miasto i port w Nowej Gwinei
56. łącznik blach
57. rywal "Ariela"
58. chroni państwo
59. odgałęzienie
60. brytyjska rozgłośnia
61. towarzysz Heraklesa
62. miasto we Włoszech (Lacjum)
63. setki głów radzą znów
64. rzeka w Wenezueli
65. nawet leczony trwa tydzień
66. Akademia Nauk Technicznych
67. rzadkie imię męskie
68. głoska przydechowa

69. zbliżone do bydła domowego
70. jedyny ciekły metal
71. część Budapesztu
72. Dominique Franccois ... - astro-
nom francuski
73. po wschodzie słońca
74. "Gorzkie ..." Polańskiego
75. ewolucja na drążku
76. japońskie wyspy
77. miasto na północny - wschód od 
Swierdłowska
78. sport Kuleja
79. światowy potentat komputerowy
80. matka Heliosa
81. prezydent filaretów
82. wybielacz
83. miasto w Zimbabwe
84. górmistrz
85. ślad po zagojonej ranie
86. czubajka ..., grzyb
87. sfałszowany to kiks

PODPOWIEDŹ: ABILENE, EBA, GAETA, 
KSIENI, NIKSA, NYANDA.
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULarNa LINIa mI kro BU So Wa SeroCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ oSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTro Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZyk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GoLCZeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GoLCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

rozwiązanie krzyżówki 
dla dorosłych : Dzisiaj jest 
uczniem wczoraj

Zofia Lepka, Władysława 
Huget, Natalia Furmańczyk, 
Agnieszka Skowrońska, An-
drzej Leszczyński, Grażyna 
Siedlecka, Urszula Kaczma-
rek, Maria Kloch, Halina Ga-
lus, Christiana Syfert, Krysty-
na Perdek, Renata Wiertalak, 
Maria Sowińska, Pelagia Fe-
liksiak, Malwina Bryndza, Ro-
bert Kierzyk, Szymon Rybar-
czyk, Patrycja Żuralska, Ad-
rian Kierasiński

Nagroda książkowa: Ma-
ria Sowińska

Zwycięzcy prenumerata: 
Szymon Rybarczyk, Włady-
sława Huget 

GAZETY dla zwycięzców 
losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 
7

Dla naszych najmłod-
szych 

Mateusz Wiertalak, Michali-
na Miśkiwicz, Marysia Miśkie-
wicz, Kacper Skowroński, Mi-
łosz Wielgus, Bartek Feliksiak

Zwycięzca: Marysia Miśkie-
wicz
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  

 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Zbiór truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Kolejne martwe 
ryby w jeziorze

Gminna dotacja

OGłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wytną pół 
tysiąca drzew...

 s. 3

s. 7

a tak to wygląda 
z góry

Budowa s 6

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l.
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lNAJTANIEJ w okolicy

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  12-14

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Zamiast z dotacją, wrócił  
ze zdjęciem (własnym)

od 9.06.2017
ul. Boh. Warszawy 66

(koło piekarni)
NOWOGARD

JESTEŚMY

do 18.06.2017

To będzie rzeź!!!

 s. 4

s. 4

zamontowano już 
tablice
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nasza sonda
W związku z planem wycięcia przeszło 450 drzew rosną-
cych wzdłuż głównych ulic naszego miasta, składających 
się na wojewódzką trasę nr 106, zapytaliśmy przechodniów 
Nowogardu, co sadzą o tym kontrowersyjnym pomyśle?

Pani Maria: Jestem za ekologią. 
Jeżeli pozbędziemy się zieleni to 
pozbędziemy się świeżego powie-
trza, którego nam ciągle brakuje. 
Powinniśmy raczej sadzić niż wy-
cinać drzewa. Tam gdzie te drzewa 
stanowią przeszkodę, na przykład 
dla osób niepełnosprawnych, czy 
jeśli stwarzają zagrożenie dla prze-
chodniów lub aut to rozumiem ich 

wycinkę. Rozumiem też wycinanie chorych czy uschniętych drzew. Jed-
nak w ich miejsce powinno się zasadzić nowe.

Michał: Nie wiem, dlaczego ko-
muś te drzewa przeszkadzają. Jak 
je wszystkie wytną, to miasto bę-
dzie „łyse”. Jestem za ekologią. Je-
żeli pozbędziemy się zieleni to po-
zbędziemy się troszeczkę tego świe-
żego powietrza, którego nam ciągle 
brakuje. Powinniśmy raczej sadzić 
niż wycinać.

 A teraz jak one rosną to przy-
najmniej jest cień, w którym mo-
żemy się schować i krajobraz też jest ładniejszy. Jak już chcą wycinać, to 
niech usuną tylko te chore, które mogą zagrażać. Resztę niech zostawią i 
niech te drzewa dalej sobie rosną.

Pani Krystyna: Nic nie słysza-
łam o żadnej wycince. Ale skoro 
tak, to czy posadzą w tym miejscu 
nowe drzewa? Czy dadzą nam coś 
w zamian? Inaczej będzie niecie-
kawie. Mamy tylko trochę zieleni 
w naszym mieście a oni chcą nam i 
to zabrać? Czy te drzewa napraw-
dę komuś przeszkadzają? Widzę, 
że są one już ponumerowane, więc 
jest już tak zwana musztarda po 
obiedzie: teraz raczej nikt nie wy-

słucha naszej opinii.

Pan Waldemar: Te drzewa są 
za ładne, żeby je wycinać. Ten, co 
to nakazał wyciąć, niech teraz za-
sadzi je sobie w ogrodzie. To mia-
sto i tak ma mało atrakcji, a wyci-
nając te drzewa całkowicie straci i 
tak już nikły urok.

Pan Grzegorz: Jestem zdecy-
dowanie przeciwny wycince tych 
drzew. Komu to przeszkadza? 
Mieszkam w okolicy już tyle lat i 
żadnych problemów z powodu aka-
cji nie miałem. Nikt nas się o zdanie 
w tej sprawie nie pytał. Jeżeli byłby 
chore czy uschnięte jestem w stanie 
to zrozumieć, ale zdrowe wycinać, 
to już jest absurd.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

sprawa jest poważna, tymczasem gmina i PzW milczą 

Kolejne martwe ryby  
w naszym jeziorze 
Redakcja DN otrzymała kolejne zdjęcia martwych ryb w naszym jeziorze. Sprawa jest poważ-
niejsza niż początkowo się wydawało. Niestety, ani władze gminy, ani Polski Związek Wędkar-
ski, jak na razie nie podjął żadnych oficjalnych kroków, by wyjaśnić niepokojącą sytuację. 

Przypomnijmy, że w poprzed-
nim wydaniu DN pisaliśmy o 
wielu martwych węgorzach, któ-
re wypływają na brzeg nasze-
go akwenu. Wczoraj (poniedzia-
łek), otrzymaliśmy kolejne zdjęcia 
martwych ryb od naszych czytel-
ników. Okazuje się, że padają nie 
tylko węgorze, ale również gatun-
ki innych ryb, w tym szczupaków 
i okoni. 

Niestety, jak do tej pory nie 
słychać, aby działania w kierun-
ku wyjaśnienia przyczyn padnię-
cia ryb podjął się Urząd Miejski. 
Milczy też Polski Związek Węd-
karski - gospodarz jeziora, który 
odpowiada m.in. za stan zarybie-
nia akwenu.  Liczymy, że w tych 
dniach odpowiednie kroki zosta-
ną podjęte, a opinia publiczna zo-
stanie poinformowana, o tym co 
powoduje, że ryby w naszym je-
ziorze zdychają, jaka jest skala zja-
wiska i jakie środki zaradcze zo-
staną zastosowane. 

MS

Martwy szczupak, o wadze ok. 2 kg Kolejny szczupak, którego resztki wy-
płynęły na brzeg

Kolejny węgorz, tym razem znaleziony w okolicy ul. Zielonej

Martwy węgorz, który dryfował przy murku, niedaleko fontanny, notabene 
wśród śmieci i odpadków

ZAPROSZENIE
Prawo i Sprawiedliwość w Nowogardzie

zaprasza mieszkańców na spotkanie z posłami 
Leszkiem Dobrzyńskim i Michałem Jachem

Data: wtorek - 13.06.2017 r. godz. 18.00
Miejsce: Pizzeria Fantazja, ul. 15 Lutego 2   

„Porozmawiajmy o Polsce!”
Masz problem, lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
skontaktuj się z naszą redakcją! 

 513 088 309  
 91 392 21 65



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGłOszenie

OGłOszenie

Poszukujemy partnerów 
do towarzyskiej gry w karty 

(Baśka, Brydż). 
Spotkania raz w tygodniu. 

Zadzwoń 
885 693 138 

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Jan Bucoń: lat 78, zmarł 11.06.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 14.06.2017r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

To będzie rzeź 

Wytną pół tysiąca drzew wzdłuż drogi 106
Wkrótce Nowogard może zostać ogołocony z drzew i to dosłownie. Zarządca drogi wojewódzkiej 106, biegnącej przez całe centrum naszego miasta, pla-
nuje wyciąć wszystkie rosnące przy niej drzewa, w tym głównie akacje, klony i jarzęby. Łącznie to… uwaga… ok. 450 drzew! Tym samym grozi nam likwi-
dacja tworzących zacienione aleje drzewostanów rosnących przy ulicach 700-lecia, Warszawskiej i Kościuszki, stanowiących również naturalną barierę 
przed spalinami. Mieszkańcy Nowogardu nie kryją oburzenia planami wycinki. Wyraźnie zaskoczeni nimi są również nasi urzędnicy. 

W samym obrębie Nowogar-
du, droga 106 ciągnie się od ul. 
Poniatowskiego, przez ul. Boh. 
Warszawy, dalej- 700-lecia i 
Warszawską, aż do granicy mia-
sta, przy ul. Kościuszki. Kilka dni 
temu przy drzewach, rosnących 
na poboczach tych ulic, można 
było spotkać dwoje ubranych w 
kamizelki ochronne ludzi, któ-
rzy mierzyli grubość drzew, wy-
konywali dokumentację fotogra-
ficzną i na każdym z nich malo-
wali jaskrawym sprejem cyfrę. 
Byli to najprawdopodobniej pra-
cownicy stargardzkiego rejonu 
Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie, właściciela i zarządcy 
drogi 106. 

To nie inwentaryzacja, to 
plan wycinki 

Początkowo wydawało się, że 
drzewa oznaczano tylko w celach 
przeprowadzenia inwentaryza-

cji, spisu roślinności rosnącej 
w pasie drogi. Niestety jest ina-
czej. ZZDW uznało, że wszystkie 
drzewa rosnące przy tej drodze 
zagrażają bezpieczeństwu i nale-
żałoby je wyciąć. 

-W naszej opinii drzewa rosną-
ce w pasie tej drogi, a więc w od-
ległości do 3 m, zagrażają bezpie-
czeństwu w ruchu drogowym. Bę-
dziemy wnioskować o ich etapową 
wycinkę - potwierdza nam szoku-
jące informacje zastępca kierow-
nika oddziału ZZDW w Stargar-
dzie, w którego rejonie admini-
stracyjnym znajduje się droga 
wojewódzka nr 106. 

Urzędnik poinformował 
również, że w tej chwili pracow-
nicy rejonu ZZDW w Stargardzie 
są na etapie przygotowywania 
wniosku o zezwolenie na usunię-
cie drzew, jaki ma zostać skiero-
wany do gminy Nowogard. Pyta-
ny, czy wzięto pod uwagę walory 
przyrodnicze i estetyczne drzew 
rosnących w centrum Nowogar-
du, odpowiedział, że w miejsce 
zlikwidowanych drzew zostaną 
posadzone nowe, dalej od drogi. 

-To nie jest nasze „widzimi-
się”. Chodzi o bezpieczeństwo 
korzystających z tej drogi. Poza 
tym przepisy zobowiązują, aby w 
miejsce wyciętych drzew posadzić 
nowe, w ramach nasadzeń rekom-
pensacyjnych - dodaje z-ca kie-
rownika ze Stargardu. 

Pozostaje jeszcze aspekt eko-
logiczny i zdrowotny. Rosną-
ce przy tej ruchliwej, zwłaszcza 
w weekendy i okres wakacyjny, 
drogi stwarzają naturalną barierę 

ochronną przed szkodliwymi dla 
zdrowia ludzi spalin wydobywa-
jących się z samochodowych tłu-
mików. Są też ostoją i miejscem 
żerowania dla ptactwa. 

Na razie wniosek nie wpłynął 
Z naszych informacji wyni-

ka, że na razie żaden wniosek od 
ZZDW ze Stargardu do nasze-
go urzędu nie wpłynął. Jeśli tak 
się stanie, to najprawdopodob-
niej nie gmina, ale konserwator 
zabytków będzie musiał wyrazić 
pozytywną opinię w sprawie 
ścięcia drzew. Rosną one bowiem 

w obrębie tzw. starego miasta. W 
na razie nieoficjalnej rozmowie z 
DN urzędnicy w naszej gminie, 
odpowiedzialni za ochronę śro-
dowiska, nie kryli zdumienia 
wobec planów wycinki drzew, ja-
kie ma w Nowogardzie zarząd-
ca drogi 106. Podobnie jak my, 
byli przekonani, że numeracja, 
jaka pojawiła się na drzewach, 
to tylko efekt prowadzonej przez 
ZZDW inwentaryzacji drzew, a 
nie zapowiedź wycinki. Przyznali 
co prawda, że kilka drzew rosną-
cych w pasie tej drogi, należało-
by usunąć, bo są rzeczywiście już 
stare i spróchniałe, ale z pewno-
ścią nie ma żadnej konieczności 
usuwanie wszystkich rosnących 
przy drodze roślin. 

Mieszkańcy oburzeni
Sprawa już bulwersuje naszych 

mieszkańców. W zeszłym tygo-
dniu zadzwonił do DN czytelnik, 
miłośnik rowerowych wycieczek, 
który był przerażony planami 

wycinki. 
-Napiszcie o tym, co chcą zrobić 

z zielenią, jaka jeszcze została w 
naszym mieście. Wszystkie drze-
wa wzdłuż drogi 106, aż do końca 
ul. Kościuszki oznaczono do ścię-
cia. To jakiś skandal. Trzeba za-
wiadomić organizacje ekologiczne 
i zablokować ten pomysł - mówi 
nam p. Jan z Nowogardu. 

Sprzeciw wobec planowa-
nej wycince drzew wyrazili tak-
że inni mieszkańcy, których za-
pytaliśmy o to w naszej cotygo-
dniowej sondzie ulicznej (czyt. 
s. 2). „Nie wiem, dlaczego komuś 
te drzewa przeszkadzają. Jak je 
wszystkie wytną, to miasto będzie 
„łyse””, „Jestem za ekologią. Jeżeli 
pozbędziemy się zieleni to pozbę-
dziemy się troszeczkę tego świeże-
go powietrza, którego nam ciągle 
brakuje. Powinniśmy raczej sa-
dzić niż wycinać”, Jestem zdecy-
dowanie przeciwny wycince tych 
drzew. Komu to przeszkadza? - 
to tylko fragmenty wypowiedzi 
mieszkańców miasta, których 
udało się zapytać o tę sprawę. 

Dość już drzew wycięto
Miejmy nadzieję, że sprzeciw 

społeczny powstrzyma urzęd-
ników z ZZDW przed realizacją 
swojego planu, a Nowogard nie 
zostanie ogołocony z drzew. Tym 

bardziej, że zieleni jest w naszym 
mieście coraz mniej. W ostat-
nich kilku latach z dużą łatwo-
ścią pozbyto się co najmniej kil-
kudziesięciu okazów drzew róż-
nych gatunków, by w ich miej-
sce budować chociażby parkin-

gi. Nie wspominając już o maso-
wym wręcz karczowaniu roślin-
ności w okolicach jeziora nowo-
gardzkiego, tylko po to, aby kil-
ka osób mogło pospacerować lub 
pojeździć rowerem wokół akwe-
nu. To efekt słynnego już projek-
tu budowy ścieżki wokół jeziora, 
kosztem degradacji naturalnego 
otoczenia jeziora.  

O sprawie planowanej wycin-
ce drzew wzdłuż drogi 106 bę-
dziemy oczywiście informować 
na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Ulica Warszawska może również zostać pozbawiona zieleni

Zdaniem ZZDW również i te akacje za-
grażają bezpieczeństwu w ruchu

Szpaler drzew przed budynkiem DPS przy ul. Kościuszki, także chce się przeznaczyć 
do likwidacji. (2)

Już 440, a to jeszcze nie koniec, w su-
mie wyciętych ma być ok. 450 drzew 
rosnących wzdłuż drogi 106
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Po zmianie nazwy na Rtm. W. Pileckiego 

Zamontowano nowe tablice 
Przy dawnej ulicy Dąbrowszczaków, zamontowano już tablice z nową nazwą ulicy, czyli 
Rtm. W. Pileckiego. 

Przypomnijmy, że nazwa uli-
cy została zmieniona decyzją 
Rady Miejskiej, na wniosek sa-

mych mieszkańców (i nie tylko) 
tejże ulicy. Wcześniej nazwa uli-
cy została wpisana na listę ulic do 

zmiany, opracowaną przez Insty-
tut Pamięci Narodowej, jako na-
zwa propagująca komunizm. 
Oznaczało to, gdyby mieszkań-
cy i rada we własnym zakresie nie 
podjęli się zmiany jej nazwy, zro-
biłby to po jakimś czasie wojewo-
da, wskazując nazwę „z urzędu”. 

Ul. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego (uchwalono zapis skróco-
ny tj. Rtm. W. Pileckiego, wycho-
dząc naprzeciw wnioskom nie-
których mieszkańców), to pierw-
sza ulica poświęcona Żołnierzowi 
Niezłomnemu w naszym mieście. 

Rtm. W. Pilecki, to wielki bo-
hater narodowy, walczący o su-
werenność Polski.  Był współza-

łożycielem Tajnej Armii Polskiej, 
żołnierzem Armii Krajowej, więź-
niem i organizatorem ruchu opo-
ru w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz, autorem słynnych ra-
portów o Holokauście. Został ska-

zany przez władze PRL na śmierć. 
Stracony 25 maja 1948 roku. Do 
dziś dokładnie nie wiadomo, 
gdzie pogrzebano jego ciało. Pra-
ce poszukiwawcze wciąż trwają. 

MS

Tablice z nową nazwą ulicy gmina zamontowała w ostatnich dniach

nowogard na boisko pieniędzy nie dostał 

Zamiast z dotacją,  
wrócił ze zdjęciem…
 W piątek złożyłem w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek celem pozyskania środków fi-
nansowych na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na naszym stadionie- chwalił się ja-
kiś czas temu burmistrz Nowogardu, Robert Czapla. Okazało się jednak, że osobista wy-
cieczka włodarza miasta do stolicy (na koszt podatników) nie przyniosła oczekiwane-
go efektu. Nowogard dofinansowania na budowę stadionu nie otrzymał.  Pieniądze trafią 
m.in. do… Łobza. 

Oczywiście można powiedzieć 
- pretensje należy mieć do Mi-
nistra Sportu. Można, gdyby 
nie to, że nasz burmistrz, do 
czego już zdążył wszystkich 
przyzwyczaić, już z samego 
faktu składania wniosku zro-
bił wielką fetę. Pofatygował się 
nawet osobiście do Warszawy, 
by w siedzibie resortu złożyć 
komplet dokumentów, choć 
wystarczyłoby wysłać je pocz-
tą, nie narażając gminy na nie-
potrzebne koszty (tak jak zro-
biły to gminy, które pieniądze 
dostały- wysłały wnioski pocz-
tą). Na pamiątkę wycieczki R. 
Czapla nie omieszkał również 
uwiecznić się na zdjęciu, na 
tle tablicy „Ministerstwo Spor-
tu i Turystki”, którą to podzie-
lił się z ludem, publikując tę fo-
tografię. Dla wielu obywateli 
gminy Nowogard, to z pewno-
ścią musiała być nie lada grat-
ka, szczególnie dla tych, którzy 
być może nigdy w Warszawie 
nie byli, a co dopiero pod mi-
nisterstwem sportu. 

Na nic zdały się te zabie-
gi promocyjne. Na nic zda-
ła się osobista wizyta R. Cza-
pli w resorcie. Niedawno ogło-

szono, że Nowogard, na dota-
cję się nie załapał. Otrzymały 
je w naszym regionie trzy gmi-
ny tj. Łobez, Gryfino i Szcze-
cin. Każda dostanie po 2 mln 
zł.. W Łobzie za te pieniądze 
zmodernizują stadion miejski. 
W Gryfinie krytą pływalnię, a 
w Szczecinie obiekty sportowe 
przy ul. Tenisowej i Pomarań-
czowej.  

Pozostaje tylko pozazdro-
ścić umiejętności pozyskiwa-
nia środków przez władze wy-
mienionych wyżej gmin i to jak 
zaznaczyliśmy bez konieczno-
ści jeżdżenia do stolicy. W No-
wogardzie tymczasem piłkarze 
dalej będą grać na „kartofli-

sku”. Młodzież nie doczeka się 
też modernizacji terenu przy 
ul. Kowalskiej, na którym już 
dawno miał powstać kompleks 
rekreacyjno-sportowy. Mimo, 
że radni przeznaczyli na ten cel 
200 tys. zł. 

Warto przy okazji dodać, że 
Nowogard nie znalazł się rów-
nież, bo w ogóle nie aplikował, 
na liście gmin, które otrzyma-
ły dofinansowanie na remon-
ty obiektów sportowych, któ-
re tym razem przyznawał Mar-
szałek Województwa. Pienią-
dze oczywiście dużo mniej-
sze, niż te które oferowało Mi-
nisterstwo Sportu, ale gardzić 
też raczej powodu nie było. Jak 
informuje Urząd Marszałkow-
ski woj. Zachodniopomorskie-
go z dofinansowania skorzysta 
kilka gmin (w tym np. pobli-
ska gm. Golczewo, Kamień Po-
morski, Wolin, Świerzno), któ-
re otrzymają od kilkunastu do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
na realizację własnych projek-
tów. Dla przykładu w Kamie-
niu Pom. zmodernizują za to 
boiska sportowe w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych. 

MS

Tu byłem, chwali się Rober Czapla, 
uwieczniając swoją wizytę w Warsza-
wie, w Ministerstwie Sportu i Turystki. 
Sam Tony Halik pewnie by takiej przy-
gody pozazdorościł.

Wieści z powiatowego szpitala 

Sytuacja opanowana 
tymczasowo
Przez najbliższe trzy miesiące, pełniącym obowiązki preze-
sa spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, 
prowadzącym szpital powiatowy, został Piotr Ruciński-do-
tychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki. 
Wkrótce ma się odbyć konkurs na to stanowisko. 

Powołanie tymczasowego po. 
prezesa, było konieczne, po tym 
jak rezygnację złożyła niespo-
dziewanie dotychczasowa pre-
zes SCM,  Ewa Kasprzak - po-
dając za przyczynę swojej de-
cyzji sprawy osobiste. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że wpływ na 
to mogła mieć jednak rzeko-
mo „zła atmosfera” panująca w 
szpitalu, czego skutkiem były 
odejścia lekarzy z oddziału we-
wnętrznego szpitala i groźba za-
wieszenie jego funkcjonowania. 

P. Rucińskiego przedstawił opi-
nii publicznej na specjalnej kon-
ferencji prasowej, jaką zwołał w 
miniony piątek (09.06), starosta. 

W trakcie spotkania z dziennika-
rzami, które odbyło się przed sie-
dzibą zarządu SCM w Golenio-
wie poinformowano, że sytuacja 
w szpitalu jest opanowana. Uzu-
pełniono kadrę lekarską na od-
dziale wewnętrznym. Przynaj-
mniej na razie P. Ruciński został 
oddelegowany przez Radę Nad-
zorczą do pełnienia funkcji p.o. 
prezesa, na okres trzech miesięcy. 
W tym czasie musi zostać ogło-
szony konkurs na nowego preze-
sa goleniowskiej spółki. Ruciński 
pytany przez dziennikarzy, czy 
wystartuje w tym konkursie, od-
powiedział, że jeszcze takiej de-
cyzji nie podjął. 

MS

Starosta T. Kulinicz i p.o. prezesa SCM P. Ruciński w czasie konferencji prasowej za-
pewniali, że sytuacja w szpitalu jest opanowana

8 czerwca uchwała w sprawie ulicy Pileckiego została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa (jako akt prawa miejscowego)
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Współnota Mieszkaniowa
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 4 

72-200 Nowogard
ogłasza konkurs ofert

na malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie

 przy ul. Księcia Poniatowskiego 4. 
Termin wykonania prac remontowych 

lipiec-sierpień 2017r. 
Termin składania ofert upływa 23.06.2017r. O godz. 14.00

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Kółek
 Rolniczych pl. Wolności 9, lok. 216, 72-200 Nowogard

Otwarcie ofert 30 minut 
po upływie terminu złożenia ofert. 

Wyjaśnień związanych z wykonaniem prac udziela: 
Henryk Karaźniewicz tel. 91 39 20 004. 

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobod-
nego wyboru oferenta oraz unieważnienia konkursu

 bez podania przyczyn.

Tak to wygląda z góry 

Budowa S6 z lotu ptaka
Budowa drogi S6 Goleniów – Koszalin, która wystartowała w tym roku, rozpędza się coraz 
bardziej. Na każdym z 6 odcinków trwają roboty budowlane, łącznie to 120 kilometrów no-
wej, dwujezdniowej drogi. Dostaliśmy zdjęcia od GDDKiA, jak wyglądają etapy budowy 
drogi ekspresowej, widoczne z lotu ptaka.

Budowane są nasypy, powstają 
obiekty mostowe, zakres robót jest 
cały czas poszerzany. Plac budowy 
jest widoczny dla wszystkich poru-
szających się drogą krajową nr S6 
od Goleniowa w kierunku Koszali-
na. Ale prawdziwą skalę tego przed-
sięwzięcia widać dopiero z lotu pta-
ka. Z tej perspektywy ślad budowa-
nej drogi jest już bardzo widoczny. 
Widać m.in. zarys niektórych wę-
złów drogowych. 

Przypomnijmy tylko, że nową 
drogą mamy poruszać się już w 
2019 roku. Droga będzie miała 
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w 
każdą stronę. Łącznie na trasie dro-
gi ekspresowej S6 Goleniów – Ko-
szalin powstanie 11 węzłów drogo-

wych, 111 obiektów inżynierskich 
(wiadukty, mosty, estakady i przej-
ścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc 

Obsługi Podróżnych i 3 Obwody 
Utrzymania Drogi Ekspresowej.

DŚ

odcinek Goleniów - Nowogard S6 w rejonie m. Kikorze  fot C. Skórka

odcinek Nowogard - Płoty w rejonie m. Żabowo

Takie grzyby już wiosną 

Prawdziwy prawdziwek 
Okazuje się, że nawet wczesną wiosną można w naszych lasach zbierać grzyby i to sporych rozmiarów. 

Przekonały się o tym p. Marta Ma-
kolągwa z córką Kingą i siostrą Ka-
tarzyną. Wszystkie trzy panie wy-
brały się na spacer do lasu w okolicy 
Czermnicy, by odpocząć od miejskie-
go zgiełku. Przechadzając się wśród 
drzew natknęły się na sporego praw-
dziwka. Co prawda grzyb był nieste-
ty robaczywy, ale sam fakt znalezienia 
tak sporego okazu przyniósł zrozu-
miałą satysfakcję. Dlatego pani Mar-
ta postanowiła podzielić się z naszy-
mi czytelnikami znaleziskiem, wysy-
łając do nas zdjęcie prawdziwka, tym 
samym zachęcając innych do space-
rów po naszych pięknych lasach. 

Gratulujemy zbioru i życzymy 
dalszych, tak owocnych wypraw 
na łono natury. 

MS 
 

Kapelusz prawdziwka był dwukrotnie 
większy niż ludzka dłoń

I jeszcze krótka sesja na pamiątkę, w 
końcu nie często można się natknąć na  
takie okazy

Ludzie listy piszą 

A gdyby przyszedł 
taki tekst…
Przypuśćmy, że do redakcji wpłynąłby tekst o treści, jak po-
niżej - czy należałoby go publikować? Zachęcamy Państwa 
do wypowiedzenia się w tym temacie.  A oto treść:  

Po raz kolejny burmistrz Nowogardu urządza jakąś hecę, która kom-
promituje nie tylko Jego, ale i kompromituje wszystkich, którzy na niego 
głosowali, bo wychodzi na to, że nie wiedzieli co czynili. Mam teraz na 
myśli filmik z rozpoczęcia inwestycji budowy drogi do Strzelewa.  Dla-
czego burmistrz w nim wypowiada się na temat inwestycji, o której nie 
ma zielonego pojęcia, ponieważ to nie jest inwestycja Gminy Nowogard, 
ale powiatu goleniowskiego (droga powiatowa). Podobnie jak realizowa-
ne też w tym roku dokończenie drogi na odcinku Miętno -Nowogard?   Po 
co rozpoczyna jakąś głupią licytację, w której na dodatek nie ma żadnej 
karty atutowej, czyli nie ma czym licytować?  Chyba tylko po to by robić 
z ludzi wariatów i aby myśleli, że inwestycja ta jest Jego zasługą i że to 
On jest taki rzekomo zapobiegliwy gospodarz.  Nigdy podobnego pajaco-
wania jak za Czapli w naszej Gminie nie było. Moi znajomi ze Stepnicy 
i Przybiernowa mówią mi co chwila - ładny u Was kabaret macie z tym 
burmistrzem.  Mówię im tylko tyle, że ja na niego nie głosowałam.  Ale 
jak już go jakimś fuksem wybrali to wziąłby się wreszcie za robotę i za-
dbał, by Gmina miała pieniądze na własne inwestycje, bo z tego co wia-
domo bardzo cieniutko w tym zakresie. Żenada też, jeśli idzie o pozyski-
wanie środków zewnętrznych. Są tacy, co mówią: a czy to ważne, kto fi-
nansuje ważne, aby budowa trwała. I mają dużo racji, ale to oznacza, że 
takie wystąpienia i teksty, jakie wygłasza Czapla stają się jeszcze bardziej 
żenująco-śmieszne.  Gorszego burmistrza trudno sobie wyobrazić.

Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji       

Wartość remontu drogi na odcinku Nowogard (za wiaduktem)- Świerczewo – Strze-
lewo ma wynieść dokładnie 3 mln 120 tys. 743 zł, z czego 1 mln 900 tys. zł pocho-
dzić będzie z dofinansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznanego 
przez Marszałka Województwa na wniosek starostwa. Resztę kosztów pokryje po-
wiat goleniowski - kwota 1 mln 043 tys. 334 zł. Gmina Nowogard dokłada kwotę  
177 tys. 410 zł, co stanowi 5,4% kosztów całości. 

OGłOszenie
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Podziękowania dla moich dzieci,
 a w szczególności córce Dorocie,

gdyż kupiła mieszkanie 
w samym centrum Nowogardu

 w pięknym Apartamencie 
na ul. Dąbrowszczaków obecnie nowa nazwa 

Pileckiego, 
wybudowała te cudo firma Pro-Bud, dziękuje 

Krystyna Witkowska
 (w piątek 9 czerwca dwa podziękowania były odemnie) 

Najlepsze pierogi 
duży wybór, 

smaczne duże obiady, 
miła obsługa, dowóz

 gratis, szybko. 
To wszystko oferuje 
Pierogarnia u Marty 

na ul. Dąbrowszczaków
 (obecnie Pileckiego)

stwierdziła
 i oceniła konsumentka

nie zwlekali po naszej interwencji 

Wyczyścili rzekę już na drugi 
dzień
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o zanieczyszczonej rzece płynącej przez gminę Osina. Po 
naszej publikacji, z rzeki już na drugi wyłowiono pływające śmieci. 

Przypomnijmy, że jeden z na-
szych czytelników, zwiedzając 
okolice Osiny, natknął się na nie-
przyjemny widok. Jadąc drogą z 
Osiny do Krzywic zatrzymał się 
przy mostku, pod którym płynie 
rzeka. To co tam zobaczył wpra-
wiło go w osłupienie. W rzece 
dryfowało mnóstwo śmieci. Czy-
telnik wykonał zdjęcia, dostarczył 
do naszej redakcji z prośbą o in-
terwencję. My o sprawie napisa-
liśmy, i już na drugi dzień rzeka 
została w tym miejscu wyczysz-
czona. Do pełni szczęścia przy-
dałoby się jednak w tym miejscu 
jeszcze rzekę udrożnić, bo różni-
ca stanów wody po obu stronach 
mostku, wskazuje na jej znaczne 
zamulenie. To już jednak inny te-
mat. 

Przy okazji należy się również 

kilka wyjaśnień. Otóż, jak zwró-
cił nam uwagę wójt Osiny Krzysz-
tof Szwedo, za utrzymanie w na-
leżytym porządku cieków wod-
nych, a takimi są również rzeki, 
jest na naszym terenie Zachod-
niopomorski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych (w tym przy-
padku konkretnie biuro rejonu w 
Nowogardzie). Zadania gminy w 
tym zakresie mogą jedynie mieć 
charakter monitujący o nieprawi-
dłowościach. Tak było w opisywa-
nym przez nas przypadku, gdy po 
naszym tekście pracownicy gmi-
ny Osina zwrócili się do tejże in-
stytucji o uporządkowanie rzeki. 

Kolejna sprawa dotyczy na-
zwy samej rzeczki. Otóż okazuje 
się, że w tym miejscu płynie rze-
ka Stepnica, a nie jak napisaliśmy 
Pilesza, która jest tylko jej dopły-

wem. Tę pierwszą rzeczkę moż-
na podziwiać na zakręcie drogi 
przed samą Osiną, jadąc od stro-
ny Kikorzy. Tam też, przy moście 
drogowym, stoi tablica z nazwą 
rzeki, czego niestety brakuje przy 
mostku nad rzeką Stepnica- stąd 
też o złe rozpoznanie, co gdzie 
przepływa nie trudno, co też wła-
śnie przytrafiło się naszemu czy-
telnikowi, a w ślad za nim rów-
nież i nam. 

Już na zakończenie tej histo-
rii, podkreślić należy fakt, w jak 
szybkim tempie gospodarze te-
renu, po którym leniwie pły-
nie Stepnica, podjęli działania w 
celu poprawy sytuacji. W Nowo-
gardzie niekiedy na reakcję trze-
ba czekać po kilka tygodni. I tego 
warto od Osiny się uczyć. 

MS
...a jest tak. Po naszej interwnencji oczyszczono ze śmieci rzekę

Było tak, a jest....

Koń by się uśmiał

Apolityczny, profesjonalny i posłuszny jak …
Oto fragment pewnego tekstu:
INICJOWANIE I WSPIERA-

NIE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH IDEI RZETEL-
NEGO, PROFESJONALNEGO, 
APOLITYCZNEGO DZIENNI-
KARSTWA; - PRZYCZYNIA-
NIE SIĘ DO PODNOSZENIA 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZ-
NYCH;

To jest fragment z zapisu sta-
tutowych celów pewnej fundacji 
z jej siedzibą zarejestrowaną pod 
nowogardzkim adresem.  Przy-
znajmy brzmi bardzo poważnie i 
ambitnie, choć jak włączyć kry-
tycyzm to od razu cuchnie na od-
ległość nowomową i absurdem - 
dlaczego np. idea profesjonalne-
go dziennikarstwa miałaby być 
inicjowana i wspierana wśród 
całego lokalnego społeczeństwa?  
Czyżby społeczeństwo to nie 
miało nic ważniejszego do robo-
ty, jak tylko poddawać się jakie-
muś obowiązkowemu szkoleniu 
z zakresu ideologii RPA dzien-
nikarstwa? Chyba naturalne by-
łoby raczej wspieranie, a zwłasz-
cza realizowanie tych szlachet-
nych założeń w środowisku osób 
profesjonalnie się dziennikarką 
zajmujących? Czyżby więc cho-
dziło o nałganie czegoś owej lo-
kalnej, w tym wypadku nowo-
gardzkiej, społeczności?  Ale 
nie wymagajmy zbyt dużo w dzi-

siejszych czasach pełnych kolej-
nych szokujących odkryć, doko-
nywanych przez niektórych sfru-
strowanych milleanistów, tym 
bardziej, że wszystko się wyjaśni, 
gdy ujawnimy autora tego tekstu, 
autora, który jest zarazem i za-
łożycielem i prezesem Fundacji. 
Któż to więc? To niejaki Ościłow-
ski Marcin z zawodu i wykształ-
cenia maturzysta zatrudniony 
od kilku miesięcy przez Czaplę 
Roberta, jako osobisty bajkopi-
sarz nr 2. Aktualnie to „profe-
sjonalne, apolityczne dzienni-
karstwo”, którego chce nauczać 
w Fundacji, uprawia On w gmin-
nym biuletynie i na stronie miej-
skiej.  Do czasu zatrudnienie w 
nowogardzkim urzędzie Ości-
łowski uprawiał i terminował 
także „apolityczne i profesjo-
nalne” dziennikarstwo na terenie 
powiatu łobeskiego będąc jedno-
cześnie mężem burmistrzowej 
Węgorzyna (teraz już byłym mę-
żem).  Tak więc maturzysta Ości-
łowski, to niezwykle rzadko spo-
tykany specjalista od „apolitycz-
nego i profesjonalnego” dzien-
nikarstwa rozwijanego pod opie-
kuńczymi skrzydłami władzy - 
poprzednio pod skrzydełkami 
burmistrzowej Węgorzyna a te-
raz pod okazałymi skrzydłami 
Czapli R. Niedościgłym pierwo-
wzorem „apolitycznego i profe-

sjonalnego” dziennikarza pozo-
stającego równocześnie na etacie 
władzy jest nadal niezapomnia-
ny Urban Jerzy. Tamten jednak 
sam w to nie wierzył i kanalią sie-
bie nazywał niejednokrotnie ofi-
cjalnie i z rozbrajającą szczero-
ścią.  Wracając do meritum – to 
nie koniec jednak żartów, co to i 
konia by rozbawiły. Czytamy da-
lej w dokumencie rejestracyjnym 
- nad czym to będzie pracowała 
Fundacja prezesa Osciłowskie-
go-

– WZROST ŚWIADO-
MOŚCI SPOŁECZNEJ W ZA-
KRESIE KOMUNIKACJI ME-
DIALNEJ I UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH; - SZERO-
KO ROZUMIANA DZIAŁAL-
NOŚĆ EDUKACYJNA; - INTE-
GRACJA RÓŻNYCH ŚRODO-
WISK OPINIOTWÓRCZYCH; 
- WZROST ZAINTERESOWA-
NIA TEMATYKĄ ZWIĄZA-
NĄ Z BIEŻĄCYMI WYDARZE-
NIAMI NA TERENACH GMIN, 
WOJEWÓDZTW, KRAJU I NA 
ŚWIECIE WŚRÓD SPOŁECZ-
NOŚCI W RÓŻNYM WIEKU;

– Profesjonał, maturzy-
sta z zawodu, Ościłowski nie tyl-
ko więc społeczeństwo uczyć bę-
dzie apolitycznego dziennikar-
stwa, ale jeszcze będzie prowa-
dził szeroko rozumianą eduka-
cję, integrację, będzie świado-

mość poszerzał i co do komuni-
kacji medialnej i co do wydarzeń 
w gminie, województwie, kra-
ju na świecie i w kosmosie pew-
nie także i poszerzał ją będzie 
osobnikom wszystkim- od ko-
łyski do grobowej deski. Okazu-
je się więc, że maturzysta Ości-
łowski to kolejny nieodkryty do-
tąd uczony w naszym Ratuszu i 
to także taki jak burmistrz, czy-
li z wielkim zacięciem edukacyj-
nym. Dlaczego o tym informu-
jemy, wszak każdy dzisiaj może 
wszystko np. nawet chłop może 
zostać babą i odwrotnie. Ano 
dlatego o tym piszemy, że Ości-
łowski dotychczas swoją apoli-
tyczność, profesjonalizm i rzetel-
ność dziennikarską uprawiał za 
( zarządzane przez burmistrza) 
pieniądze nowogardzkiego po-

datnika i wiele wskazuje, że na-
dal będzie podobnie tylko forma 
się nieco zmodyfikuje, a raczej 
ulegnie zamaskowaniu - dlatego 
warto wiedzieć- Jak jest i jak bę-
dzie.

red
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sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

OGłOszenie

Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej - 
Boże Ciało
W czwartek, 15 czerwca 2017r, przypada Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej  zwana Boże Ciało. Wierni, 
tego dnia dają publiczne świadectwo wiary w realną  obec-
ność Ciała i Krwi Zbawiciela pod postacią konsekrowanego 
chleba i wina. Procesje odbędą się we wszystkich parafiach.

 W parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP

O godz.11:00 zostanie odpra-
wiona Msza święta na Placu przed 
Domem Parafialnym, a następ-
nie wyruszy procesja do 4 ołta-
rzy. Pójdziemy starą trasą tzn. ul. 
Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, 
Kościuszki ,Warszawską, Placem 
Wolności. Prosimy o przygotowa-
nie ołtarzy : I- Grupa Modlitwy 
Kontemplacyjnej; II-Ministranci i 
Lektorzy; III-Żywy Różaniec; IV-
-Pracownicy Parafii. Prosimy Pa-
rafian o udekorowanie trasy, po 
której przejdzie procesja, a także 
okien swoich domów. Przez całą 
Oktawę Bożego Ciała po Mszy 
świętej wieczornej będzie pro-
cesja wokół Kościoła. Zaprasza-
my dzieci do sypania kwiatków 
w Boże Ciało i przez całą Oktawę 
Bożego Ciała.

Na wioskach Msze święte w 
Boże Ciało bedą odprawiane: w 
Wojcieszynie godz.8:00; w Karsku 
godz.9:00; Dąbrowie godz.15:00; 
Olchowie godz.15:00

W parafii św. Rafała Kalinow-
skiego

 Po Mszy św. o godz. 11:00 wy-
ruszy procesja z Panem Jezu-
sem na ulice Parafii do 4 ołtarzy. 
Pierwszy ołtarz przy ul. Gryfitów 
- Caritas i Rodzina Radia Mary-
ja, Drugi Ołtarz przy ul. Żerom-
skiego - Żywy Różaniec, przy ul. 
Bohaterów Warszawy - mieszkań-

cy tej ulicy, i przy ul Racibora- ro-
dziny naszej Parafii.

Msze św. w kościołach parafial-
nych: w Sąpolnicy o godz. 8:00, w 
Jarchlinie o godz. 9:00, a w Kuli-
cach o godz. 15:00.

W parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej

 W uroczystość Bożego Ciała. 
Msze św. z procesją w Nowogar-
dzie o godz. 11:00, w Lestkowie 
o godz. 8:30, i w Miętnie o godz. 
9:30. W Nowogardzie po Mszy św. 
o godz. 11:00 procesja do czterech 
ołtarzy zbudowanych przez para-
fian. Pierwszy ołtarz będzie przed 
blokiem nr 17 przy ul. Bema, dru-
gi ołtarz będzie przed blokiem nr 
1 przy ul. Leśnej, trzeci ołtarz bę-
dzie przed blokiem nr 6 przy ul. 
Leśnej i czwarty ołtarz będzie 
przy wejściu do kościoła. Zapra-
szam wszystkich według planu 
z lat ubiegłych do przygotowa-
nia ołtarzy, dziewczynki do sypa-
nia kwiatów i starszych do niesie-
nia poduszek, sztandaru i figurki 
MBF. Wszystkich do pobożnego 
udziału w procesji.

Księża proboszczowie proszą 
Parafian o udekorowanie okien 
domów i bloków, pod którymi 
przejdzie procesja, oraz trasy pro-
cesji. Przez całą Oktawę Bożego 
Ciała, po Mszy świętej wieczor-
nej, będą procesje wokół Kościo-
ła.

opr. MR

Komunikat parafii pw. Wniebowzięcia nMP 

Misje u stóp Krzyża 
Od piątku w naszej parafii przeżywamy Misje u Stóp Krzyża. Potrwają one do piątku 16 
czerwca. Oprócz kopii cennego Krzyża (oryginał w Muzeum Narodowym w Szczecinie) pa-
rafię naszą nawiedzają także relikwie Krzyża świętego. Relikwie Krzyża świętego zostaną 
przewiezione:

- w środę do Karska o godz.16:00,
- z Karska do Dąbrowy o 

godz.17:00,
- w czwartek po procesji Boże-

go Ciała, około godz. 14:00, Krzyż 
i relikwie zostaną przewiezione do 
Olchowa,

- w piątek 16 czerwca, o godz. 
15:00 odmówimy Koronkę do Bo-

żego Miłosierdzia, następnie 
Msza święta. Po Mszy świętej 
mieszkańcy przeniosą Krzyż do 
Kościoła filialnego w Kościusz-
kach. W trakcie będzie Droga 
Krzyżowa.

Zapraszamy wszystkich para-
fian w tych dniach do indywi-
dualnej Adoracji Krzyża w na-

szym Kościele, jak również wy-
pisywania intencji i wrzucania 
do skrzynki umieszczonej na 
stoliku.

W poniedziałek, wtorek, śro-
dę zapraszamy szkoły do Ado-
racji Krzyża w naszym Koście-
le (w ramach zajęć Katechezy).

sm

Wprowadznie kżyża misyjnego do kościoła

Warto kupować w małych sklepach 

Wygrała rower 
Piątek (09.06), okazał się szczęśliwym dniem dla pani Patrycji Małek. Wygrała ona główną 
nagrodę w konkursie organizowanym przez właścicieli sklepu „U Eli” przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Państwo Horniak, właściciele sklepu, chcieli w ten sposób odwdzięczyć się swo-
im klientom.

Państwo Horniak przygotowa-
li w sklepie konkurs, który pole-
gał na zrobieniu zakupów za min. 
20 zł i uzupełnieniu kuponu kon-
kursowego. W nim należało po-
dać swoje dane, datę oraz numer 
telefonu. - Po zakończeniu loterii 
nasza komisja konkursowa przy-
stąpiła do przyznawania punktów.  
- opowiada p. Elżbieta Horniak. - 
Pani Patrycja wraz ze swoją rodzi-
ną bardzo często się u nas zaopa-
truje. W wyniku punktacji otrzy-
mała ona od nas największa licz-
bę punktów – dodaje p. Elżbieta 
Horniak.

Nagroda, którą otrzymała Pani 
Patrycja, to rower miejski w sło-
necznych kolorach – Przyznam 
szczerze, że nie spodziewałam się 
wygranej. Jest to pierwsza rzecz, 
jaką kiedykolwiek wygrałam i je-
stem z tego powodu bardzo zado-
wolona – komentuje p. Patrycja. 
Z wygranej ucieszył się także syn 
pani Patrycji, Igor – Będę mógł z 

mamą wszędzie jeździć – mówi 
chłopiec. 

Państwo Horniak przyznają, 
że ten rodzaj konkursu jest swe-
go rodzaju podziękowaniem za to, 
że klienci korzystają z usług jakie 
oferują. - W dzisiejszych czasach 
dużo ludzi korzysta z dyskontów. 
Cieszymy się, że jednak są osoby, 
które zaufały naszej firmie i przy-

chodzą do nas robić swoje codzien-
ne zakupy – mówi p. Elżbieta. 

Dla tych, którym nie udało się 
wygrać, będzie kolejna szansa w 
przyszłym roku, ponieważ właści-
ciele sklepu, zapowiadają, że przy-
szłości będą organizować tego 
typu konkurs.

DŚ

Pani Elzbieta Horniak gratulująca pani P. Małek i jej synowi, wygranej w konkurise

13 czerwca godzina 18

Procesja Fatimska  
W roku   rocznicowym 100- lecia objawień Matki Bożej w Fatimie  w 

nowogardzkiej parafii WNMP odbywa się począwszy od 13 maja 2017  
cykl procesji fatimskich  ulicami miasta . Każdego 13 dnia miesiąca 
wierni wyruszają z figurą MB Fatimskiej ulicami Kościelną, Warszaw-
ską, przez pl. Wolności i z powrotem do kościoła aby uczcić to dziejo-
we  wydarzenia gdy Matka Boża po raz kolejny pospieszyła na ratunek 
swoim grzesznym dzieciom. Procesje będą się odbywać aż do 13 paź-
dziernika czyli rocznicy daty ostatnich objawień 13 października 1917 
roku , objawień  połączonych z zapowiedziany przez Matkę Bożą zna-
kiem którym okazał się   tzw. z „cud słońca” Oglądało go na własne 
oczy ponad 70 tys. wiernych przybyłych wówczas do Fatimy. Parafia za-
prasza na procesje fatimską na  13 czerwca na godzinę 18.       
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PiaseK, PiaseK PRzesieWanY, ŻWiR, 
CzaRnOzieM, POsPÓłKa 

 ŻWiROWnia DłUGOłĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLienTa
ReKLaMa

„Bezpiecznie na wodzie”

Dzieci z SP w Dębicach  
w „Knadze”
W poniedziałek, 12 czerwca, w ramach zajęć „Bezpiecznie na wodzie”, przystań „KNAGI” 
odwiedziły kolejne dzieci, tym razem byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębicach.

Również tym razem klub przygotował 
dla nich wiele atrakcji: przejażdżki mo-
torówkami, rowerem wodnym, łodzia-

mi wiosłowymi. Bawiąc się dzieci po-
znały podstawowe zasady bezpiecznego 
zachowania się na wodzie i korzystania 

ze sprzętu wodnego. Zabawa zakończy-
ła się wspólnym grillowaniem kiełbasek. 

Inf. własne

SP Dębice w Knadze 007
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DĄBROWA INFORMUJE
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” w ramach partner-

stwa ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego realizuje działania aktywizujące dla mieszkanek sołectwa Dą-
browa pod nazwą” Dbam o sprawność fizyczną-lepiej się czuję”. W ra-
mach projektu realizowane są zajęcia z fitness i Zumby. Projekt jest re-
alizowany na sali wiejskiej w Dąbrowie i cieszy się dużym zaintereso-
waniem Pań. P

 Prezes Stowarzyszenia

Podczas ćwiczeń z Panią Hanią

Dzień dziecka w parku dinozaurów
W tym roku dla dzieci z sołec-

twa Dąbrowa  zorganizowaliśmy 
na Dzień Dziecka wyjazd do Par-
ku Dinozaurów we Wrzosowie. Co 
prawda pogoda nam nie do koń-
ca sprzyjała ale było wiele atrakcji 
więc pogoda nie była najważniej-
sza. Dzieci bawiły się na Parku li-
nowym, placu archeologicznym, 
kolejce i mogły się poznać minera-
ły w muzeum Minerałów, zwiedzić 
mini zoo gdzie można zobaczyć 
strusie, lamy . Dzieci miały moż-
liwość sprawdzenia swoich umie-
jętności wspinania się  oraz pozna-
nia wielu nowych rzeczy i minera-
łów. Mamy nadzieję że dzieci wró-
ciły zadowolone i z masą wrażeń.  

Zbigniew Florkowski

Przegląd Piosenki Żeglarskiej 
„Szuwary 2017”
Kolejny, VII Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary ” odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 
roku (sobota), o godz. 16:00, na Plaży Miejskiej w Nowogardzie. Organizatorem Przeglą-
du jest Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie przy wsparciu finansowym licznej gru-
py sponsorów. 

Koordynatorem Przeglądu 
jest sekretarz klubu Marian 
Szpilkowski,  tel. 601-332-
493, e-mail: klub@knaga.no-
wogard.eu

Zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału 
w Przeglądzie.

Regulamin Przeglądu oraz 
karta zgłoszenia do pobrania 
na stronie www.knaga.nowo-
gard.eu

info własne

zielone Przedszkole

I Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej „Just sing” 
W czwartek, 8 czerwca, w naszym przedszkolu odbył się przegląd piosenki angielskiej. Pomysłodawczynią oraz prowadzącą koncert była p. Katarzyna Szu-
kalska. Zadaniem uczestników było zaśpiewanie w j. angielskim piosenki z repertuaru dziecięcego. 

Nasze przedszkole reprezento-
wały dzieci z najstarszych grup: 
Zielone Groszki, Zielone Żółwi-
ki, Zielone Jabłuszka, a Publicz-
ne Przedszkole nr 3 reprezento-
wała grupa dzieci sześcioletnich 
„Myszki”. W pięknie udekoro-
wanej sali dzieci zaprezentowały 
swoje językowe i wokalne umie-
jętności. Początek koncertu za-
skoczył wszystkich, przy dźwię-
kach piosenki „The Wheels on the 
bus” na scenę „wjechał” charakte-
rystyczny, czerwony, piętrowy au-
tobus! Wszyscy z radością powi-
tali dostojnych gości, królową Elż-
bietę, księcia Williama i jego żonę 
oraz Elsę.  Znamienici goście z 
uwagą przysłuchiwali się wszyst-
kim wykonawcom. Zespoły wy-
brały następujące utwory: Zielo-
ne Żółwiki „Seasons song”, Zielo-
ne Jabłuszka „ The Monkey dan-
ce”, Zielone Groszki „ The Bath 
song”,  z  PP nr 3 Myszki - kwartet 

„The Barbie song” i  „Skinny Ma-
rinky” w wykonaniu całej grupy, 
oraz solistka Maja z zespołem ta-
necznym z grupy Zielone Grosz-
ki z utworem  „Let it go”. Dziecię-
cy wykonawcy wykazali się nie 
lada odwagą, pokonali tremę i z 
wielką śmiałością wystąpili przed 
kolegami i zaproszonymi gość-
mi. Wszyscy uczestnicy byli bar-
dzo dobrze przygotowani, mieli 
ciekawe kostiumy i choreografie. 
Każdy występ został nagrodzo-
ny gromkimi brawami. Na koniec 
wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy, słodkie upominki oraz po-
zowali do pamiątkowego zdjęcia.  
Przedszkolny Przegląd Piosenki 
Angielskiej „Just sing” dał dzie-
ciom, opiekunom oraz organi-
zatorom wiele radości i satysfak-
cji. Już dziś zapraszamy i zachęca-
my wszystkie dzieci do udziału w 
przeglądzie w przyszłym roku. 

K.W.
OGłOszenie
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iskierka pewnie wygrywa w nowogardzie

Lanie na koniec sezonu
W piątek (9 czerwca), o godzinie 18:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina 
rozgrywali swój ostatni mecz przed własną publicznością w sezonie 2016/2017. Rywalami 
byli zawodnicy Iskierki Szczecin, którzy nie pozostawili złudzeń, która drużyna w tym se-
zonie jest lepsza. Pomorzanin przegrał 1:4 i zanotował siódmą porażkę na własnym boisku. 

Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin  1:4 (0:1)
Gol: Gracjan Wnuczyński (71’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Adam Mańka (Przemysław Bartlewski), Paweł 

Królik, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski (c) , 
Dominik Wawrzyniak (Mateusz Lasocki) - Karol Osakiewicz (Kacper Litwin), Michał Teodorczyk (Kacper Kozioł).

W niezbyt ładnym stylu piłka-
rze Pomorzanina zakończyli se-
zon 2016/2017 na własnym bo-
isku. Iskierka Szczecin przez nie-
mal cały mecz prezentowała się 
lepiej od nowogardzian, jednak 
pierwszy gol padł dopiero w 45. 
minucie. Gdy wydawało się, że 
pierwsza odsłona zakończy się 
bezbramkowym remisem, defen-
sor ze Szczecina zagrał długie po-
danie na połowę Pomorzanina. 
Powietrzny pojedynek przegrał 
Adam Mańka, a zawodnicy gości 
znaleźli się w sytuacji dwóch na 
jednego z Marcinem Skórniew-
skim. Napastnik Iskierki nie po-
dał jednak do swojego kolegi, a 
zdecydował się na strzał z kąta, z 
odległości około 7 metrów. Kor-
nel Pękala nie zdołał wybronić 
tego uderzenia i Iskierka scho-
dziła na przerwę z jednobramko-
wym prowadzeniem. Po zmianie 
stron obraz gry nie uległ zmia-

nie. W 58. minucie Pomorzanin 
wykonywał wrzut z autu w okoli-
cach środka boiska. Piłka została 
źle wprowadzona i goście rozpo-
częli swoją akcję. Pomocnik przy-
jezdnych zagrał w tempo do klu-
bowego kolegi, który wyprzedził 
interweniującego Marcina Skór-

niewskiego. Następnie zawodnik 
Iskierki zagrał wzdłuż pola bram-
kowego, gdzie próbujący ratować 
sytuację Paweł Królik, pechowo 
skierował futbolówkę do własnej 
bramki. Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego nie poddawa-
li się i zdołali zdobyć gola kontak-
towego. W 71. minucie ładną ak-
cję przeprowadził Kacper Litwin, 
który na początku drugiej czę-
ści gry pojawił się na boisku. Li-
twin przedryblował trzech rywali 
i wyłożył piłkę jak na tacy do Gra-
cjana Wnuczyńskiego, który pre-
cyzyjnym strzałem z około 7 me-
trów pokonał golkipera gości. To 
był dobry okres gry dla Pomorza-
nina, który zwietrzył swoją szansę 
na zmianę rezultatu, niestety dwie 
minuty później Iskierka wypro-
wadziła kolejną kontrę. Zawod-
nicy gości szybko przenieśli cię-
żar gry pod bramkę Pomorzanina, 
sędzia nie dopatrzył się faulu na 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
29. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin  1:4
Błękitni Trzygłów – Flota Świnoujście   3:4
Tanowia Tanowo – Ehrle Dobra Szczecińska  4:8
Sparta Gryfice – Sarmata Dobra    12:0
Promień Mosty – Mewa Resko    0:4
Wicher Brojce – Zootechnik Kołbacz   8:1
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Krąpiel  3:1
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 29 80 146 25 26 2 1
2 Wicher Brojce 29 73 92 29 23 4 2
3 Mewa Resko 29 64 70 30 21 1 7
4 Masovia Maszewo 29 59 86 50 18 5 6
5 Sparta Gryfice 29 50 67 49 16 2 11
6 Błękitni Trzygłów 29 47 77 60 14 5 10
7 Iskierka Szczecin 29 46 85 42 13 7 9
8 Promień Mosty 29 45 68 70 14 3 12
9 Pomorzanin Nowogard 29 37 45 51 11 4 14
10 Ehrle Dobra Szczecińska 29 33 63 82 9 6 14
11 Sarmata Dobra 29 30 41 78 9 3 17
12 Odrzanka Radziszewo 29 26 42 81 7 5 17
13 Orzeł Łożnica 29 25 38 76 8 1 20
14 Tanowia Tanowo 29 18 50 96 4 6 19
15 Pomorzanin Krąpiel 29 17 31 116 5 2 22
16 Zootechnik Kołbacz 29 16 34 100 4 4 21

Vii supermaraton Jastrzębi łaskich

Zwycięstwa kolarzy z Nowogardu
W niedzielę (4 czerwca), sześciu kolarzy z Nowogardu startowało w VII Supermaratonie Jastrzębi Łaskich, który jest rozgrywany w cyklu „Pucharu Pol-
ski w Szosowych Maratonach Rowerowych”. Nasi reprezentanci stanęli na wysokości zadania zajmując wysokie pozycje na poszczególnych dystansach. 

Kolarze startujący w VII Su-
permaratonie Jastrzębi Łaskich 
rywalizowali na trzech dystan-
sach: Giga (219 km), Mega (146 
km) oraz Mini (73 km). Naszą re-
lację rozpoczniemy od tego naj-
dłuższego dystansu. W wyścigu 
na 219 km Nowogard reprezen-
towała tylko Małgorzata Kubicka. 
Kolarka z naszego miasta ponow-

nie stanęła na wysokości zadania 
plasując się na podium zarówno 
w swojej kategorii, jak i w Open. 
Małgorzata Kubicka dystans Giga 
pokonała z czasem 05:44:44,462, 
osiągając przy tym średnią pręd-
kość 30,44 km/h. Zawodniczka 
z Nowogardu w swojej kategorii 
wiekowej K5s wywalczyła 1. miej-
sce, natomiast w Open Kobiet za-

jęła 2. pozycję, ustępując jedy-
nie Izie Włosek z Dąbrowy Gór-
niczej. Co najważniejsze, kolejny 
udany start pozwala w dalszym 
czasie Małgorzacie Kubickiej 
utrzymać koszulkę liderki całego 
cyklu „Pucharu Polski w Szoso-
wych Maratonach Rowerowych”. 
Na dystansie Mega startował Ma-
rek Szymański. Kolarz LKK No-
wogard rywalizował w kategorii 
wiekowej M6s. Dystans 146 km 
nasz reprezentant pokonał z cza-
sem 04:06:29,078, uzyskując śred-
nią prędkość 35,54 km/h. Dzię-
ki temu, Marek Szymański wy-
walczył brązowy medal w swoim 
przedziale wiekowym oraz upla-
sował się na 31. miejscu w zesta-
wieniu Open Mężczyzn. Pozosta-
li zawodnicy z Nowogardu rywa-
lizowali na dystansie Mini. Bez-
konkurencyjny był Jan Zugaj, któ-
ry startował w kategorii M4s. Za-
wodnik NTS Nexelo JF Duet dy-
stans 73 km pokonał z czasem 
01:35:54,948, osiągając średnią 

prędkość 45,67 km/h. Jan Zugaj 
zwyciężył w swojej kategorii wie-
kowej, a także nie miał sobie rów-
nych na tym dystansie w zestawie-
niu Open. Niewiele gorzej zapre-
zentował się Zbigniew Szkołuda, 
który także jeździ w barwach NTS 
Nexelo JF Duet. Zbigniew Szkołu-
da startował w kategorii M5s i dy-
stans Mini pokonał z wynikiem 
01:43:34,493, dzięki czemu zajął 1. 
miejsce w kategorii wiekowej oraz 
5. pozycję w Open Mężczyzn. 
Złoty medal w swojej kategorii 
wiekowej wywalczył także Sła-
womir Lipiński, startujący w ka-
tegorii M4i (rowery inne). Kolarz 
z Nowogardu 73 km przejechał z 
czasem 01:56:35,883, a w klasyfi-
kacji Open uplasował się na 59. 
miejscu. Ostatnim z naszych re-
prezentantów był Paweł Dobrzań-
ski. Nowogardzianin rywalizował 
w kategorii M3i, a dystans Mini 
pokonał z wynikiem 02:14:05,558. 
Paweł Dobrzański w swojej kate-
gorii wiekowej wywalczył najniż-

szy stopień podium, z kolei w ze-
stawieniu Open zajął 174. miejsce. 

KR

Gracjan Wnuczyński strzelił jedyne-
go gola dla Pomrozanina w meczu z 
Iskierką

Pawle Króliku i w efekcie napast-
nik przyjezdnych w dogodnej sy-
tuacji podwyższył na 1:3. Pomo-
rzanin miał jeszcze jedną dogod-
ną okazję do strzelenia bramki. 
Po stałym fragmencie gry futbo-
lówkę w pole karne wrzucił Natan 
Wnuczyński, ale w dobrej oka-
zji precyzji zabrakło przy strzale 
Gracjana Wnuczyńskiego. W 84. 
minucie Iskierka ponownie wy-
korzystała fakt, że nowogardzia-

nie mocno się odkryli i po szyb-
kiej kontrze ustaliła wynik me-
czu na 1:4. Była to 7 porażka Po-
morzanina na własnym stadionie, 
a 14 w całym sezonie 2016/2017. 
Do końca rozgrywek już tylko je-
den mecz i wiadomo, że Pomo-
rzanin ten sezon zakończy dopie-
ro na 9. miejscu. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Na najwyższym stopniu podium Jan Zugaj, który na dystansie Mini nie miał sobie 
równych

Marek Szymański zwyciężył w swojej 
kategorii wiekowej na dystansie Mega.
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W środę zagrają z sCRs Barlinek

Juniorzy kończą sezon
W najbliższą środę (14 czerwca), o godzinie 16:00, junio-
rzy Pomorzanina Nowogard zagrają swój ostatni mecz w se-
zonie 2016/2017. Na koniec podopieczni Pawła Błaszczyka 
wybiorą się do Barlinka, aby powalczyć o korzystny rezultat 
z zespołem SCRS, który wciąż ma szansę zająć pozycję wi-
celidera. 

Mecz pomiędzy SCRS Bar-
linek i Pomorzaninem Nowo-
gard będzie ostatnim pojedyn-
kiem w I Lidze Okręgowej Junio-
rów Starszych. Pozostałe spotka-
nia 22. kolejki zostały już rozegra-
ne i wszystko jest już wiadome. 
Co ciekawe, pomimo tego, że jest 
to ostatnia kolejka, obydwa ze-
społy wciąż mogą poprawić swo-
je miejsca w ligowej tabeli. Pomo-
rzanin jeśli wygra może awanso-
wać z 6. miejsca, na 4. pozycję, w 
przypadku remisu, nowogardzia-
nie awansują o jedną pozycję. Z 
kolei SCRS Barlinek musi wygrać, 
aby powrócić na pozycję wicelide-
rów, na której ten zespół spędził 
niemal cały sezon. Barlinek stracił 
2. miejsce na rzecz Iny Goleniów, 
która rywali Pomorzanina wy-
przedza o 1 punkt. Piłkarzy z Bar-
linka urządza tylko zwycięstwo, 
gdyż Ina ma zdecydowanie lep-
szy bilans bezpośrednich meczów. 
W pierwszym spotkaniu obydwu 

zespołów Pomorzanin przegrał 
w Nowogardzie 0:2, zatem warto 
powalczyć w Barlinku o zwycię-
stwo, aby zrewanżować się druży-
nie SCRS. Za gospodarzami prze-
mawiają liczby. SCRS w tym sezo-
nie na własnym boisku rozegrał 9 
spotkań, spośród których wygrał 
6 meczów, raz zremisował oraz 
zanotował 2 porażki, a wszystko 
to przy 32 strzelonych i 12 stra-
conych bramkach. Pomorzanin z 
kolei na wyjazdach gra słabo, jak 
do tej pory nowogardzianie wy-
grali tylko 3 spotkania, notując 6 
porażek. Pomorzanin strzelił przy 
tym 20, a stracił 34 gole. Na prze-
strzeni całego sezonu juniorzy z 
Nowogardu na pewno nie zasłu-
żyli na to, aby kończyć rozgryw-
ki dopiero na 6. miejscu, dlatego 
wierzymy, że podopieczni Pawła 
Błaszczyka zagrają o pełną pulę i 
poprawią swoją pozycję w tabeli. 

KR

Środy na Torze – ii seria

Dominacja nowogardzkich 
Młodzików
W środę (7 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim została rozegrana II seria cyklicz-
nych zawodów „Środy na Torze”. Tradycyjnie w rywalizacji brali udział podopieczni Ry-
szarda Posackiego z klubu  Chrabąszcze Nowogard. Nasi kolarze ponownie stanęli na wy-
sokości zadania odgrywając kluczowe role. 

Naszą relację rozpoczniemy od 
startów w kategorii Żak. W tym 
przedziale wiekowym Nowogard 
reprezentował tylko Mateusz Kru-
gły. Pierwszą konkurencją był wy-
ścig na 500 metrów ze startu zatrzy-
manego. Nowogardzianin uzyskał 
czas 51,88, plasując się na 9. miej-
scu. W drugiej konkurencji Mateusz 
Krugły walczył w wyścigu scratch. 

W tym przypadku nowogardzia-
nin uplasował się na 7. pozycji. W 
sumie Mateusz Krugły wywalczył 
6 punktów i został sklasyfikowany 
na 7. miejscu. Warto dodać, że za-
wodnik z Nowogardu był jednym z 
młodszych kolarzy startujących w 
tej kategorii. W II serii wystartowa-
ło 13 zawodników, w tym dziewczę-
ta o 2 lata starsze od Mateusza. W 

kategorii Młodzik wciąż dominu-
ją tylko podopieczni Ryszarda Po-
sackiego. Tym razem, kolarze z No-
wogardu mieli zdecydowanie sil-
niejszą konkurencję, gdyż szczeciń-
ski tor odwiedzili również zawodni-
cy Pom Strzelce Krajeńskie oraz re-
prezentujący LKS Orlęta Gorzów 
Wielkopolski.  Pośród Młodzików 
najpierw rozegrała się rywalizacja 
w wyścigu na 500 metrów ze startu 
zatrzymanego. Najszybszy był Hu-
bert Grygowski, który uzyskał czas 
40,58, tuż za nim uplasował się Ja-
cek Fecak, z czasem 40,66, nato-
miast 3. miejsce wywalczył szczeci-
nianin Michał Jaskuła. Drugą kon-
kurencją był wyścig eliminacyjny. 
Podium w tym przypadku prezen-
towało się tak samo, jak w pierw-
szej konkurencji. Pierwsze miejsce i 
10 punktów trafiło do Huberta Gry-
gowskiego, Jacek Fecak wywalczył 9 
punktów, a trzeci był kolarz Piasta 
Szczecin. Na koniec Młodzicy wy-
startowali w wyścigu scratch. Tym 

Młodzicy z Nowogardu panują na szczecińskim torze kolarskim

Podium w kategorii Młodzik podczas II serii cyklu, od lewej - Jacek Fecak, Hubert 
Grygowski, Kacper Szabunia
razem zwyciężył Kacper Szabunia z 
Pom Strzelce Krajeńskie, który wy-
przedził drugiego Jacka Fecaka oraz 
Huberta Grygowskiego, który upla-
sował się na 3. pozycji. W sumie, w 
II serii pośród Młodzików zwycię-
żył Hubert Grygowski, który uzbie-
rał 28 punktów. Tylko jeden punkt 
mniej zgromadził Jacek Fecak, na-
tomiast Kacper Szabunia z liczbą 
23 punktów zajął 3. miejsce w kla-
syfikacji II serii. W kategorii Junior 
Młodszy zaprezentował się Robert 

Krause. Kolarz Chrabąszczy Nowo-
gard nie będzie mógł zapisać swo-
ich startów do udanych. Najpierw 
w wyścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego Robert Krause uzyskał czas 
13,65 i został sklasyfikowany na 9. 
miejscu. Następnie nowogardzia-
nin w wyścigu duńskim uplasował 
się na 7. pozycji, natomiast w wy-
ścigu punktowym zajął 10. miejsce. 
W sumie Robert Krause wywalczył 
7 punktów, które sklasyfikowały go 
na 10. pozycji w II serii. 

KR 

Garmin iron Triatlon – ii etap, Ślesin

Jarochowicz utrzymuje podium
W niedzielę (4 czerwca), w malowniczym Ślesinie, po raz drugi w ramach cyklu Garmin 
Iron Triathlon spotkali się ludzie z żelaza, aby wziąć udział w morderczym wyścigu. Nor-
bert Jarochowicz reprezentujący Nowogard po kolejnych udanych startach, utrzymał 3. 
miejsce w swojej kategorii w klasyfikacji generalnej cyklu. 

W Ślesinie zawodnicy startują-
cy w Garmin Iron Triathlon rywa-
lizacje rozpoczęli od startu z brze-
gu jeziora Gopło. Klimat nie sprzy-
jał, rywalizacji towarzyszyła duszna 
przedburzowa pogoda. To dało się 
we znaki zawodnikom powodując, 
że z tysiąca startujących na obydwu 
dystansach 1/4 IM i krótszym 1/8 
IM - ponad 200 nie zdołało ukoń-

czyć startu. Nowogardzianin jed-
nak poradził sobie z tymi warunka-
mi, kończąc zmagania na pozycji w 
pierwszej dziesiątce swojej katego-
rii. Norbert Jarochowicz startuje w 
przedziale wiekowym M45. Na po-
czątek rywalizował w pływaniu. Za-
wodnik reprezentujący Nowogard 
uzyskał czas 00:18:48 i został skla-
syfikowany na 187. miejscu. Nor-
bert Jarochowicz sporo nadrobił 
w drugiej konkurencji, czyli w jeź-
dzie na rowerze. Na tej trasie nasz 
reprezentant uzyskał czas 01:10:42 
i został sklasyfikowany na 42. miej-
scu. Na koniec pozostał bieg, który 
N. Jarochowicz zakończył z czasem 
00:52:34, zajmując 227. miejsce, na 
506 sklasyfikowanych zawodników. 
W sumie, nowogardzianin uzyskał 
czas 02:26:36 i ze stratą 00:29:25 do 
zwycięzcy, został sklasyfikowany na 
125. miejscu w Open Mężczyzn. W 
swojej kategorii wiekowej Norbert 
Jarochowicz zajął 9. miejsce. Dzię-
ki temu, Norbert Jarochowicz w ka-
tegorii M45 utrzymał się na 3. miej-

scu w klasyfikacji generalnej cyklu 
Garmin Iron Triathlon. Przypo-
mnijmy, że tydzień wcześniej Nor-
bert Jarochowicz startował również 
w Sierakowie na dystansie długim 
1/2 IM (2 km pływanie, 90 km ro-
wer, 21 km bieg), gdzie borykał się 
nie tylko z trudami dystansu, lecz 
również z kłopotami sprzętowymi. 
Kolejny etap Garmin Iron Triath-
lon odbędzie się w Elblągu. 

KR

Zawodnik z Nowogardu utrzymuje 3. 
miejsce w swojej kategorii w całym cy-
klu Garmin Iron Triathlon

Norbert Jarochowicz wysokie miejsce 
w Ślesinie zawdzięcza m.in. świetnemu 
występowi na trasie rowerowej



Nr 44 (2572)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wystawa w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie 
W dniu 30.05.2017 r. uczniowie klasy I TL uczestniczyli w wyjściu do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie. 

Uczniowie wraz z opiekunami 
– Panią Katarzyną Kijaną i Panią 
Iwoną Więzowską uczestniczy-
li w wystawie pt.: „Pieniądze Pol-
ski i świata”. Wykład na temat pie-
niędzy poprowadził Pan Tadeusz 

Łukaszewicz z Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego-Koło 
Numizmatyczne w Nowogardzie. 
Uczniowie mogli podziwiać ko-
lekcję banknotów i monet, która 
została zebrana przez koło numi-

zmatyczne.  Cały wykład był bar-
dzo ciekawy. Na koniec Pan Tade-
usz otrzymał od uczniów kwiatek 
w ramach podziękowań. 

Monika Rusiniak kl. I T

 Odpoczynek po meczu 

Mecz w piłkę koszykową 

 Wspólne ognisko:)

Mecz w piłkę nożną 

Dzień Dziecka w ZSP 
1 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica świętowaliśmy Dzień Dziecka. 

Trzeba przyznać, że był to dzieł 
pełen wrażeń. W ramach obcho-
dów Dnia Dziecka na szkolnym 
boisku został rozegrany turniej 
w piłkę nożną chłopców. Wie-
le emocji wzbudziła rywalizacja 
między nauczycielami a ucznia-
mi podzas gry w piłkę koszykową. 

Dodatkową atrakcją było wspól-
ne ognisko zorganizowane we 
współpracy ze szkolną Radą Ro-
dziców z Panią Zofią Przybyszew-
ską na czele. Wszystkim Dzie-
ciom – tym małym i tym trochę 
większym – życzymy pogody du-
cha i dużo, dużo uśmiechu! 

Spotkanie w Płotach 
1 czerwca 2017 r. nasza szkoła reprezentowana przez Panią Patrycję Sierżant uczestniczyła  
w organizowanym przez Gimnazjum w Płotach ,,Święcie Szkoły”, podczas którego mogli-
śmy zaprezentować uczniom klas trzecich ofertę szkolną oraz procedury naboru.
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

aTeRiMa MeD
Opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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OGłO sze nia drob ne

ReKLaMa

FiRMa OKnO nowogard 
zatrudni  

pracownika biurowego
Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera i języka angielskiego. 

Miejsce pracy Nowogard.
Tel. 663 600 601

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nieRUCHOMOŚCi

• KReDYTY MieszKaniOWe  GMK 
FINANSE, oferta wielu banków 
w jednym miejscu. Adres: Nowo-
gard, 700 Lecia 15, I piętro nad ap-
teką, tel.: 662 315 470.

• OKAZJA. Sprzedam działkę pod 
budowę 10 arów za szkołą podsta-
wową nr 3. 534 991 778

• sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 najlepsze ceny 
w nowogardzie, Osiedle sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość poło-
żona przy lesie. 660 206 833 

• sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	 No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

• Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 
300 mkw. z ogrodem 2500 mkw. 
Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	 No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Sprzedam	działkę	6348	m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.Tel. 
730-096-281

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 w	Wierz-
bięcinie	 66.3	 m2	 bezczynszowe,	
docieplone	+	garaż.	669	716		872

• Sprzedam pół domku parter z ga-
rażem ogródkiem w Nowogardzie 
lub zamienię na 2 pokoje do 1 pię-
tra. Tel 517 847 782 

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
o pow. 100m2 w Nowogardzie. 605 
336 228 

• Wynajmę firmie 8 miejsc noclego-
wych. Tel. 609 245 816 

• Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

• Sprzedam ziemię rolną 4ha, działka 
nr 183 GRABIN. 731 026 406 

• Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa, 
100 zł. 882 182 143

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, trzy pokoje, II piętro, 58m2. 
ul. Bohaterów Warszawy 105. 609 
065 743 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV 
piętro, Nowogard. 724 171 708

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we, 67m2 na dwa pokoje do I pię-
tra. 91 39 73664 

• Do wynajęcia 4 noclegi (dla 4 osób) 
pełne wyposażenie łazienki i kuch-
ni, oddzielne wejście. 505 307 438 

• Mieszkanie wynajmę - Nowogard 
-українська - 4 osoby - 650 zł/oso-
ba. Od sierpnia.Tel. 503-100-277

• Kawalerka do wynajęcia. 889 215 
737 

• Do wynajęcia kawalerka od 
01.07.17r., 900 zł + opłaty, umeblo-
wane. Kaucja za 2 m-ce. 666 128 
274 

MOTORYzaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produk-
cji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 
782 

•	 Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 
i chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 
312

• Sprzedam rover 216 si rok produk-
cji 97 poj. 1.6 Tel. 573 367 648 

• Sprzedam Focusa rok produk-
cji 1999. Stan bardzo dobry. Cena 
3500 (do negocjacji, ważne ubez-
pieczenie i przegląd)   Tel. 723 195 
168 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

• Mercedes 190 E rok produkcji 91 
poj. 1.8 + opony zimowe z felgami 
przegląd techniczny do 01.09.17r. 
605 548 121 

ROLniCTWO

•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vine-
ta, denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 
– blaszak kompletna, opony 1200 
x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• sprzedam łubin. 608 013 995

• Sprzedam krowy z cielakami. 730 
031 128 

• Koszenie łąk , mulczowanie, belo-
wania siana-słomę, zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siew agregatem. 508 
404 704 

• Koszenie łąk, belowanie, presowa-
nie w kostkę. Tel. 781 744 340 

•	 Sprzedam	 nioski	 Leghorn	 zielo-
nonóżka	i	papużki	faliste.	660	970	
408,	795	970	408	

• Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 
911 886 

•  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 
633 244 

•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	 mio-
dy	leśne.	Tel.503-58-2222

 UsłUGi

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW,	 WYKŁADZIN,	
TAPICERKI	 MEBLOWEJ	 SA-
MOCHODOWEJ/	 SKÓRZA-
NEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	 PO-
ŚCIELI	WEŁNIANEJ	 /	 LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZ-
CZENIE	 FUG.TEL.604	 373	 143	
,	794	229	083.

• MOnTaŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FiRMa UsłUGOWa „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwa-
cja	okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Usługi	księgowe	tanio	i	rzetelnie.	
Tel.	726	601	608	

•	 Kapitał	 początkowy,	 deklaracje	
VAT	 i	 rozliczenia	 PIT.	 726	 601	
608	

• Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	 669	
123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam	pracę	remontowe.	691	
430	490	

• Zlecę wykonanie dachu. 512 013 
258

•	 Transport	bus	plandeka.	601	544	
530

•	 KORePeTYCJe z MaTeMaTY-
Ki DLa LiCeaLisTÓW i sTUDen-
TÓWPROFesJOnaLne PRzYGO-
TOWanie DO zaLiCzeŃ eGza-
MinÓW POPRaW MaTeMaTY-
Ka WYŻsza W PełnYM zaKRe-
sie – zDaWaLnOŚC 100 % kon-
takt: tel. 600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

• Opieka	 nad	 dzieckiem.	 505	 793	
003 

•	 Godzinowa	 pomoc	 osobom	 star-
szym:	 robienie	 zakupów,	 sprzą-
tanie,	opieka	higieniczna.	796	061	
284	

•	 Naprawa skuterów, motocykli, 
qadów. Najlepsze ceny w regio-
nie. Zwiększenie pojemności silni-
ka, całkowite remonty i instalacje 
elektroniczne. Dzwonić po godz. 
15.00 pod nr 607 461 362 

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24.pl	Opiekunki	Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiec-
ki	 komunikatywny,	 zarobki	 net-
to	 do	 1500	 euro/mies.,	 wyjazdy	
od	 zaraz,	 sprawdzone	 oferty,	 le-
galnie	737	451	825,	737 886 919, 
737 489 914

• zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. Tel. 509-740-
304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan na 1/2 eta-
tu, ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 
39 21 373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

• Zatrudnię murarza i dwóch pomoc-
ników. Tel. 508 290 657

• Zatrudnię do dorywczego sprząta-
nia domu. 603 688 266

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego w Nowogardzie. 601 897 368 

•	 Masz	 prawo	 jazdy	 kat.	 B,	 je-
steś	 dyspozycyjny	 w	 weekendy,	
chcesz	 sobie	 dorobić,	 zadzwoń.	
Tel.	604	960	226

•	 Zatrudnię	 kelnerkę	 do	 pizzeri	
Fantazja.	Tel	509	411	799,	91	39	
20 750

• Praca dorywcza/sezonowa z dzieć-
mi dla pełnoletnich kobiet z Nowo-
gardu i okolic. 731 473 701 ( godz. 
10-14) 

•	 Przyjmę	do	pracy	przy	docieple-
niach	na	umowę	o	pracę	oraz	po-
mocnika.	785	931	513	

• SKLEP MEBLOWY KWADRAT 
MEBLE W NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC  W SKLEPIE MEBLOWYM 
KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

• Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

• Zatrudnię barmankę na umowę. 
693 521211

• Malarz pokojowy potrzebny od za-
raz. 600 155 342 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego 
na fermę drobiu (gm.Osina) 511 
731 352 

inne

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 
627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 
790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z 
wlasnym palnikiem gazowym sto-
jace 130 litr.z niemiec malo uzy-
wane po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne zaplon iskro-
wy-elektroniczny wysoka jakosc 
niemiecka,do domku,domu wie-
lorodzinnego,sklepu po przegla-
dzie serwisowym sprzedam tel 
691 686 772
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OsÓB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU sÓW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOGaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 
503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

• sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel 91 39 
23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krzewów 
owocowych oraz iglaki tuje, szma-
ragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowe-
go + siatka. Cena do uzgodnienia. 
733 794 989

• Sprzedam używaną bieżnię elek-
tryczną, stan jak nowa, cena do 
uzgodnienia, Tel. 502 385 935

• Sprzedam komplet mebli młodzie-
żowych cena do uzgodnienia. Tel. 
511 700 683 

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

• Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

• Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 
200 zł. 697 999578 

• Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodo-
wodem długowłosy, ładnie wybarwio-
ny, czujny. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 
777 531  

• Stare samochody, motocykle, motoro-
wery, rowery, części, literaturę kupię. 
600 182 682 

• Sprzedam tanio piłę tarczową. 605 548 
121 

• Tanio sprzedam waga eletroniczna 
sklepowa z metkownicą, kosze na pie-
czywo, półki szklane do sklepu, łóżko 
do opalania, wózek spacerowy, rower 
męski. 515 736 457 

• Sprzedam Bagażnik rowerowy na hak - 
169 zł. Pady do Xboxa One Nowe - 99 
zł. Myjkę ciśnieniową karcher - 249 zł. 
Kupię Kosiarkę spalinową akcesoria 
wędkarskie Telefon: 503-005-554

• Sprzedam Traktorek Kosiarkę John 
Deere 15,5 kW tel. 509 702 817, Cena 
4900 zł

•	 Szkółka w Karsku poleca róże w po-
jemnikach krzaczaste, kwitnące po 15 
zł/szt. 606 106 142 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zbior 
truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

Dzień Dziecka  
Dnia 1 czerwca, w Przedszkolu nr 4 świętowaliśmy Dzień Dziecka. Cała uroczystość odby-
ła się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie można było pozjeżdżać na zamkach dmuchanych, z 
których dzieci bardzo chętnie korzystały. Skosztować przysmaków z grilla, waty cukrowej, 
pączków a także różnych uwielbianych przez dzieci słodyczy. 

Nie zabrakło również mu-
zyki, przy której dzieci chęt-
nie prezentowały swoje umie-
jętności taneczne. Na koniec 
dzieci otrzymały w swoich 

grupach prezenty przygoto-
wane z tej okazji. Pani dyrek-
tor Elżbieta Majchrzak, Rada 
Pedagogiczna, oraz cały per-
sonel Przedszkola nr 4 skła-

dają podziękowania:Rodzi-
com oraz: 

panu Markowi Kowalczy-
kowi  - Zakład Wyrobów Wę-
dliniarskich,

pani Małgorzacie Jasińskiej 
– „Jaś i Małgosia”,

panu Waldemarowi Pę-
dziszczak – „Piekarnia, ciast-
karnia”,

pani Irenie Kandyba – „Fir-
ma Usługowo- Handlowa”,

pani Krystynie Sachryń – 
Firma handlowo usługowa 
LODOS,

oraz pani Agacie Kreft
Za pomoc w przygotowaniu 

uroczystości.

Dzień Mamy I Taty 
26 Maja 2017 r, w Przedszkolu nr 4 odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Mamy i Taty 

             Na początku wszyst-
kich przybyłych gości przy-
witała pani dyrektor mgr 
Elżbieta Majchrzak. Uro-
czystość rozpoczęła się czę-
ścią artystyczną przygoto-
waną przez wszystkie grupy 
wiekowe w pięknie udeko-
rowanym ogrodzie przed-
szkolnym. Dzieci  zaprezen-
towały pięknie przygotowa-
ne programy artystyczne, w 
których wyraziły swoją mi-
łość  i wdzięczność. Przed-
szkolaki stworzyli serdeczną 
i miłą atmosferę. Po części 
artystycznej rodzice otrzy-
mali od swoich pociech 
upominki przez nie wyko-

nane i udali się na poczęstu-
nek, na którym można było 
skosztować przysmaków z 
grilla, grochówki, waty cu-
krowej, ciasta. Cała impre-
za została uwieczniona na 
fotografiach – dzięki czemu 
wspaniała zabawa i nieco-
dzienna atmosfera zostaną 
na długo w pamięci wszyst-
kich jej uczestników. 

Inf. własna

Przedszkole nr 4



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

Spadł z rusztowania  •  Czym się zajmuje nowogardzka Policja?
70–lecie SP w Wierzbięcinie  •  Zmarł Andrzej Kiszka ps. „Dąb” 

reKlAmA

reKlAmA

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
16 czerwca 2017 r. 
Nr 45 (2574)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

D-BARTEK OMEF.H.U.

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 91 579 02 62

Budowlane Centrum Handlowe

Proponujemy: 
- obróbki dekarskie do 4 mb w konkurencyjnych cenach
- cegła klinkierowa czerwona perf. - 0,99 zł brutto
- drewno budowlane  oraz  przeźroczyste płyty  PVC
- wełna mineralna ROCKWOOL - PROMOCJA
- dachówka ceramiczna ROBEN, CREATON, BRASS, KORAMIC

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

3D
cyfrowy pantomogram
IMPLANTY ZĘBOWE

pełen zakres usług stomatologicznych 
dla dorosłych i dzieci

Nowogard • ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

tel. 91 39 21 467
kom. 695 264 677

Najmniej inwazyjna z dostępnych na rynku

reKlAmA

Nowogard  
nie ma kąpieliska 

s. 3

Znamy 
przyczynę 
śnięcia 
ryb s. 4
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W skrócie

ZSP Osina - Rajd rowerowy. W dniu 02.06.2017 r, uczniowie I a Publicz-
nego Gimnazjum i V a Szkoły Podstawowej w Osinie, wraz z opiekunami, 
uczestniczyli w rajdzie rowerowym. Trasa rajdu prowadziła spod szkoły 
w Osinie do Puszczy Goleniowskiej, gdzie swoje miejsce mają ofrajdow-
cy 4×4 z zachodniopomorskiego. Pogoda w tym dniu sprzyjała uczestni-
kom rajdu. Wszyscy uśmiechnięci i przygotowani wyruszyli o godz. 8:15. 
Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą, były jeszcze takie atrakcje jak roz-
palenie ogniska i upieczenie kiełbasek. Uczniowie także grali w piłkę 
siatkową oraz zorganizowali zabawę w podchody. Po odpoczynku w mi-
łej atmosferze wyruszyli w drogę powrotną. Uczestnicy rajdu wykaza-
li się także znajomością znaków drogowych, odpowiadając poprawnie 
na zadawane przez nauczyciela pytania. Organizatorzy rajdu, p. R. Lan-
ger oraz A. Królewicz, dziękują za pomoc w opiece nad uczniami p. Pau-
linie Żabeckiej i p. Justynie Wilk. Inf. własne

W środę (14.06), w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w No-
wogardzie, odbył się uroczysty apel, na którym nagrodzono dzieci z klas 
I-VI. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci słodkich upominków, a tak-
że dyplomy za udział w konkursach tj.: gminne konkursy plastyczne, 
konkursy sportowe a także konkursy na szczeblu wojewódzkim i krajo-
wym w różnych dziedzinach. Dyrektor szkoły dziękowała wszystkim za 
udział i życzyła dalszych sukcesów. DŚ

W dniach od 3 do 10 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie brała udział w XVI Ogólnopolskim Tygo-
dniu Czytania Dzieciom. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „czy-
tanie zbliża”, i wzięły w niej udział dzieci z Przedszkola nr 4, Zielonego 
Przedszkola oraz SP nr 1 z kl. 0 i II c. Łącznie uczestniczyło 150 dzieci gło-
śnego czytania książek z serii Wartości. Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie spo-
łeczeństwu, jak ważne znaczenie ma czytanie w życiu dziecka. DŚ

Groźny wypadek przy ul. Boh. Warszawy 

Spadł z rusztowania
We wtorek (12.06), około godziny 10:40, przy ulicy Bohaterów Warszawy miał miejsce wy-
padek, do którego doszło podczas prac remontowych przy jednym z domów wielorodzin-
nych. Mężczyzna stracił równowagę na rusztowaniu. 

Robotnik wykonujący pra-
cę przy naprawie elewacji, sto-
jąc na rusztowaniu najprawdo-
podobniej stracił równowagę w 
czasie silnego podmuchu wia-
tru  i spadł z niedużej wysokości 
na ziemię. Na miejsce wypadku 
przyjechała policja i karetka po-
gotowia.

-Mężczyzna stracił równowa-
gę podczas ocieplania budynku 
– informuje st. asp. Julita Filip-
czuk, rzecznik policji – Silny po-
dmuch wiatru sprawił, że męż-
czyzna zachwiał się na rusztowa-
niu i z niego zeskoczył. Dopiero 
wówczas się przewrócił – konty-
nuuje. Po zbadaniu alkomatem 
stwierdzono, że mężczyzna był 
trzeźwy.

Poszkodowanego zabrano go 
do szpitala z podejrzeniem stłu-
czenia klatki piersiowej i stawu 

skokowego. - Mężczyzna opuścił 
szpital. Nic poważnego, co mogło 
zagrażać jego życiu, się nie stało 
– dodaje rzecznik. 

Sprawa najprawdopodob-
niej nie będzie w zainteresowa-
niu Państwowej Inspekcji Pra-

cy, gdyż do wypadku nie doszło 
w ramach świadczenia pracy. 
Wpływ na takie stanowisko in-
spektorów miało też to, że męż-
czyźnie, który spadł z rusztowa-
nia nic poważnego się nie stało. 

DŚ

Miejsce, w którym doszło do upadku mężczyzny z rusztowania

Sygnały czytelników 

Były świerki, i nie ma świerków 
Jakiś czas temu ścięto dwa okazałe świerki, jakie od co najmniej kilkudziesięciu lat rosły 
przed budynkiem, gdzie mieścił się oddział pediatryczny nowogardzkiego szpitala. 

Na prośbę jednego z na-
szych czytelników wyjaśnili-
śmy, z jakiego powodu drze-
wa zostały usunięte. Otóż jak 
poinformowano nas w sta-
rostwie powiatowym, które 
to wydało zgodę na wycinkę, 
drzewa usunięto, bo stwarza-
ły zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia w istnie-
jących obiektach budowla-
nych. Z wnioskiem o wyraże-
nie zgody na ścięcie świerków 
do powiatu zwróciła się spół-

ka Centrum Zdrowia, która 
to w budynku po byłym od-

dziale dziecięcym prowadzi 
od jakiegoś czasu remont. Ma 

tam bowiem zostać otwarte 
centrum rehabilitacji. Jedno-
cześnie starostwo informuje, 
że wnioskodawca został zo-
bowiązany do wykonania na-
sadzeń zastępczych obejmu-
jących 6 szt. drzew liściastych 
oraz 6 szt. krzewów liścia-
stych, we wskazanych miej-
scach. 

Mimo wszystko drzew 
żal. Wszak bez rosnących tu 
świerków, w tej części ul. Woj-
ska Polskiego zrobiło się pu-
sto. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Boją się częstego badania wody? 

Nowogard nie ma kąpieliska 
Okazuje się, że wbrew powszechnemu przekonaniu w Nowogardzie nie ma kąpieliska miejskiego. Teren nad jeziorem, który został tak nazwany, również 
przez gminę, tak naprawdę ma status nie „kąpieliska”, ale „miejsca wykorzystywanego do kąpieli”. Jaka to różnica dla przeciętnego Kowalskiego, który z 
plaży chce korzystać i pluskać się w wodach naszego jeziora? Ogromna, zwłaszcza w kwestii przepisów sanitarnych, w tym głównie częstotliwości badania 
jakości wody. A ta, jak wiadomo najlepsza nie jest. 

Na liście, jaka jest dostępna w 
wykazie Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w 
Szczecinie, znajduje się na tere-
nie naszego województwa  do-
kładnie 48 kąpielisk. Nowogar-
du na niej nie ma. A to dlatego, 
że nasza plaża miejska, nie po-
siada statusu kąpieliska, a jedy-
nie miejsca wykorzystywane-
go do kąpieli. Ktoś powie, że to 
tylko kwestia urzędowego na-
zewnictwa. Nic bardziej mylne-
go. Otóż nie bez powodu w taki 
sposób klasyfikuje się plaże miej-
skie położone przy wodach śród-
lądowych. Podstawowa różnica 
dotyczy zasad nadzoru nad tymi 
miejscami, jakie sprawuje Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna. Jak 
można się domyślać, plaża bę-
dąca kąpieliskiem musi spełniać 
zaostrzone w tej kwestii kryteria. 
Chodzi głównie o częstotliwość 
wykonywania badań oceny jako-
ści wody, w której mają się kąpać 
latem ludzie. I tak, w przypadku 
kąpieliska badania te wykonu-
je się nie tylko przed sezonem, 
ale także w trakcie i to przynaj-
mniej cztery razy. W przypad-
ku miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli, badania jakości wody 
wykonuje się na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem funkcjono-
wania, i tylko raz w trakcie sezo-
nu. W przypadku kąpieliska or-
ganizator jest również zobowią-

zany do systematycznego, wizu-
alnego nadzorowania wody w 
kąpielisku, a także wody zasilają-
cej kąpielisko pod kątem wystę-
powania zanieczyszczeń nieko-
rzystnie wpływających na jakość 
wody i stanowiących zagroże-
nie zdrowia kąpiących się osób. 
Oczywiście w obydwu przypad-
kach, Sanepid pobierze próby 
także wtedy, gdy otrzyma infor-
mację, że jakość wody się pogor-
szyła. Przypomnijmy, że u nas 
chociażby w zeszłym roku, gdy 
po ulewnym deszczu do jezio-
ra wpłynęły litry fekaliów ze stu-
dzienek, to dopiero po naszej in-
terwencji (gmina udawała, że 
nic nam nie grozi), służby sani-
tarne z Goleniowa dokonały ba-
dań wody, w konsekwencji wpro-
wadzając zakaz kąpieli w naszym 
jezierze. Wówczas woda wykaza-

ła przekroczone normy obecno-
ści bakterii Escherichia coli, zwa-
nej potocznie “bakterią kałową”..  
I to głównie może być przyczy-
ną, dla której burmistrz (to jego 
zadanie) świadomie nie urucha-
mia procedury i nie występuje 
do Sanepidu o ustanowienie na-
szej plaży kąpieliskiem. Spowo-
dowałoby to konieczność częst-
szego badania wody, co w kon-
tekście systematycznego „nawo-
żenia” jeziora kanalizą, z pew-
nością nie raz oznaczałoby ko-
nieczność wprowadzenia zakazu 
kąpieli. Ważnym pozytywnym 
skutkiem posiadania statusu ką-
pieliska są także   kwestie  pro-
mocyjne– otóż tylko kąpieliska 
znajdują się w oficjalnym wy-
kazie i na  mapie propagowanej 
przez GIS jako miejsca wypo-
czynku z  gwarantowanym  urzę-

dowo poziomem jakości środo-
wiska i wody.( Fragment mapy w 
załączeniu). Co do urzędowej za-
sady to status  miejsca wykorzy-
stywanego  do kąpieli ustano-
wiono głównie dla potrzeb moż-
liwości wykorzystywania do ką-
pieli miejsc w których okazjonal-

nie bądź  nawet jednorazowo or-
ganizuje się obozy czy okresowo 
z nich w tym celu  korzysta. 

Nawet gdyby nasi urzędni-
cy zdecydowali się na to, aby za-
miast miejsca wykorzystywane-
go do kąpieli, nasza plaża otrzy-
mała status kąpieliska jest już za 
późno. Uchwała w takiej sprawie 
powinna zostać przyjęta do koń-
ca maja, ale jak wiadomo bur-
mistrz Nowogardu takiego do-
kumentu radnym nie przedłożył 
ani w tym roku, a w latach po-
przednich. Mało tego, jak się do-
wiadujemy nieoficjalnie na ra-
zie gmina nie zleciła też badania 
jakości wody służbom sanitar-
nym, choć za tydzień oficjalnie 
zaczyna się sezon. Zwróciliśmy 
się o potwierdzenie tej informa-
cji do goleniowskiej Stacji Sani-
tarno -Epidemiologicznej. Obie-
cano udzielić nam szczegółowej 
informacji w poniedziałek. 

O jakość wody najwyraźniej 
władza się nie martwi, za to naj-
ważniejsze było, żeby nawieść 
na plażę miejską kilkanaście ton 
świeżego, żółtego piasku. 

Marcin Simiński 

Wbrew temu co pisze na bramie, to nie jest kąpielisko

Uwaga!  

"Szuwary" odwołane 
W związku z małą ilością zgłoszeń uczestników, Zarząd 

Klubu Żeglarskiego „KNAGA” z przykrością podjął decyzję 
o odwołaniu VII Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 
2017”, który miał się odbyć w najbliższą sobotę, 17 czerwca. 

Jednocześnie Zarząd Klubu informuje, że planuje zorga-
nizować wydarzenie w drugiej połowie miesiąca września 
br. 

Zarząd KŻ KNAGA 

Aktualna mapa kąpielisk
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Ichtiolodzy z PZW przeprowadzili badania w jeziorze 

Znana przyczyna masowego śnięcia ryb
Jak poinformował DN - Kazimierz Ziemba prezes nowogardzkiego koła PZW, w poniedziałek ichtiolodzy pracujący na rzecz związku, przeprowadzili ba-
danie przyczyn masowego śnięcia ryb w naszym miejskim jeziorze.  

Przypomnijmy, że w poprzed-
nich wydaniach DN pisaliśmy 
o wielu martwych węgorzach (a 
także innych gatunkach, jak np. 
szczupakach i okoniach), któ-
re śnięte wypływają na brzeg na-
szego akwenu w ostatnim czasie. 
Na tę niepokojącą sytuację zare-
agował dotychczas jedynie lokal-
ny PZW.  Zleciliśmy naszemu ich-
tiologowi - informuje DN prezes 
nowogardzkiego kola PZW Ka-
zimierz Ziemba - przeprowadze-
nia badania przyczyn tego pomo-
ru ryb. W ubiegły wtorek przyby-
ła do Nowogardu ekipa z PZW, 
która dokonała między innymi 
reprezentatywnego badania po-
ziomu tlenu w kilku punktach i 
na różnej głębokości.  Co cieka-
we, w trakcie badań ekipa także 
trafiła na martwe węgorze w ilo-
ści 5-ciu sztuk. Badanie zawar-
tości tlenu wykazało bardzo ni-
ski jego poziom, w związku z tym 
wystąpiło zjawisko tzw. przydu-
chy. - Tlenu w wodzie jest bardzo 
mało - mówi DN prowadzący ba-
danie ichtiolog PZW Łukasz Po-
tkański ze Szczecina- im głębiej 
tym mniej, tak, że na poziomie 
poniżej 5 metrów stwierdziliśmy 
poziom letalny tlenu niepozwa-
lający na bytowanie ryby. To jest 
szczególnie groźne dla ryb przy-
dennych takich jak węgorz - re-

feruje p Łukasz. -  brak tlenu jest 
więc bezpośrednią przyczyną śnię-
cia ryb w nowogardzkim jeziorze. 
Odrębnym zagadnieniem jest po-
wód, dla którego odnotowujemy 
tak niskie nasycenie wody tlenem. 
Określenie tego powodu wymaga 
dodatkowych badań. Warto tu-
taj dodać, że realizowany wbrew 
ostrzeżeniom fachowców (reali-
zowany przez R. Czaplę – burmi-
strza SLD) pomysł na natlenie-
nie jeziora w postaci tzw. aerato-
ra, okazuje się także po raz kolej-
ny zupełnie nieskuteczny. - Bada-
nie poziomu tlenu prowadziliśmy 
także w bezpośrednim sąsiedztwie 
aeratora – mówi p. Ł. Podkański 
- wynik był taki sam jak w innych 
badanych miejscach, a przypomi-
nam, że przeprowadziliśmy bada-
nie w sposób reprezentatywny dla 
całego akwenu.

Dlaczego tego  
tlenu tu tak mało?

 Oto, co na temat zjawiska 
przyduchy można wyczytać w 
książkach autorstwa specjali-
stów: „ Zjawisko przyduchy, czy-
li spadku zawartości tlenu po-
niżej 5 mg a więc poniżej gra-
nicy letalności znane jest szcze-
gólnie z zbiorników nie przepły-
wowych i płytkich. Jednak natu-
ralnie występuje ona na ogół la-

tem bądź zimą- wiosna jest aku-
rat tym najbardziej korzystnym 
na dotlenianie wód okresem a 
wynika to z samej istoty procesu 
nasycania tlenem wody. Głów-
nym źródłem tego gazu w wo-
dzie jest bowiem fotosynteza 
przeprowadzana przez roślin-
ność zanurzoną oraz fitoplank-
ton. Jak wiemy w procesie foto-
syntezy (czyli syntezy z udzia-
łem światła dziennego) rośliny 
wydzielają tlen. Dla intensywno-
ści procesu fotosyntezy istotne 
jest światło – dlatego niebezpie-
czeństwo przyduchy zimą, gdy 
dni są krótkie.  Bardzo ważnym 
czynnikiem efektywności natle-
niania jest też, tzw. aktualna roz-

puszczalność tlenu w wodzie, za-
leży ona od temperatury, ciśnie-
nia oraz zasolenia. Przykłado-
wo w temperaturze 0 st. C na-
sycenie wody tlenem jest moż-
liwe w prawie dwukrotnie więk-
szej ilości niż w temperaturze 30 
st. C. Dlatego niebezpieczeństwo 
tzw. przyduchy letniej. Najwyż-
sze stężenie tego gazu w zbiorni-
kach wodnych w ciągu roku wy-
stępuje wiosną. Wiosną i jesienią 
obserwujemy również zjawisko 
mieszania się całego słupa wody 
w zbiornikach, w których latem i 
zimą występuje stratyfikacja ter-
miczna (dotyczy to zbiorników 
głębszych niż stawy) i jednocze-
śnie występowania podobnych 

stężeń tlenu zarówno tuż przy 
powierzchni jak i przy dnie.” 

Jak więc wynika z tej krótkiej 
lekcji w przypadku odnotowanej 
u nas przyduchy jej przyczyny nie 
należą do tych wywołanych po-
rami roku, nie mamy bowiem do 
czynienia z ograniczeniami zi-
mowymi fotosyntezy ani spad-
ku parametru rozpuszczalności 
tlenu z powodu wysokiej letniej 
temperatury. 

Pytamy…
Pytamy więc - dlaczego nowo-

gardzka woda jeziorna tak niewy-
starczająco absorbuje tlen?  Czyż-
by stanowiła roztwór w dużym 
stopniu wysycony?  Pytamy też, 
dlaczego ilość tlenu uwalniana w 
wyniku procesu fotosyntezy ro-
ślinności przydennej jest niewy-
starczająca?  Czyżby żywotność 
tej roślinności została ograniczo-
na poniżej poziomu niezbędnego 
dla zdrowego, natlenionego eko-
systemu? Jeśli tak to, czym ta ro-
ślinność została zatruta? Odpo-
wiedzi na te pytania powinien 
udzielić nowogardzki magistrat 
odpowiedzialny ustawowo za to, 
aby mieszkańcy mogli się cieszyć 
jeziorem pełnym zdrowych ryb i 
wypoczywać na plaży z dostępem 
do czystej wody.       

MS

Przyrząd wskazuje zawartość tlenu 0,09 mg, a min. wynosi 5 mg

Ciekawe, co na to minister?

Czym się zajmuje nowogardzka Policja?
W definicji instytucji Poli-

cja czytamy: umundurowana 
i uzbrojona  formacja służąca 
społeczeństwu i przeznaczona 
do ochrony bezpieczeństwa lu-
dzi oraz do utrzymywania bez-
pieczeństwa publicznego  i po-
rządku publicznego. Natomiast 
w ustawie o Policji, główny za-
pis określający jej obowiązki po-
siada treść: ochrona życia i zdro-
wia ludzi oraz mienia przed bez-
prawnymi zamachami godzący-
mi w te dobra. Ale jak zajrzymy 
na nowogardzki komisariat, to 
szybko można się zorientować, 
że nasza lokalna Policja ma od-
rębne jak ustawodawca zdanie 
na temat, co należy do jej pod-
stawowych obowiązków. W po-
czekalni dla klientów komisaria-
tu wyłożony jest bowiem „pod-
ręcznik”, którego kolportowanie 
sądząc nawet po sposobie wyło-
żenia i promowania to główne 

zadanie nowogardzkiej Pani ko-
mendant i jej zespołu.  W aktu-
alnym numerze propagowanego 
przez naszą Policję podręcznika 
czytamy zaś m. in. takie teksty:  
1. „Zamiast łączyć dzieli”, czyli 
paszkwil na temat ks. Kazimierza 
Łukjaniuka. Tekst ten Policja no-
wogardzka propaguje w ramach 
jej zadania z ustawy, czyli: ochro-
ny społeczeństwa przed bezpraw-
nymi zamachami ks. K. Łukja-
niuka godzącymi w dobra tego 
społeczeństwa.
2. „Związek Miast Polskich 
przeciwny działaniom rządu” 
– tekst ten Policja nowogardzka 
propaguje w ramach jej ustawo-
wych zadań ochrony obywateli 
tym razem przed Rządem. Oczy-
wiście ochronę tę organizuje bur-
mistrz Nowogardu wydawca tego 
„okólnika”.  Ciekawe, co na to 
Premier Rządu przełożony prze-
łożonego Policji?

3. „Czy to nie jest zwykła zło-
śliwość”? Tekst ten Policja nasza 
propaguje w ramach jej ustawo-
wych zadań ochrony obywateli, 
tym razem przed radnymi nowo-
gardzkiej koalicji większościowej. 
Policja nasza działa tutaj na zlece-
nie głównego komendanta policji 
Czapli Roberta. Ciekawe, co na to 

Komendant Główny Policji?
4. „Bezzębny”, ale próbuje kąsać- 
tekst ten będący bezczelnym na-
igrywaniem się z obywatela(wie-
loletniego społecznika), który kry-
tycznie i publicznie wypowiedział 
się na temat posunięć burmistrza- 
nowogardzka Policja propagu-
je w ramach ustawowego zadania: 

ochrona życia i zdrowia ludzi, tym 
razem przed bezzębnym, a mimo 
to kąsającym (czyli niebezpiecz-
nym) obywatelem A. Szafranem.  
Ciekawe, co na to Rzecznik Praw 
Obywatelskich, a również Rzecz-
nik Dyscyplinarny Policji.

Oczywiście wszystkie te 
„ochrony” Policja nowogardzka 
realizuje za pieniądze podatnika 
i oczywiście dla dobra podatni-
ka. Nie chodzi oczywiście o do-
bro obiektywne tylko o dobro 
określone przez R. Czaplę, wy-
dawcę propagowanego gorliwie 
przez naszą Policję „podręczni-
ka” policjanta posterunku w No-
wogardzie.  Prześlemy oczywi-
ście ten tekst do wiadomości Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych, a 
także jeszcze kilku ważnych osób 
z prośbą o wyrażenie ogólne-
go wrażenia a także o recenzję – 
wszak podręcznik bez recenzji to 
żaden podręcznik.  

sm

Nowogardcy policjanci "bawią" się w kolporterów
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Tak szybko mija czas

70–lecie Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie
W środę (14.06), o godz. 10:00, odbyła się uroczystość obchodów 70 – leica Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. Podczas niej nie zabrakło wielu zapro-
szonych gości, absolwentów i grona pedagogicznego szkoły. Całość uświetniły występy artystyczne uczniów.

Na oficjalne obchody zapro-
szono m.in., Burmistrza No-
wogardu Roberta Czaplę, Prze-
wodniczącego Rady Miasta No-
wogard Piotra Słomskiego, Sta-
rostę Goleniowskiego Toma-
sza Kulinicza, Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Kazimie-
rza Ziembę  a także dyrektorów 
wielu placówek oświatowych, 
kulturalno - oświatowych oraz 
instytucji i przedsiębiorstw 
działających na terenie gminy 
Nowogard. Wszystkim zebra-
nym zaprezentowano historię 
szkoły, w formie projektu mul-
timedialnego. Całość uświetni-
ły występy uczniów szkoły, któ-
rzy mieli okazję pokazać swoje 
umiejętności i uzdolnienia. Nie 
obyło się także bez pokazu te-
nisa stołowego, który jest chlu-
bą i zarazem sportem przewod-
nim szkoły. 

Na zakończenie uroczysto-
ści głos zabrali zaroszeni goście 
– Z okazji Jubileuszu 70 – lecia 
Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie pragniemy przekazać 
Państwu wyrazy uznania i gra-
tulacje. Życzymy Wam wraz 
z członkami Rady Miejskiej w 
Nowogardzie dalszych sukce-
sów w działalności tej placów-

ki oraz realizowania wszelkich 
zamierzeń – mówił Piotr Słom-
ski, przewodniczący RM No-
wogard. Życzono także obec-
nemu dyrektorowi szkoły, Józe-
fowi Korkoszowi dalszego pia-
stowania stanowiska i samych 
sukcesów. Wręczano, również 
na ręce dyrektora, wiele prze-
różnych kwiatów i prezentów 
na rzecz szkoły.

Po zakończeniu uroczysto-
ści dyrektor zaprosił wszystkich 
gości do zwiedzenia budynku 

szkoły oraz na słodki uroczysty 
poczęstunek.

Szkołę Podstawową w Wierz-
bięcinie utworzono 70 lat temu, 
w starym budynku poniemiec-
kiej szkoły, który został wybu-
dowany wówczas przez właści-
cieli Wierzbięcina, rodzinę Von 
Dewitz. Z początku mieściły 
się w niej jedynie cztery klasy. 
Pierwszym dyrektorem szko-
ły był Ignacy Mołdak. W kolej-
nych latach szkoła była rozbu-
dowywana. W 1962 roku na-
stąpiło zwiększenie klas z 4 do 

7. W następnym roku odda-
no do użytku wyremontowany 
już budynek, przystosowany do 
siedmiu klas, wraz z mieszka-
niami dla nauczycieli. W 1993 
roku dyrektorem szkoły został 
Józef Korkosz, który pełni tę 
funkcję po dzień dzisiejszy. Na 
chwilę obecną w szkole uczy się 
117 uczniów w klasach I – VI. 
Zatrudnionych jest 11 nauczy-
cieli, 7 pracowników obsługi i 1 
na stanowisku sekretarki. 

DŚ

Wykaz osób pracujących 
w Szkole Podstawowej 
w Wierzbięcinie:

Dyrektor Szkoły 
Józef Korkosz

Nauczyciele SP :
Banasiak Edyta
Ćmil Jolanta
Grosicka Iwona
Hebda Dariusz
Łokaj Monika
Mańkowska Ewa
Połatyńska Anita
Przybylska Jolanta
Raczyńska Danuta
Szmyt Elżbieta
Ustyjańczuk Wioletta

Pracownicy obsługi 
administracyjnej 
i sekretariatu:
Leśniak Ewelina
Kwiatkowska Genowefa
Nowakowska Grażyna
Salamon Janina
Skotak Barbara
Kozera Barbara
Kozłowski Władysław
Jemilianowicz Adam

Uczestnicy Jubileusz zwiedzający budynek szkoły

Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

Występy artystyczne uczniów szkoły

Zaproszeni goście, którzy wzięli udział w obchodach 70-lecia SP w Wierzbięcinie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, Piotr Słomski wraz z członkami Ra-
dy: Michałem Kratą i Bogumiłem Gałą,  podczas składania życzeń dyrektorowi SP w 
Wierzbięcinie, Józefowi Korkoszowi
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Anna Szopa zd. Holaczuk: lat 76, zmarła 12.06.2017 r., pogrzeb 

odbył się 14.06.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus widząc tłumy lu-
dzi, litował się nad nimi, 
bo byli znękani i porzuceni, 
jak owce nie mające paste-
rza. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: żniwo wpraw-
dzie wielkie, ale robotni-
ków mało. Proście Pana 
żniwa, żeby wyprawił ro-
botników na swoje żniwo. 
Wtedy przywołał do siebie 
dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad du-
chami nieczystymi, aby je 
wypędzali i leczyli wszyst-
kie choroby i wszelkie sła-
bości. A oto imiona dwu-
nastu apostołów: pierw-
szy Szymon, zwany Pio-
trem, i brat jego Andrzej, 
potem Jakub, syn Zebede-
usza, i brat jego Jan, Filip 
i Bartłomiej, Tomasz i cel-
nik Mateusz, Jakub, syn Al-
feusza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskario-
ta, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał 
Jezus, dając im następu-
jące wskazania: Nie idźcie 
do pogan i nie wstępujcie 
do żadnego miasta sama-
rytańskiego! Idźcie raczej 
do owiec, które poginęły z 
domu Izraela. Idźcie i gło-
ście: Bliskie już jest króle-
stwo niebieskie. Uzdrawiaj-
cie chorych, wskrzeszaj-
cie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy! Darmo otrzy-
maliście, darmo dawajcie! 
(Mt 9,36-10,8)

Jakże często czujemy się 
zagubieni, samotni. Jak-
że często szukamy swojej 
życiowej drogi, niejedno-
krotnie jakby po omacku. 
Nie widzimy celu i sensu 
naszych poczynań. Czu-
jemy się może nawet za-
pomniani przez Boga, ale 
jakże bardzo często jest 
zupełnie odwrotnie. Jeste-
śmy tak mocno skupieni 
na sobie, że zapominamy 
o Nim, o tym, który jest 
Panem życia. Jezus spoty-
kał wielu ludzi. Większość 
z nich była skupiona na sa-
mych sobie. Moje dobro, 
moje interesy, …Tylko to 
się liczy. A jak to jest ze 
mną? Czy nie skupiam się 
zbytnio na samym sobie, 
a przez to nie dostrzega-
jąc tego, co dzieje się obok 
mnie? Nie dostrzegam lu-
dzi, którzy potrzebują, 
choć może o tym nawet 
nie wiedzą, Dobrej Nowi-
ny? Wielu zapomniało o 
Bogu. On jednak z tych za-
pominalskich tworzy swój 
lud. Wiara rodzi się ze słu-
chania Bożego Słowa. Ono 
musi stać się obecne w na-
szym życiu. W nim jest 
obecny głos Boga skiero-
wany do mnie, tak jak był 
skierowany do apostołów. 
Co czuli apostołowie, kie-
dy Chrystus ich wybrał? 
Z jednej strony na pewno 
dumę, że to ich wybrał Pan 
spośród innych uczniów. 
Z drugiej jednak strony, 
znając swoją słabość, ogra-
niczoność, ich serca prze-
szywała obawa. Nurtowa-
ło ich pytanie: czy zdo-
łają wykonać misję, któ-
rą daje im do wykonania 
Chrystus? Jezus znał serca 
mu współczesnych. Wie-
dział, że potrzebują Paste-

rza, choć może nie potrafi-
li tego okazać. Jezus powo-
łuje apostołów, aby prowa-
dzili ludzi do Boga. „Idź-
cie i głoście”: to słowa po-
lecenia Jezusa Chrystusa. 
To słowa również obecne-
go roku duszpasterskiego. 
Głoszenie jest wpisane w 
tożsamość Kościoła. Jeśli 
Kościół nie idzie, jeśli Ko-
ściół nie głosi orędzia Bo-
żego to nie jest już wtedy 
Kościołem. Jest jakąś pod-
róbą. Kościół ma być po-
słańcem Dobrej Nowiny. 
Chrystus daje nam nie-
ustannie łaski potrzeb-
ne do wykonania zadania. 
Moc Boża, Boży potencjał 
jest w nas. Trzeba go tyl-
ko wykorzystywać. Trze-
ba pytać Ducha Świętego 
i prosić o Jego natchnie-
nia. Pytać: gdzie chce Bóg, 
abym zaniósł miłość Bożą. 
Bycie posłańcem Bożym 
wymaga od nas pokory 
i posłuszeństwa, tak jak 
od apostołów. Mamy nie-
ustannie uświadamiać so-
bie, że nie idziemy by gło-
sić komuś swoje mądro-
ści, swoje recepty na życie, 
ale jesteśmy wysłannikami 
Bożego orędzia. Jesteśmy 
niczym goniec, który prze-
kazuje Boże informacje, 
Boże zalecenia. Bóg wzy-
wa Cię dzisiaj po imieniu 
tak, jak wezwał niegdyś 
apostołów. Bóg nadaje Ci 
dzisiaj misję bycia Jego 
posłańcem, Jego gońcem. 
Mówi dziś do Ciebie: idź i 
głoś, że jestem Bogiem mi-
łującym każdego i czekam 
na każde moje dziecko z 
otwartymi ramionami. 
Bóg szuka tych zagubio-
nych i chce się Tobą posłu-
żyć. Do dzieła! 

Ks. Krystian Dylewski 

Wyrazy współczucia z powodu 
śmierci 

Pana Majora Andrzeja Kiszki 
Rodzinie 

składają 
Związek Narodowych Sił Zbrojnych okręg Szczecin 

i sympatycy, Przyjaciele Rodziny oraz 
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Legutko

KonDolenCje

Z cyklu: co słychać  
w naszym kołchozie?

„Ani be ani me 
ani kukuryku”

Już kilka tygodni minę-
ło od dnia, w którym grupa 
szacownych obywateli na-
szego miasta podpisanych z 
imienia i nazwiska wysto-
sowała do R. Czapli pismo 
otwarte. W piśmie tym wy-
rażono oburzenie i dezapro-
batę dla bezprecedensowe-
go ataku, jakiego na pod-
ległej burmistrzowi gmin-
nej stronie, dopuszczono 
się w stosunku do wielo-
letniego proboszcza parafii 
pw.  Rafała Kalinowskiego. 
Kapłana wielce zasłużone-
go dla nowogardzkiej spo-
łeczności m.in.  budowni-
czego kościoła, domu para-
fialnego (wcześniej także ta-
kiego domu w Długołęce), 
świetlicy środowiskowej, 
kanonika dziekana i dusz-
pasterza diecezjalnego śro-
dowisk kresowych i Sybi-
raków.  Upubliczniając ten 
list na łamach DN byliśmy 
prawie pewni, że burmistrz 
nie przeprosi  za teksty, któ-
re godząc w dobre imię ka-
płana stanowią także przy-
kład  niedopuszczalnych i 
skandalicznych  zachowań  
urzędników publicznych w 
stosunku do obywateli, któ-

rym winni  służbę i szacu-
nek. Urzędnicy Ci opłacani 
są bowiem z pieniędzy pu-
blicznych i wolno im czynić 
tylko to na co zezwala usta-
wodawca- a ten  nie zezwa-
la ani na prywatę ani na oso-
biste rozgrywki ani tym bar-
dziej na obrażanie kogokol-
wiek. Byliśmy jednak pewni,  
że burmistrz nie przeprosi  
kapłana ponieważ  od daw-
na nie żywimy naiwnych 
złudzeń, co do tego, z kim 
w istocie mamy do czynie-
nia w przypadku włodarza 
miasta.  Tak też się stało jak 
przypuszczaliśmy- ponad-
to dzieje się znacznie wię-
cej przez to, że się nie dzieje 
nic, - burmistrz nie tylko nie 
przeprasza ale milczy zupeł-
nie , tak jak w tym powie-
dzeniu   „ani be ani me ani 
kukuryku”.  Pomijając oczy-
wistą konieczność formalną 
jakiejkolwiek odpowiedzi 
na oficjalny list to najwyraź-
niej w tym przypadku tak-
że zwykłej kultury osobistej 
deficyt zupełny odnotować 
należy. Ale takie to w koł-
chozie zwyczaje już są. 

Red.   
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Kino na weekend

CenY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

PIrACI Z KArAIBÓW.  
ZemSTA SAlAZArA

DUBBInG
16.06.2017,godz..17.30
17.06.2017,godz. 17.30
18.06.2017,godz. 17.30

nAPISY
16.06.2017,godz. 20.00
17.06.2017,godz. 20.00
18.06.2017,godz. 20.00

przygodowy / fantasty, USA / 
2017 / 129 min., od lat: 12

Kapitan Jack Sparrow nie ma 
lekko. Co przygoda, to kolejny 
problem. Tym razem jego daw-
ny wróg Salazar (w tej roli Ja-
vier Bardem!) po wydostaniu się 
z Diabelskiego Trójkąta postana-
wia zmieść z powierzchni Ziemi 
wszystkich piratów. WSZYSTKICH! 

Co jak co, ale nasz ulubiony „cap-
tain Jack” ma spory problem. Na 
szczęście jest jeden artefakt, któ-
ry może zatrzymać nikczemnego 
Salazara – magiczny trójząb Posej-
dona…

Kącik kolekcjonera

35 – lecie 
Solidarności 
Walczącej

Solidarność Walcząca była 
największą organizacją dążą-
cą do obalenia ustroju komuni-
stycznego i przywrócenia nie-
podległości krajów zniewolo-
nych przez imperializm sowiec-
ki. Powstała we Wrocławiu w 
czerwcu 1982 roku i w krótkim 
czasie zbudowała struktury we 
wszystkich regionach i wszyst-
kich większych miastach Polski. 
Solidarność Walcząca składa-
ła się z około trzech tysięcy za-
przysiężonych działaczy. Wśród 
działaczy Solidarności Walczą-
cej dużą część stanowiły kobie-
ty, odgrywające w organizacji 
ogromną rolę i wykazujące się 
nadzwyczajną ofiarnością. 

13 czerwca Narodowy Bank 
Polski wprowadził do obiegu 
srebrną monetę „35 – lecie So-
lidarności Walczącej” o nomi-
nale 10 zł. Została ona wykona-
na z próby metalu Ag 925/1000. 
Przy produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany (moneta dwu-
poziomowa). Brzeg (bok) jest 
gładki. Wymiary tej monety to 
32,00 mm, masa 14,14 g. Wyj-
dzie ona w nakładzie do 20 000 
sztuk. Projektantem graficznym 
awersu jest Robert Kotowicz, a 
rewersu Jacek Jaśkiewicz.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Serdeczne podziękowania 
dla Pani  

doktor Salamon 
za opiekę lekarską 
wdzięczna pacjentka 

PoDZIęKoWAnIA

To jego słowa wyryto na głazie przy Kościele  
pw. Wniebowzięcia nmP 

Zmarł Andrzej Kiszka ps. „Dąb” 
W minioną środę, zmarł mjr Andrzej Kiszka ps. „Dąb”. Był najdłużej żyjącym i ukrywają-
cym się Żołnierzem Wyklętym w całej Polsce. To cytat z jego słów widnieje na kamieniu po-
święconym partyzantom walczącym z komunistyczną władzą, jaki znajduje się przy Koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Andrzej Kiszka urodził się 21 
listopada 1921 roku, w podkar-
packiej wsi Maziarnia. Był żoł-
nierzem Batalionów Chłop-
skich, później Armii Krajowej. 
Od 1945 roku przyłączył się do 
partyzanckiego oddziału Naro-
dowego Zjednoczenia Wojsko-
wego. W roku 1947 ujawnił się, 
ale wrócił do partyzantki, gdy 
ostrzeżono jego o planowanym 
aresztowaniu i groźbie skazania 
go na karę śmierci. Przez kolej-
ne 15 lat skutecznie ukrywał się 
przed komunistyczną bezpie-
ką. Mieszkał w bunkrze przygo-
towanym w lesie nieopodal wsi 
Ciosmy (woj. Lubelskie, pow. 
Biłgorajski). Został zatrzyma-
ny dopiero w roku 1961. Usły-
szał wtedy kilkanaście zarzutów. 
Skazano go początkowo na karę 
dożywotniego więzienia, póź-
niej złagodzono wyrok do 15 lat. 
Ostatecznie „Dąb” przesiedział 
za kratami niecałe 10 lat. Po wyj-
ściu na wolność przeniósł się na 
Pomorze Zachodnie, zamieszkał 
we wsi Sienno Dolne, koło Ra-
dowa Małego. Wcześniej miesz-
kał tu jego brat, który uciekł w te 
strony prześladowany przez bez-
piekę, ale zmarł przedwcześnie. 

A. Kiszka zaopiekował się jego 
rodziną, żoną i dwojgiem dzieci. 

Swoją historię ujawnił dopie-
ro na początku lat 90-tych. Do-
piero jednak w sierpniu 2007 r., 
prezydent Lech Kaczyński od-
znaczył Kiszkę Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. A w zeszłym roku, Minister 
Obrony awansował go do stop-
nia majora.

Mimo tego, Andrzej Kiszka za 
życia nie doczekał się rehabili-
tacji, choć zabiegało o to wielu 
przedstawicieli organizacji pa-
triotycznych. Pierwszy wniosek 
o unieważnienie wyroku z 1962 
roku, został przez Sąd Apelacyj-
ny w Lublinie nieuwzględniony. 
Ponowny wniosek o kasację wy-
roku, jaki ciążył na Kiszce, zło-
żył w marcu tego roku Minister 
Sprawiedliwości i Prokurator 
Generalny Zbigniew Ziobro.

Mirosław Berezowski, znany 
nowogardzki popularyzator hi-
storii Żołnierzy Niezłomnych 
przyznaje, że to właśnie znajo-
mość z mjr Andrzejem Kiszką, 
była inspiracją do ustawienia 
przy Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP głazu poświęconego 
tym, o których pamięć miała zo-
stać wymazana na zawsze. 

-Kiedy zapoznałem probosz-
cza ks. G. Legutko z naszym 
partyzantem, stwierdziliśmy, że 
tym żołnierzom należy się ja-
kieś miejsce pamięci w Nowogar-
dzie. Zależało nam od począt-
ku, aby uwiecznić na głazie sło-

wa mjr Andrzeja Kiszki - „wal-
czyłem, bo tak mi nakazywała 
wiara i miłość do Ojczyzny”, i 
tak się stało - wspomina M. Be-
rezowski. Ubolewa jednak, że 
kiedy A. Kiszka był w pełni sił, 
nikt nie interesował się jego hi-
storią. – Dziś oczywiście postać 
majora Kiszki jest już bardziej 
znana, głównie w naszym regio-
nie, ale szkoda, że kiedy był jesz-
cze w pełni sił i zdrowia, prak-
tycznie nikt się nim nie intereso-
wał. Tu mam też pretensje rów-
nież do IPN w Szczecinie. To już 
jednak przeszłość. Cieszę się z 
tego, co za jego życia udało nam 
się zrobić. Dziś nie ma książek o 
Żołnierzach Wyklętych, w któ-
rych nie byłoby wymieniane na-
zwisko Andrzeja Kiszki. Jego hi-
storia więc nigdy już nie zostanie 
wymazana z pamięci, czego bar-
dzo chciały komunistyczne wła-
dze - dodaje. 

Mjr Andrzej Kiszka tym roku, 
w listopadzie skończyłby 96 lat. 
Konkretna data i miejsce po-
chówku zasłużonego Żołnierza 
Niezłomnego nie są jeszcze ofi-
cjalnie znane. Niemniej uroczy-
stość planowana jest na począ-
tek przyszłego tygodnia, praw-
dopodobnie we wtorek. Już wia-
domo natomiast, że Msza św. ża-
łobna, która ma mieć charakter 
państwowy, odbędzie się w na-
szym kościele, pw. Wniebowzię-
cia NMP.

 Marcin Simiński 

Nowogard, 15 sierpnia 2015 roku. Mjr Andrzej Kiszka z małżonką Mirosławą, chwilę po odsłonięciu głazu poświęconego Żoł-
nierzom Wyklętym, jaki posadowiono przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP
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jubileusz życia zakonnego siostry Klaudii

Dziękując Bogu z ufnością...
JUBILEUSZ, czyli „rok łaski od Pana” to czas szczególnie poświęcony Bogu; czas radości, do której zaproszeni są wszyscy. Jubileusz może stać się okazją 
do owocnej współpracy w celu odkrycia tego, co nas łączy. Jest on także wezwaniem, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przy-
lgnęli do teraźniejszości i ufnie otwierali się na przyszłość.  (św. Jan Paweł II)

11 czerwca w parafii pod we-
zwaniem Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie przeżywali-
śmy Jubileusz 25-lecia życia za-
konnego s. Klaudii ze Zgroma-
dzenia Sióstr Opatrzności Bo-
żej. Radosne świętowanie wpi-
sywało się w obchody Uroczy-
stości Trójcy Przenajświętszej – 
patronalnego święta Zgroma-
dzenia. Mszy św. jubileuszowej 
przewodniczył ks. Robert Dą-
browski. Do uroczystego dzięk-
czynienia włączyli się liczni pa-
rafianie oraz goście. We wspól-
nym świętowaniu uczestniczyły 
również siostry, pracujące w pa-

rafii pw. Św. Rafała Kalinowskie-
go. Nie zabrakło również Dyrek-
cji i Nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Przedszkoli, w 
których pracuje s. Klaudia. Uro-
czystą Liturgię ubogaciła piękna 
oprawa przygotowana przez pa-
rafian – młodszych i starszych 
oraz śpiew scholii, którą opie-
kuje się s. Klaudia. Wokół ołta-
rza nie zabrakło licznej służby li-
turgicznej.

W wygłoszonej homilii Ks. 
Robert przybliżył historię ży-
cia jubilatki i powołania do ży-
cia konsekrowanego. S. Klaudia 
urodziła się w Janowie Lubel-

skim, w parafii, z której pocho-
dzi 35 sióstr Opatrzności Bożej. 
Do Zgromadzenia wstąpiła w 
1988 r., a 30 lipca 1992 r. złoży-
ła Pierwsze Śluby Zakonne. Po-
sługiwała jako kucharka w Wo-
dzisławiu Śląskim, a później jako 
katechetka w Lublinie, Jastro-
wiu, Turku i Nowogardzie. Po 
homilii s. Klaudia odnowiła ślu-
by: czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa, zawierzając swoje ży-
cie i powołanie Bożej Opatrzno-
ści. Po ogłoszeniach, pod koniec 
Eucharystii odbył się krótki pro-
gram przygotowany przez dzie-
ci oraz zostało wypowiedziane 

wiele pięknych, wzruszających 
życzeń. Uwieńczeniem radosne-
go świętowania stał się dar Bło-
gosławieństwa przekazany przez 
Papieża Franciszka oraz podaro-
wany Siostrze Jubilatce rower.

Jubileuszowe spotkanie stało 
się okazją, by wyrazić wdzięcz-
ność Bogu za dar życia i po-
wołania zakonnego s. Klaudii. 
Dziękując Bożej Opatrzności 
za obecność Siostry i Jej posłu-
gę, za wszystkich ludzi, których 
stawiała na Jej drogach, dar ju-
bileuszowej modlitwy niesiemy 
tym, do których Pan nas posyła. 

s. Melania Odziemkowska

Wdzięczność jest pierwszym 
owocem przyjętej i odwzajem-
nionej miłości...

Trudno dobrać słowa, by 
Bogu wyrazić wdzięczność za 
tyle w życiu łask. Świętując ju-
bileusz 25-lecia życia zakonne-
go chcę wyrazić moją wdzięcz-
ność wobec Pana Boga i lu-
dzi. Bóg zapłać wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli wraz ze mną 
we Mszy św. dziękczynnej, ota-
czali swoją modlitwą i życzli-
wością. Dziękuję za liczne ży-
czenia, niech wszystkim Bóg 
błogosławi. 

Z darem wdzięczności  s. Klaudia

Zawsze uśmiechnięta s. Klaudia stworzyła wyjątkową relację z dziećmi. Te nie opuszczały jej w czasie 
Mszy św. praktycznie na krok

Dar błogosławieństwa Bożego od Papieża Franciszka przekazał ks. Robert Dąbrowskis. Klaudia przyjmuje kwiaty i życzenia od dyrekcji i kadry SP 1, gdzie na co dzień uczy lekcji religii

Nie mogło zabraknąć miłych słów od wolontariuszy Caritas. W ich imieniu życzenia w formie wesołej 
rymowanki złożył p. Stanisław Pietrzykowski

Siostra Klaudia w trakcie odnowienia ślubów zakonnychDuma s. Klaudii, czyli kościelna schola, którą udało się reaktywować z powodzeniem po latach w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP
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Gimnazjum nr 3

Gra uliczna „Tropiciele historii”
7 czerwca 2017 r, na terenie naszego miasta odbyła się I Międzyszkolna Gra Uliczna „Tro-
piciele historii”. W grze uczestniczyło pięć zespołów ze wszystkich nowogardzkich gimna-
zjów. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Magdalena Dawidowska- nauczycielka 
historii i języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. 

Uczestnicy zabawy musieli na 
podstawie wskazówek odnaleźć 
dziewięć zabytków Nowogardu, 
a następnie wykonać zadania z 
nimi związane. Podczas gry nie 
można było korzystać z telefo-
nów komórkowych ani podpo-
wiedzi opiekunów grupy. Wszy-
scy uczestnicy musieli wykazać 
się nie tylko dobrą znajomością 
miasta, ale też sprytem i szybko-
ścią w rozwiązywaniu kolejnych 
zagadek. Najwięcej problemu 
sprawiło odnalezienie starej wil-
li mieszczańskiej, która okazała 
się być popularną nowogardzką 
restauracją.

Zwyciężyła drużyna z Gim-
nazjum nr 2, której rozwiązanie 
wszystkich zadań zajęło niespeł-
na godzinę. Tuż za nimi znalazły 

się dwie grupy z Gimnazjum nr 
3 w Nowogardzie. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!

Inf. własne

Drużyny biorące udział w Grze Ulicznej

letnia Akademia Wokalno – Aktorska

Warsztaty i koncerty młodych 
wokalistów
W dniach 26.06 – 1.07.2017 Katedra Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie, organizuje 
w Kulicach „Letnią Akademie Wokalno – Aktorską”, w skrócie LAWA. Podczas warsztatów mło-
dzież będzie kształcić swoje umiejętności wokalno - aktorskie. 

Oferta edukacyjna skie-
rowana jest do młodych 
wokalistów – uczniów 
szkół muzycznych II stop-
nia, studentów i absol-
wentów, w wieku od 14 
lat wzwyż z Polski i z za-
granicy oraz wszystkich 
osób chcących sprawdzić 
i rozwijać swoje możliwo-
ści głosowe. Celem kur-
sów jest wspieranie edu-
kacji utalentowanej wokalnie i 
aktorsko młodzieży, a także po-
moc w samokształceniu i rozwi-
janiu młodych talentów.

LAWA odbywać się będzie w 
Zespole Dworsko - Parkowym w 
Kulicach. W czasie warsztatów 

zaplanowano dwa koncerty, w 
których wystąpią młodzi uczest-
nicy LAWA oraz pedagodzy pro-
wadzący: 

29.06.2017 (czwartek), godz. 
18.00 w Nowogardzkim Domu 
Kultury oraz 

30.06.2017 (piątek), 
godz. 18.45  w Parafii 
Rzymsko-Katolickiej 
w Nowogardzie pw. 
Wniebowzięcia NMP. 
Na koncerty wstęp 
wolny. 

Tego typu wydarze-
nie organizowane jest 
po raz pierwszy przez 
Katedrę Wokalistyki 

Akademii sztuki w Szczeci-
nie. W przyszłym roku pla-
nowana jest kolejna Letnia 
Akademia, w której będą mo-
gły wziąć udział chętne osoby 
z Nowogardu i okolic.

DŚ

PZW „Tęczak” 

Słoneczny Dzień 
Dziecka 
W ostatni weekend Koło PZW „Tęczak” zorganizowało za-
wody wędkarskie dla dzieci z okazji ich święta. Pogoda, jak 
rzadko w tym czasie, była wyborna. Zaświeciło słoneczko, 
powiał lekki wiatr od jeziora i co najważniejsze ryba współ-
pracowała z młodymi wędkarzami znakomicie. 

Od pierwszego sygnału star-
towego do brań rzuciły się płot-
ki, krąpiki, od czasu do czasu 
okonki i krasnopiórki. Prawie 
w każdej siatce była jakaś ryb-
ka, no może nie złota, ale za to 
z ładnym srebrnym błyskiem. W 
trakcie zawodów dzieci były ob-
radowane, batonami, wafelkami 
i lodami, aby trochę urozmaicić 
monotonne kiwanie spławika. 

Po zważeniu i podliczeniu sę-
dziowie ogłosili wyniki: 

I miejsce Eryk Nowaczewski 
– 1720, II m – Lena Gawlicka – 
1460, III m – Szymon Nocek – 
1140, 

IV m – Adam Skołowski, V – 
Mateusz Nocek , V – Lena Przy-
byłek – największa ryba zawo-
dów. 

Ponad to w zawodach wzięli 
udział:  Darek Rusinowski, Da-
wid Winczewski, Laura Pińkow-
ska, Kacper Staniul, Lena Woj-
ciechowska, Dawid Pabisiak, 

Ewa Krzak, Julia Piasecka. 
Na koniec zawodów na 

wszystkich uczestników czeka-
ły pyszne kiełbaski z grilla i ka-
szanki, choć te nie miały aż ta-
kiego wzięcia, ale jak to mówią, 
do kaszanki trzeba dorosnąć. 

Zawody sponsorowali: Marze-

na Kaźmierczak sklep wędkar-
ski „Tęczak” , Joanna i Krzysz-
tof Łuczak sklep spoż. „Promyk”, 
Paweł Pińkowski, Marek Ry-
marowicz , Joanna i Łukasz Sa-
mek, Tadeusz Kozioł, Zygmunt 
Heland, Tadeusz Stempień, Jan 
Lipski, Anna Narkiewicz sklep 
spoż. „Natalka”, Państwo Sa-
chryń - hurtownia „Lodos”. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek, Ryszard Paleta 
– sędziowie, Jan Lipski, Andrzej 
Winczewski  i Zygmunt Heland. 
Foto – Tadeusz Kozioł, Adam 
Narkiewicz. 

Zygmunt Heland 
Prezes Koła PZW „Tęczak”
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Zawody wędkarskie 

Uczestnicy zawodów wyłowili 
Taaa- kie ryby
W dniu 4.06.2017 roku na Jeziorze w Nowogardzie odbyły się zawody wędkarskie z okazji 
„Dnia Dziecka”, w których uczestniczyły dzieci i młodzież. 
W zawodach startowało 20 
uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych tj. do:
10 lat – 10 osób
12 lat -    7 osób
16 lat -    3 osoby 
Zawody trwały 2 godziny od 9:20 
– 11:20
Pogoda była niezbyt łaskawa dla 
uczestników, ale dzielnie dzieci 
wytrwały do końca zawodów.
W kategorii do 10 lat – I miejsce 
zajęli:
Maks Bonifrowski – 790 gr.
Lena Przybyłek      -  660 gr.
Adam Cieślik         -  560 gr.          

W kategorii do 12 lat:
Jakub Kaczmarek          -  2400 gr.
Klaudia Łukasik            -   790  gr.
Bartosz Olejnik              -   740 gr.
W kategorii do 16 lat:
Kamil Walczak               -  550 gr.
Kacper Kopiecki             -  160 gr.
Po zawodach wędkarskich uczest-
nicy zostali obdarowani pucha-
rami, dyplomami i upominkami 
wędkarskimi i wspaniałą kiełba-
ską z bułeczką.
Zawody wędkarskie obsługiwali:
Sędzia Główny – Ładysław Lube-
radzki
Prezes ds. Organizacyjnych – 
Bogdan Kondratowicz
Skarbnik Koła – Danuta Rekow-
ska
Instruktor Wędkarski – Janusz 
Zamara
Członek Zarządu – Mariusz Be-
dyński – Fotograf
Z wędkarskim Pozdrowieniem
Zarząd Koła M-G  PZW w
Nowogardzie
PS. Podziękowania dla sponsorów 
w osobach:
1. Tadeusz Kozioł – upominki 
wędkarskie
2. Zygmunt Lisowski – wędka te-
leskopowa

Bal uczniów gimnazjum nr 2

„Takie chwile jak te…”
9 czerwca 2017 roku, w Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie odbył się uroczysty bal gimnazjal-
ny, który miał pożegnać uczniów klas trzecich oraz podziękować ich wychowawcom. Przy-
gotowania do tego wydarzenia trwały od kilku tygodni.

Uczniowie byli bardzo zaan-
gażowani. Każdy chciał wnieść 
do uroczystości coś od siebie, co 
powodowało nie jedną kłótnię. 
W końcu wszyscy doszli do po-
rozumienia i stworzono coś nie-
powtarzalnego. Myślą przewod-
nią balu był tajemniczy agent K 

i 2.0.0.1. Były tańce, rywaliza-
cja między kujonami a dresami, 
pojawiła się grupa dziewcząt od 
makijażu - jednym słowem całe 
życie szkoły. 

Na forum szkolnym zgro-
madziła się liczna publiczność, 
która długo oklaskiwała wystę-

py uczniów. Po piosence finało-
wej przeszliśmy na „salę balową”, 
gdzie fantastycznie bawiliśmy 
się do późnej nocy. Ten dzień za-
padnie wszystkim na długie lata 
w pamięci. 

Uczniowie i Wychowawcy klas III 

Dzień dziecka w Krzywicach

Zawody wędkarskie 
dla najmłodszych
W sobotę (10.06), we wsi Krzywice odbyły się zawody węd-
karskie dla dzieci, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. 
Odbyły się one na Krzywickim stawie.

W zawodach brało udział czter-
naścioro dzieci. Po dwóch godzi-
nach łowienia ryb, przystąpiono 
do ich ważenia. Młodzi zawodni-
cy podzieleni byli na trzy grupy: 
dziewczynki, chłopcy do lat 10, 
chłopcy do lat 15. Ryby dopisywa-
ły. Biorąc pod uwagę wielkość sta-
wu, połów był całkiem spory.

W poszczególnych kategoriach 
wędkarki i wędkarze zajęli nastę-
pujące miejsca:
Dziewczynki:
I – Milena Owczarek – 2,19 kg
II – Nikola Owczarek – 1,33 kg
III- Marcela Olejnik – 1,22 kg
Chłopcy do lat 10:
I – Kacper Drabik – 0,71 kg
II – Kajetan Woźniak – 0.69 kg
III – Miłosz Walczak – 0,67 kg
Chłopcy do lat 15:
I – Bartosz Olejnik – 1,53 kg
II – Kamil Walczak – 0,35 kg

Na wręczenie nagród został za-
proszony prezes koła wędkarskie-
go nr 36 w Nowogardzie, Kazi-
mierz Ziemba. Dzieci otrzyma-
ły dyplomy oraz upominki (akce-
soria wędkarskie), z których były 
bardzo zadowolone.

Organizatorem zawodów był 
Bogdan Kondratowicz – w-ce 
prezes Koła Wędkarskiego nr 36 
w Nowogardzie. Sponsorami zaś 
byli: sołectwo Krzywice, Koło 
Wędkarskie nr 36 w Nowogar-
dzie, radny Powiatowy – Bogu-
sław Grodź oraz pan Zygmunt Li-
sowski.

Na zakończenie dzieci zostały 
poczęstowane pieczonymi kiełba-
skami i napojami.

Z wędkarskimi pozdrowieniami:
w-ce prezes Bogdan Kondratowicz

bartosz Olejnik, który zajął pierwsze miejsce w kategorii chłopców do lat 15

Uczestnicy zawodów wędkarskich wraz z K. Ziembą, sołtysem Krzywic i w-ce prze-
sem KW nr 36 w Nowogardzie

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników oraz organizatorów zawodów

Jakub Kaczmarek zajął pierwsze miej-
sce w grupie do lat 12

Maks Bonifrowski, zwycięzca zawodów 
w kat. do 10 lat

Kamil Walczak zwycięza zawodów w 
kat. do lat 16

Klaudia Łukasik, w trakcie zawodów, 
które ukończyła na 2 m. (kat. do lat 12)

Uczniowie klas trzecich gimnazjum nr 2 podczas balu gimnazjalnego
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oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Radni gminy Osina
W dzisiejszym wydaniu DN, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2016 rok, publikujemy zeznania radnych gminy Osina. Przypominamy, że radni oraz 
pracownicy samorządowi kierowniczego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach oraz o posiadanym majątku. W 
kolejnym wydaniu DN opublikujemy oświadczenia pracowników Urzędu Gminy Osina oraz kierowników jednostek, z wójtem Krzysztofem Szwedo na czele. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 
2016

Samochody Kredyty

Kamila Wójcik 28 318,70 
zł, PKO TFI 
Osobisty 
program 
Inwestycyjny 
– 4 228,78 zł

Mieszkanie o pow. 59,96 m2 o 
wartości 120 000 zł

Zatrudnienie ZSP 
w Osinie – 66 
219,57 zł, dieta 
radnego – 4 200 
zł, GKRPA – 648 zł

Toyota Yaris rok prod. 
2007

Nie dotyczy

Piotr Golema Nie dotyczy Dom o pow. 158,3 m2 o 
wartości 320 000 zł, działka 
pod domem o pow. 0,48 ha o 
wartości 100 000 zł

Zatrudnienie 
Sąd Rejonowy 
w Goleniowie 
– 58 n539,83 zł, 
dieta radnego 
3900 zł, dochód 
współmałżonka – 
30 817,27 zł, 

Mercedes Vito-
Bautex (karawan 
pogrzebowy) rok 
prod. 2005 o wartości 
18 699,24 zł, winda 
pogrzebowa Frigid 
master rok prod. 
2015 o wartości 15 
820, Opel Vivaro 
(samochód ciężarowy) 
rok prod. 2005o 
wartości 10 400 zł

Kredyt 
hipoteczny PKO 
BP S.A –  do 
spłaty 58 930,19 
CHF,  kredyt 
gotówkowy BNP 
Paribas Polska 
S.A. - do spłaty 
50 253,30 zł

Bożena 
reginia

164 811,60 zł Mieszkanie o pow. 55,54 m2 
o wartości 100 000 zł, garaż o 
pow. 737 m2 o wartości 3 000 
zł, działka ogrodowa o pow. 822 
m2 o wartości 5 000 zł, grunty 
rolne o pow. 1,97 ha o wartości 
5 000 zł

Dieta radnego – 
4 800 zł, z tytułu 
zatrudnienia – 47 
132,17 zł

s. ciężarowy Mercedes 
wywrotka rok prod. 
2003, ciągnik siodłowy 
Scania rok prod. 2001, 
naczepa wywrotka 
Jartom rok prod. 2009, 
ciągnik siodłowy 
Scania rok prod. 2007, 
naczepa wywrotka 
Mega rok prod. 2011, 
Toyota Avensis rok 
prod. 2013

Nie dotyczy

Agnieszka 
Stępień

Nie dotyczy Dom o pow. 120 m2 o wartości 
320 000 zł, działka siedliskowa o 
pow. 1,18 ha o wartości 29 500 
zł, budynek inwentarski o pow. 
140 m2 o wartości 88 000 zł, 
stodoła o pow. 60 m2 o wartości 
27 000 zł, chłodnia o pow. 30 
m2 o wartości 43 000 zł

Zatrudnienie 
ZSP w Osinie 
– 53 415,87 zł, 
dieta radnego – 4 
200 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

marek 
Pakulski

47 200 zł Mieszkanie o pow. 67,17 m2 o 
wartości 100 000 zł, mieszkanie 
o pow. 39,00 m2 o wartości 
60 000 zł, nieruchomość rolna 
niezabudowana o pow. 0,567 
m2 o wartości 3 000 zł, udział 
1/32 części nieruchomości 
o pow. 905 m2 o wartości 5 
000 zł, udział w gruncie 9/100 
o pow. 356 m2, udział 9/100 
części działki o pow. 495 m2, 
udział 11/100 części budynku 
wielolokalowego, udział 11/100 
działki o pow. 697 m2
udział 1/32 części nieruchoości 
o pow. 905 m2 zabudowanej 
garażem o pow. 905 m2 o 
wartości 5 000 zł

Ze stosunku 
pracy – 50 408,10 
zł, działalność 
wykonywana 
osobiście – 21 
800 zł,
diety radnego – 5 
700 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Teresa 
nowacka

4 279,09 zł Mieszkanie o pow. 67,20 m2 
o wartości 130 000 zł, garaż 
1/15 części z pow. 737 m2 o 
wartości 6 000 zł, ogród o pow. 
498 m2 o wartości 10 000 zł, 
nieruchomość udział 8/100 
części z pow. 357 m2, działka 
o pow. 0,2850 udział 8/112, 
dom o pow. 150 m2 udział 
w 1/7 w połowie domu, bud. 
Gospodarczy 170 m2 i 59 m2 
o wartości 200 000 zł (łącznie 
z mieszkaniem wymienionym 
powyżej, nieruchomością, 
działką, domem i budynkiem 
gospod.)

Świadczenia 
przedemerytalne 
– 12 350,91 zł, 
dieta radnego – 5 
700 zł,

Skoda Fabia rok prod. 
2000

Nie dotyczy

Szymon 
Pilipczuk

15 000 zł, 1 
800 euro

Mieszkanie o pow. 58 m2 o 
wartości 175 000 zł, garaż o 
wartości ok. 18 000 zł

Z tytułu 
zatrudnienia – 44 
795,26 zł, umowy 
zlecenia – 5 664 
zł, dieta radnego 
– 4 500 zł

Skoda Superb rok 
prod. 2010

Kredyt 
mieszkaniowy 
Bank Zachodni 
WBK – 60 000 zł

Zdzisław 
Doszczeczko

5 623 zł Mieszkanie o pow. 37,75 m2 o 
wartości 110 000 zł, działka o 
pow. 0,37 ha o wartości 5 000 zł

Z tytułu 
zatrudnienia 
– 40 927,05 
zł,  obowiązki 
społeczne i 
obywatelskie – 5 
700 zł 

Nie dotyczy Bezprocentowa 
pożyczka z ZFŚS 
JW Wałcz 4224 – 
10 790 zł

Andrzej 
majcher

Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę 
– 47 127,03 zł, 
umowa zlecenie 
– 3 537,60 zł, 
dieta radnego 2 
700 zł

Nie dotyczy Pożyczka 
gotówkowa w 
Eurobank – 61 
809,21 zł

jolanta 
Buksińska

Nie dotyczy Gospodarstwo rolne o pow. 16 
ha o wartości 600 000 zł

Dochód z 
gospodarstwa 
rolnego – 10 000 
zł, dieta radnego 
– 5 700 zł, stacja 
przekaźnikowa 
– 21 536,76 zł, 
Inkasent – 1 
393,60 zł
dieta sołtysa – 2 
200 zł

Toyota Avensis rok 
prod. 2002

Nie dotyczy

Urszula 
Witkowska

2 169,74 zł,
150 euro

Dom o pow. 107 m2 o wartości 
ok. 350 000 zł, działka pod 
domem o pow. 0,18 ha o 
wartości ok. 60 000 zł, dwie 
działki rolne o łącznej pow. 
1,17 ha o wartości ok. 35 000 
zł, obórka o pow. ok. 100 m2 o 
wartości ok. 50 000 zł

Z tytułu 
zatrudnienia 
w PUP – 104 
990,89 zł, dieta 
radnego – 4 
800 zł, dochody 
współmałżonka 
z tytułu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej za 
granicą – 7 889 
euro 

Hyundai Matrix rok 
prod. 2007 

Kredyt hipo-
teczny GE Mo-
ney Bank – kapi-
tał ok. 59 132,18 
CHF (odsetki ok. 
11 983,71 CHF), 
współkredyto-
wanie kredyt hi-
poteczny PKO 
BP – kapitał ok. 
207 121,59 zł 
(odsetki ok. 100 
214,77 zł), kredyt 
konsumpcyjny 
BGŻ – kapitał 1 
937,90 zł (odset-
ki 32,39 zł)

marcin Kusa 5 000 zł Dom o pow. 143 m2 o wartości 
350 000 zł, gospodarstwo 
rolne o pow. 5,43 ha o wartości 
100 000 zł (w tym wydzielona 
działka budowlana o pow. 1400 
m2 o wartości 35 000 zł)

Gospodarstwo 
rolne – 4 000 zł, 
umowa o dzieło 
– 15 840 zł, dieta 
radnego – 4 
200 zł

Opel Zafira rok prod. 
2006 o wartości  000 zł

Kredyt 
budowlano-
hipoteczny Bank 
PEKAO S.A – 300 
000 zł

Łukasz Łokaj Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 1/3 z 48 m2 
o wartości ok. 50 000 zł, działka 
o pow. 0,0716 ha o wartości 
ok. 15 000 zł, działka 1/3 z pow. 
0,2162 ha o wartości ok. 3 600 
zł, działka o pow. 0,0632 ha i 
0,0125 o łącznej wartości ok. 
7 800 zł

Dochód za rok 
2015 – 47 336,67 
zł, dieta radnego, 
sesje – 4 800 zł

Ford Galaxy rok prod. 
2008

Kredyt 
konsumpcyjny 
Euro Bank – 43 
005,03 zł, kredyt 
konsumpcyjny 
Bank Pocztowy – 
600 zł

Andrzej 
Łuczak

97 460 zł, 1 
680 euro, 

Dom o pow. 167 m2 o wartości 
300 000 zł, gospodarstwo rolne 
o pow. 4,61 ha o wartości 135 
800 zł, działka o pow. 354 m2 
zabudowana sklepem o pow. 65 
m2 o wartości 78 000 zł, dział-
ka siedliskowa o pow. 0,1469 
ha oraz działka o pow. 0,1330 
ha z udziałem 34/100 (wartość 
uwzględniona w ogólnej warto-
ści gospodarstwa rolnego)

Gospodarstwo 
rolne – 3 100 zł, 
dieta radnego – 
15 600 zł,
działalność 
gospodarcza – 32 
727 zł

Honda Accord rok 
prod. 2005

Nie dotyczy

rafał Wróbel 26 000 zł Dom o pow. 150 m2 o wartości 
ok. 400 000 zł, mieszkanie o 
pow. 61,5 m2 o wartości 150 
000 zł, budynek gospodarczy o 
pow. 142 m2 o wartości ok. 80 
000 zł, działka o pow. 1859 m2 
o wartości ok. 74 360 zł, działka 
o pow. 490 m2 o wartości ok. 29 
400 zł, działka o pow. 3900 m2 
o wartości ok. 50 000 zł, działka 
o pow. 600 m2 o wartości ok. 
3 200 zł

Z tytułu zatrud-
nienia w KPP 
Goleniów – 52 
468,67 zł, dieta 
radnego – 3 300 
zł, dochód współ-
małżonka: ZSP 
Osina – 31317,72 
zł, ZSS Goleniów 
– 13 121,16 zł, 
Starostwo Po-
wiatowe w Gole-
niowie – 467,19, 
Stowarzyszenie 
Grodnica – 788 zł

VW Passat B-6 Kareta 
rok prod. 2008 o 
wartości ok. 22 000 zł

Nie dotyczy

Oprac: DŚ
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ostatni mecz Pomorzanina w tym sezonie

Zakończą zwycięstwem?
W najbliższą sobotę (17 czerwca), zespoły rywalizujące w rozgrywkach okręgówki, rozegra-
ją swoje ostatnie ligowe spotkania. Pomorzanin Nowogard sezon zakończy wyjazdem do 
zespołu Ehrle Dobra Szczecińska. Choć nie był to udany sezon dla podopiecznych Zbignie-
wa Gumiennego, to warto byłoby zakończyć go zwycięstwem. 

Dobra Szczecińska po bardzo 
udanej rundzie wiosennej ucie-
kła ze strefy spadkowej i może 
być już pewna utrzymania. Pił-
karze Ehrle sąsiadują w ligowej 
tabeli z Pomorzaninem, zajmu-
jąc 10. miejsce, ze stratą 4 punk-
tów do nowogardzian. Gospo-
darze sobotniego pojedynku 
zdecydowanie lepiej w tym se-
zonie prezentowali się w me-
czach przed własną publiczno-
ścią. Ehrle u siebie wygrało 7 
spotkań, 3 mecze zakończyły się 
remisem, a w Dobrej Szczeciń-
skiej zdołały wygrać tylko czte-

ry zespoły. Ehrle strzeliło przy 
tym 35 i straciło 26 goli. Pomo-
rzanin z kolei na wyjazdach gra 
w kratkę i nie uznaje kompromi-
sów, gdyż tylko raz na 14 spo-
tkań piłkarze z Nowogardu zre-
misowali na boisku rywali. Do 
tego podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego zanotowali 6 zwy-
cięstw i 7 porażek, strzelając 25 
i tracąc 28 goli. W pierwszym 
meczu tych zespołów nowogar-
dzianie wygrali 2:1. Wierzymy, 
że w swoim ostatnim meczu se-
zonu 2016/2017, Pomorzanin 
stanie na wysokości zadania i 

poprawi swój dorobek punkto-
wy. Wszystkie spotkania 30. ko-
lejki zostaną rozegrane w sobotę 
o godzinie 16:00. Na uwagę za-
sługuje mecz pomiędzy dwoma 
drużynami, które zapewniły so-
bie awans – w Świnoujściu tam-
tejsza Flota gościć będzie Wi-
cher Brojce. Ważne spotkania 
rozegra również Orzeł Łożnica 
oraz Odrzanka Radziszewo, któ-
re wciąż nie są pewne tego, czy 
pozostaną w tej lidze na przyszły 
sezon. Przy artykule publikuje-
my komplet gier 30. kolejki. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
30. kolejka:
Iskierka Szczecin – Masovia Maszewo  (17.06; 16:00)
Orzeł Łożnica – Promień Mosty   (17.06; 16:00)
Mewa Resko – Odrzanka Radziszewo  (17.06; 16:00)
Pomorzanin Krąpiel – Błękitni Trzygłów  (17.06; 16:00)
Flota Świnoujście – Wicher Brojce   (17.06; 16:00)
Zootechnik Kołbacz – Sparta Gryfice  (17.06; 16:00)
Sarmata Dobra – Tanowia Tanowo   (17.06; 16:00)
Ehrle Dobra Szcz. - Pomorzanin Nowogard (17.06; 16:00)

W sobotę Pomorzanin po raz ostatni w tym sezonie powalczy o ligowe punkty

Ultramaraton rowerowy w Świnoujściu

Startowało 10 kolarzy z Nowogardu
W sobotę (10 czerwca), w Świnoujściu odbył się Ultramaraton Rowerowy im. Olka Czapnika, wchodzący w skład cyklu Pucharu Polski Supermaratonów. 
Nowogard reprezentowało aż 10 kolarzy, spośród których, wielu wywalczyło miejsca na podium w swoich kategoriach. 

W Świnoujściu kolarze ściga-
li się na dwóch dystansach: Ul-
tra (355 km) oraz Mega (104 
km). Na najdłuższym dystansie 
do rywalizacji przystąpiła tyl-
ko Małgorzata Kubicka. Kolar-
ka z Nowogardu walczyła w ka-
tegorii K5. Nasza reprezentantka 
morderczą trasę pokonała z cza-
sem 12:58:20, uzyskując średnią 
prędkość 27,37 km/h. Wystar-
czyło to do zajęcia 1. miejsca w 
klasyfikacji swojej kategorii wie-
kowej oraz 3. stopnia podium w 
zestawieniu Open Kobiet. Pozo-
stała grupa 9 kolarzy z Nowo-
gardu ścigała się już na dystansie 
104 km. Najszybszy w tej staw-
ce był Arkadiusz Pietruszewski, 
który rywalizował w silnie ob-
sadzonej kategorii M4. Kolarz 
z Nowogardu pokonał dystans 
z wynikiem 02:46:23, osiągając 
średnią prędkość 37,50 km/h. 
Arkadiusz Pietruszewski w swo-
jej kategorii wiekowej zajął 12. 
miejsce, natomiast w Open Męż-
czyzn został sklasyfikowany na 
22. pozycji. Z podobnym wyni-
kiem swoją rywalizację zakoń-
czył Grzegorz Przybyłek, któ-
ry walczył w kategorii M3. Ko-
larz z Nowogardu uzyskał wy-
nik 02:48:12, przy średniej pręd-
kości 37,10 km/h. Dla Przybył-
ka oznaczało to zajęcie 5. miej-
sca w swoim przedziale wieko-
wym oraz 23. pozycji w Open 
Mężczyzn. W kategorii M4 – ro-

wer inny, startował Sławomir Li-
piński. Reprezentant Nowogar-
du pokonał 104 km z wynikiem 
02:52:31, przy średniej prędko-
ści 36,17. Pozwoliło to Sławo-
mirowi Lipińskiemu wygrać w 
swojej kategorii, a w zestawieniu 
Open zająć 28. miejsce. Bardzo 
ładnie zaprezentował się rów-
nież Janusz Pietruszewski, któ-
ry rywalizował w kategorii M6 

- rower inny. Kolarz z Nowo-
gardu pokonał trasę z wynikiem 
03:03:45, przy średniej prędkości 
33,96 km/h. Dzięki temu Janusz 
Pietruszewski zajął 2. miejsce w 
swojej kategorii oraz 46. pozycję 
w Open Mężczyzn. Na podium 
w swojej kategorii wiekowej zna-
lazł się również Marek Szymań-
ski, startujący w przedziale M6. 
Nowogardzianin przejechał 104 
km z czasem 03:04:38 i uplaso-
wał się na 3. miejscu w swoim 
przedziale wiekowym oraz na 
50. pozycji w Open. Tuż za Mar-
kiem Szymańskim w klasyfikacji 
Open znalazł się Artur Ledzion, 
który zajął 51. miejsce uzyskując 

taki sam wynik - 03:04:38. Do-
dajmy, że Artur Ledzion w ka-
tegorii M4 został sklasyfikowa-
ny na 21. miejscu. W kategorii 
wiekowej M4 – rower inny star-
tował Marek Lipiński. Zawodnik 
reprezentujący Nowogard po-
konał dystans Mega z wynikiem 
03:08:51, dzięki czemu upla-
sował się na 6. miejscu w M4 
oraz na 63. pozycji w open Męż-
czyzn. Kolejny z nowogardzian 
– Paweł Krugły, zajął 11. miej-
sce w kategorii M3 oraz 67. po-
zycję w Open, uzyskując wynik 
03:10:40. W kategorii M3 – ro-
wer inny, na najniższym stopniu 
podium stanął Paweł Dobrzań-

ski, który uzyskał czas 03:34:35. 
Wynik ten uplasował Pawła Do-
brzańskiego na 102. miejscu w 
Open. Jedyną przedstawiciel-
ką płci pięknej z Nowogardu na 
dystansie Mega była Iwona Pie-
truszewska. Kolarka startowa-
ła w kategorii K6 – rower inny 
i z wynikiem 04:37:17, zwycię-
żyła w swoim przedziale wieko-
wym oraz została sklasyfikowa-
na na 25. miejscu w Open Ko-
biet. Gratulujemy reprezentan-
tom Nowogardu swoich startów 
oraz życzymy im kolejnych uda-
nych startów. 

KR

Małgorzata Kubicka w Świnoujściu 
przejechała 355 km, spędzając na ro-
werze ponad 12 godzin

Arkadiusz Pietruszewski - z prawej, na dystansie Mega w Świnoujściu uzyskał najlepszy czas spośród reprezentantów Nowo-
gardu
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

WYPrZeDAŻ 
eKSPoZYCjI  

ŁAZIeneK
-60%

płytki, gresy  
już od 19,00 zł/m2

nordsanit 
ul. młynarska 1a 

(dawny Hurtpol)

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

ATerImA meD
opiekunki 

osób starszych 
w niemczech.

Tel. 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

reKlAmA reKlAmA reKlAmA reKlAmA

Gryf maraton mTB – II edycja

Nasi kolarze w Szczecinie
W niedzielę (4 czerwca), na osiedlu Bukowym w Szczecinie odbyła się II edycja Gryf Maratonu MTB. Nie zabrakło kolarzy z Nowogardu, którzy rywali-
zowali na dystansie 39 km, w stawce 150 zawodników. 

Była to już II edycja w tym 
roku Gryf Maratonu MTB, któ-
rej organizatorem był UKS Try-
gław – sekcja kolarstwa górskie-
go. Druga edycja odbyła się w 
Szczecinie, a start miał miej-
sce na osiedlu Bukowe. W su-
mie 150 kolarzy ścigało się na 
dystansie 39 km, które składały 
się na bardzo wymagającą trasę, 
obfitującą w liczne przeszkody. 
Nowogard reprezentowali Bo-
gumił Jasiński oraz Jan Baran. 
Bogumił Jasiński rywalizował 
w kategorii M4. Kolarz z Nowo-
gardu pokonał 39 km z wyni-
kiem 02:39:45, uzyskując śred-

nią prędkość 14,6 km/h. Pozwo-
liło to zająć Bogumiłowi Jasiń-
skiemu 43. miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej oraz 138. pozy-
cję w Open Mężczyzn. Z kolei 
Jan Baran rywalizował w prze-
dziale wiekowym M6. Repre-
zentant Nowogardu pokonał 39 
km z wynikiem 03:03:28, przy 
średniej prędkości 12,8 km/h. 
Jan Baran w swoim przedzia-
le wiekowym zdołał wywalczyć 
najniższy stopień podium, na-
tomiast w zestawieniu Open 
Mężczyzn uplasował się na 145. 
miejscu. 

KR W sumie podczas II edycji Gryf Maratonu MTB, w Szczecinie wystartowało 150 kolarzy

nikola Wielowska startowała w Darłowie i Koziegłowach

Najlepsza pośród Polek
Kolarka z Nowogardu – Nikola Wielowska, która rozwija swój talent w klubie kolarskim BCM Nowatex Ziemia Darłowska, ma za sobą kolejne starty. Naj-
pierw Nikola została najwyżej sklasyfikowana pośród Polek w wyścigu w Darłowie, następnie zmagała się z niezwykle trudnymi warunkami podczas za-
wodów w Koziegłowach. 

W dniu 2 czerwca w Darło-
wie, odbyło się IV Ogólnopol-
skie Kryterium Kolarskie o Pu-
char Burmistrza Miasta Darło-
wo. Organizatorem zawodów 
był obecny klub Nikoli Wie-
lowskiej – BCM Nowatex Zie-
mia Darłowska oraz Urząd 
Miejski w Darłowie. Nikola 
startowała w kryterium na dy-
stansie 13,2 km. Nasza repre-
zentantka zaprezentowała się 
z bardzo dobrej strony plasu-
jąc się na 4. miejscu. Warto do-
dać, że Nikola została najwy-
żej sklasyfikowana spośród Po-
lek, gdyż pierwsze trzy miej-
sca wywalczyły reprezentant-
ki Litwy. Następnego dnia Ni-
kola wystartowała w Mistrzo-
stwach Polski Krajowego Zrze-
szenia LZS, które były zara-
zem XX Edycją Pucharu Pol-
ski w kolarstwie szosowym ko-

biet. Jazda indywidualna na 
czas odbyła się na trasie bie-

gnącej przez miejscowości: 
Wicie – Barzowice – Drozodo-

wo – Barzowice – Wicie. Po-
śród Juniorek Młodszych, Ni-
kola zajęła 37. miejsce, uzysku-
jąc czas 02:01:00. Z kolei w mi-
niony weekend Nikola Wie-
lowska rywalizowała już pod-
czas XXXIX Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego – Puchar 
Polski Konkurencje Olimpij-
skie w Kolarstwie Szosowym 
pod patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Koziegłowy. 
Organizatorem tej imprezy był 
Miejsko Gminny LKS „Błękit-
ni”. Nikola Wielowska wystar-
towała w dwóch wyścigach. W 
jeździe indywidualnej na czas, 
zawodniczka z Nowogardu po-
konała dystans 10 km z wyni-
kiem 15:22:25, dzięki czemu 
wywalczyła wysokie 4. miejsce. 
Zdecydowanie trudniej było w 
wyścigu ze startu wspólnego... 
Oprócz silnej konkurencji, do-

datkowym utrudnieniem był 
upał, który tego dnia panował 
w Koziegłowach. Zawodniczki 
startujące w kategorii Juniorki 
Młodsze miały do pokonania 
62,8 km. Nikola bardzo dobrze 
sobie radziła na trasie wyści-
gu, a na decydujących kilome-
trach postanowiła zaatakować. 
Niestety, trudne warunki spo-
wodowały, że wskutek wysiłku 
kolarce z Nowogardu zaczęły 
doskwierać skurcze, przez co 
nie zdołała już dogonić ucie-
kających rywalek. Ostatecznie 
Nikola zakończyła swój start z 
wynikiem 01:54:15 i ze stratą 
1 minuty i 43 sekund do lider-
ki, zajęła 15. miejsce. Dla uta-
lentowanej kolarki z Nowogar-
du było to kolejne nabyte do-
świadczenie, które z pewno-
ścią zaowocuje w przyszłości. 

KR

Nikola Wielowska - na pierwszym planie, podczas startu w Darłowie zajęła 4. miej-
sce, przegrywając tylko z reprezentantkami Litwy
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Sprzedam mieszkanie 
w centrum nowogardu 

3 pokoje o pow. 57,8 m2 wysoki standard, 
umeblowana kuchnia oraz zabudowany przedpokój. 

Cena 185 tys.  •  Tel. 608 392 453 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Poszukuje pracownika, 
osobę rzetelną do 

prac gospodarczych – 
hodowla bydła. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 606 947 747 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Wspólnota mieszkaniowa
ul. Księcia józefa Poniatowskiego 4 

72-200 nowogard

ogłasza konkurs ofert
na malowanie klatek schodowych  

budynku mieszkalnego położonego 
w nowogardzie przy ul. Księcia Poniatowskiego 4. 

Termin wykonania prac remontowych lipiec-sierpień 2017r. 

Termin składania ofert upływa 23.06.2017 r. o godz. 14.00

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Kółek Rolniczych 
pl. Wolności 9, lok. 216, 72-200 Nowogard

Otwarcie ofert 30 minut po upływie terminu złożenia ofert. 
Wyjaśnień związanych z wykonaniem prac udziela: Henryk 

Karaźniewicz tel. 91 39 20 004. 
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego 

wyboru oferenta oraz unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyn.
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oGŁo SZe nIA drob ne
nIerUCHomoŚCI

• KreDYTY mIeSZKAnIoWe  GMK FINANSE, ofer-
ta wielu banków w jednym miejscu. Adres: Nowo-
gard, 700 Lecia 15, I piętro nad apteką, tel.: 662 
315 470.

•	 OKAZJA. Sprzedam działkę pod budowę 10 arów 
za szkołą podstawową nr 3. 534 991 778

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 najlepsze ceny w nowogardzie, osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 Maja 
44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Młynie 
10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy lesie. 
660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadionie. 
695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. z 
ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 11m2, 
I piętro, nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie w 
pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docieplone + garaż. 669 716  
872

•	 Sprzedam pół domku parter z garażem ogród-
kiem w Nowogardzie lub zamienię na 2 pokoje do 
1 piętra. Tel 517 847 782 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 100m2 
w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Wynajmę firmie 8 miejsc noclegowych. Tel. 609 
245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie położony.696 
404 840 

•	 Sprzedam ziemię rolną 4ha, działka nr 183 GRA-
BIN. 731 026 406 

•	 Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa, 100 zł. 882 182 
143

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe, trzy poko-
je, II piętro, 58m2. ul. Bohaterów Warszawy 105. 
609 065 743 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV piętro, Nowo-
gard. 724 171 708

•	 Zamienię mieszkanie własnościowe, 67m2 na 
dwa pokoje do I piętra. 91 39 73664 

•	 Do wynajęcia 4 noclegi (dla 4 osób) pełne wypo-
sażenie łazienki i kuchni, oddzielne wejście. 505 
307 438 

•	 Mieszkanie wynajmę - Nowogard -українська - 4 
osoby - 650 zł/osoba. Od sierpnia.Tel. 503-100-277

•	 Kawalerka do wynajęcia. 889 215 737 

•	 Do wynajęcia kawalerka od 01.07.17r., 900 zł + 
opłaty, umeblowane. Kaucja za 2 m-ce. 666 128 274 

•	 Nowogard, ul. Asnyka – działki pod zabudowę ok. 
1000m2 cena od 55 zł/m2. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard 5 km. Pięknie położona posiadłość na 
uboczu wsi – dworek 280m2 działka 7 ha stawy 
rybne, las. Okazja, 670 tys. Tel. 502 103 432 

moTorYZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice (do 

przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motorowery. 
Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 cm3.  
887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodnicę do 
lublina. Tel. 88 73 15 312

•	 Sprzedam rover 216 si rok produkcji 97 poj. 1.6 Tel. 
573 367 648 

•	 Sprzedam Focusa rok produkcji 1999. Stan bardzo 
dobry. Cena 3500 (do negocjacji, ważne ubezpie-
czenie i przegląd)   Tel. 723 195 168 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię zdecy-
dowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęczmień. 91 39 18 307 

•	 Mercedes 190 E rok produkcji 91 poj. 1.8 + opo-
ny zimowe z felgami przegląd techniczny do 
01.09.17r. 605 548 121 

rolnICTWo
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 782 

036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 608 
01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 697 
021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak kom-
pletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 
013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belowania siana-sło-
mę, zgrabianie, talerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

• Sprzedam nioski leghorn zielononóżka i pa-
pużki faliste. 660 970 408, 795 970 408 

•	 Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 911 886 

•	  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 633 244 

• ProPolIS leCZnICZY, miody leśne. Tel.503-
58-2222

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTANIE 

RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• PrAnIe-mAGIel,PrAnIe DYWAnÓW, WYKŁA-
DZIn, TAPICerKI meBloWej SAmoCHoDo-
Wej/ SKÓrZAnej mATerIAŁoWej / PoŚCIelI 
WeŁnIAnej / lAnolInĄ/SPrZĄTAnIe: CZYSZ-
CZenIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• monTAŻ meBlI, fachowość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrmA USŁUGoWA „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety telefony. Skupujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 601 
608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i rozlicze-
nia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 512 013 258

• Transport bus plandeka. 601 544 530

•	 KorePeTYCje Z mATemATYKI DlA lICeAlI-
STÓW I STUDenTÓWProFeSjonAlne PrZY-
GoToWAnIe Do ZAlICZeŃ eGZAmInÓW Po-
PrAW mATemATYKA WYŻSZA W PeŁnYm ZA-
KreSIe – ZDAWAlnoŚC 100 % kontakt: tel. 600 
924 128 email: iwonand1@wp.pl

•	 opieka nad dzieckiem. 505 793 003 

• Godzinowa pomoc osobom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, opieka higieniczna. 
796 061 284 

•	 Naprawa skuterów, motocykli, qadów. Najlepsze 
ceny w regionie. Zwiększenie pojemności silni-
ka, całkowite remonty i instalacje elektroniczne. 
Dzwonić po godz. 15.00 pod nr 607 461 362 

PrACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektryków, 

dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl opiekunki Seniorów niemcy. 
Premie wakacyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 opiekunki do niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Lewiatan na 1/2 etatu, ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 
91 39 21 373 ,502 239 619

•	 Zatrudnię kierowcę C+E praca na miejscu. Tel. 783 
678 674 

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. Tel. 508 
290 657

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania domu. 603 
688 266

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

• masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspozycyjny 
w weekendy, chcesz sobie dorobić, zadzwoń. 
Tel. 604 960 226

• Zatrudnię kelnerkę do pizzeri Fantazja. Tel 509 
411 799, 91 39 20 750

•	 Praca dorywcza/sezonowa z dziećmi dla pełnolet-
nich kobiet z Nowogardu i okolic. 731 473 701 ( 
dzwonić: godz. 10-14) 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach na umo-
wę o pracę oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIEROWCA/MA-
GAZYNIER. WYMAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. CV 
WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁADAC  W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWADRATMEBLE UL. ARMII KRAJO-
WEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, d.pawlowski@vectra.pl

•	 Zatrudnię barmankę na umowę. 693 521211

•	 Malarz pokojowy potrzebny od zaraz. 600 155 
342 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na fermę dro-
biu (gm.Osina) 511 731 352 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwożenia posił-
ków. Mile widziani emeryci i renciści. Tel. 604 103 
158 

•	 Przyjmę do ogrodzeń słupki, drut. Tel. 607 654 692 

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
503 032 234 

Inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunkcyjne 
wiszace po przegladzie serwisowym do mieszka-
nia,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym palni-
kiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do domku,domu wielorodzinne-
go,sklepu po przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson Aqua 14” 
- 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wisząca i 
ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla manicu-
rzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. Cena 
do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, stan jak 
nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 502 385 935

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych cena 
do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

•	 Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 200 zł. 697 
999578 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowodem dłu-
gowłosy, ładnie wybarwiony, czujny. Tel. 91 39 
21 828

•	 Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 777 531  

•	 Stare samochody, motocykle, motorowery, rowe-
ry, części, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam tanio piłę tarczową. 605 548 121 

•	 Tanio sprzedam waga eletroniczna sklepowa z 
metkownicą, kosze na pieczywo, półki szklane do 
sklepu, łóżko do opalania, wózek spacerowy, ro-
wer męski. 515 736 457 

•	 Sprzedam Bagażnik rowerowy na hak - 169 zł. 
Pady do Xboxa One Nowe - 99 zł. Myjkę ciśnienio-
wą karcher - 249 zł. Kupię Kosiarkę spalinową ak-
cesoria wędkarskie Telefon: 503-005-554

•	 Sprzedam Traktorek Kosiarkę John Deere 15,5 kW 
tel. 509 702 817, Cena 4900 zł

•	 Szkółka w Karsku poleca róże w pojemnikach 
krzaczaste, kwitnące po 15 zł/szt. 606 106 142 

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 744 751 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

nA SPrZeDAŻ 2 PoKoje 
Po remonCIe, 51 m2, IV p.
rech nieruchomości tel. 517 508 374

mIeSZKAnIA nA SPrZeDAŻ
GolenIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CenA:    95 tys.
noWoGArD - 67 m2, trzypokojowe         CenA: 190 tys.
DoBrA - 64,95 m2, trzypokojowe             CenA:    53 tys.
BŁoTno - 78,9 m2, trzypokojowe             CenA: 140 tys.
noWoGArD - 67,7 m2, trzypokojowe      CenA: 199 tys.
noWoGArD - 46 m2, dwupokojowe         CenA: 118 tys.
noWoGArD - 74 m2, trzypokojowe         CenA: 175 tys.
noWoGArD - 52,22 m2, dwupokojowe    CenA: 165 tys.
SZCZeCIn - 32 m2, kawalerka                     CenA: 115 tys.
noWoGArD - 44,48 m2, dwupokojowe     CenA: 125 tys.
noWoGArD - 47,98 m2, dwupokojowe     CenA: 129 tys.
noWoGArD - 67,73 m2, dwupokojowe     CenA: 230 tys.
noWoGArD - 79,30 m2, czteropokojowe  CenA: 229 tys.
noWoGArD - 77,2 m2, trzypokojowe       CenA: 199 tys. 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

lokal 10 m2. w budynku 
mieszkalnym Szczecin 

ul. Kleeberga 
Sprzedam. Cena 22 tys.,

Prąd, woda, co, pełna własność 
z kw. czynsz 64 zł. 

Więcej na www.gratka.pl

Zatrudnię 
dozorcę  

509 528 688
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InFormATor loKAlnY - noWoGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej ^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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10:54 I
3

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:09, Goleniów 11:17, Kliniska 11:27, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:40, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:53 
~ 14 III;

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31 0   g   j, Gąbin 13:06, Trzebiatów 13:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 13:32, Karcino 13:36, Kołobrzeg Stadion 13:48 Kołobrzeg 13:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

11:54 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:17, Baszewice 12:24, Gryfice 12:31, Gąbin 12:41, Trzebiatów 12:47, Bieczyno 
Pomorskie 12:53, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 29 IV-10 VI;

12:00 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 12:08, Płoty 12:18, Baszewice 12:25, Gryfice 12:31, Gąbin 12:42, Trzebiatów 12:48, Bieczyno 
Pomorskie 12:54, Karcino 12:59, Kołobrzeg Stadion 13:11 Kołobrzeg 13:16 
~ 12 III-5 IV;

12:12BUS PR - R
88814
g  j

Żabowo 12:23, Płoty 12:39 0   j   t   b   y, Baszewice 13:01, Gryfice 13:07, Gąbin 13:18, Trzebiatów 13:24,
Bieczyno Pomorskie 13:43, Karcino 13:47, Kołobrzeg Stadion 14:00 Kołobrzeg 14:06 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51, Bieczyno 
Pomorskie 14:57, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg Stadion 15:15

Kołobrzeg 15:20 ~ 17 III; 2 V-9 VI 1-5 / 3 V;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:47, Płoty 13:56, Baszewice 14:04, Gryfice 14:10, Gąbin 14:20, Trzebiatów 14:26, Bieczyno 
Pomorskie 14:32, Karcino 14:35, Głowaczewo 14:40, Stary Borek 14:44, Kołobrzeg Stadion 14:50

Kołobrzeg 14:55 ~ 20 III-5 IV 1-5;

13:39 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:54, Płoty 14:04, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35 0   g   j, Gąbin 15:10, Trzebiatów 15:21 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 15:36, Karcino 15:40, Głowaczewo 15:45, Stary Borek 15:49, Kołobrzeg 
Stadion 15:55 Kołobrzeg 16:00 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

13:40 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:05, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:07, Stary Borek 15:11, Kołobrzeg Stadion 15:17

Kołobrzeg 15:22 ~ 13-16 III;

13:44BUS PR - R
88816
g  j

Żabowo 13:55, Płoty 14:11 0   j   t   b   y, Baszewice 14:29, Gryfice 14:35, Gąbin 14:45, Trzebiatów 14:51,
Bieczyno Pomorskie 14:57, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:05, Stary Borek 15:09, Kołobrzeg 
Stadion 15:15 Kołobrzeg 15:20 
~ 6-21 IV 2-5 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:51, Osina 14:55, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:48, Szczecin Port Centralny 15:56

Szczecin Główny 16:00 

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:27, Gryfice 16:33, Gąbin 16:43, Trzebiatów 16:48, Bieczyno 
Pomorskie 16:54, Karcino 16:58, Głowaczewo 17:02, Stary Borek 17:06, Kołobrzeg Stadion 17:12

Kołobrzeg 17:17 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:04, Płoty 16:13, Baszewice 16:20, Gryfice 16:26, Gąbin 16:36, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 ~ 20 III-5 IV;

15:56 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:20, Baszewice 16:39, Gryfice 16:46 0   g   j, Gąbin 17:21, Trzebiatów 17:32 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 17:47, Karcino 17:51, Głowaczewo 17:55, Stary Borek 17:59, Kołobrzeg 
Stadion 18:05 Kołobrzeg 18:11 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:01BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:12, Płoty 16:28 0   j   t   b   y, Baszewice 16:50, Gryfice 16:56, Gąbin 17:07, Trzebiatów 17:14,
Bieczyno Pomorskie 17:30, Karcino 17:34, Głowaczewo 17:39, Stary Borek 17:43, Kołobrzeg 
Stadion 17:49 Kołobrzeg 17:54 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Goleniów 17:21, Kliniska 17:30, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:43 Szczecin Główny 17:55 
~ 24-28 IV;
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17:05 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:10, Osina 17:14, Mosty 17:20, Goleniów 17:28, Kliniska 17:40, Szczecin Dąbie 17:50, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 
~ 20 III-23 IV;

17:13 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:28, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:11 
~ 12-15 III; 17-19 III; 29 IV-10 VI;

17:14 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:19, Osina 17:23, Mosty 17:29, Goleniów 17:37, Kliniska 17:46, Szczecin Dąbie 17:56, 
Szczecin Zdroje 18:00 Szczecin Główny 18:11 
~ 16 III;

17:54 II
1

PR - R
88820

Żabowo 18:03, Płoty 18:12, Baszewice 18:24, Gryfice 18:30, Gąbin 18:40, Trzebiatów 18:46, Bieczyno 
Pomorskie 18:52, Karcino 18:56, Głowaczewo 19:00, Stary Borek 19:04, Kołobrzeg Stadion 19:10

Kołobrzeg 19:16 ~ 20 III-5 IV;

17:54 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:09, Płoty 18:18, Baszewice 18:25, Gryfice 18:31 0   g   j, Gąbin 19:06, Trzebiatów 19:17 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 19:32, Karcino 19:36, Głowaczewo 19:41, Stary Borek 19:45, Kołobrzeg 
Stadion 19:51 Kołobrzeg 19:56 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

17:59BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 18:10, Płoty 18:26 0   j   t   b   y, Baszewice 18:43, Gryfice 18:49, Gąbin 18:59, Trzebiatów 19:05,
Bieczyno Pomorskie 19:11, Karcino 19:14, Głowaczewo 19:19, Stary Borek 19:23, Kołobrzeg 
Stadion 19:29 Kołobrzeg 19:34 
~ 6-23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

18:03 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:17, Płoty 18:27, Baszewice 18:34, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

18:34 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:39, Osina 18:43, Mosty 18:49, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:55, Goleniów 19:11, 
Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:30, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 ~ 20 III-23 IV;

18:45 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:50, Osina 18:54, Mosty 19:00, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:06, Goleniów 19:22, 
Kliniska 19:31, Szczecin Dąbie 19:41, Szczecin Zdroje 19:49, Szczecin Port Centralny 19:59

Szczecin Główny 20:04 ~ 24-28 IV;

18:53 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:59, Osina 19:03, Mosty 19:08, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:14, Goleniów 19:30, 
Kliniska 19:39, Szczecin Dąbie 19:49, Szczecin Zdroje 19:58, Szczecin Port Centralny 20:06

Szczecin Główny 20:10 ~ 12-19 III; 29 IV-10 VI;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:44, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:13 ~ 15 III; 17-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

20:50 II
1

PR - R
88822

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:46, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:28 0   g   j, Gąbin 22:03, Trzebiatów 22:14 0   j

t   b   y, Bieczyno Pomorskie 22:29, Karcino 22:33, Głowaczewo 22:38, Stary Borek 22:42, Kołobrzeg 
Stadion 22:48 Kołobrzeg 22:53 
~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:13 ~ 13 III;

20:52 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:06, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:00, Stary Borek 22:04, Kołobrzeg Stadion 22:10

Kołobrzeg 22:15 ~ 14 III; 16 III;

20:55BUS PR - R
88822
g  j

Żabowo 21:06, Płoty 21:22 0   j   t   b   y, Baszewice 21:39, Gryfice 21:45, Gąbin 21:56, Trzebiatów 22:02,
Bieczyno Pomorskie 22:08, Karcino 22:12, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg 
Stadion 22:27 Kołobrzeg 22:33 
~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59 Gryfice 23:11 
~ 13-16 III; 24 IV-8 VI 1-4 / 2 V;
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22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53 Gryfice 23:04 
~ 20 III-5 IV 1-4;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11, Trzebiatów 23:25, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:48 
~ 12 III; 17 III; 19 III; 30 IV-9 VI 57 + 2 V;

22:37 II
1

PR - R
88824

Płoty 22:53, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:38 Kołobrzeg 23:43 
~ 24 III-2 IV 57;

22:37 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:59, Gryfice 23:11 0   g   j, Trzebiatów 23:56 0   j   t   b   y, Kołobrzeg Stadion 0:24

Kołobrzeg 0:30 ~ 28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y Gryfice 23:30 
~ 6-20 IV 1-4;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

22:42BUS PR - R
88824
g  j

Płoty 23:08 0   j   t   b   y, Gryfice 23:30, Trzebiatów 23:44, Kołobrzeg Stadion 0:04

Kołobrzeg 0:09 ~ 7-21 IV 5 + 9 IV, 23 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

= - przewóz rowerów niemożliwy / 
carriage of bicycles is not 
available

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KrZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Agata Przybyłek 
KoBIeTY WZDYCHAjĄ 

CZęŚCIej

Jeżeli myślicie, że bycie mę-
żatką jest proste, to jesteście w 
błędzie! Zastanawiałyście się 
kiedyś, jak to jest mieszkać pod 
jednym dachem z mężem, 
obłędnie przystojnym wuefistą i 
byłym narzeczonym? Zuzanna 
właśnie znalazła się w takiej sy-
tuacji. Gdyby tego było mało, 
do Jaszczurek przyjeżdża ekipa 
telewizyjna, by nakręcić film o 
wypadku, który zdarzył się tuż 
pod jej domem! Zuzanna nie-
spodziewanie zostaje gwiazdą 
filmową i nie jest tym zachwy-
cona… 

Kobiety wzdychają częściej to 
zwariowana i barwna opowieść 
o tym, że bycie kurą domową 
niekoniecznie polega na goto-
waniu obiadów, sprzątaniu i ro-
bieniu prania.

Pionowo:
1. duża liczba, tysiąc bilionów
2. miasto włoskie, Wenecja Julij-
ska
3. pies myśliwski
4. film pełen grozy
5. olbrzymi wymarły nielot
6. imię McCartney’a
7. sito do żwiru
8. miasto a Apulli (Włochy)
9. druga wyspa Japonii
10. Ukraińska Armia Powstańcza
11. starożytne popiersie na słu-
pie
12. dziewczę z elementarza
13. na koszyki
14. drążek, laseczka
15. tubylec z Filipin
16. gra liczbowa
17. kurtka męska bez rękawów 
zapinana z tyły noszona na zbroi 
w XVI-XVII w.
18. rodzaj fali

19. karabin maszynowy
20. ... węgla to czad
21. trwanie z uporem w jednym 
miejscu
22. południowy przylądek Euro-
py
23. ... ptasi, roślina lecznicza
24. przyjemny zapach
25. wysokogatunkowe płótno
26. krewny po matce
27. mieszka w ojczyźnie reggae
28. zaprzeczenie
29. aparat projekcyjny, rzutnik
30. solony, pełnotłusty śledź
31. ciężka kareta
32. wydzielina kaszalota
33. miasto nad Rodanem (Fran-
cja)
34. syn Posejdona
35. polski aparat fotograficzny
36. imię wokalistki Bajmu
37. masyw na Saharze
38. wargi

39. reżyser „Sanatorium pod 
klepsydrą”
40. arabski klej
41. charakterystyczne wabienie 
samicy u cietrzewi
42. rosyjska stacja orbitalna
43. Perseusz
44. pasożytuje na bakteriach

Poziomo:
45. George, prezydent USA (ur. 
1924)
46. słup, belka
47. prawa ręka bacy
48. wyraziciel określonych ide-
ologii
49. mały Arkadiusz
50. sklep na ludowo
51. jednostka objętości płynów
52. okienko w oknie
53. miasto i port w Argentynie
54. jednostka masy, ok. 9.8 kg
55. wieczorny posiłek

56. sterowiec
57. ... 17
58. dawna waluta Niemiec
59. gra z wirującą kulką
60. chata górali kaukaskich
61. dawny turecki namiestnik w 
Algierii
62. kapitan „Nautilusa”
63. bujny rozrost
64. metal, l. a. 68
65. doradca króla Salomona
66. dopływ Odry
67. nieprzyjazne demony dusz 
zmarłych w wierzeniach sło-
wiańskich
68. pośrednik na spirytystycz-
nym seansie
69. dramat Ludwika Hieronima 
Morstina
70. pochyłe pismo drukarskie
71. tybetański ludzki kozioł 
ofiarny
72. Romantowska lub Dymna

73. skała osadowa
74. ruiny w Turcji
75. krezus, bogacz
76. zupa rybna
77. ostrzegawczy głos żmii
78. klin poszerzający dół sukni
79. „... Ezofowicz”
80. suma lub roraty
81. tu założysz konto
82. rodzaj pręgierza
83. poświęcenie
84. zabity przez matkę
85. okres dziejowy
86. kończyna z dłonią
87. ma swój zwrotnik
88. rzeźbiarz, malarz i poeta 
francuski
89. powieść Chateubrianda
90. ... Kraszewski

PODPOWIEDŹ: AETA, ATALA, 
EAST, INERT, LINON, UDINE
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArnA lInIA mI Kro BU So WA SeroCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ oSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTro Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro mAn BIŃCZYK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKo - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZKŁAD jAZDY BU SÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Prawda nie lubi 
czekać

Szymon Rybarczyk, Christia-
na Syfert, Teresa Nowak, Mał-
gorzata Krawczyk. Danuta 
Skowron, Andrzej Leszczyński, 
Władysława Huget, Krystyna 
Perdek, Ewa Wołosewicz, Ha-
lina Galus, Malwina Bryndza, 
Renata Wiertalak, Pelagia Felik-
siak, Teresa Jasińska, Maria Ma-
chocka, Michał Furmańczyk, 
Halina Stefańska, Urszula Kacz-
marek, Patrycja Żóralska, Zofia 
Lepka, Robert Kierzyk

nagroda książkowa: Maria 
Machocka

Zwycięzcy prenumerata: 
Ewa Wołosewicz, Teresa Jasiń-
ska

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Bartuś 

Feliksiak, Mateusz Wiertalak, 
Kacper Danicki, Martynka Wój-
cik

Zwycięzca: Martynka Wójcik
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  

 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Zbiór truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

PIASeK, PIASeK 
PrZeSIeWAnY, 

ŻWIr, CZArnoZIem, 
PoSPÓŁKA 

 ŻWIroWnIA 
DŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZem 
Do KlIenTA

r e K l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Zmarł 
Krzysztof 
Skowera

s. 5

foto Freedron

Gminna dotacja

s. 6

OGłOSZenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Nie wykonał  
17-stu inwestycji  s. 3

s. 9
Boże Ciało w 
nowogardzie

Fotorelacja

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l.
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lNAJTANIEJ w okolicy

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  14-16

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Osina: Ile zarabia 
kierownictwo gminy

Budżetowa zapaść !

 s. 4

s. 4

Jest gorzej niż 
myśleliśmy 

Zapraszamy 
na zbior truskawek

 w Sąpolnicy od 20 czerwca 
Tel. 91 39 25 203, 604 796 025 

Dziś pogrzeb 
mjr andrzeja 
Kiszki

Spotkanie 
z posłem 
Leszkiem 
Dobrzyńskim

Biegali w 
Grodzisku i 
Wrocławiu s. 11
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nasza sonda    Kronika policyjna
2017/06/14
15:24
Patrol RRD, w miejscowo-

ści Kulice, zatrzymał Marcelia-
na L. lat 27, kierującego rowe-
rem w stanie po spożyciu alkoho-
lu (0.10mg/l) .Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów.

2017/06/14
15:15
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej pojaz-
du m-ki Peugeot, w miejscowości 
Węgorzyce, ujawnili, że kierujacy 
Łukasz K. lat 21, posiada aktywny 
zakaz kierowania pojazdami me-
chanicznymi wydany przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2017/06/14
16:25
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Strzelewo, pod-
czas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem Adrian Sz. 
lat 29, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,40 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/06/14
19:00

Policjanci RRD KPP Goleniów, 
w miejscowości Bodzęcin, pod-
czas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem Krzysztof 
S. lat 29, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,51 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/06/14
17:15
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Olchowo, pod-
czas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem Vasyl K. lat 
28 (zam. Ukraina) znajduje się w 
stanie po spożyciu alkoholu z wy-
nikiem 0,21 mg/l zawartości alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. Wydarzenie zakwalifiko-
wano jako wykroczenie.

2017/06/14
17:20
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Długołęka, pod-
czas kontroli drogowej ujawni-
li, że kierujący rowerem Bohdan 
H. lat 19 (zam. Ukraina) znajduje 
się w stanie po spożyciu alkoholu 
z wynikiem 0,14 mg/l zawartosci 
alkoholu w wydychanym powie-

trzu. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. Wydarzenie zakwali-
fikowano jako wykroczenie.

2017/06/14
17:45
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Olchowo, pod-
czas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem Emilian B. 
lat 68, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,79 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. Wyda-
rzenie zakwalifikowano jako wy-
kroczenie.

2017/06/14
20:50
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

wmiejscowości Krasnołęka, pod-
czas kontroli drogowej ujawni-
li, że kierujący rowerem Wiesław 
D. lat 51, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,59 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ukarany manda-
tem karnym 500 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. Wyda-
rzenie zakwalifikowano jako wy-
kroczenie.

Info. KPP Goleniów

W TYCH DniaCH ODeSZLi DO WieCZnOŚCi
Czesław Kopiecki: lat 65, zmarł 14.06.2017 r., pogrzeb odbył się 17.06.2017r., na cmentarzu w Strzelewie.
Major Andrzej Kiszka: lat 96, zmarł 14.06.2017 r., pogrzeb odbędzie się 20.06.2017r., o godz. 13:00  Msza św. w 

Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, pochówek na cmentarzu w Rogowie.
Marianna Krauze: lat 89, zmarł 16.06.2017 r., pogrzeb odbył się 17.06.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W piątek 23 czerwca, zaczynają się szkolne wakacje. Zapy-
taliśmy więc mieszkańców Nowogardu, czy mają już jakieś 
plany na czas wakacji i urlopu oraz jak będą przebiegały?

Pani Żaneta z synami 
Bartkiem i Piotrkiem: Jak 
na razie nic nie planujemy 
większego na wakacje. Z pew-
nością zabierzemy gdzieś sy-
nów nad morze, a może nad 
jezioro. Ciężko jest coś zapla-
nować z małymi dziećmi, ale 
z pewnością te wakacje będą 
przyjemne.

Zuzia, Karolina i Zuzanna: Jedna z nas jedzie na tydzień do War-
szawy. A tak nie mamy konkretnych planów. Nie korzystamy z żadnych 
kolonii. Będziemy brać udział w tym, co zadzieje się na mieście. Odwie-
dzimy też rodzinę podczas tegorocznych wakacji. A głównie będziemy 
spotykać się ze znajomymi i miło spędzać czas.

Pan Tomasz: Nie mam żadnych 
planów na wakacje. Jeszcze nawet 
nie mam zaplanowanego urlopu. 
Jeżeli już, to będą go brał pod ko-
niec wakacji. Wtedy być może zro-
bimy jakiś wyjazd nad jezioro, czy 
nad Bałtyk. W weekendy jakieś 
spotkania ze znajomymi podczas 
grillowania. A tak w ogóle to chyba 
będą standardowe wakacje prze-
ciętnego Polaka.

Pan Krzysztof: Niestety moja 
praca nie pozwala mi zaplanować 
wakacji. Urlop, jeżeli już to będzie 
dopiero jak się skończy lato. Nie 
będę też miał możliwości korzysta-
nia z atrakcji, jakie zafunduje mia-
sto, ponieważ zaczynam pracę bar-
dzo wcześnie i kończę dość późno, 
nawet w nocy.

Pani Ula: Moje wakacje będą 
takie, jak co roku. Głównie będę 
zajmowała się przygotowywaniem 
przetworów na zimę. Będzie jed-
nak też szansa, aby zabrać naj-
młodsze dzieci nad morze, co jak 
zwykle jest główną atrakcją pod-
czas sezonu letniego. Ach! I naj-
ważniejsze: podczas wakacji będę 
odwiedzać swoje nowo narodzo-
ne wnuki.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Boisko przy Kowalskiej 

W końcu zaczęli kosić 
Około metrowa trawa musiała wyrosnąć na boisku przy ul. Kowalskiej, by gmina wzięła się 
za jej koszenie. 

Proces skracania przerośniętej 
trawy rozpoczął się wczoraj (po-
niedziałek). Również tego samego 
dnia do DN dzwonili mieszkańcy 
sąsiednich bloków, którzy z okien 
obserwowali, jak przez ostatnie 
tygodnie boisko zmieniało się w 
łąkę. 

- Nie rozumiem, jak można za-

puścić tak ten teren. Jest teraz taka 
pora, że dzieci spędzają dużo cza-
su na powietrzu. Chłopcy tu-
taj zawsze grali w piłkę, a teraz 
gdzie mają pójść? – mówi kobieta 
mieszkająca obok boiska przy ul. 
Kowalskiej, która zatelefonowała 
wczoraj do redakcji DN. 

Na razie koszenie boiska po kil-

ku godzinach przerwano. Miesz-
kańcy mają jednak nadzieję, że 
praca zostanie dokończona. Mar-
twią się tylko, czy za dwa, trzy ty-
godnie trawa znów urośnie, a na 
kolejne koszenie przyjdzie im cze-
kać chyba do następnej wiosny. 

MS

Dopiero wczoraj tj. w poniedziałek, zaczęto kosić zarośnięte boisko przy ul. Kowalskiej
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OGłOSZenie

OGłOSZenie

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy
 Nowogard za rok 2016.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 a) absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016,
 b) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017,
 c) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,
 d) podziału sołectwa Osowo,
 e) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II 

półrocze 2017 roku.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

 Przewodniczący Rady
 Piotr Słomski

 W środę głosowanie z wykonania budżetu 2016

Nie wykonał 17-tu pozycji  
 Na środowej sesji radni będą głosować wniosek o dzielenie burmistrzowi R. Czapli abso-
lutorium za rok 2016

Głosowanie absolutorium jest 
realizacją ustawowego obowiąz-
ku „skwitowania” burmistrza za 
sposób realizacji budżetu w

zakończonym roku budżeto-
wym. Uchwałę o udzieleniu ab-
solutorium za wykonanie budże-
tu radni są zobowiązani głosować

do 30 czerwca kolejnego roku 
budżetowego. Radni mogą udzie-
lić bądź nie udzielić burmistrzo-
wi absolutorium.

Nie udzielenie absolutorium 
nie pociąga jednakże za sobą 
istotnych skutków formalnych, 
o czym mieliśmy się już okazję 
w Nowogardzie przekonać- Ro-
bert Czapla już dwukrotnie ab-
solutorium nie dostał. Brak jed-
nak skwitowania pozytywnego 
ze strony Rady jest sygnałem, że 
organ wykonawczy nie realizu-
je bądź niewłaściwie realizuje bu-
dżet w takim kształcie, w jakim 
radni go przyjęli zgodnie z przy-
sługująca im i to jedynie

im kompetencją ustawową. W 
roku 2016 burmistrz Czapla jak 
zwykle nie zrealizował istotnej 

części budżetu zapewne dlatego, 
że

mu się chciało albo nie potra-
fi (generalnie nie „ma głowy” do 
bardziej skomplikowanych tema-
tów).  Nie wiemy, co postanowią 
jutro

radni w przedmiocie udziele-
nia burmistrzowi absolutorium 
za wykonanie budżetu w roku 

2016. Ale czy Państwo czytają-
cy te

słowa udzielilibyście takiego 
absolutorium z tzw. „czystym su-
mieniem”, gdyby burmistrz nie 
wykonał (bez istotnego powodu)

aż tylu pozycji i na taką aż kwo-
tę, jak wynika to z załączonej ta-
belki?

sm

Lista inwestycji 
zaplanowanych w budżecie 
roku 2016 a nie wykonanych

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
    Wyszomierz  dokumentacja i wykonanie 318 000,00
2.  Remont drogi nr 44 w Czermnicy dł. 270 m
     wykonanie 200 000,00
3.  Wykonanie kanalizacji w ul. Woj. Polskiego 
    od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego 70 000,00
4. Przebudowa dróg i chodników ul. Waryńskiego 
    projekt i wykonanie  210 000,00
5. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjne-

go pomiędzy ulicami Warszawska -Zamkowa -Kowalska 
w Nowogardzie -dokumentacja i wykonanie I etapu.200 
000,00

6. Przebudowa drogi ulica 15-go Lutego 
    -projekt 50 000,00
7. Budowa chodnika we wsi Osowo (projekt) 50 000,00
8. Budowa chodnika we wsi Kulice (projekt) 60 000,00
9. Budowa drogi na odcinku Strzelewo
     –kol. Strzelewo –realizacja 50 800,00
10. Przebudowa dróg i chodników w Gminie Nowogard
      -ulica Piłsudskiego 200 000,00
11. Budowa oświetlenia w Wierzbięcinie 60 000,00
12. Budowa oświetlenia w Orzechowie 50 000,00
13. Budowa oświetlenia we wsi Sikorki 10 000,00
14. Przebudowa drogi w Wierzbięcinie (obok kościoła) 
     15 000,00
15. Budowa placu zabaw Miętno 60 000,00
16. Budowa ścieżki rowerowej do Długołęki 65 000,00
17. Budowa ścieżki rowerowej do Wierzbięcina 65 000,00

      Suma 1 733 800,00

Skład Rady Miejskiej w nowogardzie i 
kadencji (lata 1990-1994)

Jan Bąk
Zdzisława Białoskórska
Mieczysław Burzyński
Ludwik Chomiński
  (do 21.10.1993r.)
Józef Ciechanowski
Elżbieta Czyż
Józef Dobruchowski
Barbara Drozd
Andrzej Dwornik
Tadeusz Filipczak (do 01.04.1993 r.)
Lech Głogowski
Marian Golczyk
Mieczysław Grygowski
Ryszard Kądziela
Ludmiła Klessa
Wacław Klewicz
Teresa Kowalczyk

Tadeusz Kubica
Jerzy Majewski
Juliusz Mańkowski
Barbara Myczkowska
Edward Plichta
Karol Podemski (do 25.05.1994 r.)
Mieczysław Prekwa
Michał Rosa
Krzysztof Skowera
Marek Słomski (do 01.04.1993 r.)
Grzegorz Świstak(do25.05.1994 r.)

Był radnym i kadencji

Zmarł Krzysztof Skowera
W środę, zmarł Krzysztof Skowera nowogardzki poligraf, radny pierwszej, historycznej ka-
dencji gminnego samorządu.  

Krzysztof Skowera, urodził się 
25 lipca 1952 roku. Z wykształ-
cenia był poligrafem – druka-
rzem typograficznym. W latach 
80-tych przyjechał w nasze stro-
ny z Buska Zdroju - tam pra-
cował wcześniej w państwowej 
drukarni. Początkowo miesz-
kał w Błotnie, gdzie w miejsco-
wej szkole uczyła jego żona.  W 
1992 roku otworzył swój za-
kład przy ul. 5 Marca (budynek 
za obecnym Netto). Tam moż-
na było zobaczyć, w Jego zakła-
dzie, jeszcze maszynę drukar-

ską typograficzną, czyli drukują-
cą z matryc tworzonych z ukła-
danych ołowiowych czcionek.  W 
2004 przeniósł zakład na ul. Ka-
sprowicza, gdzie zainstalowana 
była już maszyna offsetowa. Tam 
też zamieszkał.  W 1990 roku zo-
stał radnym Rady Miejskiej I ka-
dencji startując z listy lokalne-
go Komitetu Obywatelskiego, 
w którego pracę się zaangażo-
wał kilka miesięcy wcześniej.   W 
roku 2016 wykryto u niego no-
wotwór. Zmarł 14 czerwca 2017 
roku. Pochowany został w ponie-

działek na Cmentarzu Zachod-
nim w Szczecinie. - Krzyśka po-
znałem  w trakcie przygotowań  
do pierwszych wolnych wyborów 
samorządowych- mówi DN Ma-
rek Słomski, w tamtych latach 
szef lokalnych struktur Solidar-
ności - przez ostanie kilkanaście 
lat spotykaliśmy  się często, ponie-
waż drukarnia Krzysztofa  i dru-
karnia Dom Judy współpracowa-
ły ze sobą. Krzysztof był przyzwo-
itym człowiekiem o wysokiej kul-
turze osobistej, dlatego też nigdy 
nie poróżniliśmy się z powodu tak 
przemijających spraw jak zabie-
ganie o klientów, konkurowanie 
czy tym podobne uwarunkowa-
nia tzw. rynku. Jak każdy drukarz 
był bardzo dokładny w tym, co ro-
bił.  Chętnie dzielił się także swoją 
wiedzą i doświadczeniem a miał 
się czym dzielić. Był elokwentny, 
dlatego zawsze było z nim o czym 
porozmawiać.  Będzie smutniej 
bez Krzysztofa. Niech Dobry Pan 
go przyjmie do grona swoich wy-
branych  – kończy prezes spółki  
Dom Judy, wydawcy Dziennika 
Nowogardzkiego.

Red.
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Jest gorzej niż myśleliśmy

To nawet nie miejsce do kąpieli, to dzika plaża 
W poprzednim wydaniu DN pisaliśmy, że nasza plaża nie jest kąpieliskiem w świetle przepisów. Teraz wyszło na jaw, że nie posiada nawet statusu „miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli” - jak poinformowano nas w goleniowskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Przypomnijmy, że na liście, jaka 
jest dostępna w wykazie Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Szczecinie, nowo-
gardzkiego kąpieliska nie ma. Na-
sza plaża miejska, nie posiada bo-
wiem statusu kąpieliska. Nie po-

siada obecnie jak się okazuje na 
chwilą obecną nawet statusu miej-
sca wykorzystywanego do kąpie-
li, bo gmina jak na razie nie wyko-
nała badania jakości wody, do cze-
go zobowiązują przepisy. Poinfor-
mowała nas o tym Julia Kuchciak, 

kierownik oddziału nadzoru sani-
tarnego w Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gole-
niowie. 

- Z informacji jakie otrzymałam 
od pracowników działu higieny ko-
munalnej wynika, że Nowogard nie 
składał wniosku, aby miejska pla-
ża została wpisana do rejestru ką-
pielisk. Gmina nie przekazała nam 
do tej pory również informacji o 
wynikach badań jakości wody, ja-
kie musi wykonać co najmniej 14 
dni przed rozpoczęciem sezonu, je-
śli chce zorganizować tam miejsce 
wykorzystywane do kąpieli – mówi 
J. Kuchciak z PSSE w Goleniowie. 

To oznacza nie mniej, nie wię-
cej, że nasze „kąpielisko” to w su-
mie nic innego jak dzika plaża, a 
sezon zaczyna się już w najbliższą 
sobotę (24.06). Przynajmniej od 
tego dnia na plaży miejskiej po-
winni już być ratownicy z firmy 
Romulus, która podobnie jak w la-
tach poprzednich, wygrała prze-

targ na obsługę ratowniczą. 
Nieujęcie plaży w oficjalnych re-

jestrach prowadzonych przez służ-
by sanitarno-epidemiologiczne, z 
punktu widzenia gminy, to oczy-
wiście wygodniejsze rozwiąza-
nie, choć wysoce ryzykowne pod 
względem bezpieczeństwa sani-
tarnego. Jak można się domyślać, 
plaża będąca kąpieliskiem, czy też 
miejscem wykorzystywanym do 
kąpieli, musi spełniać zaostrzo-
ne w tej kwestii kryteria. Chodzi 
głównie o częstotliwość wykony-
wania badań oceny jakości wody, 
w której mają się kąpać latem lu-
dzie. Ale jeśli nasza plaża nie jest 
ani jednym, ani drugim to w su-
mie gmina może w ogóle zigno-
rować te wymogi. Pozostaje nam 
wtedy liczyć na czujność urzęd-
ników PSSE w Goleniowie, którzy 
przecież doskonale wiedzą, jakie 
zagrożenia czyhają w naszym je-
ziorze. Już kilkakrotnie informo-
waliśmy o potokach fekaliów, ja-

kie spływały do jeziora po każdym 
nawet niedużym deszczu. Sytuacja 
ta powtarza się od lat, mimo, że z 
budżetu gminy wydano już grubą 
forsę na remont kanalizacji desz-
czowej, położonej wokół jeziora. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku, kiedy u kilkorga dzieci 
stwierdzono niepokojące wypry-
ski na skórze, wykonano badania 
jakości wody w akwenie i okazało 
się, że w pobranych próbach aż roi 
się od bakterii Escherichia coli, tej 
zwanej potocznie od swojego po-
chodzenia „bakterią kałową”. Na 
jakiś czas kąpieli w jeziorze urzę-
dowo zabroniono. Dopiero, kie-
dy występowanie bakterii spadło 
do mikrobiologicznego minimum 
określonego w przepisach sani-
tarnych, z kąpieli w jeziorze znów 
można było korzystać. Oczywiście 
kąpał się ten co chciał, bo wielu w 
obawie o swoje zdrowie, do wody 
wolało już więcej nie wchodzić. 

Marcin Simiński 

Gmina na razie jakością wody się nie przejmuje. Na razie zadbała o to, aby na plażę 
przywieźć tony żółtego piachu- będzie przynajmniej gdzie poleżeć, jak znów wpro-
wadzą zakaz kąpieli

Oświadczenia Majątkowe za 2016 rok cd. 

Ile zarabia kierownictwo gminy Osina
W dzisiejszym wydaniu DN, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2016 rok, publikujemy zeznania pracowników Urzędu Gminy Osina oraz 
kierowników jednostek podległych gminie. W ubiegłym tygodniu zestawiliśmy zarobki radnych z gminy Osina. Przypominamy, że radni oraz pracownicy sa-
morządowi wysokiego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach oraz o posiadanym majątku. 

Oprac: DŚ
Imię i na-
zwisko 

Oszczęd-
ności

Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty

Krzysztof 
Szwedo / Wójt 
gminy Osina

35 215,82 zł Mieszkanie o pow. 67,2 m2 o wartości 130 000 zł, działka 
ogrodowa o pow. 496 m2 o wartości 3 000 zł, Garaż o pow. 

17 m2 o wartości 5 000 zł

Ze stosunku pracy – 115 230,44 zł, 
dochody żony – 12 351 zł

Nissan Qashqai rok 
prod. 2011 o wartości 41 

000 zł

Nie dotyczy

Aneta Ki-
jowska – Gach 

/ Skarbnik
gminy Osina

65 000 zł, 
1 050 euro

Mieszkanie o pow. 67,81 m2 o wartości 100 000 zł, dział-
ka rolna o pow. 0,7015 ha o wartości 42 000 zł, działka rolna 
o pow. 0,2218 ha o wartości 16 000 zł, działka rolna o pow. 
0,51 ha o wartości 2 500 zł, działka rolna o pow. 0,0639 ha i 

działka rolna o pow. 0,0591 ha o wartości 14 930 zł

Ze stosunku pracy – 93 749,49 zł,
działalność3wykonywana osobiście 

– 2 352,37

Citroen C4 rok prod. 
2007

Nie dotyczy

Emilian
 Pisarek 

/ Sekretarz 
gminy Osina

Nie dotyczy Dom o pow. 165,94 m2 o wartości 328 000 zł, działka bu-
dowlana o pow. 333 m2 o wartości 10 000 zł, działka bu-

dowlana o pow. 639 m2 o wartości 25 000 zł

Ze stosunku pracy – 93 379,96 
zł,  wynagrodzenie żony ze stosun-

ku pracy w OPS w Nowogardzie – 70 
529,13 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny PKO 
BP S.A. - 138 727,20 zł, 

pożyczka hipoteczna PKO 
BP S.A. - 39 093,85 zł, po-

życzka hipoteczna PKO 
BP S.A. - 27 257,88 zł

Marcin Płu-
sa / kierownik 

Ośrodka Pomo-
cy Społecznej

 w Osinie

4 096 zł Mieszkanie o pow. 46,69 m2 o wartości 99 000 zł Ze stosunku pracy – 61 596,37 zł, 
umowy zlecenia – 114,18 zł

Volkswagen Passat rok 
prod. 2005 o wartości 17 
500 zł, Opel Corsa rok 
prod. 1998 o wartości 2 

500 zł

Nie dotyczy

Tatiana Ol-
bert / dyrektor 
Zespołu Szkół 
Publicznych 

w Osinie

8 000 zł Mieszkanie o pow. 48,66 m2 o wartości 159 000 zł,
mieszkanie o pow. 46,5 m2 (wynajem)

Z tytułu zatrudnienia – 102 022,70 
zł, z tytułu najmu ruchomości – 1 

400 zł

Renault Clio 3 1.2, 16V 
rok prod. 2007 o wartości 

14 000 zł, Mercedes A Kla-
sa 1.7 CDI rok prod. 2003 

o wartości 8 000 zł

Kredyt gotówkowy 
Bank PEKAO – 70 720,21 

zł, kredyt hipoteczny 
Bank Pekao – 126 907,63 
zł, pożyczka gotówkowa – 

44 000 zł
Krzysztof 

Górecki / kie-
rownik Gmin-
nej Biblioteki 

Publicznej
 w Osinie

3 614,32 zł Mieszkanie o pow. 67,81 m2 o wartości 80 000 zł Z tytułu zatrudnienia – 45 984,90 
zł, umowy zlecenia – 2 318,76 zł,

UG Osina – 240 zł,
Stowarzyszenie Szanse Bezdro-

ży Gmin Powiatu Goleniowskiego – 
3 000 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy
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Mieszkam w Raju na ziemi w Przepięk-
nym Apartamencie przy ul. Dąbrowsz-

czaków, obecnie nowa nazwa Pileckiego, 
to Firma Pro-Bud wybudowała dwa pięk-
ne Apartamenty. Jeden przepiękny duży 

jest przy ul. Racibora. W moim bloku 
sprzątają dokładnie Panie. Po raz kolejny 

dziękuję Firmie.
Witkowska Krystyna 

Serdeczne podzięko-
wania dla Wspaniałych 
Sąsiadów za osiem i pół 

roku, które mieszka-
łam wraz z synem. Miło 

będę wspominać 
lokatorka bloku 

przy ul. Racibora 1/1a 
Z szacunkiem, dzięku-

ję Witkowska Krystyna

Stowarzyszenie 
Bodzęcin Razem 

serdecznie dziękuje 
Ochotniczej Staży Po-
żarnej w Osinie oraz 
Węgorzy za udział 
w Dniu Dziecka 11 

czerwca w Bodzęcinie. 
Prezes 

Jerzy Salwa

Już dziś ostatnie pożegnanie 

Andrzej Kiszka – sól ziemi naszej
Dzwonią znajomi - zmarł Andrzej Kiszka. Przyjaciel nas wszystkich, którzy go odwiedzali. Siedział przy piecu i patrzył na nas z takim trochę pobłażli-
wym uśmiechem, jak rozmawialiśmy o nim, o wojnie, o Polsce, o wielu innych sprawach. On już odchodził, zanurzał się w sobie, w swoim postępującym 
zapominaniu, grzał przy piecu stare kości, słuchał gwaru i patrzył na krzątaninę wokół niego. Ten piec to była najważniejsza instytucja. Zapewne ważniej-
sza niż MON i ZUS. 

Dawał ciepło. Jak żona Mirosława, 
która karmiła go codziennie drwami. 
Później szła i rozpalała w kuchence. 
Buzowało pod fajerkami. Teraz zosta-
ła z pamięcią o nim. Będzie opowia-
dać za niego. Może też ktoś w końcu 
dostrzeże jej historię; o ciężkim życiu 
na wsi, wojnie, Niemcach, którzy za-
bili kilka osób z jej rodziny, o życiu 
z pierwszym mężem, Józefem Kisz-
ką, bratem Andrzeja, o najściach po-
dejrzanych typów z UB i SB, którzy 
wciąż wypytywali o ukrywającego się 
Andrzeja. Józef, pobity w śledztwie, 
umiera na serce mając zaledwie 36 
lat. Teraz Andrzej spocznie obok bra-
ta, na cmentarzu w Rogowie. 

Mirosława opowiada, jak pozna-
ła Andrzeja. Siedział wtedy w wię-
zieniu w Strzelcach Opolskich. Po 

śmierci Józefa pisali do siebie, w koń-
cu był szwagrem, choć mówili o nim 
„bandyta”. Gdy pierwszy raz pojecha-
ła w odwiedziny, nawet nie wiedzia-
ła, jak wygląda. Do dziś wzdryga się 
na wspomnienie trzasku otwieranych 
i zamykanych bram więzienia, brzęku 
kluczy, dudniącego stukotu kroków 
„klawiszy”. Staje ostatnia w kolej-
ce kobiet odwiedzających więźniów. 
Myśli sobie, że gdy wszystkie podej-
dą do swoich mężczyzn, zapewne zo-
stanie jeden, i to będzie on, Andrzej. 

Gdy opuszcza więzienie, po prawie 

dziesięciu latach, w 1971 roku, jest 
już po zamianie Gomułki na Gier-
ka, i po słynnym okrzyku „Pomoże-
cie? Pomożemy!”. Przypomina mi się 
piosenka „Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę”, którą zapewne Andrzej znał i 
nucił z kolegami, w ciemnych lasach, 
przy niezliczonych ogniskach, i ten 
wers: „Gdy nie wrócę niechaj wio-
sną, rolę moją sieje brat”. Po śmierci 
brata Józefa poślubia owdowiałą Mi-
rosławę z dwojgiem dzieci. We dwoje 
zawsze raźniej; „uparcie szeptać sło-
wa stare, jeść nasz gorzki chleb rozpa-
czy” (Herbert). No i jest piec, którego 
nigdy nie zamienią na grzejniki. Po 
takim życiu więcej nie trzeba. Wciąż 
na ścianie wisi „Ostatnia wieczerza”, 
stoi kilka starych mebli, wytarte dy-
wany, bardzo stare radio… Nowy jest 

tylko portret Andrzeja, narysowany 
ołówkiem kilka lat temu przez młodą 
dziewczynę. Rzeczy stają się zbędne, 
gdy się zrozumie, że nie zabierzemy 
ani jednej ze sobą w tę ostatnią drogę. 

Myślę o ludzkich wyborach. Gdy 
Andrzej Kiszka tuła się po lasach, 
toczy pojedynki i wymyka się no-
wej władzy „ludowej”, w tym samym 
czasie Jacek Kuroń zakłada czerwo-
ne harcerstwo, Tadeusz Mazowiecki 
pisze plugawe teksty na temat księ-
ży i Kościoła, a Wisława Szymborska 
wiersze pochwalne na cześć Stalina. 
Podobnie zachowuje się wiele póź-
niejszych „autorytetów” literackich, 
filmowych, politycznych. Gdy An-
drzej Kiszka siedzi w więzieniu, po-
noć powstaje w Polsce pierwsza de-
mokratyczna opozycja, choć jeszcze 
ta powojenna nie wyszła z więzień. A 
przecież oni są z tego samego, przed-
wojennego pokolenia. Wojna i dwie 
okupacje stawiają każdego przed wy-
borem. Każdy decyduje w swoim su-
mieniu. Jednak niektórzy zaprze-
czają, że sumienie istnieje. 

Andrzej Kiszka wybiera wolność. 
Ma w sobie coś z tradycji szlachec-
kiej i chłopskiej konfederatów bar-
skich; „Nigdy z królami nie bę-
dziem w aliansach, nigdy przed 
mocą nie ugniemy szyi” (Słowac-
ki). Nie był przecież żołnierzem z 

wyboru, był chłopem z Maziarni, z 
Lubelskiego, z siedmioma klasami. 
Ale kto ratował Polskę w 1920 roku, 
w wojnie z bolszewikami, kto zosta-
wiał domy i szedł na front w 1939? 
Tacy jak on, wolni i dumni Polacy. 
To sól ziemi naszej.

Andrzej Pityński, syn partyzan-
tów z oddziału, w którym walczył 
Kiszka, postawił w Bostonie naj-
piękniejszy pomnik polskim par-
tyzantom, a więc także Andrzejowi 
Kiszce. Myślę, że jego wypowiedź 
realnie opisuje to, przez co przeszli. 

- Kompozycja przedstawia pię-
ciu uzbrojonych jeźdźców w szy-
ku marszowym. Pięciu desperatów, 
którzy bardziej przypominają leśne 
widma i duchy, jak ludzi. Pięciu par-
tyzantów, sponiewieranych, śmier-
telnie zmęczonych, krwawiących w 
ciągłej walce, ucieczce, w potycz-
ce, jadących na swych słaniających 
się z wyczerpania, wychudłych ru-
makach, ze spuszczonymi głowami, 
z własnymi myślami o tragedii Oj-
czyzny.

Zbici razem, strzemię przy strze-
mieniu, jak wojenna maszyna, wie-
lonogi dragon, wlokący się w bólu 
po nocnych leśnych bezdrożach. 
I tylko ich konie z wyciągniętymi 
sztywno szyjami, które już nic nie 
widzą, ale tylko węszą jak wilki i ła-
pią w swoje rozwarte nozdrza wiatr 
wolności. To konie prowadzą ich 
przez labirynty zdrady, pogardy i 

zapomnienia do wolnej Polski.
Tragiczni w swojej samotnej wal-

ce bez szans na zwycięstwo, zdra-
dzeni przez świat, zapomniani przez 
Boga. Mimo to są pełni wewnętrz-
nej siły walki. Walki aż do zwycię-
stwa. Ich wyprostowane ułańskie 
sylwetki w siodłach, jakby przyku-
ci do swoich lanc gotowych w każ-
dym momencie do szarzy na wroga.

Tworzyłem ten pomnik z myślą 
o nich i o tych tysiącach najwalecz-
niejszych, najwierniejszych Synach 
Narodu Polskiego, którzy pierw-
si stawili czoła sowieckiej komu-
nie. Zdradzeni przez świat, zapo-
mniani przez Boga, z własnego wy-
boru w leśnych oddziałach: NOW, 
AK, NSZ, WIN, NZW, bili się boha-
tersko z NKWD, Armią Czerwoną 
i polskimi renegatami z UB, KBW, 
MO, ORMO, „utrwalaczami władzy 
ludowej”. Walczyli, bo nigdy nie po-
godzili sie z utratą Wolności. Ściga-
ni po lasach jak dzikie bestie, tor-
turowani w piwnicach UB, maltre-
towani z mściwą satysfakcją, mor-
dowani w katowniach MO, grze-
bani potajemnie nocami w niezna-
nych do dzisiaj grobach. To dla Nich 
stworzyłem ten Symbol Golgoty 
Polskich Bohaterów.

Andrzej Kiszka był Człowiekiem 
Wolności. Także mojej i waszej. Ta-
kim go zapamiętam. Panie, daj Mu 
odpoczynek, bo się natrudził. 

Kazimierz Rynkiewicz

Harmonogram uroczystości pogrzebowych
Uroczystości pogrzebowe, Msza św. pogrzebowa w inten-

cji śp. Pana Majora Andrzeja Kiszki, będzie sprawowana we 
wtorek 20.06.br., w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, o godz. 13.00. Eucharystii przewodniczył będzie 
J.E. Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński An-
drzej Dzięga. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi odprowa-

dzenie śp. Pana Majora Andrzeja Kiszki na miejsce Jego spo-
czynku, na cmentarzu w Rogowie (gmina Radowo Małe). 

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, swój 
udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Ministerstwa 

Obrony Narodowej. Andrzej Pityński Partyzanci w Bostonie

OGłOSZenie

Andrzej Kiszka z małżąnką Mirosławą
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Spotkanie z posłem Leszkiem Dobrzyńskim z PiS

Czujemy się jeszcze za słabi…
W minionym tygodniu, we wtorek 13 czerwca, w pizzerii „Fantazja”, odbyło się spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Leszkiem Dobrzyńskim. Zna-
ny, regionalny polityk komentował bieżące, głównie krajowe wydarzenia i odpowiadał na pytania mieszkańców. 

Oprócz L. Dobrzyńskiego w spo-
tkaniu z mieszkańcami miasta, 
głównie sympatykami tej partii, 
miał wziąć udział także poseł Mi-
chał Jach, ze Stargardu. Jednak wi-
zytę w Nowogardzie uniemożliwi-
ły mu ważne sprawy wagi państwo-
wej. 

Na spotkanie przybyło ok. 40 
osób. Prowadziła je Magdalena Za-
rębska – Kulesza, szefowa nowo-
gardzkiego koła PiS i zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty. Przez 
pierwszą część spotkania poseł L. 
Dobrzyński komentował bieżą-
ce wydarzenia polityczne. Odniósł 
się m.in. do ostatnich wydarzeń, 
jakie miały miejsce na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie. 
Podczas kolejnej miesięcznicy, do-
szło tam, jak wiadomo, do przepy-
chanek z osobami, które blokowa-
ły przejście marszu prowadzonego 
przez Jarosława Kaczyńskiego, pre-
zesa PiS. Interwencję podjęła po-
licja, a wszystkie krajowe media 

obiegła informacja o siłowym usu-
nięciu przez funkcjonariuszu Wła-
dysława Frasyniuka, dawnego dzia-
łacza „Solidarności”. 

-Wszyscy chcemy żyć w wolnym 
demokratycznym kraju, a to znaczy, 
że mamy prawo w sposób swobod-
ny i zorganizowany manifestować 
swoje poglądy, również na ulicach 
miasta. Jaka to byłaby wolność, 
skoro ktoś inny mógłby stanąć nam 
na drodze i próbować ograniczać te 
prawa- mówił L. Dobrzyński, ko-
mentując ostatnie wydarzenia z 
Warszawy. 

Polityk PiS tłumaczył też zgro-
madzonym, dlaczego konieczne 
było zdaniem reprezentowanego 
przez niego środowiska zaostrzenie 
przepisów dotyczących przebiegu 
wyborów, w tym m.in. wprowadze-
nia przezroczystych urn i możliwo-
ści instalacji kamer w lokalach wy-
borczych. 

-Nie ma czegoś takiego, jak za-
ufanie w trakcie wyborów. Nikt nie 

może tego zagwarantować. Dlate-
go w wielu krajach demokratycz-
nych takie rozwiązania są stosowa-
ne i nikogo to nie dziwi. Nawet na 
Ukrainie tak jest. U nas jednak wy-
wołuje to emocje, co jest dla mnie 
przyznam dość dziwne - mówił do 
mieszkańców Nowogardu, poseł L. 
Dobrzyński. 

W drugiej części spotkania 
umożliwiono zgromadzonym za-
dawanie pytań do posła PiS. Ludzie 
pytali m.in. o fermy norek, a tak-
że sprawę dwukadencyjności i pla-
ny likwidacji jednomandatowych 
okręgów wyborczych do rad gmin 
(JOW-y).  Poseł L. Dobrzyński nie 
krył, że w partii trwa nadal w tej 
sprawie dyskusja, a decyzja nie zo-
stała jeszcze ogłoszona. 

- Zdajemy sobie sprawę z koniecz-
ności wprowadzenia dwukadencyj-
ności. Jak państwo wiedzą są jed-
nak wątpliwości natury prawnej, 
czy nowa ordynacja wyborcza mia-
łaby obowiązywać tych wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miasta, któ-
rzy właśnie są w trakcie drugiej ka-
dencji? Po drugie, jako partia poli-
tyczna, czujemy się po prostu jesz-
cze na to za słabi… Dlatego na ra-
zie decyzja nie została ogłoszona, 
ale wszystko wskazuje na to, że w 
przyszłoroczne wybory odbędą się 
jeszcze według dotychczasowych 
zasad – przyznał poseł L. Dobrzyń-
ski, jakby nawołując do wytężonej 
walki politycznej w przyszłorocz-
nych wyborach do samorządu. 

Z sali padało też kilka pytań do-
tyczących sytuacji w regionie, m.in. 
w sprawie przyszłości Stoczni 

Szczecińskiej, czy konieczność re-
montu dróg w pasie nadmorskim, 
zwłaszcza, w pow. Gryfickim, bo 
i stamtąd przybyła jedna z miesz-
kanek, by wziąć udział w spotka-
niu z L. Dobrzyńskim. Mieszkań-
cy zwracali się także o wsparcie w 
sprawach, które uwierają lokalną 
społeczność. Poruszono temat wy-
dawania przez burmistrza biulety-
nu publicznego, który miast pełnić 
funkcję urzędowego informatora, 
wykorzystywany jest do walki poli-
tycznej i ataków na obywateli, ma-
jących odmienne zdanie od włoda-
rza miasta. Poseł przyznał, że pro-
blem istnieje i jest mu znany, ale jak 
na razie nie wyklarowano pomysłu, 
w jaki sposób go rozwiązać. 

Spotkanie trwało przeszło dwie 
godziny. Już po jego zakończeniu 
poseł Dobrzyński spotkał się z p. 
Grażyną Kornicką z Kikorzy, której 
komornik zlicytował mieszkanie za 
długi męża (pisaliśmy o tym przed 

trzema tygodniami), a gmina teraz 
odmawia przyznania lokalu socjal-
nego, i nie chce też wypłacić kobie-
cie zaległych alimentów. W spo-
tkaniu tym wzięła też udział peł-
nomocniczka kobiety, radca pra-
wa Agnieszka Warian. Poseł L. Do-
brzyński obiecał, że sprawą się zaj-
mie i podejmie odpowiednie kroki, 
by pomóc kobiecie w trudnej sytu-
acji. 

M. Zarębska-Kulesza zapowie-
działa, że podobne spotkania, jak 
to wtorkowe, będą się odbywały 
cyklicznie. 

Leszek Dobrzyński to poseł na 
Sejm trzech kadencji V, VII i obec-
nej – VIII. Został wybrany z okrę-
gu szczecińskiego (nr 41), w któ-
rego obszarze leży też nasza gmi-
na. W latach 2010-2014 sprawował 
także mandat radnego sejmiku wo-
jewództwa. Jest szefem PiS w na-
szym regionie.  

Marcin Simiński

Posesł L. Dobrzyński w trakcie rozmowy z radcą A. Warian, która reprezentuje 
mieszkankę Kikorzy, grożącej eksmisja na bruk. Rozmowie przysłuchuje się zaan-
gażowana w sprawę p. Renata Brejer z Wierzbięcina

W spotkaniu z posłem L. Dobrzyńskim wzięło udział ok. 40 osób

Pomodli się o bezpieczeństwo na wodzie 

Poświecenie jeziora 
Symboliczny akt poświęcenia naszego jeziora święconą wodą odbędzie się w dniu 24 czerw-
ca br., czyli w najbliższą sobotę, o godz. 19:00, w okolicy plaży miejskiej.

W tym dniu kościół katolicki 
będzie też obchodził wspomnie-
nie św. Jana Chrzciciela. Zgodnie 
z naszą tradycją jest to także data 
rozpoczęcia sezonu kąpielowego. 

Poświęcenia jeziora dokona 
ks. Robert Szyszko z parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP. Kapłan po-
modli się także o bezpieczeństwo 
wszystkich, którzy będą korzystać 
z akwenu w czasie sezonu. 

W imieniu ks. R. Szyszko za-
praszamy mieszkańców miasta, w 
tym głównie miłośników spędze-
nia czasu nad naszym jeziorem, 
do uczestnictwa w tym krótkim, 
sobotnim nabożeństwie. 

MS
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Trwają Misje Fatimskie w parafii św. R. Kalinowskiego 

Idźcie i głoście
W minioną niedzielę, 18 czerwca, w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego, rozpoczęły się Misje Fatimskie, którym towarzyszy hasło: „Idźcie i głoście”. Za-
planowane na cały tydzień wydarzenia nawiązują do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji dla wiernych nie tylko z terenu parafii przy-
gotowany jest bardzo ciekawy program liturgiczny. 

Każdy dzień misji, odbywa się 
pod konkretnym hasłem prze-
wodnim. W niedzielę, hasło to 
brzmiało: „Nie bójcie się. Jestem z 
nieba”. Tego dnia, każdej Mszy św., 
odprawianej zgodnie ze stałym 
porządkiem liturgicznym, towa-
rzyszyły kazania misyjne. Oprócz 
ks. kanonika Kazimierza Łukja-
niuka, proboszcza parafii oraz wi-
karych, głosili je ojcowie redemp-
toryści: O. Jerzy Krupa i O. Irene-
usz Homoncik, którzy pozostaną 
do końca trwania misji, czyli do 
najbliższej niedzieli. 

Wczoraj, tj. poniedziałek, pro-
gramowi misji towarzyszyło ha-
sło: „Niech ludzie nie obraża-
ją Boga grzechami”. W tym dniu 

o godz. 9:00, odprawiona zosta-
ła Msza św. z kazaniem stano-
wym dla rodziców. Po południu 
na Msze św. zaproszono dzieci i 
młodzież, a wieczorem cała para-
fia wzięła udział w Misyjnym Ape-
lu Maryjnym. Dzisiaj, tj. we wto-
rek, tematem przewodnim mi-
sji jest „pokuta”. W środę, oprócz 
Mszy św. o godz. 9:00, o godz. 
21:00 odbędzie się procesja z fi-
gurą MB Fatimskiej, dokoła ko-
ścioła. Ten dzień misji niesie za 
sobą apel: „Módlcie się, gdyż wie-
le dusz idzie do piekła”. Ciekawie 
zapowiadają się także ostatnie trzy 
dni misji. W piątek, o godz. 9:00 i 
19:00, odbędą się misyjne uroczy-
stość chrześcijańskie dla rodzin 

z odnowieniem ślubów małżeń-
skich. Na te Msze św. kapłani za-
praszają szczególnie całe rodziny z 
dziećmi. O godz. 11:00 odprawio-
na zostanie Msza św. dla chorych 
wraz z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia i modlitwą wsta-
wienniczą o uzdrowienie. Sobota, 
której będzie towarzyszyło hasło: 
„Maryja prowadzi cię do Boga”, to 
dzień, w którym wierni i misjona-
rze będą się modlili szczególnie za 
matki w stanie błogosławionym. Z 
tej okazji o godz. 11:30 odbędzie 
się misyjna uroczystość dla dzie-
ci: przedszkolaków; niemowla-
ków i właśnie kobiet spodziewają-
cych się potomstwa. Dzień ten za-
kończy się Apelem jasnogórskim 
z rozważaniem, o godz. 21:00.  W 
niedzielę natomiast o godz. 18:00, 
odbędzie się uroczysta Msza św. 
kończąca tydzień misyjny w para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskiego. 
Tego dnia, podczas każdej Mszy 
św. wierni wysłuchają także kazań 
misyjnych. 

Przy tekście publikujemy szcze-
gółowy program Misji Fatimskich, 
a w imieniu kapłanów sprawują-
cych na dzień posługę w koście-
le pw. św. Rafała Kalinowskiego i 
przybyłych na ten wyjątkowy ty-

dzień ojców redemptorystów, za-
praszamy wiernych do czynne-
go uczestnictwa w wydarzeniach 

zaplanowanych na ten szczególny 
czas. Naprawdę warto! 

MS

 Program Misji Fatimskich 
w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

18 – 25 czerwca 2017 r.  

„Idźcie i głoście”   ZAPROSZENIE 

Matko Boża Fatimska błogosław naszym Misjom Świętym 
 

NIEDZIELA  - 18 czerwca 
„Nie bójcie się. Jestem z Nieba” 
 
Msza święta z kazaniem misyjnym: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00 

PONIEDZIAŁEK - 19 czerwca 
„Niech ludzie nie obrażają Boga grzechami” 

9.00; 19.00 – Msza św. z kazaniem stanowym dla Rodziców 
16.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci 
18.00 –   Spotkanie misyjne dla młodzieży 
21.00 - Misyjny Apel maryjny (cała parafia) 

WTOREK - 20 czerwca 
„Pokuta, pokuta, pokuta”  Misyjna Uroczystość Pojednania 

9.00; 19.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich. 
21.00 - Misyjny Apel maryjny (cała parafia) 

ŚRODA - 21 czerwca 
„Módlcie się, gdyż wiele dusz idzie do piekła” 

9.00; 19.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich. 

21.00  Procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej; Różaniec (cała parafia) 

CZWARTEK   - 22 czerwca 
„Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię!” 

9.00; 19.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich. 
21.00  Misyjny Apel maryjny (cała parafia) 

PIĄTEK - 23 czerwca 
„Przyjmijcie Ciało i Krew Chrystusa” 
 
9.00; 19.00 - Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny 
z odnowieniem ślubów małżeńskich  (całymi rodzinami) 
11.00  Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem  sakramentu namaszczenia  
i modlitwą  wstawienniczą o uzdrowienie 
21.00 - Misyjny Apel w RODZINACH 

SOBOTA  - 24 czerwca 
„ Maryja  prowadzi cię do Boga” 

9.00 ; 19.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich z zaofiarowaniem parafii  
Matce Bożej Fatimskiej 
11.30   Misyjna uroczystość dla dzieci: przedszkolaków; niemowlaków i 
                 dla matek w stanie błogosławionym.  / bez Mszy św./ 
21.00  Misyjny Apel jasnogórski z rozważaniem. 

NIEDZIELA - 25 czerwca 
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” 

Msza święta z kazanie misyjnym: 7.30,9.00,11.00,12.30 
18.00  - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 
Msza święta dziękczynna za wiarę z kazaniem misyjnym 
(przychodzi  cała parafia) 

DZIEŃ SPOWIEDZI 
środa i czwartek 
8.00 - 10.00;      17.00 - 19.00 

Kościoły  Filialne 
Jarchlino - Niedziela 10.00; w tygodniu: o godz. 17.00 – Msza św.  z kazaniem misyjnym 

Kulice - Niedziela 9.00; w tygodniu  o godz. 17.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

Sąpolnica - Niedziela 10.00; od czwartku do soboty  
                   o godz. 18.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym 

Spowiedź św. w kościołach filialnych w czwartek i piątek 

Na Misje św. zapraszają: 
Ks. Proboszcz: Kazimierz Łukjaniuk wraz z wikariuszami, 
oraz misjonarze: O. Jerzy Krupa O. Ireneusz Homoncik 

Akt zawierzenia 
Matce Bożej Fatimskiej 

Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność dołączamy nasz 
głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. 
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się 
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić. Przyjmij 
z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w 
obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. 
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, 
co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, 
byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich 
ramionach: Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i 
rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie: prowadź nas wszystkich na drodze 
świętości. Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla 
wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych: wszystkich otocz Twoją 
ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. 
           Amen. 

Ojciec Jerzy Krupa w trakcie poniedziałkowej Mszy Świętej, na którą zaproszono dzieci

Uwaga!

Znaleziono 
klucze!

W piątek, 02.06. 2017r, na ulicy 
Warszawskiej, obok sklepu spo-
żywczego, znaleziono widocz-
ne na zdjęciu klucze. Właścicie-
la prosimy o odbiór kluczy w re-
dakcji DN, przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 7a.

Zaproszenie 

Spartakiada konna 
w Kościuszkach „na 
koplu”
W dniu 24 czerwca, w sobotę, w Kościuszkach odbędzie się 
spartakiada. W programie:

- jazda w terenie w poszukiwaniu kwiatu paproci 
- parkur- potęga skoków 
- tor przeszkód dla jeźdźców 
- rzut podkową
- przejażdżki dla dzieci i wiele innych atrakcji. 
Dla wszystkich darmowa grochówka! 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorzy 
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PiaSeK, PiaSeK PRZeSieWanY, ŻWiR, 
CZaRnOZieM, POSPÓłKa 

 ŻWiROWnia DłUGOłĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZeM DO KLienTa
ReKLaMa

Ciekawe wydarzenie w ii LO

Egzaminy certyfikacyjne w ramach Lokalnej Akademii CISCO
Dnia 5 i 7 czerwca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się egzaminy certyfikacyjne IT-Essentials w ramach działania Lokalnej Akademii CISCO. 
Do egzaminu przystąpiło 26 uczniów klasy II i 4 uczniów klasy III o profilu matematyczno-politechnicznym.

Certyfikat IT Essentials 
to międzynarodowy do-
kument potwierdzający 
umiejętności zawodowe. 
Certyfikat honorowany jest 
na całym świecie, potwier-
dza wysoki poziom wiedzy 
oraz znajomość rozwiązań 
technologicznych firmy Ci-
sco Systems. 

Certyfikat IT Essentials 

zapewnia:
Podwyższenie poziomu 

umiejętności z zakresu bu-
dowy i obsługi komputera,

Posiadanie kwalifikacji 
uznawanych na świecie,

Poprawę zawodowych 
perspektyw i mobilności,

Dostęp do materiałów i 
programów, m.in.:

CISCO VIRTUAL DESK-

TOP - Symulator kompute-
ra stacjonarnego;

CISCO VIRTUAL LAP-
TOP - Symulator kompute-
ra mobilnego;

CISCO PACKET TRA-
CER - Zaawansowane na-
rzędzie do budowy i symu-
lacji sieci komputerowych.

Najwyższy wynik z eg-
zaminu finałowego 96,7% 
oraz z całego kursu 98,3% 
zdobył uczeń klasy III Ma-
teusz Tamborski. Egzami-
ny odbywały się pod opieką 
certyfikowanego instrukto-
ra Lokalnej Akademii CI-
SCO p. Szymona Grygow-
skiego. Uroczyste wręcze-
nie certyfikatów odbędzie 
się 23 czerwca.

W roku szkolnym 
2017/2018 uczniowie II Li-
ceum Ogólnokształcące-
go będą mogli zdobyć do-
datkowy certyfikat Lokal-
nej Akademii CISCO w ra-
mach kursu CCNA Ro-
uting & Switching potwier-

dzającego specjalistycz-
ną wiedzę techniczną oraz 
umiejętności praktyczne w 
zakresie instalacji, okablo-
wania strukturalnego, kon-

figuracji i zarządzania śred-
niej wielkości sieciami tele-
informatycznymi i teleko-
munikacyjnymi. 

Szymon Grygowski
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Boże Ciało w nowogardzie -fotorelacja

Ulicami miasta przeszły procesje 
W czwartek, 15 czerwca, obchodziliśmy Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwane potocznie Bożym Ciałem. W ten dzień tłumy wiernych gromadziły się 
w kościołach, by wziąć udział w procesjach ulicami miasta. Poniżej fotorelacja z przebiegu Bożego Ciała w poszczególnych parafiach w naszym mieście. 

Podziękowania
Za pomoc przy ustawianiu i ozdabianiu 

ołtarza przy ul. Bohaterów Warszawy na 
tegoroczne Święto Bożego Ciała, p.p. Wi-

śniewski, Woźniak, Otomański, Tychoniec, 
Sterniak, Lipska oraz Redakcji Dziennika 

Nowogardzkiego za baner – serdeczne Bóg 
zapłać.

Składa Sudomierski z rodziną

Parafia Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny                     ( fot. R. Leszczyński)

Parafia Św. Rafała Kalinowskiego                          (fot. M. Sudomierski)

Parafia MB Fatimskiej
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na koniec pokonali ehrle

Dwa gole Kacpra Litwina
W ładnym stylu piłkarze Pomorzanina Nowogard zakończyli sezon 2016/2017. W sobotę 
(17 czerwca), o godzinie 16:00, podopieczni Zbigniewa Gumiennego rywalizowali w Do-
brej Szczecińskiej, z tamtejszym Ehrle. Nowogardzianie panowali na boisku rywali i pew-
nie odnieśli swoje 12 zwycięstwo w rozgrywkach. 

Ehrle Dobra Szczecińska – Pomorzanin Nowogard 1:3 (0:3)
Gole: Samobójcza (17’), Kacper Litwin (21’, 40’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Paweł Królik, Na-

tan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Michał Teodorczyk, Maciej Dobrowolski (c) , 
Dominik Wawrzyniak – Przemysław Bartlewski (Mateusz Toruński), Kacper Litwin.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
30. kolejka:
Iskierka Szczecin – Masovia Maszewo   5:1
Orzeł Łożnica – Promień Mosty    0:0
Mewa Resko – Odrzanka Radziszewo   3:1
Pomorzanin Krąpiel – Błękitni Trzygłów   1:2
Flota Świnoujście – Wicher Brojce   0:3
Zootechnik Kołbacz – Sparta Gryfice   1:7
Sarmata Dobra – Tanowia Tanowo   0:1
Ehrle Dobra Szcz. - Pomorzanin Nowogard  1:3
 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 30 80 146 28 26 2 2
2 Wicher Brojce 30 76 95 29 24 4 2
3 Mewa Resko 30 67 73 31 22 1 7
4 Masovia Maszewo 30 59 87 55 18 5 7
5 Sparta Gryfice 30 53 74 50 17 2 11
6 Błękitni Trzygłów 30 50 79 61 15 5 10
7 Iskierka Szczecin 30 49 90 43 14 7 9
8 Promień Mosty 30 46 68 70 14 4 12
9 Pomorzanin Nowogard 30 40 48 52 12 4 14
10 Ehrle Dobra Szczecińska 30 33 64 85 9 6 15
11 Sarmata Dobra 30 30 41 79 9 3 18
12 Orzeł Łożnica 30 26 38 76 8 2 20
13 Odrzanka Radziszewo 30 26 43 84 7 5 18
14 Tanowia Tanowo 30 21 51 96 5 6 19
15 Pomorzanin Krąpiel 30 17 32 118 5 2 23
16 Zootechnik Kołbacz 30 16 35 107 4 4 22

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard stanęli na wysokości zada-
nia i w ładnym stylu zakończy-
li rozgrywki w sezonie 2016/2017. 
W ostatniej 30. kolejce rozgrywek, 
podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego w minioną sobotę, o godzi-
nie 16:00, rywalizowali na bo-
isku w Dobrej Szczecińskiej. Za-
równo nowogardzianie, jak i pił-
karze Ehrle, nie mogli już popra-
wić swojej sytuacji w ligowej tabe-
li, pomimo tego, to goście z No-
wogardu bardziej chcieli zwy-
cięstwem zakończyć ten sezon. 
Pierwsza bramka padła w 17. mi-
nucie. Wówczas Natan Wnuczyń-
ski dośrodkował w środek pola 
karnego, gdzie piłkarzy Pomo-
rzanina próbujących oddać strzał 
uprzedził defensor Ehrle. Obroń-
ca gospodarzy uczynił to na tyle 
nieskutecznie, że po jego zagraniu 
głową piłka wpadła w samo okien-
ko bramki miejscowych. Nowo-
gardzianie poszli za ciosem i szyb-
ko zdobyli kolejne bramki. W 21. 
minucie gospodarze stracili pił-
kę przed polem karnym Pomo-
rzanina. Po kilku podaniach fut-
bolówka trafiła na prawe skrzydło 
do Pawła Królika, który podholo-
wał piłkę w pobliże pola karnego, 
ładnie zacentrował do Kacpra Li-

twina, któremu pozostało skiero-
wać futbolówkę do bramki Ehrle. 
W 40. minucie Pomorzanin roze-
grał niemal kopię akcji, po której 
padł drugi gol. Znów podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego przeję-
li piłkę przed własnym polem kar-
nym, „rozklepali” rywali w środku 
pola, a oskrzydlającą akcję prze-
prowadził Paweł Królik. Obrońca 
Pomorzanina ponownie idealnie 
dośrodkował w pole karne, gdzie 
Kacper Litwin powtórzył swój wy-
czyn sprzed kilkunastu minut i 
skierował futbolówkę do bram-
ki rywali. Po zmianie stron gra się 
uspokoiła, ze względu na to, że no-
wogardzianie już w pierwszych 45. 
minutach rozstrzygnęli losy tego 
spotkania. Ehrle ambitnie walczy-
ło o gola honorowego i gospoda-
rze dopięli swego w 73. minucie. 
Wówczas po rzucie rożnym nie-
pilnowany zawodnik gospodarzy 
skierował piłkę do bramki strze-
żonej przez Kornela Pękalę. Wię-
cej goli nie padło, choć gospoda-
rze w końcówce meczu mieli wy-
borną okazję do zdobycia bramki 
kontaktowej. Marcin Skórniewski 
sfaulował w polu karnym napast-
nika z Dobrej Szczecińskiej, a sę-
dzia podyktował jedenastkę. Bar-
dzo ładnie między słupkami spi-

sał się Kornel Pękala, który wy-
czuł intencję strzelca i wyłapał 
strzał z 11 metrów. Po ostatnim 
gwizdku sędziego na uraz uskar-
żał się Gracjan Wnuczyński, który 
jak się okazało, przez niemal cały 
mecz biegał z kontuzją, która te-
raz najprawdopodobniej na mie-
siąc wykluczy go z treningów. Po-
mimo średniego sezonu w wyko-
naniu Pomorzanina, zwycięstwo 
na koniec rozgrywek jest miłym 
akcentem. Był to 12 wygrany mecz 
Pomorzanina, który w 30. kolej-
kach zgromadził 40 punktów i za-
kończył rozgrywki na 9. miejscu. 
Warto jeszcze wspomnieć o wy-
niku z innego spotkania. W me-
czu na szczycie, Flota Świnouj-
ście nieoczekiwanie przegrała 
przed własną publicznością z Wi-
chrem Brojce 0:3. Dodajmy, że z 
regionalną okręgówką pożegnały 
się zespoły Zootechniku Kołbacz, 
Pomorzanina Krąpiel oraz Tano-
wii Tanowo. Najprawdopodobniej 
grono to zostanie poszerzone jesz-
cze o zespół Odrzanki Radziszewo 
– zależy to od rozstrzygnięć w roz-
grywkach na wyższym szczeblu. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników 30. kolejki oraz ta-
belę sezonu 2016/2017. 

KR Kornel Pękala w sobotnim meczu zaprezentował się z bardzo dobrej strony, m.in. 
broniąc rzut karny

nietypowa akcja charytatywna

W góry dla Emila
W drugiej połowie sierpnia, 9 osobowa grupa wybierze się na południe Polski, aby w 10 dni wspiąć się na pięć sztandaro-
wych gór: Śnieżkę, Śnieżnik, Babią Górę, Tarnicę i Rysy. Wszystko po to, aby wspomóc leczenie 7- letniego Emila Kaza-
nowskiego z Goleniowa.

Siedmioletni Emil w lutym 
usłyszał diagnozę: złośliwy no-
wotwór mózgu – rdzeniak za-
rodkowy z przerzutami do krę-
gosłupa. Leczenie a także póź-
niejsza rehabilitacja wyma-
ga sporych nakładów finanso-
wych. Dlatego grupa wolonta-
riuszy podjęła nietypową akcję 
charytatywną, która ma na celu 
wsparcie leczenia Emila. Wraz 
z wolontariuszami w wędrów-
kę po górach udadzą się żołnie-
rze z 3 Batalionu Logistycznego 
Ziemi Goleniowskiej. Całą ak-
cję objęła patronatem 1 Pomor-

ska Brygada Logistyczna z Byd-
goszczy.

Podczas wędrówki po szla-
kach grupa wolontariuszy bę-
dzie apelować o pomoc w zbiór-
ce pieniędzy na leczenie, a tym 
samym przybliżać problem 
chłopca. Będą rozdawać ulot-
ki z informacją o Emilu wraz z 
numerem konta, na które moż-
na wpłacać pieniążki. Na każ-
dym szczycie zostawią też fla-
gi Polski wraz z tabliczką infor-
macyjną, na której będzie wyja-
śnione, kto, po co i dla kogo zro-
bił tę akcję.

I nowogardzcy przedsiębiorcy 
wspomogą wolontariuszy. Fir-
ma Kamaro, zajmująca się mię-
dzy innymi montażem i serwi-
sem klimatyzacji, została jed-
nym z głównych partnerów 
przedsięwzięcia.

Organizatorzy akcji mają na-
dzieję, że uda im się w znacz-
nym stopniu wspomóc leczenie 
Emila. Więcej informacji moż-
na uzyskać na facebookowym 
profilu pod nazwą „Korona Gór 
Polski dla Emilka”.

Jeżeli ktoś z Nowogardu chciał-
by wesprzeć leczenie chłopca, po-

dajemy numer konta, na które 
można przekazywać pieniądze:

Fundacja Słoneczko: 
EMIL KAZANOWSKI 1093/K
89 8944 0003 0000 2088 2000 

0010
KRS 0000186434 

DŚ
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R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Juniorzy kończą na 6. miejscu
W środę (14 czerwca), o godzinie 16:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard rozgrywali swój 
ostatni mecz w sezonie 2016/2017. Mecz odbył się w Barlinku, a rywalami byli walczący o 2. 
miejsce w ligowej tabeli, piłkarze SCRS. Niestety podopieczni Pawła Błaszczyka nie zdołali 
wywalczyć choćby jednego punktu i ostatecznie zakończyli rozgrywki dopiero na 6. miejscu. 

SCRS Barlinek – Pomorzanin Nowogard 5:1 (2:1)
Gol: Przemysław Bartlewski (18’)
Skład: Kornel Pękala – Mateusz Lasocki, Michał Teodorczyk, Mateusz Woj-

tyniak, Bartłomiej Kozieł (c) – Maciej Podbiegło, Adrian Zając, Mateusz To-
ruński, Jakub Jarecki (Radosław Masalski) – Przemysław Bartlewski, Kacper Litwin.

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
22. kolejka:
Światowid Łobez – Ina Goleniów   4:2
Energetyk Gryfino – Unia Dolice   7:1
SALOS II Szczecin – Zorza Dobrzany  3:0 (walkower)
Kluczevia Stargard – Sparta Gryfice  9:1
SCRS Barlinek – Pomorzanin Nowogard  5:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 20 60 164 7 20 0 0
2 SCRS Barlinek 20 37 50 39 12 1 7
3 Ina Goleniów 20 35 76 50 11 2 7
4 Kluczevia Stargard 20 33 41 49 9 6 5
5 Odra Chojna 20 31 56 51 9 4 7
6 Pomorzanin Nowogard 20 30 47 55 10 0 10
7 Sparta Gryfice 20 26 41 67 8 2 10
8 Światowid 63 Łobez 20 24 44 54 7 3 10
9 Energetyk Gryfino 20 23 33 50 6 5 9
10 Zorza Dobrzany 20 11 20 62 3 2 15
11 Unia Dolice 20 7 21 109 2 1 17

Nie tak miał wyglądać finisz roz-
grywek drużyny juniorów. Zespół z 
Nowogardu po bardzo dobrym star-
cie jesienią, rozgrywek wiosennych 
nie może uznać za udany okres. Pił-
karze Pomorzanina w Barlinku mo-
gli wywalczyć 4. miejsce w ligowej 
tabeli w przypadku zwycięstwa, lub 
5. miejsce, gdyby mecz zakończył się 
remisem. Gospodarze musieli wy-
grać, aby awansować na pozycję wi-
celiderów. Bardziej na zwycięstwie 
zależało piłkarzom SCRS-u, którzy 
już w 4. minucie objęli prowadze-
nie. Bramka padła po idealnym do-
środkowaniu z rzutu rożnego, a wo-
bec precyzyjnego strzału, Kornel 
Pękala był bezradny. Zanim pod-
opieczni Pawła Błaszczyka otrząsnę-
li się po stracie gola, w 12. minucie 
było już 2:0. Tym razem gospoda-
rze przeprowadzili oskrzydlającą ak-
cję, pomocnik z Barlinka dośrodko-
wał na 8 metr, gdzie napastnik miej-
scowych nie dał szans bramkarzo-
wi Pomorzanina. Nowogardzianie 
nie spuścili głów i zaczęli walczyć 

o gola kontaktowego. W 18. minu-
cie goście dopięli swego. Rzut wol-
ny z około 20 metrów wykonywał 
Mateusz Lasocki, który wypatrzył w 
polu karnym Przemysława Bartlew-
skiego. Dokładne dośrodkowanie 
Bartlewski zamienił na celny strzał i 
pierwsza część spotkania zakończy-
ła się prowadzeniem gospodarzy 2:1. 
Po zmianie stron podopieczni Paw-
ła Błaszczyka mogli objąć prowadze-
nie – lub choćby doprowadzić do re-
misu, jednak dwukrotnie w sytuacji 
sam na sam pomylił się Kacper Li-
twin. Te niewykorzystane sytuacje 
zemściły się w 67. minucie. Wów-
czas po sporym zamieszaniu w polu 
karnym Pomorzanina, przypadko-
wą bramkę zdobył piłkarz gospoda-
rzy. Na domiar złego piłkarze z No-
wogardu o wyrównanie walczyli w 
dziesiątkę, gdyż Paweł Błaszczyk nie 
miał już zmienników, a Kacper Li-
twin nabawił się urazu. Barlinek wy-
korzystał tę sytuację i po bramkach 
z 89. i 90. minuty podwyższył roz-
miary zwycięstwa do 5:1. Tym sa-

mym nowogardzianie przegrali swój 
10 mecz w sezonie. Dodajmy, że Po-
morzanin w tych rozgrywkach wy-
grał 10 spotkań i ani razu nie zre-
misował. Wywalczone 30 punktów 
wystarczyły jednak tylko do zajęcia 
6. miejsca w tabeli. Z pewnością nie 
jest to wynik, który może cieszyć no-
wogardzkich kibiców, tym bardziej, 
że juniorzy Pomorzanina jesienią 
mieli naprawdę bardzo ładny start 
rozgrywek, gdy seryjnie wygrywa-
li kolejne spotkania. Z czasem jed-

Od początku tego sezonu zespół juniorów przeszedł duże zmiany, zarówno jeśli chodzi o trenerów, jak i kadrę zawodników

Starty nowogardzian w półmaratonach

Biegali w Grodzisku i Wrocławiu
Nowogardzcy biegacze mają za sobą kolejne starty w zawodach wchodzących w skład cyklu „Korony Półmaratonów”. Pod-
czas biegów organizowanych w Grodzisku Wielkopolskim oraz we Wrocławiu, startowało w sumie kilkanaście tysięcy mi-
łośników biegania z całej Polski. Nie zabrakło oczywiście reprezentantów Nowogardu, którzy osiągali przyzwoite wyniki.   

W tym roku na arenach półmara-
tonów w całej Polsce odbywa się cykl 
startów, które wliczają się w „Koronę 
Półmaratonów”. Podczas startów tra-
dycyjnie nie brakuje reprezentantów 
Nowogardu.  W weekend przed ty-
godniem nasi reprezentanci rywali-
zowali w Grodzisku Wielkopolskim, 

w zawodach pod nazwą: XI Hun-
ters Grodziski Półmaraton „Słowa-
ka”. W tym biegu wystartowało w su-
mie 2 500 osób z całej Polski. Zainte-
resowanie tym biegiem było ogrom-
ne, o czym świadczy choćby fakt, że 
wszystkie pakiety startowe rozeszły 
się w niespełna 24 godziny. Najlep-

szy czas w Grodzisku Wielkopolskim 
uzyskał Michał Dawidowski, który 
trasę półmaratonu przebiegł z wyni-
kiem 01:53:06. Wynik poniżej dwóch 
godzin uzyskała również Karolina 
Kubicka, która zakończyła swój start 
z czasem 01:59:25. Dokładnie dwie 
godziny na trasie półmaratonu spę-
dziła Ewelina Paradowska. Przyzwo-
ite wyniki osiągnęły również Mag-
dalena Dawidowska – 02:13:29 oraz 
Ewelina Kujawa – 02:29:59. Z kolei 
w miniony weekend biegacze z No-
wogardu startowali już we Wrocła-
wiu. Był to wyjątkowy wyścig, gdyż 
odbył się w nocy. Rywalizacja rozpo-
częła się o godzinie 22:00. Aż 12 ty-
sięcy osób stanęło na starcie, a późna 
pora pozwoliła wszystkim zawodni-
kom zwiedzać to piękne miasto pod-
czas biegu pod osłoną nocy. Dodat-
kowym walorem była wyjątkowa tra-
sa, która prowadziła przez niewyobra-
żalną ilość mostów. We Wrocławiu 
najszybsza była Ewelina Paradowska, 
która zakończyła swoją rywalizację z 
czasem 01:55:26. Drugi najlepszy wy-

nik spośród nowogardzian osiągnął 
Michał Dawidowski, który zakończył 
swój start z czasem 02:01:14. Z kolei 
Karolina Kubicka na pokonanie wro-
cławskiego półmaratonu potrzebo-
wała czasu 02:04:20. Z bardzo ładnej 
strony zaprezentowała się Joanna Ko-
walczyk, dla której wrocławski pół-
maraton był debiutem w tego typu ry-
walizacji. Joanna Kowalczyk zakoń-
czyła swój bieg z wynikiem 02:08:32. 
Na brawa zasługują również Ewelina 
Kujawa oraz Magdalena Dawidow-
ska. Pierwsza z pań uzyskała wynik 
02:10:54, natomiast druga z naszych 
reprezentantek 02:14:28. Dodajmy, że 
aby zdobyć „Koronę Półmaratonów”, 
należy ukończyć bieg w pięciu tego 
typu imprezach. Jak dotąd w czterech 
startach walczyła Ewelina Paradow-
ska, Ewelina Kujawa, Magdalena Da-
widowska oraz Karolina Kubicka. Te-
raz panie przygotowują się do swo-
jego piątego startu z tego cyklu, któ-
ry odbędzie się 3 września w Pile. Z 
kolei Michał Dawidowski ma na kon-
cie trzy biegi w półmaratonach, zatem 

nak regularnie osłabiany zespół ju-
niorów (najlepsi piłkarze trafiali do 
seniorskiej drużyny), notował kolej-
ne porażki, spadając w ligowej tabe-

li... Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników ostatniej kolejki oraz 
tabelę sezonu 2016/2017. 

KR 

Karolina Kubicka zaprezentowała się 
z dobrej strony zarówno w Grodzisku 
Wlkp., jak i we Wrocławiu

Od lewej - Joanna Kowalczyk, Ewelina Kujawa, Magdalena Dawidowska, Michał 
Dawidowski, Ewelina Paradowska

aby zdobyć „Koronę” przed nim jesz-
cze dwa starty. Nowogardzianin pla-
nuje wystartować w Gnieźnie, a na-
stępnie dołączyć do zawodniczek z 
Nowogardu podczas półmaratonu w 
Pile.  Naszym reprezentantom życzy-
my udanych startów podczas zbliża-
jących się półmaratonów. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wspomnienia z Veles w Macedonii
W dniu 20 maja 2017 r. 15 uczniów ZSP w Nowogardzie z dwiema opiekunkami Panią Alicją Mi-
kołajewską i Jowitą Pawlak wyjechało na wymianę do szkoły partnerskiej w Veles w  Macedonii.

Na lotnisku przywitano 
nas bardzo ciepło kwiatami 
i uśmiechem, po czym uda-
liśmy się z lotniska w Sko-
pje do miejsca zakwatero-
wania, czyli internatu przy 
szkole SSOU Kole Nedel-
kovski w Veles. 

Cała wymiana była do-
kładnie zaplanowana i każ-
dego dnia mieliśmy za-
pewnioną opiekę młodzie-
ży szkolnej oraz nauczycie-
li. Cały pobyt trwał od 20 
maja do 27 maja 2017 roku. 

Kolejnego dnia tzn. 21 
maja pojechaliśmy na 
wspólny piknik nad jezio-
rem Mladost, gdzie wraz z 
nauczycielami i młodzieżą 
uczestniczyliśmy w grach 
zespołowych, pływaniu 
pontonem oraz zażywali-
śmy kąpieli w jeziorze. Ca-
łodzienny pobyt nad jezio-
rem zakończył się wspól-
nym grillowaniem. W po-
niedziałek 21 maja zwie-
dzaliśmy miasto, w którym 
mieści się szkoła, czyli Ve-
les oraz byliśmy na oficjal-
nym spotkaniu u Burmi-
strza. Kolejny dzień spę-
dziliśmy w stolicy Mace-
donii, czyli Skopje podzi-
wialiśmy uroki przepięk-
nego rynku i wielu mo-
stów. Następnie udaliśmy 
się na górę Wodno (wyso-
kość 1066 m n.p.m.) oraz w 
drodze powrotnej do Mace-
dońskiego Sieła tzn. Skan-
senu budowli tradycyjnych 

chat macedońskich. W śro-
dę wyjechaliśmy na dwu-
dniową wycieczkę nad 
Ochryd. Po drodze zatrzy-
maliśmy się w mieście Bi-
tola, gdzie znajduje się uni-
wersytet oraz górskie trasy 
narciarskie. W Ochrydzie 
zwiedzaliśmy przepięk-
ne miejsca - jezioro, zato-
kę kości, święty Nahum, a 
także płynęliśmy łódkami 
po jeziorze powstającym 
z wody wypływającej ze 
źródeł. W piątek tj. 26.05. 
2017 cały dzień spędzili-
śmy w szkole obserwując 
zajęcia uczniów oraz bra-
liśmy udział w zawodach 
sportowych w piłkę nożną, 
ręczną i koszykówkę. 

Wieczorem zostaliśmy 
zaproszeni na uroczystą ko-
lację pożegnalną, na któ-
rej wręczono nam upomin-
ki z emblematami Veles. W 
sobotę o godz. 10.00 uda-
liśmy się na lotnisko i w 
drogę powrotną do Nowo-
gardu. Cały pobyt był peł-
ny atrakcji, które zapewnili 
nam nauczyciele wspaniale 
organizując nam czas wraz 
z młodzieżą zaangażowa-
ną w wymianę uczniowską. 
Wszyscy wróciliśmy bar-
dzo zadowoleni z nowymi 
znajomościami, a w szcze-
gólności ze wspomnienia-
mi prześlicznych i zachwy-
cających miejsc. Bardzo 
chętnie wybralibyśmy się 
ponownie w taką podróż. 

U burmistrza Veles 

Na lotnisku 

Piknik 

 Zawody sportowe 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKłaD JaZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BeZ KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;

Strona 1 z 4

aTeRiMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.



Nr 46 (2575)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGłO SZe nia drob ne

ReKLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nieRUCHOMOŚCi

•	 KReDYTY MieSZKaniOWe  GMK FI-
NANSE, oferta wielu banków w jed-
nym miejscu. Adres: Nowogard, 700 
Lecia 15, I piętro nad apteką, tel.: 662 
315 470.

• OKAZJA. Sprzedam działkę pod bu-
dowę 10 arów za szkołą podstawową 
nr 3. 534 991 778

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 najlepsze ceny w nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nym Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 
668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona 
przy lesie. 660 206 833 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
stadionie. 695 400 600

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	 Nowo-
gardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 
300 mkw. z ogrodem 2500 mkw. Tel. 
782 706 856

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	 Nowo-
gardu 46m2. Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam	działkę	6348	m2 w Nowo-
gardzie w pobliżu centrum.Tel. 730-
096-281

•	 Sprzedam	mieszkanie	w	Wierzbięci-
nie 66.3 m2	bezczynszowe,	docieplo-
ne	+	garaż.	669	716		872

• Sprzedam pół domku parter z garażem 
ogródkiem w Nowogardzie lub zamie-
nię na 2 pokoje do 1 piętra. Tel 517 
847 782 

• Do wynajęcia lokal pod działalność o 
pow. 100m2 w Nowogardzie. 605 336 
228 

• Wynajmę firmie 8 miejsc noclego-
wych. Tel. 609 245 816 

• Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

• Sprzedam ziemię rolną 4ha, działka nr 
183 GRABIN. 731 026 406 

• Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa, 
100 zł. 882 182 143

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzy pokoje, II piętro, 58m2. ul. Boha-
terów Warszawy 105. 609 065 743 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV pię-
tro, Nowogard. 724 171 708

• Zamienię mieszkanie własnościowe, 
67m2 na dwa pokoje do I piętra. 91 39 
73664 

• Do wynajęcia 4 noclegi (dla 4 osób) 
pełne wyposażenie łazienki i kuchni, 
oddzielne wejście. 505 307 438 

• Mieszkanie wynajmę - Nowogard 
-українська - 4 osoby - 650 zł/osoba. 
Od sierpnia.Tel. 503-100-277

• Kawalerka do wynajęcia. 889 215 737 
• Do wynajęcia kawalerka od 01.07.17r., 

900 zł + opłaty, umeblowane. Kaucja 
za 2 m-ce. 666 128 274 

• Nowogard, ul. Asnyka – działki pod 
zabudowę ok. 1000m2 cena od 55 zł/
m2. Tel. 501 307 666

• Nowogard 5 km. Pięknie położona 
posiadłość na uboczu wsi – dworek 
280m2 działka 7 ha stawy rybne, las. 
Okazja, 670 tys. Tel. 502 103 432 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w 
Ostrzycy. Tel 607 646 760 

• Kupię 2 pokoje (może być do remon-
tu). 663 695 260 

• Do wynajęcia pomieszczenie na dzia-
łalność gospodarczą 100 m2, I piętro,  
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

MOTORYZaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, 
motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  887 315 312 

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i 
chłodnicę do lublina. Tel. 88 73 15 312

• Sprzedam rover 216 si rok produkcji 
97 poj. 1.6 Tel. 573 367 648 

• Sprzedam Focusa rok produkcji 1999. 
Stan bardzo dobry. Cena 3500 (do ne-
gocjacji, ważne ubezpieczenie i prze-
gląd)   Tel. 723 195 168 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam zboże pszenice, jęczmień. 
91 39 18 307 

• Mercedes 190 E rok produkcji 91 poj. 
1.8 + opony zimowe z felgami prze-
gląd techniczny do 01.09.17r. 605 548 
121 

• Felgi aluminiowe Jeep Grand szero-
ki, 4 sztuki, 18 cal, 5x127 Sprzedam. 
Cena 2800 zł. 781 902 384 

ROLniCTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, 

denar. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym 
stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. 
Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – 
blaszak kompletna, opony 1200 x18. 
500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

•	 Orkę, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam łubin. 608 013 995

• Koszenie łąk , mulczowanie, belowa-
nia siana-słomę, zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siew agregatem. 508 404 704 

• Koszenie łąk, belowanie, presowanie 
w kostkę. Tel. 781 744 340 

•	 Sprzedam nioski Leghorn zielono-
nóżka	i	papużki	faliste.	660	970	408,	
795 970 408 

• Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 911 
886 

•  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 633 
244 

•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	 miody	
leśne.	Tel.503-58-222

• Sprzedam prosiaki. 518 639 390 
• Sprzedam rozdrabniacz Bąk z silni-

kiem 7,5 kw, 1100 zł. Tel. 667 146 812 

 USłUGi

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DY-
WANÓW,	 WYKŁADZIN,	 TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ	 /	 POŚCIELI	 WEŁ-
NIANEJ	 /	 LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604	373	143	,	794	229	083.

•	 MOnTaŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FiRMa USłUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Usługi	 księgowe	 tanio	 i	 rzetelnie.	
Tel. 726 601 608 

•	 Kapitał	 początkowy,	 deklaracje	
VAT i rozliczenia PIT. 726 601 608 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 
268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi	koparko-ładowarką.	669	123	
127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

•	 Wykonam	 pracę	 remontowe.	 691	
430 490 

• Zlecę wykonanie dachu. 512 013 258
•	 Transport	 bus	 plandeka.	 601	 544	

530
•	 KORePeTYCJe Z MaTeMaTYKi 

DLa LiCeaLiSTÓW i STUDenTÓW-
PROFeSJOnaLne PRZYGOTOWa-
nie DO ZaLiCZeŃ eGZaMinÓW 
POPRaW MaTeMaTYKa WYŻSZa 
W PełnYM ZaKReSie – ZDaWaL-
nOŚC 100 % kontakt: tel. 600 924 
128 email: iwonand1@wp.pl

• Opieka nad dzieckiem. 505 793 003 
•	 Godzinowa	 pomoc	 osobom	 star-
szym:	robienie	zakupów,	sprzątanie,	
opieka higieniczna. 796 061 284 

•	 Naprawa skuterów, motocykli, qa-
dów. Najlepsze ceny w regionie. 
Zwiększenie pojemności silnika, cał-
kowite remonty i instalacje elektro-
niczne. Dzwonić po godz. 15.00 pod 
nr 607 461 362 

•	 Mycie okien i sporzątanie mieszkań 
oraz mycie pomników. 783 405 044 

•	 Wykonam remont glazura, regipsy. 
Tel. 728 801 246 

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiecki	
komunikatywny,	 zarobki	 netto	 do	
1500	 euro/mies.,	wyjazdy	 od	 zaraz,	
sprawdzone	oferty,	legalnie	737	451	
825,	737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Trans-
port krajowy. Tel. 509-740-304

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Lewiatan na 1/2 etatu, 
ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 91 39 21 
373 ,502 239 619

• Zatrudnię kierowcę C+E praca na 
miejscu. Tel. 783 678 674 

• Zatrudnię murarza i dwóch pomocni-
ków. Tel. 508 290 657

• Zatrudnię do dorywczego sprzątania 
domu. 603 688 266

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368 

•	 Masz	prawo	jazdy	kat.	B,	jesteś	dys-
pozycyjny	w	weekendy,	chcesz	sobie	
dorobić,	zadzwoń.	Tel.	604	960	226

•	 Zatrudnię	kelnerkę	do	pizzeri	Fan-
tazja.	Tel	509	411	799,	91	39	20	750

• Praca dorywcza/sezonowa z dziećmi 
dla pełnoletnich kobiet z Nowogardu 
i okolic. 731 473 701 ( dzwonić: godz. 
10-14) 

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 przy	 docieple-
niach	 na	 umowę	 o	 pracę	 oraz	 po-
mocnika. 785 931 513 

• SKLEP MEBLOWY KWADRAT 
MEBLE W NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. WYMAGA-
NE PRAWOJAZDY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁADAC   W 
SKLEPIE MEBLOWYM KWADRATME-
BLE UL. ARMII KRAJOWEJ 49 NOWO-
GARD.

• Firma Vectra S.A zatrudni przedsta-
wicieli handlowych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

• Zatrudnię barmankę na umowę. 693 
521211

• Malarz pokojowy potrzebny od zaraz. 
600 155 342 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę drobiu (gm.Osina) 511 731 352 

• Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwo-
żenia posiłków. Mile widziani emery-
ci i renciści. Tel. 604 103 158 

• Przyjmę do ogrodzeń słupki, drut. Tel. 
607 654 692 

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnie pracownika przy remontach 
mieszkań odpowiedzialnego, chęt-
nie młodego bez doświadczenia praca 
poza Nowogardem. Tel. 797382 076 

• Hotel Restauracja Przystań zatrudni 
kucharza – pełen etat, dobre warunki 
finansowe. 91 39 20 221 

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-
716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wla-
snym palnikiem gazowym stojace 
130 litr.z niemiec malo uzywane po 
przegladzie serwisowym sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne zaplon iskrowy-elek-
troniczny wysoka jakosc niemiecka-
,do domku,domu wielorodzinnego-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRna Linia Mi KRO BU SO Wa SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO Man BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłaD JaZDY BU SÓW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOGaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej,sklepu po przegladzie serwisowym 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2199 zł. TV Thomson Aqua 14” - 99 zł. 
Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-005-
554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 
600 182 682 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim 
dla manicurzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych 
oraz iglaki tuje, szmaragd wys. 80 cm 
10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + 
siatka. Cena do uzgodnienia. 733 794 989

• Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, 
stan jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 
502 385 935

• Sprzedam komplet mebli młodzieżowych 
cena do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

• Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

• Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 200 
zł. 697 999578 

• Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowo-
dem długowłosy, ładnie wybarwiony, czuj-
ny. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 777 
531  

• Stare samochody, motocykle, motorowe-
ry, rowery, części, literaturę kupię. 600 
182 682 

• Sprzedam tanio piłę tarczową. 605 548 121 

• Tanio sprzedam waga eletroniczna skle-
powa z metkownicą, kosze na pieczywo, 
półki szklane do sklepu, łóżko do opala-
nia, wózek spacerowy, rower męski. 515 
736 457 

• Sprzedam Bagażnik rowerowy na hak - 
169 zł. Pady do Xboxa One Nowe - 99 zł. 
Myjkę ciśnieniową karcher - 249 zł. Kupię 
Kosiarkę spalinową akcesoria wędkarskie 
Telefon: 503-005-554

• Sprzedam Traktorek Kosiarkę John Deere 
15,5 kW tel. 509 702 817, Cena 4900 zł

•	 Szkółka w Karsku poleca róże w pojem-
nikach krzaczaste, kwitnące po 15 zł/szt. 
606 106 142 

• Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zbior 
truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

Gimnazjum nr 2 i ii LO

Lekcja historii w Sachsenhausen 
08 czerwca tego roku, uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie mieli możliwość brać udział w żywej lek-
cji historii na terenie obozu koncentracyjnego w centrum Oranienburg, którą przeprowadził adiunkt dr Tomasz Ślepowroński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obóz został założony przez hi-
tlerowców w 1938 roku na północ-
nym przedmieściu Sachsenhausen 
- fabryka śmierci. Ze względu na 

bliskość stolicy III Rzeszy spełniał 
on szczególną funkcję, jako obóz 
modelowy i szkoleniowy. Mieści-
ła się tu centralna administracja 

wszystkich obozów koncentra-
cyjnych tzw. Inspektorat Obozów 
Koncentracyjnych. 

W Sachsenhausen oraz jego ok. 

100 podobozach przebywało bli-
sko 200 tysięcy osadzonych. Byli 
to głównie więźniowie polscy i 
radzieccy. Wśród polskich ofiar 
można tam było spotkać nazwiska 
wielu intelektualistów (np. profe-
sorów uczelni krakowskich), du-
chownych 

i przywódców polskiego pod-
ziemia. Jednym z najbardziej zna-
nych był dowódca Armii Krajowej 
generał Stefan Grot-Rowecki. Na 
Jego symbolicznym grobie, który 
został odsłonięty 4 listopada 2014 
roku, uczniowie złożyli wiązan-
kę kwiatów, upamiętniając śmierć 
bohatera. 

22 kwietnia 1945 roku, obóz 
wyzwoliły oddziały 2 Warszaw-
skiej Dywizji Piechoty im. Henry-
ka Dąbrowskiego Wojska Polskie-
go oraz wojska Armii Czerwonej. 

W latach 1945 – 1950 części obo-
zu służyły radzieckiej tajnej poli-
cji, jako obóz specjalny. 

Tak pouczająca lekcję zawdzię-
czamy Urzędowi Marszałkowskie-
mu oraz Centrum Dialogu Prze-
łomy w Szczecinie. Lekcja ta była 
prezentem dla naszych uczniów, 
którzy uczestniczyli przez cały rok 
w lekcjach muzealnych, a dla na-
uczyciel za zachęcanie uczniów do 
poznawania tej bliskiej i dalekiej 
historii. 

Informacje własne 

Uczniowie biorący udział w wycieczce do obozu koncentracyjnego.



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

700-LECIA - 11 dni bez gazu!   •   Ulica Pileckiego przynosi chlubę...
Został niezłomny do końca…  •  Sprawdzamy majątki radnych powiatu

reklama

reklama

reklama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
23 czerwca 2017 r. 
Nr 47 (2576)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

s. 3

Wymagania:
znajomość mechaniki samochodowej
mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin
Oferty proszę składać na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

„KOZŁOWSCY”   Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

                             ZATRUDNI:
MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
POMOCNIKÓW MECHANIKÓW

Zapraszamy 
na zbiór truskawek

 w Sąpolnicy od 20 czerwca 
Tel. 91 39 25 203, 604 796 025 

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Wznawiają  śledztwo   
w sprawie  przetargu  na wodę!

Prokuratura
wkracza 
do Ratusza

Będziemy 
burzyć 
chochoła!

s. 2

Bez absolutorium 
po raz trzeci s. 4

Wykopali 
szczątki 
niemieckich 
żołnierzy

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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W skrócie

W dniu 10 maja 2017 r., została zakończona akcja pod hasłem: „CZY-
STY ANIOŁEK”. Jej głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Piękne 
Anioły. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka – pan 
Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani 
Elżbieta Rafalska. Akcja ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci 
z najuboższych rodzin. Zbierano między innymi mydła, szampony, żele 
do mycia, chusteczki, pasty i szczoteczki do zębów, gąbki. Zebrane środ-
ki czystości przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie, skąd pracownicy socjalni rozwiozą zebrane rzeczy do najbardziej 
potrzebujących dzieci. Do akcji przyłączyły się osoby prywatne i instytu-
cje z gminy Nowogard. DŚ

Służby porządkowe w naszym mieście nie radzą sobie ze swoimi obo-
wiązkami. Widać to szczególnie po zarośniętych poboczach i chodni-
kach. Również nowo powstałe rondo zaczyna być niewidoczne przez 
wysoką trawę. Tę bezradność dostrzegają także mieszkańcy Nowogar-
du, którzy piszą i dzwonią do redakcji w powyższej sprawie - Nowo wy-
budowane rondo zaczyna zarastać chwastami i w porównaniu do rond 
w innych miasteczkach położonych niedaleko od Nowogardu, to jest tu u 
nas porażka – pisze do DN jeden ze stałych czytelników. Wysoka trawa 
nie tylko psuje estetykę miasta, ale również ogranicza pole widzenia, co 
może stwarzać zagrożenie dla poruszających się tamtędy samochodów 
i pieszych. DŚ

Tym razem to już koniec zabawy

Będziemy burzyć chochoła!
Sejm przegłosował wczoraj nowelizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu, we-
dług której w ciągu 12 miesięcy ma nastąpić usunięcie komunistycznych pomników z prze-
strzeni publicznej. Wojewoda wyda decyzję administracyjną skierowaną do właściciela lub 
użytkownika wieczystego nieruchomości, na której znajduje się taki pomnik, decyzję ma 
zaopiniować IPN. 

Co istotne ustawa stanowi: 
„Przez pomniki rozumie się 
również kopce, obeliski, kolum-
ny, rzeźby, posągi, popiersia, ka-
mienie pamiątkowe, płyty i ta-
blice pamiątkowe, napisy i zna-
ki”. Zobowiązano również sa-
morządy do usunięcia komuni-
stycznych patronów szkół i in-
nych instytucji.

Za głosowało 408 posłów, 
przeciwko 7 (pięciu posłów No-
woczesnej: Kamila Gasiuk-Pi-
howicz, Jerzy Meysztowicz, 
Krzysztof Mieszkowski, Joanna 
Schimdt, Adam Szłapka; 1 poseł 
PSL Marek Sawicki oraz 1 poseł 
niezrzeszony Janusz Sanocki).

To oznacza, że tym razem 
to  już  nie ustoi się nasz nowo-
gardzki symbol braterstwa bro-

ni z Armią Czerwoną  i cho-
choł na Pl. Wolności odjedzie 
we właściwe sobie miejsce, czy-
li na jakieś gruzowisko. Jego 
zmielone szczątki może posłużą 
wreszcie do czegoś  pożyteczne-
go, czyli jako podkład pod dro-
gi utwardzone. Lokalnym miło-
śnikom   komuny ocierającym 
jeszcze łzy po ulicy Dąbrowsz-
czaków  proponujemy zbieranie 
podpisów pod petycją protesta-
cyjną.  Petycje  wysłać z załączo-
ną prośbą  o interwencję zbrojną 
do umiłowanego koreańskiego 
przywódcy. U nas bowiem nikt 
już jej nie przyjmie. W świetle 
prawa byłby bowiem   przestęp-
cą.

sm 

Uwaga!
Znaleziono klucze!

W czwartek, 22.06. 2017r, na ulicy Bohaterów 
Warszawy, obok wyjazdu ze sklepu POM, znalezio-
no widoczne na zdjęciu klucze. Właściciela prosimy 
o odbiór kluczy w redakcji DN, przy ulicy Bohate-
rów Warszawy 7a.

W poniedziałek, 19.06. 2017r, na ulicy 15 Lutego, 
znaleziono widoczne na zdjęciu klucze. Właściciela 
prosimy o odbiór kluczy w redakcji DN, przy ulicy Bo-
haterów Warszawy 7a.

Uwaga znaleziono dokumenty! 
Do redakcji DN dostarczono znalezione dokumenty na nazwisko Śliwiński Piotr - Dowód Osobi-

sty Prawo Jazdy oraz legitymacja służbowa. Właściciela dokumentów prosimy o odbiór w redakcji DN.

Po naszych artykułach 

Badają wodę
Po naszych artykułach gmina zdecydowała się na badanie wody 
w naszym jeziorze. Próbki wody zostały dostarczone do Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie. 

Jak poinformowano nas w 
PSSE w Goleniowie, wyniki ja-
kości wody mają być znane 
prawdopodobnie dopiero w po-
niedziałek. To oznacza, że na ra-
zie raczej w wodzie lepiej się nie 
kąpać, zwłaszcza po ostatnich 
wylewach fekaliów do jeziora ze 
studzienek. Oprócz wody plaża 
jest już gotowa do sezonu. Już w 
ten weekend zaczną jej strzec ra-
townicy wodni. Pojawią się też 
dozorcy i osoby dbające o po-

rządek na plaży. Zwieziono też 
czysty piasek, który rozgrabio-
no przy brzegu. Wcześniej od-
świeżono molo – poinformował 
Karol Brzeczek, kierownik ZBK, 
administratora plaży. 

To jednak nie zmieni faktu, że 
jak pisaliśmy nasza plaża nie po-
siada statusu kąpieliska, ani jak 
na razie miejsca wykorzystywa-
nego do kąpieli. Tym ostatnim 
może się stać dopiero, gdy służ-
by sanitarne uznają, że w jezio-

rze można się bezpiecznie ką-
pać. Na to, by mieć status ką-
pieliska szansy w tym roku nie 
ma. Gmina musiałaby już przed 
kilkoma tygodniami rozpocząć 
określoną procedurę formal-
no-prawną, by nasza plaża była 
traktowana jak kąpielisko.  

MS

Na plaży miejskiej rozpoczyna się se-
zon, ale jak na razie lepiej do wody nie 
wchodzić.

Od du... też brzydki
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

Zgubiono portfel 
brązowy Gabana i klucze 
(czerwona smycz Warka) 

przy Bibliotece w Nowogardzie. 
Uczciwego znalazcę proszę o zwrot. 

721 314 141 

Wznawiają  śledztwo  w sprawie  przetargu  na wodę!

Prokuratura wkracza do Ratusza
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie I Wydział Śledczy niespodziewanie podjęła zawieszone w lipcu zeszłego roku śledztwo w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez burmistrza Nowogardu poprzez wszczęcie bez stosownej uchwały Rady Miejskiej „przetargu na wodę”. W zainteresowaniu organów ści-
gania jest również wątek zamiaru przyjęcia korzyści majątkowej. 

Cała sprawa ma swój początek 
w postanowieniu Wyroku Sądu 
Administracyjnego w Szczeci-
nie, z czerwca 2015 roku, któ-
ry rozpatrując skargę PUWiS, 
uchylił rozstrzygnięcie przetar-
gu na wodę i podważył legal-
ność wyboru spółki z Niemiec 
z grupy Remondis, jako nowe-
go operatora sieci wod.-kan. na 
terenie naszej gminy. Wówczas 
WSA w Szczecinie uznał rów-
nież, że Burmistrz Nowogar-
du nie miał prawa przeprowa-
dzić przetargu na wodę bez sto-
sownej uchwały Rady Miejskiej. 
W ślad za tym śledztwo o moż-
liwość przekroczenia przez bur-
mistrza uprawnień w chwili sa-
mowolnego ogłoszenia przetar-
gu na wodę, wszczęła Prokuratu-
ra Okręgowa w Szczecinie. Gmi-
na odwołała się jednak od wy-
roku WSA do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, a prokura-
tura do czasu wydania postano-
wienia przez NSA zawiesiła po-
stępowanie. Jak już informowa-
liśmy NSA oddaliło skargę o ka-
sację wyroku złożoną przez gmi-
nę. W ślad za tym prokuratura 
„odwiesiła” śledztwo w sprawie 
przekroczenia przez burmistrza 
uprawień. Pismo w tej sprawie 
wpłynęło przed tygodniem do 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, oraz do wiadomości Rady 
Miejskiej, które zostało odczy-
tane przez przewodniczącego 
RM, Piotra Słomskiego, podczas 

ostatniej, środowej sesji. W pi-
śmie tym czytamy, że w zainte-
resowaniu śledczych jest nie tyl-
ko podejrzenie o nieuprawnione 
działanie burmistrza Nowogar-
du przy ogłaszaniu postępowa-
nia na wyłonienie nowego ope-
ratora wod.-kan, ale też zamiaru 
przyjęcia korzyści majątkowej. 
Treść pisma, ze względu na ko-
nieczność zachowania jawności 
w tak ważnej sprawie dla miesz-
kańców miasta, wymaga zacy-
towania praktycznie w całości. 
Oto, co napisała w uzasadnieniu 
do decyzji o podjęciu zawieszo-
nego śledztwa. 

„Postanowieniem z 26 lip-
ca 2016 zawieszone postępo-
wanie przygotowawcze w spra-
wie zaistniałego w wykona-
niu z góry powziętego zamiaru, 
w krótkich odstępstwach cza-
su w okresie od 19.09.2012 do 
05.11.2015 w Nowogardzie, w 
celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej przez inną osobę naduży-
cia i przekroczenia uprawnień 
przez Burmistrza Nowogardu 
poprzez wszczęcie bez stosownej 
uchwały Rady Miejskiej w No-
wogardzie postępowania w za-
kresie „Świadczenia na terenie 
gminy Nowogard usług w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków z wykorzysta-
niem majątku wodociągowe-
go i kanalizacyjnego dzierża-
wionego od Gminy Nowogard, 
na podstawie umowy zawar-

tej w oparciu o przepisy usta-
wy z dnia 19.12.2008 o partner-
stwie publiczno-prywatnym, a 
następnie po jego przeprowa-
dzeniu i rozstrzygnięciu, a w 
konsekwencji po wyborze naj-
korzystniejszej oferty przedsię-
biorstwa, które z racji braku ty-
tułu prawnego do części urzą-
dzeń infrastruktury technicz-
nej, nie miało technicznej moż-
liwości świadczenia usług zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
ani zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, która to decyzja o 
wyborze nie została uzasadnio-
na, udzielenie pełnomocnictwa 
i polecenie podległemu urzędni-
kowi zawarcie w imieniu Gmi-

ny Nowogard umowy partner-
stwa publiczno-prywatnego na 
świadczenie usług (…), w tym 
zarządzenie, eksploatację sieci 
budowli i urządzeń wod.-kan., 
na terenie Gminy Nowogard z 
przedsiębiorstwem Wasserver-
ban Lausitz Betriebsfuhrung, w 
dniu 30.05.2014 na świadczenie 
przez okres 15 lat usług zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków, w wyni-
ku czego oddano do użytku i po-
bierania pożytków wyżej wy-
mienionemu przedsiębiorstwu 
elementy systemu wodnokana-
lizacyjnego wraz z nierucho-
mościami o łącznej wartości 
księgowej netto 7.828.899,91 zł 

sprowadzając bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia 
gminie Nowogard szkody ma-
jątkowej w kwocie 80.462.340 
zł, czym działano na szkodę in-
teresu społecznego tj. o czyn z 
art. 231 par. 2 Kodeksu Karne-
go”– czytamy w zawiadomieniu, 
jakie Prokuratura Okręgowa w 
Szczecinie wysłała do wiadomo-
ści nowogardzkich radnych. 

Zgodnie z art. 231 i par. 2 te-
goż artykułu Kodeksu Karne-
go, o którym czytamy powyżej, 
funkcjonariusz publiczny, który, 
przekraczając swoje uprawnie-
nia lub nie dopełniając obowiąz-
ków, działa na szkodę intere-
su publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3. A jeżeli dopuszcza 
się tego czynu w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobi-
stej, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. Na 
razie jednak śledztwo jest pro-
wadzone w sprawie, a nie prze-
ciwko komuś. To oznacza, że ni-
komu zarzutów nie postawiono 
- przynajmniej na razie. 

Warto dodać, że nim prokura-
tura za pierwszym razem śledz-
two w tej sprawie zwiesiła zdąży-
ła przesłuchać kilkunastu świad-
ków, którzy brali udział w proce-
durze wyłonienia nowego ope-
ratora wod.-kan., bądź też mie-
li na ten temat cenną wiedzę. 
Wszystkie te zeznania teraz po-
służą do dalszych czynności, ja-
kie prowadzić będzie prokuratu-
ra. Materiał jest ponoć obszerny. 

O postępie we wznowionym 
przez szczecińskich śledczych 
postępowaniu będziemy infor-
mować oczywiście na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Pierwsza strona zawiadomienia, jakie prokuratura wysłała do UM



Nr 47 (2576)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Dziś piątek (23.06),  w tym dniu obchodzimy właśnie Dzień 
Ojca. Z tej okazji przeprowadziliśmy krótką sondę, w której 
zapytaliśmy niektórych mieszkańców naszego miasta, kim 
dla dziecka jest ojciec oraz jakie życzenia z tej okazji chcie-
liby złożyć wszystkim ojcom?

Pani Wiesława: Ojciec dla dziec-
ka jest bardzo ważny i pełni bardzo 
odpowiedzialną i rolę. Najważniej-
sze, aby spędzał z dziećmi możliwie 
jak najwięcej czasu. Może bawić 
się z nimi, chodzić na spacery, ma-
lować, grać w piłkę czy gry planszo-
we. Przykładów wspólnego spędza-
nia czasu jest wiele. Wszystkim oj-
com z okazji ich święta życzę, aby 
kochali swoje dzieci, kochali swoje 
żony, jeśli je oczywiście mają. Ży-
czę im, aby sami ze sobą żyli w zgo-
dzie, a także ze wszystkimi dookoła 
i byli wzorem do naśladowania dla 
swoich dzieci.

Pan Czesław z synem Mikoła-
jem: W tym momencie jestem i oj-
cem i matką. Niestety sytuacja ży-
ciowa i rodzinna wymaga tego ode 
mnie. Rola ojca to przede wszyst-
kim opieka nad dzieckiem. Po-
święcanie mnóstwo czasu dziec-
ku. Wychowywanie go na dobre-
go człowieka. Wszystkim ojcom ży-
czę dużo wytrzymałości i cierpli-
wości do dzieci. Życzę też zmysłu 
opiekuńczego, radości z posiadania 
dziecka oraz zdrowia dla nich i ich 
rodzin. 

DŚ

Nasza mini sonda na Dzień Ojca

Trudno było o inną ocenę 

Bez absolutorium po raz trzeci 
Trzeci rok z rzędu burmistrz Nowogardu Robert Czapla nie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Tak zdecydowali radni podczas ostat-
niej, środowej sesji. 

Radni postawili sprawę jasno 
- skoro R. Czapla nie wykonał 
przeszło 40% zaplanowanych w 
zeszłorocznym budżecie inwe-
stycji, absolutorium mu się nie 
należy. Tak zdecydowała w gło-
sowaniu większość na sali, czy-
li 15 radnych z klubów PiR-PiS, 
PSL, WN i radnych niezrzeszo-
nych. 

Pozostali radni, w ilości – 5, 
uznało, że burmistrz na absolu-
torium zasługuje. Byli to radni z 
klubu SLD oraz sympatyzujący z 
nimi dezerterzy ze WN (Dawid 
Jurczyk i Mirosława Cwajda). 

Przypomnijmy, że burmistrz 
Nowogardu po raz trzeci rok z 
rzędu już nie otrzymuje od Rady 
Miejskiej absolutorium za wy-
konanie budżetu. Tak było przed 
rokiem oraz dwa lata temu. Nie-
udzielenie absolutorium nie po-

ciąga jednakże za sobą istot-
nych skutków formalnych - o 
czym również już informowa-
liśmy. Brak jednak pozytyw-
nej oceny za wykonanie budże-
tu ze strony Rady jest sygnałem, 

że organ wykonawczy nie reali-
zuje bądź niewłaściwie realizuje 
budżet w takim kształcie, w ja-
kim radni go przyjęli. Sygnał ten 
nie idzie w powietrze, bo uchwa-
ła o nieudzieleniu absolutorium 

jest, podobnie jak każdy inny akt 
prawny przyjęta przez radę, kie-
rowana do organu nadzorczego, 
czyli Wojewody Zachodniopo-
morskiego. Żadnemu włodarzo-
wi negatywna ocena za wykona-

nie budżetu wystawiona przez 
radę bynajmniej dobrego publi-
city nie czyni. 

Dodajmy tylko, że na śro-
dowej sesji, która była ostatnią 
przed wakacjami, nieobecni byli 
radni (nie licząc mającego pro-
blemy ze zdrowiem radnego Sta-
nisława Saniuka): Renata Piwo-
warczyk (SLD), Arkadiusz Cie-
chanowski (WN), Lidia Bogus 
(PiR-PiS), Roman Kwiatkowski 
(PSL) i Rafał Paśko (PSL). Ten 
ostatni radny ostatnio przyzwy-
czaja nas do swojej absencji na 
sesjach. W tym roku łatwiej po-
liczyć, kiedy radnego nie było, 
niż kiedy był obecny na posie-
dzeniach rady, zresztą zwoływa-
nych zgodnie z ustalonym wcze-
śniej harmonogramem.  

MS

Środowe głosowanie w sprawie absolutorium. Większość radnych uznało, że nie może wystawić burmistrzowi dobrej oceny za 
wykonanie zeszłorocznego budżetu

Niby mamy XXI wiek, a…

11 dni bez gazu!
Mieszkańcy bloku nr 4 przy ulicy 700 - lecia przez prawie dwa tygodnie nie mieli dostępu 
do gazu. Spowodowane to było awarią rury gazowej.

O awarii instalacji gazowej 
mieszkańcy zostali poinfor-
mowani w niedzielę, 11 czerw-
ca. Usunięcie usterki trwało 
jednak długo, bo aż 11 dni. W 
tym czasie mieszkańcy, pozba-
wieni dostawy gazu, nie mieli 
także dostępu do ciepłej wody. 
Mieszkanka tego bloku nie 
kryła swojego oburzenia i na-
pisała o tym do DN. 

 - Nie znam się na awariach, 
ale wydaje mi się, że przez 9 dni 
można zmienić całą instalację 
a nie kawałek rury – napisa-
ła kobieta w mailu do redakcji 
- W XXI wieku 9 dni mycia się 
w misce to trochę niepoważne – 
kończy mieszkanka bloku. 

Jak udało nam się ustalić, do-
pływ gazu został przywrócony 

w środę, 21 czerwca. Dlacze-
go usunięcie awarii trwało tak 
długo nie udało nam się do-
wiedzieć, ponieważ osoba za to 
odpowiedzialna, czyli pracow-
nik Polskiej Spółki Gazownic-
twa oddział Gryfice, pod który 
podlega rejon Nowogard, był 
nieuchwytny.  

DŚ

Blok przy ul. 700-lecia, którego mieszkańcy przez 11 dni nie mieli gazu



23-26.06.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Tego futra nawet  Kuśnierz nie pozszywa a tym bardziej Kuźnierz 

Ulica Pileckiego przynosi chlubę naszej społeczności 
Na środowej sesji ponownie poruszano kwestię zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków. Zmiana nazwy ulicy nastąpiła na sesji 29 kwietnia, w związku z ko-
niecznością ustawową -ustawa o wyeliminowaniu z przestrzeni publicznej nazw krzewiących komunizm. 

 Przypomnijmy, że Dąbrowsz-
czacy to   zbrojna przedwojen-
na   formacja komunistyczna za-
angażowana w militarne, terro-
rystyczne  wprowadzanie komu-
nizmu na świecie.  Wybór nowej 
nazwy, czyli ulicy Rot. W. Pilec-
kiego był zgodny z wnioskiem 
mieszkańców złożonym wraz 
z podpisami ponad 3 miesiące 
temu do Rady Miejskiej. Zmiana 
nazwy ulicy nie pociąga za sobą 
żadnych kosztów dla mieszkań-
ców, ani nie niesie konieczno-
ści wymiany dokumentów oso-
bistych.  Przyjęcie nazwy uli-
cy  Pileckiego, czyli upamiętnia-
jącej herosa uznanego przez opi-
nię światową za jednego z sied-
miu największych bohaterów II 
Wojny Światowej, przynosi chlu-
bę nowogardzkiej społeczności, 
Radzie Miejskiej i obywatelom, 
którzy o tę nazwę zabiegali. Nie 
wymieniamy w tym gronie  bur-
mistrza, ponieważ  on był  prze-
ciw określając  publicznie W. Pi-
leckiego „kontrowersyjną” po-
stacią.   No cóż „non coments” 
do szkoły widać było pod gór-
kę.  Wracając do naszej sesji to 
sprawę   zmienionej już nazwy 
podniosła   tu ponownie   rad-
na SLD nawiązując do wniosku 
pewnej grupy obywateli, który 
wpłynął już po opublikowaniu 

nowej nazwy, czyli Pileckiego w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go. Przewodniczący Rady po-
informował,  że wniosek radnej 
nie może być uwzględniony, po-
nieważ pismo dotyczące zmia-
ny dopiero co zatwierdzonej na 
wcześniejszy  wniosek obywate-
li nazwy ulicy zawiera zasadni-
cze błędy formalne.   Uniemoż-
liwiają one potraktowanie tego 
pismo, jako złożonego w try-
bie inicjatywy obywatelskiej i co 
za tym idzie jakiekolwiek dal-

sze   procedowanie. Wśród tych 
nieprawidłowości   przewodni-
czący   wymienił np. propono-
wanie nazwy Kuźnierska (pisa-
ne przez „ź”) rzekomo nadanej 
kiedyś tej ulicy   jako   uhonoro-
wanie dla  istniejącej tam kuź-
ni. Niestety wyraz Kuźnierska 
jest wyrazem nieprawidłowym 
gramatycznie i gdyby o kuźnię 
chodziło to ulica nazywałaby się 
wówczas  Kuźnicza  lub Kuźnic-
ka,  a nie Kuźnierska. Tym bar-
dziej wspomniany wniosek jest 
bezprzedmiotowy jako rodzaj 

petycji – zmiana nazwy (i to na 
pozbawiony wad wcześniejszy 
postulat obywatelski)  stała się 
bowiem faktem prawnym.  W tej 
sytuacji   Radni odrzucili wnio-
sek o zajmowanie się sprawą.  

sm

PS. Komuszy kociokwik w 
związku z ustanowieniem na-
zwy ulicy, ulicą Pileckiego robi 
się coraz bardziej zabawny. Aby 
cokolwiek zamieszać   jeszcze z 
Pileckim   zapragnęli   Oni na-
gle powrotu do nazwy, której już 

nikt w Nowogardzie nie pamię-
ta notabene, jeśli była to zmie-
nionej na  Dąbrowszczaków tak-
że przez komuchów - ojców za-
łożycieli za ich najlepszych cza-
sów PRL-u głębokiego. Niedo-
uczone   komuchy oczywiście 
pomyliły się przy tym i przywo-
łały nazwę niegramatyczną, dla-
tego nieistniejącą   nazwę Kuź-
nierska ( według nich nawiązu-
jącej  do kuźni).  Mogłaby nato-
miast być, gdyby była ulica  Ku-
śnierska (od szyjących skóry). 
Tak czy siak komuchy teraźniej-
sze tracą w sprawie jakikolwiek 
logiczny wątek, ponieważ w isto-
cie  wyją z bólu  z powodu utra-
ty   kolejnego   kawałka cenne-
go komuszego ciała, czyli nazwy 
Dąbrowszczaków – przypomnij-
my zbrojnej  formacji  przedwo-
jennej   zaangażowanej w mili-
tarne, terrorystyczne   wprowa-
dzanie komunizmu na świecie.   
Ale komuchy na historii, jak po-
kazuje niezbicie   historia, to się 
znają jak Gomułka na Mickie-
wiczu  i jego Dziadach. Dlatego 
nim podpiszesz  cokolwiek oby-
watelu spytaj się, z kim masz do 
czynienia? – w przeciwnym ra-
zie wstyd pozostanie długo i pa-
lić będzie lico Twoje. 

 Z pozdrowieniem dla komuchów -  
Wasz ulubieniec  Marek Słomski

Ekshumacja w Orzeszu 

Wykopali szczątki niemieckich żołnierzy 
W niedzielę, 11 czerwca, w Orzeszu dokonano ekshumacji szczątków zwłok żołnierzy niemieckich z okresu II Wojny Światowej. 

Na wniosek Fundacji „Pa-
mięć”, prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej, 19 kwietnia 2017 
roku, wydał decyzję o przepro-
wadzeniu ekshumacji szcząt-
ków zwłok niemieckich żoł-
nierzy z okresu II Wojny Świa-

towej, na działce należącej do 
osoby prywatnej w miejscowo-
ści Orzesze. Ekshumacji do-
konano w niedzielę, 11 czerw-
ca. Prace wykopaliskowe trwa-
ły około 9 godzin.  W czynno-
ściach brali udział nie tylko 

przedstawiciele IPN, ale tak-
że przedstawiciele Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Goleniowie i lekarz 
medycyny sądowej. Nad pra-

cami czuwał także archeolog. 
W wydarzeniu brali również 
udział sołtys wsi i mieszkań-
cy Orzesza, w tym osoby, któ-
re doskonale jeszcze pamiętały, 

że w tym miejscu są groby nie-
mieckich żołnierzy. Samej eks-
humacji dokonali pracownicy 
firmy  „Bros” – Piotr Brzeziń-
ski ze Szczecina.

Jak poinformowano nas, w 
PSSE w Goleniowie, podczas 
ekshumacji odkryto nie tylko 
szczątki zwłok żołnierzy, ale tak-
że m.in. takie rzeczy, jak guzi-
ki od munduru czy uzdatniacz 
do wody używany przez żołnie-
rzy podczas II Wojny Światowej. 
Wykopane szczątki zostały prze-
wiezione do Zakładu Medycyny 
Sądowej w Szczecinie, gdzie po 
przeprowadzeniu odpowiednich 
badań i zabezpieczeniu, zosta-
ną pochowane na cmentrzu żoł-
nierzy niemieckich w Glinnej, w 
gminie Stare Czarnowo.

DŚ
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Stanisława Moszyńska: lat 94, zmarła 20.06.2017 r., pogrzeb 

odbył się 22.06.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Ryszard Gabrysiak: lat 66, zmarł 21.06.2017 r., pogrzeb odbę-

dzie się 23.06.2017r., o godz. 13:00  Msza św. w kościele w Strzele-
wie, pochówek na cmentarzu w Strzelewie.

Maria Filipczak: lat 70, zmarła 21.06.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 24.06.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.Infor-

macje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Składamy podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli 

w ostatnim pożegnaniu naszego 
męża i ojca

Krzysztofa Skowery
rodzina

Koleżance Aleksandrze Skowera 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża 
składa 

Grono Pedagogiczne  
ze Szkoły Podstawowej w Błotnie 

ZAPROSZENIE
FESTYN WOJCIESZYN 2017

Mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie wszystkich zapraszają do 
wspólnej biesiady na VIII Festyn pod nazwą „Gdy się Coś buduje, 
serce się raduje”.

Festyn odbędzie się 8 lipca 2017 roku na Placu przy świetlicy wiej-
skiej. Początek imprezy o godz. 16.00.

W programie m.in.:
•	 gry, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych
•	 występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych 

oraz miejscowej ludności
•	 własne wypieki
•	 wspólne ognisko
•	 zabawa taneczna
•	 punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju oraz wiele innych 

niespodzianek
Zapraszają organizatorzy i ks. G. Legutko

KONdOLENCJE

Jezus powiedział do swoich 
apostołów: Nie bójcie się lu-
dzi. Nie ma bowiem nic zakry-
tego, co by nie miało być wy-
jawione, ani nic tajemnego, o 
czym by się nie miano dowie-
dzieć. Co mówię wam w ciem-
ności, powtarzajcie na świetle, 
a co słyszycie na ucho, rozgła-
szajcie na dachach! Nie bójcie 
się tych, którzy zabijają cia-
ło, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który du-
szę i ciało może zatracić w pie-
kle. Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież ża-
den z nich bez woli Ojca wa-
szego nie spadnie na ziemię. U 
was zaś nawet włosy na głowie 
wszystkie są policzone. Dlate-
go nie bójcie się: jesteście waż-
niejsi niż wiele wróbli. Do każ-
dego więc, który się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. (Mt 
10,26-33)

Życie to szereg ludzkich wy-
borów rzutujących na przy-
szłość. Wybieramy szkołę, stu-
dia, pracę. Dokonujemy wy-
boru swojej drogi życiowej, 
np. z kim spędzimy nasze ży-
cie, kto będzie drugą połów-
ką. Podobnie ma się rzecz w 

życiu duchowym. W nim tak-
że dokonujemy wyborów. Nie 
ma wyboru, który by nie miał 
swoich konsekwencji w przy-
szłości. Nie ma również wy-
boru w życiu duchowym, któ-
ry nie miałby skutków w życiu 
wiecznym. Każde podejmo-
wane przez nas wybory nio-
są ze sobą lęki i obawy. Wy-
nika to często z poczucia od-
powiedzialności. Wiem, że 
mój wybór musi być dojrza-
ły, ukierunkowany na dobro. 
Co mam wybrać? Jaką drogą 
pójść? Nierzadko każdy wy-
bór, każda decyzja byłaby do-
brą. Przede wszystkim w na-
szym życiu mamy kierować 
się wskazaniami samego Boga. 
Jaką drogę On dla mnie przy-
gotował? W jaki sposób Bóg 
chce wykorzystać moje życie, 
aby rozszerzało się Jego króle-
stwo tu na ziemi? Wypełnie-
nie woli Ojca. Jak już to zosta-
ło zaznaczone, o czym mówi 
Jezus w dzisiejszym fragmen-
cie Ewangelii, w naszym ży-
ciu mogą pojawić się lęki, któ-
re nas duchowo sparaliżują 
byśmy nie poczynili żadnego 
kroku. Boimy się różnych rze-
czy. Mamy różnego rodzaju 
lęki. Co jest tym co mnie para-
liżuje? W relacji do Boga, dru-
giego człowieka, a może nawet 
w stosunku do samego siebie? 
Dzisiejsze Słowo zaprasza nas 
do zrobienia odważnego kro-
ku wiary. Miłość do Boga po-
maga nam dokonać konfron-
tacji z duchem tego świata. 
Nasze serca ma przenikać bo-
jaźń Boża, nie strach. Czym ta 
bojaźń jest? Strachem przed 
Bogiem? Może się tak rzeczy-
wiście kojarzyć. Niestety wie-
lu z nas w swoim sercu nosi 
rany z dzieciństwa, kiedy to 

byliśmy straszeni Bogiem. Je-
śli coś nam się złego przytrafi-
ło rodzic mówił, że to Bóg cię 
pokarał. Może dalej nosimy 
w sobie obraz takiego Boga? 
Prawda jednak jest zupełnie 
inna. To nie Bóg zsyła na nas 
kary. My sami ponosimy karę 
za nasze grzechy. Moje serce 
ma być przepełnione bojaź-
nią wobec świętego Boga. Bo-
jaźnią, która jest motywato-
rem do wypełniania Jego woli. 
Z szacunku do Boga wsłuchu-
ję się w Jego przykazania i to 
ze względu na szacunek w sto-
sunku do Boga te przykazania 
wcielam w moją codzienność. 
Doświadczenie miłości Boga, 
która odbiera nasz strach, po-
winno przekładać się zawsze 
na życie wiarą. Jezus mówi: 
rozgłaszajcie na dachach! Do-
bra Nowina nie może milczeć. 
Dobra Nowina musi być gło-
szona. Gdy przyznajemy się 
do Jezusa mogą spotkać nas 
różne, przykre sytuacje. Jezus 
mówi: nie bójcie się ludzi. Nie 
bójcie się ich osądów, ich opi-
nii, ich agresji i ataków. Jezus 
jest zawsze przy Tobie, ale czy 
Ty jesteś zawsze przy Nim? 
On Cię nigdy nie opuszcza, a 
czy Ty nieustannie przy Nim 
i Jego nauce trwasz? Nie ma 
wersji chrześcijaństwa na 50 
%. Albo idę na całego w wy-
znawaniu Chrystusa, albo w 
ogóle. Przykłady świętych mę-
czenników są dla nas dosko-
nałym świadectwem. Pokazu-
ją, że miłość względem Boga 
zabiera strach. Chociażby św. 
Maksymilian Maria Kolbe- 
oddaje życie za współwięźnia. 
Św. Andrzej Bobola ginie z rąk 
Kozaków za głoszenie ruskiej 
ludności Chrystusa. Mamy 
wielu męczenników II wojny 
światowej, którzy nie wstydzi-
li się przynależności do Chry-
stusa, aż po grób. Przykłady 
można mnożyć. Poczuj dziś w 
sobie odwagę do mężnego wy-
znawania wiary. Bóg do Cie-
bie się zawsze przyznaje, że je-
steś Jego umiłowanym dziec-
kiem. Przyznawaj się i Ty do 
swojego Pana i Króla!  

ks. Krystian Dylewski 

Pomodli się o bezpieczeństwo 
na wodzie 

Poświęcenie jeziora 
Symboliczny akt poświęcenia naszego jeziora święconą 
wodą odbędzie się w dniu 24 czerwca br., czyli w najbliższą 
sobotę, o godz. 19:00, w okolicy plaży miejskiej.

 W tym dniu kościół katolicki 
będzie też obchodził wspomnie-
nie św. Jana Chrzciciela. Zgod-
nie z naszą tradycją jest to tak-
że data rozpoczęcia sezonu ką-
pielowego. 

Poświęcenia jeziora doko-
na ks. Robert Szyszko z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP. Ka-
płan pomodli się także o bez-
pieczeństwo wszystkich, którzy 
będą korzystać z akwenu w cza-
sie sezonu. 

W imieniu ks. R. Szyszko za-

praszamy mieszkańców mia-
sta, w tym głównie miłośników 
spędzenia czasu nad naszym je-
ziorem, do uczestnictwa w tym 
krótkim, sobotnim nabożeń-
stwie. 

MS
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

SMERFY. POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ WIOSKI

23.06.2017,godz.16.00, 18.00
24.06.2017,godz. 16.00, 18.00

animowany / fantasty / komedia 
/ familijny, USA / 2017 / 89 min.,  
od lat: B/O

W nowym, w pełni animowa-
nym filmie poznamy losy Smer-
fetki, która kierując się tajemniczą 
mapą, wraz z przyjaciółmi – Mą-
dralą, Osiłkiem i Ciamajdą – wy-
rusza w pełną przygód wyprawę 
do Zakazanego Lasu. A miejsce to 
pełne jest magicznych stworzeń, 
kolorów i przygód. Tak Smerfet-
ka i jej przyjaciele, wyprzedzając 
Gargamela, docierają do tajem-
niczej zaginionej wioski, pozna-
jąc największą tajemnicę w histo-
rii Smerfów. 

PIRACI Z KARAIBÓW. 
ZEMSTA SALAZARA

23.06.2017, godz. 20.00 / napisy
24.06.2017, godz. 20.00 / napisy

przygodowy / fantasy, USA / 
2017 / 129 min., Od lat: 12

Kapitan Jack Sparrow nie ma 
lekko. Co przygoda, to kolejny 
problem. Tym razem jego daw-
ny wróg Salazar (w tej roli Ja-
vier Bardem!) po wydostaniu się 
z Diabelskiego Trójkąta postana-
wia zmieść z powierzchni Ziemi 
wszystkich piratów. WSZYSTKICH! 
Co jak co, ale nasz ulubiony „cap-
tain Jack” ma spory problem. Na 
szczęście jest jeden artefakt, któ-
ry może zatrzymać nikczemnego 
Salazara – magiczny trójząb Posej-
dona… 

Piszę kolejny raz, gdyż w jednym podziękowa-
niu, nie możliwe wszystkiego napisać o tym prze-
pięknym Apartamencie na ul. Pileckiego, który Wy-
budowała Firma Pro-Bud, wszystko jest przepięk-
ne, wewnątrz czyli na klatach i wejście do dołu piw-
nic jest piękna terakota. Są na zewnątrz tego Apar-
tamentu dwa parkingi wyłożone wraz z chodnikami  
polbrukiem. Panie, które sprzątają w Apartamencie, 
wszystko codziennie sprzątają na mokro. 

Nigdzie w środku i na zewnątrz nie znajdzie się nawet 
pyłku. Te panie pracują jak “mróweczki”. Po raz kolejny 
dziękuję Firmie Pro-Bud. 

Witkowska Krystyna 

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wojcieszyn 

zapraszają na otwarty 
turniej piłki  

nożnej i siatkowej, 
który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. 

o godz. 10.00 na boisku sportowym w Wojcieszynie 

Kącik Kolekcjonera

Giełda kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera informuje, że dnia 26.06.2017r. (niedziela), 
podczas programu „Sobótkowe Cuda Wianki” na Placu Szarych Szeregów, odbędzie się 
giełda kolekcjonerska „Rozmaitości i osobliwości”. 

W czasie giełdy będzie wyce-
na, sprzedaż, skup i wymiana: 
banknotów, monet, odznak, kart 
telefonicznych i znaczków fila-
telistycznych, literatury oraz in-

nych eksponatów. Rozpoczęcie 
giełdy o godzinie 14:00. Z powo-
dów niezależnych od nas prosi-
my każdego, kto chciałby wysta-
wić swoje kolekcje, o zabranie ze 

sobą we własnym zakresie stoli-
ka i namiotu pod swoje stoisko.

Serdecznie zapraszamy.
Klub Kolekcjonera i Koło 

Numizmatyczne w Nowogardzie

Wystawa obrazów i konkurs poetycki

„Dobra nasza…  
w poezji i malarstwie”
14 czerwca 2017 roku, w Bibliotece Publicznej w Dobrej odbyło się podwójne wydarzenie 
kulturalne: rozdanie nagród w Konkursie Poetyckim na wiersz o Dobrej, promocja tomi-
ku poezji o Dobrej i otwarcie wystawy plastycznej zmarłej niedawno nauczycielki, Urszu-
li Kamińskiej.

Na konkurs wpłynęło 40 
wierszy z całej Polski. Komisja 
konkursowa wybrała zwycięz-
ców: I miejsce zdobyła – Iwo-
na Przystupa za wiersz „Dzie-
ciństwo”, II miejsce Wiesław 
Pisarski za wiersz „Motyle”, 
III miejsce – Piotr Pazdan za 
utwór „W ciszy natury”. Konse-
kwencją konkursu było zebra-
nie utworów w publikację i tak 
powstał tomik poezji pod tytu-
łem „Zatrzymane w DOBREJ 
pamięci”, z pięknymi szkicami 
śp. Urszuli Kamińskiej. Książ-
ka powstała dzięki ofiarności 
sponsorów prywatnych oraz 
Biblioteki Publicznej. Poeci z 
całej Polski, ale także lokalni 
twórcy – opisują Dobrą w swo-
ich wierszach. A w nich - na-
sza lokalna przyroda, zabytki, 
zatrzymane w pamięci kadry z 
czasami i ludźmi…

Drugim punktem uroczysto-
ści było otwarcie wystawy ob-
razów i szkiców Urszuli Ka-
mińskiej pod nazwą „Malar-
stwo jest poezją, poezja jest 
malarstwem” Unikalne obra-
zy, przekazane przez rodzinę 

zostały opatrzone fragmenta-
mi poezji, której miłośnicz-
ką była pani Ula. Licznie przy-
byli goście oglądali je z zacie-
kawieniem tym większym, że 
wcześniej prace nie były ni-
gdzie prezentowane. Szkicami 
zaś zmarła tragicznie plastycz-
ka ozdabiała, co roku tomiki 
poezji gimnazjalnej. Teraz, po-
większone i oprawione, zyska-
ły inny wymiar. 

Sądząc po rozmowach i po-

dziękowaniach, mieszkańcy 
Dobrej są żywo zainteresowa-
ni lokalnymi wytworami kul-
tury, a poezja i malarstwo nie 
okazały się niszą, przeznaczo-
ną tylko dla nielicznych. Uro-
czystość można nazwać suk-
cesem, biorąc pod uwagę fre-
kwencję, oklaski i miłe słowa. 

Serdecznie dziękuję dyrektor 
biblioteki, Małgorzacie Cie-
ślak i Wiesławie Mielewczyk, 
za znalezienie wsparcia dla po-
mysłu konkursu, tomiku i wy-
stawy; Dorocie Wypych za de-
koracje, Bożenie Kontowicz 
za przygotowanie poczęstun-
ku dla gości, Mateuszowi Mar-
szalcowi za wykonanie zapro-
szeń i dyplomów, a grupie MY 
z DOBREJ za wsparcie inicja-
tywy.

Wystawa będzie dostępna 
jeszcze przez miesiąc, w godzi-
nach otwarcia Biblioteki Pu-
blicznej w Dobrej. Warto ją zo-
baczyć… 

Renata Siegień
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Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. 
Stworzony przez Alior Bank pakiet 
kredytowy to rozwiązanie specjalnie 
dla nich – małych przedsiębiorstw, 
które potrzebują szybkiego dostępu do 
gotówki. Oferta skierowana jest do firm, 
działających na rynku od co najmniej 

12  miesięcy, o obrotach do 5 mln zł 
rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 
kierujemy także do przedstawicieli 
wolnych zawodów – prawników, lekarzy, 
architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet 
do 500 tys. zł jest dostępny szybko 
i w wygodny dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy 

dużej kwocie kredytu. Można go uzyskać 
podczas jednego spotkania w  placówce 
banku, praktycznie od ręki. Decyzja 
podejmowana jest w 30 minut, a środki na 
koncie dostępne są w ciągu jednego dnia od 
podpisania umowy. Z tego powodu pakiet 
kredytowy jest idealnym rozwiązaniem 
dla tych firm, które potrzebują szybkiego 
dostępu do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść 
nawet do 10 lat, co pozwala na 

dogodne rozłożenie spłaty. Zależy nam, 
aby właściciele małych firm znaleźli 
rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, możliwości i skali prowadzonego 
biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę 
zrealizować różne potrzeby, nawet 
te  duże. Kredyt można przeznaczyć 
na   sfinansowanie bieżącej działalności, 
a  także inwestycje, np. wyposażenie lokalu 
usługowego, czy refinansowanie pożyczki 
zaciągniętej w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Alior BAnk finAnsuje potrzeBy mAłych firm – nAwet te wielkie!
właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami 
i  na ich zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy 
banków. o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi 
Agnieszka luty, kierownik placówki z placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów warszawy 1.

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki

kreDyty DlA mikrofirm

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

wielkie potrzeBy mAłych firm finAnsujemy w 24 h
nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

nowoŚĆ

500 000 zł
Bez zABezpieczeŃ

Do 10 lAt

reklama

Julia i Amelia - laureatki konkursu Mam talent dziennikarski

Spotkanie rolników Osinie

Rozmawiali o szkodach łowieckich 
We wtorek (20.06), o godzinie 11:00  w Świetlicy Wiejskiej w Osinie, odbyło się spotkanie 
członków Rady Powiatowej Powiatu Goleniowskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
wraz z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych, rolników oraz lokalnych Kół 
Łowieckich. Spotkanie prowadził przewodniczący rady Andrzej Leja- rolnik z Kościuszek. 

Podczas spotkania omówiono 
kwestie dotyczące działań Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, a 
także przedstawiono regulamin 
przetargów dotyczących zie-
mi wchodzących w zasób Agen-
cji. Próbowano także dojść do 
porozumienia z zaproszonymi 
przedstawicielami Kół Łowic-
kich, w sprawie wypłacenia od-
szkodowań za szkody wyrządzo-

ne w uprawach przez zwierzynę 
łowną. Rolnicy są zdania, że od-
szkodowania im się należą, jed-
nak, aby nie obciążać kosztami 
Kół Łowieckich, ich przedstawi-
ciele powinni wystosować wnio-
sek do Rządu o zmianę w usta-
wie. Rozmowy w tym temacie 
nie zostały jednak jeszcze do-
kończone i będą trwały dalej na 
kolejnych spotkaniach.

Przy okazji tego spotkania za-
pytaliśmy także rolników, czy są 
jakieś starty w uprawach po zi-
mie. Jak się okazuje, tegorocz-
na zima nie była dla nich zbyt 
okrutna - Na szczęście w tym 
roku fala mrozów ominęła moje 
pola – mówił Seweryn Kowal-
ski, rolnik z gminy Osina - Nie 
mam jęczmienia i rzepaku więc 
małe żniwa w tym roku mnie nie 

Młode dziennikarki

Sukces nowogardzkich gimnazjalistek
Dwie uczennice Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie - Julia Burzyńska i Amelia Wdowczyk, zo-
stały laureatkami konkursu „Mam talent dziennikarski”, realizowany w ramach międzyna-
rodowego projektu współpracy o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. 

Dziewczęta przygotowa-
ły film oraz prezentację mul-
timedialną o swoich wsiach - 
Otrębach i Wołowcu. Gimna-
zjalistki zostały zakwalifikowa-
ne do udziału w piętnastodnio-

wych polsko-czeskich warszta-
tach dziennikarskich organizo-
wanych w województwach lu-
buskim i zachodniopomorskim 
oraz w kraju morawsko – ślą-
skim w Czechach. Wyjazd za-

planowany jest na drugą poło-
wę sierpnia.

Szkolnym opiekunem projek-
tu była Magdalena Dawidowska. 
Serdecznie gratulujemy!

Opr. DŚ

dotyczą. Moje żniwa zaczną się 
w drugiej połowie wakacji. Jeżeli 
wszystko będzie dobrze, czyli nie 
przyjdą żadne gradobicia ani nic 
podobnego, liczę na dosyć dobre i 
ładne zbiory.

Pozostaje więc liczyć na dobrą 
pogodę i życzyć rolnikom do-
brych zbiorów.

DŚ

Spotkanie rolników w Osinie
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Ostatnie pożegnanie pułkownika Andrzeja Kiszki ps. „dąb”

Został niezłomny do końca…
W miniony wtorek, 20 maja, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbyła się Msza św. pogrzebowa w intencji śp. pułkownika Andrze-
ja Kiszki ps. „Dąb” - najdłużej ukrywającego się Żołnierza Wyklętego. Mszy św. przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Uroczystość odbywała się przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział kilkaset osób. 

Obok rodziny, najbliższych 
i sąsiadów, w ostatnim poże-
gnaniu pułkownika Andrzeja 
Kiszki, udział wzięli udział tak-
że przedstawiciele władz pań-
stwowych. Nie zabrakło również 
licznie zgromadzonych pocz-
tów sztandarowych nowogardz-
kich szkół, służb mundurowych, 
organizacji kombatanckich i 
Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych. 

Andrzej Kiszka został po-
śmiertnie awansowany do stop-
nia pułkownika przez Ministra 
Obrony Narodowej Antoniego 
Macierewicza. Decyzję o mia-
nowaniu odczytał oficer 12 Bry-
gady Zmechanizowanej podpo-
rucznik Mateusz Mizgała, a list 
okolicznościowy w imieniu A. 
Macierewicza, odczytał Dyrek-
tor Generalny MON Bogdan 
Ścibut. 

- Na tragizm postaci pułkow-
nika Andrzeja Kiszki składają się 
jego zmagania najpierw z wroga-
mi ojczyzny, a następnie – przez 
resztę swojego życia – jego wal-
ka o swoje dobre imię i godność. 
W tej walce został do końca nie-
złomny – czytał B. Ścibut. 

W trakcie Mszy św. odczytano 
także list od Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. W imieniu głowy 
państwa zrobił to Marek Sub-
ocz, wicewojewoda zachodnio-
pomorski. 

-Nie złożył broni w 1945. Jak 

inni członkowie antykomuni-
stycznego podziemia postano-
wił kontynuować opór zbrojny i 
działalność konspiracyjną prze-
ciw reżimowi komunistycznemu. 
Gotów był poświęcić zdrowie i ży-
cie, by Rzeczpospolita na powrót 
odzyskała suwerenność – mówił 
M. Subocz. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Piotr Słomski, podkreślał, 
że wolność, za którą walczył śp. 
pułkownik Andrzej Kiszka, nie 
jest dana nam na zawsze. 

- Dziś mamy zaszczyt uczestni-
czyć w ostatniej drodze mjr. An-
drzeja Kiszki, drodze po zasłu-
żony wieniec zwycięstwa, zwy-
cięstwa ostatecznego. Kiedyś mjr 
Andrzej Kiszka zapytany, o co 
walczył w czasach komunizmu, 
powiedział - „O wolną Polskę, bo 
to nie była wolna Polska, tylko 
było kłamstwo, podstęp, rozmaite 

przekupstwa. I na tym była opar-
ta cała władza”.

My dzisiaj żyjemy w wolnej 
Polsce, o którą także pan major 
walczył i dla której cierpiał. Ale 
to, że jest wolna Polska nie ozna-
cza, że walka o jej wolność się 
skończyła. Testament życia ma-
jora Andrzeja Kiszki przekazu-
je nam ducha tej walki - mówił 
Piotr Słomski.

Metropolita Andrzej Dzię-
ga, w czasie kazania, podkreślił, 
że zmarły Andrzej Kiszka pełnił 
służbę w miłości do Ojczyzny, 
ale też do Pana Boga. 

Gdy przeglądam faktografie ży-
cia śp. Pana pułkownika Andrze-
ja, to myślę, nie jeden film, ale se-
rial cały można by nakręcić. Pa-
sjonujący, dynamiczny, pełen głę-
bokiej mądrości, społecznej i du-
chowej. Bo przecież to wtedy, wte-
dy, gdy składał przysięgę na krzyż 

i na biało-czerwoną flagę, po 
środku zmagania II Wojny Świa-
towej, gdy wielu pytało, gdzie jest 
Bóg, dlaczego dopuszcza do ta-
kiej sytuacji, on stanął pod krzy-
żem i z palcem na krzyżu, wpa-
trzył się w biało-czerwoną i po-
wiedział „tak mi dopomóż bóg”. 
To był jego ślub, przysięga, pie-
częć jego serca- wobec Chrystu-
sa i wobec Polski. I był jej wier-
ny do końca- powiedział arcybi-
skup A. Dzięga. 

***
Andrzej Kiszka urodził się 21 

listopada 1921 roku, w podkar-
packiej wsi Maziarnia. Był żoł-
nierzem Batalionów Chłop-
skich, później Armii Krajowej. 
Od 1945 roku przyłączył się do 
partyzanckiego oddziału Naro-
dowego Zjednoczenia Wojsko-
wego. W roku 1947 ujawnił się, 
ale wrócił do partyzantki, gdy 
ostrzeżono jego o planowanym 
aresztowaniu i groźbie skazania 
go na karę śmierci. Przez kolej-
ne 15 lat skutecznie ukrywał się 
przed komunistyczną bezpie-
ką. Mieszkał w bunkrze przygo-
towanym w lesie nieopodal wsi 
Ciosmy (woj. Lubelskie, pow. 
Biłgorajski). Został zatrzyma-
ny dopiero w roku 1961. Usły-
szał wtedy kilkanaście zarzutów. 
Skazano go początkowo na karę 
dożywotniego więzienia, póź-
niej złagodzono wyrok do 15 lat. 
Ostatecznie „Dąb” przesiedział 

za kratami niecałe 10 lat. Po wyj-
ściu na wolność przeniósł się na 
Pomorze Zachodnie, zamieszkał 
we wsi Sienno Dolne, koło Ra-
dowa Małego. 

W sierpniu 2007 r., Prezy-
dent Rzeczypospilitej Polskiej 
Lech Kaczyński odznaczył Kisz-
kę Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. W maju 
2016 r. szef MON Antoni Ma-
cierewicz awansował go na sto-
pień majora, a pośmiertnie puł-
kownika. Andrzej Kiszka nie do-
czekał się jednak za życia rehabi-
litacji. Minister Sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro, w marcu br. 
skierował do Sądu Najwyższego 
wniosek o kasację wyroku. Spra-
wa ma być rozpatrzona we wrze-
śniu tego roku. 

Śp. pułkownik Andrzej Kiszka 
zmarł w środę, 14 maja, w wie-
ku 96 lat. Trumna z ciałem Żoł-
nierza Niezłomnego spoczęła na 
cmentarzu w Rogowie, k. Rado-
wa Małego.

Słowa śp. pułkownika An-
drzeja Kiszki stały się inspira-
cją do wyrycia napisu,  na ka-
mieniu poświęconym partyzan-
tom walczącym z komunistycz-
ną władzą, jaki znajduje się przy 
Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie. Napis ten 
brzmi: „Walczyli, bo tak im na-
kazywała wiara i miłość do Oj-
czyzny”. 

Marcin Simiński

Mszę św. w intencji śp. pułkownika Andrzeja Kiszki odprawił arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Przy trumnie warta honorowa Wojska Polskiego

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Magdalena Zarębska-Kule-
sza, po zakończeniu Mszy św. składa kondolencje na ręce Małżonki 
śp. pułkownika Andrzeja Kiszki i jego bliskich

We Mszy św. odprawionej w intencji zmarłego Żołnierza Wyklętego 
wzięło udział kilkaset osób

Szwadron uczniów klasy policyjnej I Liceum Ogólnoszktałcącego w 
Nowogardzie w trakcie Mszy św. w intencji śp. pułkownika A. Kiszki

List okolicznościowy odczytuje Piotr Słomski, przewodniczący RM w 
Nowogardzie

Hołd zmarłemu pułkownikowi Andrzejowi Kiszce oddały także no-
wogardzkie placówki oświatowe, reprezentowane przez licznie 
zgromadzone poczty sztandarowe

Podporucznik M. Mizgała odczytuje decyzję ministra MON o miano-
waniu mjr A. Kiszki do stopnia pułkownika
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Kolejne oświadczenia majątkowe

Sprawdzamy majątki radnych powiatu
Kontynuujemy publikację oświadczeń majątkowych, jakie do końca kwietnia tego roku mieli złożyć nasi samorządowcy, oraz niektórzy pracownicy wyż-
szego szczebla zatrudnieni w urzędach publicznych.  W tabeli publikujemy zeznania jakie złożyli radni powiatu wybrani z terenu naszej gminy. Oprócz 
tego zamieszczamy oświadczenie Andrzeja Siwego, który choć nie jest radnym, to wchodzi w skład Zarządu Powiatu, a pochodzi z Nowogardu.  W kolej-
nych numerach DN zaprezentujemy zarobki kierownictwa Powiatu i dyrektorów instytucji i szkół podległych starostwie. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Kazimierz Lembas / SLD
(radny)

73 000 zł, 5 000 
Euro, 800 USD

Dom o pow. 75,23 m2 o wartości 200 
000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 
10 ha/34 ha (budynek mieszkalny i 
gospodarczy) o wartości 150 000 zł, 
działka o pow. 412,5 m2 o wartości 20 
000 zł

Działalność gospodarcza – 53 186,02 
zł, gospodarstwo rolne dochód – 40 
000 zł, Celowy Związek Gmin R-XXI – 
34 063,68 zł, emerytura – 56 184,74 zł, 
dieta radnego (powiat) – 13 031,37 zł, 
Polski Związek działkowców ROD No-
wogard – 240 zł 

Toyota Corolla rok prod. 2008 Nie dotyczy

Wojciech Włodarczyk / SLD
(radny)
złożył mandat – oświadcze-
nia nie opublikowano
Józef Korkosz / PSL
(radny)

ok. 5 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o wartości 
140 000 zł

Umowa o pracę – 89 300,72 zł, dieta 
radnego Rady Powiatu – 12 487,46 zł
LZS działalność wykonywana osobiście 
– 4 560 zł

Chrysler Voyager rok prod. 2002, 
Chrysler Crossfire rok  prod. 2003

Nie dotyczy

Tomasz Kulinicz / PSL
(radny, starosta goleniow-
ski)

6 995,47 zł Mieszkanie o pow. 46 m2 o warto-
ści 120 000 zł, działki o łącznej pow. 
0,7717 ha o łącznej wartości 80 000 zł

Starostwo Powiatowe – 158 348,18 zł, 
najem mieszkania – 11 400 zł

Ford SMax rok prod. 2014 Kredyt konsump-
cyjny Credit-Agri-
cole – 4 345,12 zł

Kazimierz Ziemba / PSL
(radny, przewodniczący 
Rady Powiatu)

91 620 zł
akcje – 57 700 zł

Mieszkanie o pow. 81,09 m2 o war-
tości 162 180 zł, garaż o pow. 10,29 
m2 o wartości 2 459 zł, działka o pow. 
0,0789 ha o wartości 5 000 zł

Z tytułu zatrudnienia Wodociągi Zach. 
w Goleniowie 100 416,33 –  zł, dieta 
radnego – 25 774,80 zł
Polski Związek Wędkarski  Szczecin, 
dieta – 672 zł

Suzuki Grand Vitara rok prod. 2011 Nie dotyczy

Marcin Fedeńczak / PO
(radny, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu)

20 000 zł Mieszkanie o pow. 85,93 m2 o warto-
ści 105 000 zł,
Działka o pow. 0,0276 ha o wartości 
97 500 zł

Działalność gospodarcza dochód – 734 
312,17 zł, 
dieta radnego – 13 442,42 zł 

Mercedes Sprinter 515 CDI 2007 r.
Mercedes Sprinter 515 CDI 2008 r.
Autosan A1010T 2003 r.
Renault FR 1 1992 r.
Renault Iliade 1995 r.
Mercedes Benz Vario 614 D 2002 r.
Mercedes Sprinter 1998 r.
Mercedes Sprinter 515 2009 r.
Mercedes Sprinter 515 2009 r.
Mercedes Sprinter 412 1998 r.
Renault Tracer 1995 r.
Bova 1999 r.
Mercedes Sprinter 515 2007 r.
Mercedes Sprinter 413 2005 r.
Mercedes Benz Vario 614 D 2005 r.
Koagel WBH 25 2003 r.
Mercedes Sprinter 518 2009 r.
Nissan Micra 2005 r.
Hyundai i20 2013 r.
Leasing:
Mercedes B 180 2015 r.
Mercedes Sprinter 518 2007 r.
Renault Iliade 2000 r.
Mercedes Benz GLE 350 2016 r.
Mercedes Sprinter 515 2012 r.

Getin Bank – 145 
197,56 zł,  Getin 
Bank – 32 500 zł, 
BGŻ – 189 000 zł
Reiffeisen Po-
lbank – 30 000 zł
PKO BP – 96 150 zł
BGŻ – 100 000 zł
PKO BP – 121 000 
zł
PKO BP – 80 000 zł
PKO BP – 80 000 zł

Andrzej Siwy
(członek Zarządu Powiatu)

Akcje Procad S.A - 
958 600 zł

Mieszkanie o pow. 46 m2 o wartości 
110 000 zł,
Mieszkanie o pow. 79.9 m2 o warto-
ści 215 000 zł
 lokal usługowy o pow. 300 m2 o war-
tości 200 000 zł

Starostwo Powiatowe – 149 951,38 zł
 najem mieszkania – 7 200 zł,
Związek Celowy Powiatów Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego - 3 200 zł

Nie dotyczy Kredyt w mBanku 
– 54 620 CHF

Opr. DŚ

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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Garmin Iron Triathlon – III etap, Elbląg

Nowogardzianin wciąż na podium cyklu
W niedzielę (18 czerwca), zawodnicy z całej Polski rywalizowali w III etapie Garmin Iron Triathlon, który odbył się w Elblągu. Był to najlepszy start w ca-
łym cyklu w wykonaniu Norberta Jarochowicza, który utrzymał 3. miejsce w klasyfikacji generalnej swojej kategorii. Niestety rywalizację przysłoniła tra-
gedia, do jakiej doszło na trasie pływackiej...

Zanim rozpoczniemy rela-
cję ze startu reprezentanta No-
wogardu należy wspomnieć o 
tragedii do jakiej doszło pod-
czas etapu pływackiego. 42- let-
ni zawodnik pochodzący z El-
bląga zasłabł podczas zawodów 
i zmarł mimo interwencji ra-
towników. Podczas przeprowa-
dzania rywalizacji na trasie pły-
wackiej ratowniczka zauważy-
ła, że jeden z zawodników się 
zatrzymał, po czym zapytała go 
czy potrzebuje pomocy. Męż-
czyzna stwierdził, że chce pły-
nąć dalej, niestety po pokonaniu 
kilku metrów zasłabł. Pomimo 
natychmiastowej akcji ratowni-
czej mieszkaniec Elbląga zmarł. 
Nieoficjalnie po zawodach mó-
wiło się o zawale, jako przyczy-
nie śmierci zawodnika. Dodaj-
my, że zawodnik ma pełne pra-
wo podjąć decyzję co do konty-
nuowania swojego startu, w tym 
przypadku skończyło się to tra-
gicznie... Wydarzenie do jakie-
go doszło w Elblągu przypomi-
na o tym, że pomimo piękna 

tego sportu, triathlonu nie nale-
ży lekceważyć, gdyż jest to sport 
niezwykle wymagający i ekstre-
malnie wytrzymałościowy. Bez 
odpowiedniego przygotowania 
należy pilnować tego, aby am-
bicje nie wzięły góry nad moż-
liwościami zawodnika. Organi-
zatorzy profesjonalnie poradzi-
li sobie z okolicznościami i przy 
zachowaniu powagi sytuacji do-
kończyli zmagania w III eta-
pie. Dla zawodnika z Nowogar-

du - Norberta Jarochowicza, był 
to najlepszy start jak do tej pory 
w cyklu Garmin Iron Triathlon. 
Nowogardzianin na trasie pły-
wackiej uzyskał czas 00:18:28, 
plasując się na 148. miejscu po-
śród 284 sklasyfikowanych za-
wodników. Następnie Norbert 
Jarochowicz przystąpił do zma-
gań na trasie rowerowej. Tutaj 
nasz reprezentant znacząco od-
robił straty do czołówki. Nor-
bert Jarochowicz trasę kolarską 
pokonał z czasem 01:10:44, zaj-
mując na tym odcinku rywa-
lizacji wysokie 28. miejsce. Na 

koniec pozostał bieg, w którym 
zawodnik z Nowogard uzyskał 
czas 00:49:43, zajmując miej-
sce w pierwszej setce, dokład-
nie 96. pozycję. W sumie nasz 
reprezentant III etap zmagań w 
Garmin Iron Triathlon ukoń-
czył z wynikiem 02:22:33 i zajął 
53. miejsce w klasyfikacji Open, 
tracąc do zwycięzcy 23 minu-
ty i 31 sekund. Co najważniej-
sze, świetny start Norberta Ja-
rochowicza pozwolił mu wywal-
czyć 6. miejsce w kategorii wie-
kowej M45, co niezwykle istotne 
w klasyfikacji generalnej. Nor-
bert Jarochowicz po startach 
w Piasecznie, Ślesinie i Elblągu 
z łącznym wynikiem 07:13:07, 
utrzymuje 3. miejsce w katego-
rii M45 oraz plasuje się na wy-
sokim 30. miejscu w „generalce” 
Open Mężczyzn, gdzie sklasyfi-
kowanych jest 873 zawodników. 
Następny – IV etap zostanie ro-
zegrany 2 lipca, w miejscowości 
Stężyca na Kaszubach. 

KR
Po świetnym starcie na trasie kolarskiej, Norbert Jarochowicz zbliżył się do czołów-
ki III etapu

Norbert Jarochowicz utrzymuje 3. miejsce cyklu Garmin Iron Triathlon w swojej 
kategorii

XXXI Okręgowy Zjazd delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Nasi wędkarze wyróżnieni 
Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na koniec roku 2016 Okręg liczył 15 600 członków 
zrzeszonych w 68 Kołach Wędkarskich. Gospodaruje on na ponad sześciu tysiącach hektarów wód na jeziorach, rzekach i zbiornikach wodnych.

Zgodnie ze statutem PZW 
oraz (…) uchwałą Zarządu 
Okręgu w dniu 18 czerwca 2017 
roku odbył się XXXI Okręgowy 
Zjazd Delegatów PZW Okręgu 
w Szczecinie.

W zjeździe z Koła Miejsko – 
Gminnego PZW nr 36 w No-
wogardzie uczestniczyli wybra-
ni w Walnym Zgromadzeniu 
sprawozdawczo – wyborczym 
w dniu 12 lutego 2017 roku, de-

legaci w osobach: Kazimierz 
Ziemba, Bogdan Kondratowicz, 
Zygmunt Lisowski i Tadeusz 
Siembida. Po wystąpieniu Pre-
zesa Zarządu Okręgu i złożeniu 
sprawozdań z działania Zarządu 
Okręgu, Okręgowej Komisji Re-

wizyjnej, Okręgowego Sądu Ko-
leżeńskiego i wystąpienia Preze-
sa Zarządu Głównego PZW, do-
konano wręczania wyróżnień.

Z naszego Koła wyróżnieni 
zostali statuetkami Kazimierz 
Ziemba za pracę w Okręgowej 

Komisji rewizyjnej oraz Zyg-
munt Lisowski za pracę w Okrę-
gowym Sądzie Koleżeńskim, w 
kadencji 2013-2017r. Po dysku-
sji nad złożonymi sprawozda-
niami przystąpiono do wyboru 
władz i organów Zarządu.

Prezesem Zarządu Okręgu w 
Szczecinie zdecydowaną więk-
szością głosów ponownie został 
wybrany Grzegorz Rogalewicz.

Z Koła Miejsko – Gminnego 
PZW nr 36 w Nowogardzie do 
władz i organów Związku zo-
stali wybrani: Kazimierz Ziem-
ba do Zarządu Okręgu Związku, 
Bogdan Kondratowicz do Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej oraz 
Zygmunt Lisowksi do Okręgo-
wego Sądu Koleżeńskiego.

Gratulujemy im wyboru oraz 
życzymy merytorycznej i sku-
tecznej, przynoszącej wymier-
ne efekty pracy na rzecz Okręgu 
PZW w Szczecinie i obydwu Kół 
PZW w Nowogardzie.

Na zakończenie Zjazdu przy-
jęto program działania Okręgu 
PZW w Szczecinie na kadencję 
2017 – 2021 r.

Tadeusz Siembida
sekretarz Koła 

MG PZW nr 36 w Nowogardzie
Delegat na Zjazd Okręgu

Delegaci na zjazd okręgowy z Koła MG PZW z Nowogardu, od prawej K. Ziemba, B. Kondratowicz, Z. Lisowski i T. Siembida.

Kazimierz Ziemba otrzymał statuetkę za 
pracę w okręgowej Komisji Rewizyjnej.
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Środy na Torze – III seria

Młodzicy nie zwalniają tempa
W środę (14 czerwca), na torze kolarskim w Szczecinie, przeprowadzono III serię cyklicz-
nych zawodów „Środy na Torze”. Ponownie bardzo dobrze spisali się Młodzicy z nowo-
gardzkiego klubu Chrabąszcze. Nasi kolarze startowali również w kategoriach Żak oraz Ju-
nior Młodszy. 

Relacje z III serii cyklicznych 
zawodów „Środy na Torze”, roz-
grywanych na szczecińskim to-
rze kolarskim, rozpoczynamy od 
naszych najmłodszych reprezen-
tantów. Tym razem w kategorii 
Żak trener Ryszard Posacki do 
rywalizacji wystawił 4 kolarzy – 
Mateusza Krugłego, Filipa Ko-
walskiego, Macieja Kolasińskie-
go, Alicję Fecak. Żaki rywalizo-
wali w dwóch konkurencjach. 
Najpierw przeprowadzony został 
wyścig na 200 metrów ze startu 
lotnego. Spośród nowogardzian 
najlepiej wypadł Filip Kowalski, 
który uzyskał czas 18,33 i zajął 
9. miejsce. Na 11. pozycji został 
sklasyfikowany Mateusz Krugły, 
który 200 metrów pokonał z wy-
nikiem 19,44. Z kolei Maciej Ko-
lasiński uzyskał czas 24,67, na-
tomiast Alicja Fecak 24,91. Na-
stępną konkurencją był sprint. 
Tym razem najlepiej wypadł Ma-

teusz Krugły, który zajął 6. miej-
sce i wywalczył 5 punktów. Filip 
Kowalski został sklasyfikowany 
na 11. pozycji, Alicja Fecak za-
jęła 12. miejsce, a Maciej Kola-
siński 13. miejsce. W klasyfika-
cji generalnej III serii w pierw-
szej dziesiątce uplasował się tyl-
ko Mateusz Krugły, zajmując 9. 
pozycję. Ponownie najwięcej ra-
dości swojemu trenerowi spra-
wili Młodzicy- Jacek Fecak oraz 
Hubert Grygowski, którzy wy-
gląda na to, że pomiędzy sobą 
rozstrzygną zwycięstwo w ca-
łym tegorocznym cyklu. W tym 
przedziale wiekowym przepro-
wadzono trzy konkurencje. Naj-
pierw Młodzicy walczyli w wy-
ścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego. Najszybszy był Michał 

Jaskuła z Piasta Szczecin, który 
uzyskał czas 13,83. Na drugim 
miejscu uplasował się Jacek Fe-
cak, który 200 metrów pokonał 
z wynikiem 13,84, przegrywa-
jąc dosłownie o włos z zawodni-

kiem gospodarzy. Podium uzu-
pełnił Hubert Grygowski z wy-
nikiem 14,06. W drugiej konku-
rencji, którą był sprint, zmagania 
zdominował Jacek Fecak. Pod-
opieczny Ryszarda Posackiego 
ze sporą przewagą pokonał metę 
w finałowym wyścigu uzyskując 
10 punktów. Zaraz za Jackiem 
Fecakiem na mecie zameldował 
się Hubert Grygowski, a podium 
uzupełniła Weronika Fidos z Ra-
tusza Maszewo. Nowogardzia-
nie równo dzielili się miejscami 
w III serii, gdyż w ostatniej kon-
kurencji – wyścigu tempowym, 
tym razem to Hubert Grygow-
ski zajął najwyższy stopień po-
dium. Na drugim miejscu upla-
sował się Oskar Malec z klubu 
LKS Orlęta Gorzów Wielkopol-

ski, a na najniższym stopniu po-
dium stanął Jacek Fecak. W su-
mie rywalizację w III serii cyklu, 
w kategorii Młodzik wygrał Ja-
cek Fecak z liczbą 27 punktów. 
Tyle samo punktów zgromadził 
sklasyfikowany na 2. miejscu 
Hubert Grygowski, a podium w 
III serii uzupełnił Michał Jaskuła 
z Piasta Szczecin. W kategorii Ju-
nior Młodszy również przepro-
wadzono trzy wyścigi, a Chra-
bąszczy reprezentowali Robert 
Krause oraz Kamil Majcher. W 
wyścigu na 200 metrów ze star-
tu lotnego 5. miejsce zajął Robert 
Krause, który uzyskał czas 13,16. 
Kamil Majcher został sklasyfi-
kowany na 10. pozycji z czasem 
14,78. W sprincie Robert Krau-
se tym razem uplasował się na 6. 
pozycji, a jego klubowy kolega 
Kamil Majcher został sklasyfiko-
wany ponownie na 10. miejscu. 
W wyścigu tempowym bardzo 

ładnie pojechał Robert Krause, 
który przegrał tylko z Markiem 
Markiewiczem z Baszty Golcze-
wo oraz Dawidem Szalińskim z 
Ratusza Maszewo. Trzecie miej-
sce Roberta Krausego oznacza-
ło, że podopieczny Ryszarda Po-
sackiego wywalczył w tej konku-
rencji 8 punktów. Kamil Majcher 
tak jak w przypadku wcześniej-
szych startów, zajął 10. miejsce, 
dopisując sobie 1 punkt. W kla-
syfikacji generalnej III serii Ro-
bert Krause z liczbą 19 punktów 
zajął 5. miejsce, warto dodać, że 
do podium Robertowi zabrakło 
zaledwie 1 punktu. Kamil Maj-
cher zawody zakończył na 10. 
miejscu. 

KR

Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz 
Roguski Szpital Nowogard

Leon syn Justyny Swalickiej 
ur. 8-06-2017 z Goleniowa

Lena córka Anny Góreckiej 
ur. 13-06-2017 z Dobrej

Julia córka Eweliny i Gracjana Jurkiewicz 
ur. 20-06-2017 z Nowogardu

Aleksandra córka Patrycji i Andrzeja  
ur. 12-06-2017 z Trzechla

ZATRUDNIĘ NA OKRES WAKACJI

- POMOCNIK MECHANIKA  
W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM NR 

TEL. 509 528 688

reklama

Podium III serii w kategorii Młodzik, od 
lewej - Hubert Grygowski, Jacek Fecak 
oraz Michał Jaskuła

Jacek Fecak pierwszy na mecie w finale sprintu w kategorii Młodzik

Działania aktywizacyjne 
w Dąbrowie

W dniach od 09 maja do 20 
czerwca Stowarzyszenie Miesz-
kańców Dąbrowy „DĄB” w ra-
mach partnerstwa ze Stowarzy-
szeniem Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego zreali-
zowało działania aktywizujące 
dla mieszkanek sołectwa Dąbro-
wa pod nazwą” Dbam o spraw-
ność fizyczną - lepiej się czuje”. 
W ramach projektu realizowa-
liśmy zajęcia z fitness i Zumby. 
Zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Panie uczestnicz-
ce w projekcie wyraziły nadzie-
je na kontynuowanie takich za-
jęć na wsi ze względu na dostęp-
ność oraz miłą atmosferę i bar-
dzo fajną i kompetentną prowa-
dzącą Panią Hanie.  

Prezes Stowarzyszenia
Dąbrowa posiada zaplecze do realiza-
cji takich zajęć na Sali Wiejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność (LSR),w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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1 5
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lNAJTANIEJ w okolicy

II Liceum Ogólnokształcące

Ogólnopolski laur 
literacki!
Aleksandra Pietrzykowska, uczennica klasy II a II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie została laureat-
ką XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad kon-
kursem sprawowała Rada Języka Polskiego Polskiej Akade-
mii Nauk. 

Gala wręczenia nagród od-
była się 5 czerwca w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. W 
konkursie wzięło udział 529 
uczniów z całej Polski, Ola za 
pracę na temat: „Nie wszystko, 
co się liczy, może być policzo-
ne; nie wszystko, co może być 
policzone, liczy się”, otrzyma-
ła trzecią nagrodę. W konkur-
sie doceniono literackie umie-
jętności, humanistyczną kul-
turę, znajomość literatury i fil-
mu, błyskotliwość języka. Na-
leży dodać, że katowicki kon-
kurs wpisał się już na dobre w 
literacką tradycję nowogardz-
kiego liceum i Ola dołączyła do 
zaszczytnego grona laureatów. 

Inf. własne
Aleksandra Pietrzykowska, laureatka

reklama
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

reklama

Maraton MTB w Puszczy Goleniowskiej

Zwycięstwo Anny Urtnowskiej
W niedzielę (18 czerwca), w Puszczy Goleniowskiej odbyła się II edycja Skoda Pehamot 
Challenge Szczecin MTB Maraton. Do rywalizacji przystąpiło trzech reprezentantów No-
wogardu. Najlepiej spisała się Anna Urtnowska, która zwyciężyła w swojej kategorii. 

Nowogard w Puszczy Gole-
niowskiej reprezentowali Anna i 
Michał Urtnowscy oraz Jan Ba-
ran. Warto wspomnieć, że to 
pierwszy Maraton MTB w hi-
storii Puszczy Goleniowskiej, 
a wzięło w nim udział 260 ko-
larzy. Na dłuższym dystansie – 
Mega (62 km) startowała Anna 
Urtnowska. Kolarka reprezen-
tująca barwy klubu Cubica Ra-
cing Team starowała w katego-
rii Cyklosport K2. Anna Urt-
nowska borykała się z proble-
mami na trasie. Podczas drugiej 
rundy pomyliła drogę, przez co 
straciła sporo czasu do rywalek 
w zestawieniu Open. Nasza re-
prezentantka dystans 62 km po-
konała z czasem 03:41:37, uzy-
skując 500 puntów. Wynik ten 

sklasyfikował Annę Urtnowską 
na 1. miejscu w swojej kategorii 
oraz na 6. pozycji w zestawieniu 
Open Kobiet. Na dystansie Mini 
(31 km i 70 metrów przewyższe-
nia) rywalizował Jan Baran oraz 
Michał Urtnowski. Startujący w 
barwach LKK Nowogard Jan Ba-
ran walczył w kategorii Masters 
IV M6. Kolarz z Nowogardu dy-
stans 31 km pokonał z czasem 
01:51:59, przez co w swojej ka-
tegorii wiekowej zajął 5. miejsce, 
natomiast w Open Mężczyzn 
został sklasyfikowany na 120. 
miejscu, spośród 147 kolarzy na 
tym dystansie. Na uwagę zasłu-
guje start Michała Urtnowskie-
go, który na wymagającej trasie 
dystansu Mini, rywalizował w 
kategorii Masters I M3. Michał 

walczył na rowerze napędzanym 
siłą mięśni rąk, a nie nóg jak po-
zostałych 59 kolarzy w tej kate-
gorii, pomimo tego, uzyskał bar-
dzo ładny wynik. Nasz reprezen-
tant startujący w barwach Cubi-
ca Racing Team, pokonał 31 km 
z czasem 02:38:36, zajmując w 
swojej kategorii 56. miejsce, co 
oznacza, że zwyciężył z cztere-
ma rywalami. W klasyfikacji 
Open Mężczyzn nasz reprezen-
tant zajął 141. miejsce na 147. 
kolarzy. Gratulujemy zawodni-
kom z Nowogardu swoich star-
tów oraz życzymy im poprawie-
nia wyników podczas III edy-
cji, która odbędzie się w Puszczy 
Bukowej, w dniu 17 września. 

KR
Michał Urtnowski trasę w Puszczy Goleniowskiej pokonał na rowerze napędzanym 
siłą rąk

Anna Urtnowska - pierwsza z prawej, wygrała w swojej kategorii oraz zajęła 6. 
miejsce pośród kobiet na dystansie Mega

XIV Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców

Zwyciężyli gimnazjaliści z nowogardzkiej „Trójki”
W dniach 16 - 18 czerwca,  w Publicznym Gimnazjum nr1 im. Szarych Szeregów i Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, odbył się XIV Ogólnopolski 
Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych. 

W turnieju wzięło udział 6 ze-
społów. Po uroczystym otwarciu 
zawodnicy przystąpili do  rywa-
lizacji. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” – 
rozegrano 15 spotkań. Klasyfi-
kacja końcowa przedstawia się 
następująco: I miejsce – UKS 

- Gim.-3 Nowogard, II miej-
sce CKS I - Szczecin, III miej-
sce UKS Drawianka Drawno, IV 
miejsce UKS Banie – V miejsce  
Gimnazjum nr 1w Nowogar-
dzie. Poza konkursem wystąpiła 
drużyna złożona z absolwentów. 
W czasie turnieju prowadzo-

na była klasyfikacja w kategorii 
- najlepszy strzelec, został nim 
Krzysztof Dzierbunowicz z UKS 
Drawianka Drawno, najlepszym 
bramkarzem został Karol Kol-
les – UKS – Gim.-3 Nowogard. 
Miano najlepszego zawodnika 
turnieju otrzymał –  Eliasz Kap-

pela - CKS – Szczecin. Zawodni-
cy i trenerzy już teraz potwier-
dzili udział w XV memoriale, 
który odbędzie się w 2018 roku. 
Turniej odbył się dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób i sponsorów. 
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania Burmistrzo-

wi Nowogardu panu Roberto-
wi Czapli, Pawłowi Kowalczy-
kowi (Nest Paliwa) Sebastianowi 
Szymańskiemu, Janowi Bąk, Ar-
turowi Danilewskiemu, Krzysz-
tofowi Piechowskiemu, Szymo-
nowi Pilipczukowi,  Krzysztofo-
wi Dobrowolskiemu, grupie te-
nisowej, Januszowi Raczyńskie-
mu, Bartoszowi Zdanowiczowi, 
Jackowi Andrysiakowi. Druży-
na Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie wystąpiła w na-
stępującym składzie: Aleksan-
der Osajda (bramkarz), Filip Fe-
deńczak, Miłosz Żminda, Wik-
tor Furmanczyk, Dawid Wysoc-
ki, Jakub Tandecki, Hubert Śluz, 
Paweł Sierżant, Paweł Suszek.

Oprac: KR

Na zdjęciu zwycięski zespół UKS Gimnazjum nr 3 Nowogard
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

PH „HL” 

zatrudni na umowę o pracę 
kierowcę autocysterny  

do przewozu paliw płynnych 
(Nowogard i okolice)

Od kandydatów oczekujemy:
- uprawnień ADR,
- prawo jazdy kat. C+E 
- dyspozycyjności.
Gwarantujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Oferty prosimy kierować na e-mail: hl@phhl.pl (w temacie proszę 

podać stanowisko)

Praca na produkcji  
– Nowogard

Atrakcyjna stawka, dodatek 
nocny, dodatki weekendowe

Informacje pod  
nr tel.:  797 318 414

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

Gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło Nowogardu 

Zatrudni: 
Mechanika z prawem jazdy kat. T (traktorzysta).

Mile widziane uprawnienia do wykonywania oprysków  
i na inne maszyny (kombajn, wózki widłowe, ładowacze czo-
łowe).

Wymagane:
- znajomość obsługi i naprawy maszyn rolniczych,
- umiejętność wykonywania zabiegów polowych (orka, siew, 

opryski, itd.)
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 
Tel. Kontaktowy 602 299 789

ATERIMA MEd. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• KREdYTY MIESZKANIOWE  GMK FINANSE, 
oferta wielu banków w jednym miejscu. Adres: 
Nowogard, 700 Lecia 15, I piętro nad apteką, tel.: 
662 315 470.

•	 OKAZJA. Sprzedam działkę pod budowę 10 
arów za szkołą podstawową nr 3. 534 991 778

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

• do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 Maja 
44g. Tel. 517 357 653 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Młynie 
10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Nowogard 6 km posiadłość położona przy lesie. 
660 206 833 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadionie. 
695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 300 mkw. z 
ogrodem 2500 mkw. Tel. 782 706 856

• do wynajęcia pomieszczenie na biuro 11m2, 
I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

• Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogardzie w 
pobliżu centrum.Tel. 730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 66.3 
m2 bezczynszowe, docieplone + garaż. 669 
716  872

•	 Sprzedam pół domku parter z garażem ogród-
kiem w Nowogardzie lub zamienię na 2 pokoje 
do 1 piętra. Tel 517 847 782 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 
100m2 w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Wynajmę firmie 8 miejsc noclegowych. Tel. 609 
245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie położo-
ny.696 404 840 

•	 Sprzedam ziemię rolną 4ha, działka nr 183 GRA-
BIN. 731 026 406 

•	 Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa, 100 zł. 882 
182 143

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe, trzy poko-
je, II piętro, 58m2. ul. Bohaterów Warszawy 105. 
609 065 743 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV piętro, Nowo-
gard. 724 171 708

•	 Zamienię mieszkanie własnościowe, 67m2 na 
dwa pokoje do I piętra. 91 39 73664 

•	 Do wynajęcia 4 noclegi (dla 4 osób) pełne wy-
posażenie łazienki i kuchni, oddzielne wejście. 
505 307 438 

•	 Mieszkanie wynajmę - Nowogard -українська 
- 4 osoby - 650 zł/osoba. Od sierpnia.Tel. 503-
100-277

•	 Nowogard, ul. Asnyka – działki pod zabudowę 
ok. 1000m2 cena od 55 zł/m2. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard 5 km. Pięknie położona posiadłość 
na uboczu wsi – dworek 280m2 działka 7 ha sta-
wy rybne, las. Okazja, 670 tys. Tel. 502 103 432 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w Ostrzycy. Tel 
607 646 760 

•	 Kupię 2 pokoje (może być do remontu). 663 695 
260 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działalność go-
spodarczą 100 m2, I piętro,  w Nowogardzie, tel. 
696 463 833

•	 Do wynajęcie mieszkanie dwa pokoje. 693 715 
990 

•	 Sprzedam mieszkanie w Osinie, 38.9m2. Cena 
110 tys. 663 718 851, 667 937 311 

•	 Sprzedam pół domu z garażem, ogródkiem, bu-
dynkiem gospodarczym w Nowogardzie. 517 
847 782 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Kikorzach przy 
drodze. 665 361 036 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 88 92 
15 737 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 200m2. Ogród i ga-
raż. Cena do uzgodnienia. 605 168 830 , 609 093 
525 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 poj. 1.4, 
Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocykle, motorowe-
ry. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik poj.2417 cm3.  
609 167 729

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 i chłodnicę 
do lublina. Tel. 609 167 729

•	 Sprzedam Focusa rok produkcji 1999. Stan bar-
dzo dobry. Cena 3500 (do negocjacji, ważne 
ubezpieczenie i przegląd)   Tel. 723 195 168 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię zdecy-
dowanie. 736 777 245

•	 Mercedes 190 E rok produkcji 91 poj. 1.8 + opo-
ny zimowe z felgami przegląd techniczny do 
01.09.17r. 605 548 121 

•	 Felgi aluminiowe Jeep Grand szeroki, 4 sztuki, 
18 cal, 5x127 Sprzedam. Cena 2800 zł. 781 902 
384 

•	 Sprzedam alufelgi z oponami letnie 175/65/14 
szt. 4. Tel. 572 955 124 

•	 Mazda 626 sprzedam, rok prod. 2002. 697 612 
848 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne vineta, denar. 782 

036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie. 697 
021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obracany. Tel. 502 853 
573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 – blaszak kom-
pletna, opony 1200 x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belowania siana-
-słomę, zgrabianie, talerzówka, orka, siew agre-
gatem. 508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowanie w kostkę. 
Tel. 781 744 340 

• Sprzedam nioski Leghorn zielononóżka i pa-
pużki faliste. 660 970 408, 795 970 408 

•	 Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 911 886 

•	  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 633 244 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody leśne. Tel.503-
58-222

•	 Sprzedam prosiaki. 518 639 390 

•	 Sprzedam rozdrabniacz Bąk z silnikiem 7,5 kw, 
1100 zł. Tel. 667 146 812 

•	 Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęczmień. 91 39 18 
307 

•	 Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna. Tel. 
514 387 864 

•	 Sprzedam króliki. 792 883 988

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE dYWANÓW, WY-

KŁAdZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
dOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skupu-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi księgowe tanio i rzetelnie. Tel. 726 
601 608 

• Kapitał początkowy, deklaracje VAT i rozli-
czenia PIT. 726 601 608 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 Zlecę wykonanie dachu. 512 013 258

• Transport bus plandeka. 601 544 530

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dLA LICEALI-
STÓW I STUdENTÓWPROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIE dO ZALICZEŃ EGZAMINÓW PO-
PRAW MATEMATYKA WYŻSZA W PEŁNYM 
ZAKRESIE – ZdAWALNOŚC 100 % kontakt: 
tel. 600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

•	 Opieka nad dzieckiem. 505 793 003 

• Godzinowa pomoc osobom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, opieka higieniczna. 
796 061 284 

•	 Naprawa skuterów, motocykli, qadów. Najlep-
sze ceny w regionie. Zwiększenie pojemno-
ści silnika, całkowite remonty i instalacje elek-
troniczne. Dzwonić po godz. 15.00 pod nr 607 
461 362 

•	 Mycie okien i sporzątanie mieszkań oraz mycie 
pomników. 783 405 044 

• Wykonam remont glazura, regipsy. Tel. 728 
801 246 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. 
Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię murarza i dwóch pomocników. Tel. 
508 290 657

•	 Zatrudnię do dorywczego sprzątania domu. 
603 688 266

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w No-
wogardzie. 601 897 368 

• Masz prawo jazdy kat. B, jesteś dyspozycyjny 
w weekendy, chcesz sobie dorobić, zadzwoń. 
Tel. 604 960 226

•	 Praca dorywcza/sezonowa z dziećmi dla peł-
noletnich kobiet z Nowogardu i okolic. 731 473 
701 ( dzwonić: godz. 10-14) 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach na 
umowę o pracę oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIEROW-
CA/MAGAZYNIER. WYMAGANE PRAWOJAZDY 
KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁA-
DAC  W SKLEPIE MEBLOWYM KWADRATMEBLE 
UL. ARMII KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli han-
dlowych. Tel. 533 402 266, d.pawlowski@vec-
tra.pl

•	 Zatrudnię barmankę na umowę. 693 521211

•	 Malarz pokojowy potrzebny od zaraz. 600 155 
342 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na fermę dro-
biu (gm.Osina) 511 731 352 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwożenia po-
siłków. Mile widziani emeryci i renciści. Tel. 604 
103 158 

•	 Przyjmę do ogrodzeń słupki, drut. Tel. 607 654 
692 

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	 Zatrudnie pracownika przy remontach miesz-
kań odpowiedzialnego, chętnie młodego bez 
doświadczenia praca poza Nowogardem. Tel. 
797382 076 

•	 Hotel Restauracja Przystań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warunki finansowe. 91 39 20 
221

•	  Zatrudnię Pana do koszenia działki ogrodowej. 
66 55 41 960 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na fermę dro-
biu (gm. Osina). 511 731 352 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 718

•	 Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790-716-816

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody vaillant z wlasnym palni-
kiem gazowym stojace 130 litr.z niemiec malo 
uzywane po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace ze-
liwne zaplon iskrowy-elektroniczny wysoka ja-
kosc niemiecka,do domku,domu wielorodzin-
nego,sklepu po przegladzie serwisowym sprze-
dam tel 691 686 772

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEdAŻ  2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.

Cena 159 000 zł

MIESZKANIA NA SPRZEdAŻ
GOLENIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CENA:    95 tys.
NOWOGARd - 67 m2, trzypokojowe         CENA: 190 tys.
dOBRA - 64,95 m2, trzypokojowe             CENA:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CENA: 140 tys.
NOWOGARd - 67,7 m2, trzypokojowe      CENA: 199 tys.
NOWOGARd - 46 m2, dwupokojowe         CENA: 118 tys.
NOWOGARd - 74 m2, trzypokojowe         CENA: 175 tys.
NOWOGARd - 52,22 m2, dwupokojowe    CENA: 165 tys.
SZCZECIN - 32 m2, kawalerka                     CENA: 115 tys.
NOWOGARd - 44,48 m2, dwupokojowe     CENA: 125 tys.
NOWOGARd - 47,98 m2, dwupokojowe     CENA: 129 tys.
NOWOGARd - 67,73 m2, dwupokojowe     CENA: 230 tys.
NOWOGARd - 79,30 m2, czteropokojowe  CENA: 229 tys.
NOWOGARd - 77,2 m2, trzypokojowe       CENA: 199 tys. 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Przyjmiemy do pracy 
montażystę mebli 

z doświadczeniem. 
Praca w kraju i za granicą.  

606 830 893
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam : Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2199 zł. TV Thomson 
Aqua 14” - 99 zł. Szafa narożna - 299 zł.Tel. 503-
005-554

•	 Deski, membranę dachową kupię. 600 182 682 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wisząca i 
ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Stanowisko w zakładzie fryzjerskim dla manicu-
rzystki. Tel 91 39 23 540 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych oraz iglaki tuje, 
szmaragd wys. 80 cm 10 zł. 606 106 142

•	 Sprzedam stół do tenisa stołowego + siatka. 
Cena do uzgodnienia. 733 794 989

•	 Sprzedam używaną bieżnię elektryczną, stan 
jak nowa, cena do uzgodnienia, Tel. 502 385 935

•	 Sprzedam komplet mebli młodzieżowych cena 
do uzgodnienia. Tel. 511 700 683 

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Oddam gruz za darmo. 788 685 194 

•	 Sprzedam lodówkę 90 cm Bosch cena 200 zł. 
697 999578 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku z rodowodem dłu-
gowłosy, ładnie wybarwiony, czujny. Tel. 91 39 
21 828

•	 Sprzedam siodła w dobrym stanie. 723 777 531  

•	 Stare samochody, motocykle, motorowery, ro-
wery, części, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam tanio piłę tarczową. 605 548 121 

•	 Tanio sprzedam waga eletroniczna sklepowa z 
metkownicą, kosze na pieczywo, półki szklane 
do sklepu, łóżko do opalania, wózek spacerowy, 
rower męski. 515 736 457 

•	 Sprzedam Bagażnik rowerowy na hak - 169 zł. 
Pady do Xboxa One Nowe - 99 zł. Myjkę ciśnie-
niową karcher - 249 zł. Kupię Kosiarkę spalino-
wą akcesoria wędkarskie Telefon: 503-005-554

•	 Sprzedam Traktorek Kosiarkę John Deere 15,5 
kW tel. 509 702 817, Cena 4900 zł

•	 Szkółka w Karsku poleca róże w pojemnikach 
krzaczaste, kwitnące po 15 zł/szt. 606 106 142 

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 744 
751 

•	 Sprzedam dwie szafy 5 drzwiowa dębowa 1000 
zł, biała 3drzwiowa 1000 zł (jak nowa). Tel. 66 55 
41 960 

•	 Sprzedam tanio dachówkę rozbiórkową kolor 
brąz. 697 972 410 

•	 Sprzedam tarcicę budowlaną modrzew, różniej 
grubości, sezonowana 8 lat. 668 298 084 

ROZKŁAd JAZdY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;

Strona 1 z 2
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Remigiusz Mróz
Inwigilacja

Chłopak, który zaginął kilka-
naście lat temu na wakacjach w 
Egipcie, odnajduje się na jed-
nym z warszawskich osiedli. Po-
sługuje się innym imieniem i 
nazwiskiem, i mimo że rodzice 
rozpoznają w nim syna, on sam 
utrzymuje, że nie ma z zaginio-
nym nic wspólnego.

Sytuację komplikuje fakt, że 
po przejściu na islam i powrocie 
do Polski mężczyzna znalazł się 
na celowniku służb. Gdy poja-
wiają się zarzuty, że przygoto-
wuje zamach terrorystyczny, 
zwraca się o pomoc do praw-
niczki, która niegdyś zasłynęła 
obroną pewnego Roma.

Joanna Chyłka niechętnie po-
dejmuje się sprawy. Słynie bo-
wiem nie tylko z ciętego języka, 
ale także z niechęci do obcych. 
W dodatku nie jest przekonana, 
czy jej nowy klient w istocie nie 
planuje zamachu…

PIONOWO:
1. osoba z interesem
2. imię Fleminga, twórcy Bonda
3. naramiennik przy mundurze
4. przebłysk
5. rów okalający zamek
6. huragan, nawałnica
7. Gray, botanik
8. odmiana buddyzmu
9. sztuka w języku martwym
10. dawny Polak
11. córka brata
12. dawniej 1/100 marki nie-
mieckiej
13. ruch tłoka w silniku
14. przeziębienia to np. kaszel
15. faza, etap
16. miasto włoskie
17. miasto Sudanu
18. (1851-1930), pisarz czeski, 
"Jan Ziżka", "Jan Hus", "Bractwo"
19. powietrzne podróże

20. zakochany był w niej cyklop 
Polifem
21. państwo Saddama Husajna
22. starorzymska moneta
23. niewidoczna granica ogrodu
24. najwyższe w Europie
25. narodowy strój szkocki
26. Raymond Arthur, australijski 
lekarz
27. z wodą na pustyni
28. miasto w Birmie
29. Wiktor, znany rysownik
30. drapieżnik z grupy orłów
31. grunt, rola, ziemia
32. ... Hayworth - aktorka amery-
kańska
33. argument w dyskusji
34. powieść Józefa Grajnerta 
35. rdzenny mieszkaniec Filipin
36. Maria Skłodowska-...
37. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki

38. stan w Indiach
39. imię Danczowskiej, skrzy-
paczki
40. eden
41. chwyt komediowy
42. druk podatkowy
43. żona Mieszka I
44. pukiel

POZIOMO:
45. orzeł będący naszym go-
dłem
46. uczucie niechęci do kogoś; 
antypatia
47. grupa wysp wulkanicznych 
na Oceanie Spokojnym, w archi-
pelagu Kardiny
48. ciastko z budki
49. mieszkaniec Skopje
50. Jerzy (ur.1922), geolog
51. instrument astronomiczny 
do pomiarów wysokości Słońca

52. Irena dla bliskich
53. stan na południu USA
54. twierdzenie pomocnicze
55. lud z Jakucji
56. Bergman, aktorka szwedzka
57. port na Honsiu
58. roślina zielna
59. drapieżny ptak
60. szwajcarski dopływ Renu
61. Tytan; jeden z satelitów Sa-
turna
62. port w Izraelu
63. góry z Aconcaguą
64. sławna pianistka francuska
65. ryba z rodziny pielęgnicowa-
tych (Ameryka Płn.)
66. dolna kończyna człowieka
67. lekko obrobiony kamień - 
prymitywne narzędzie praczło-
wieka
68. grządka kwiatowa
69. prostokątny płat sukna z 

otworem na głowę nakładany 
na habit
70. jednostka miary kąta pła-
skiego
71. świętuje 27 IV
72. żeglarstwo
73. mieszkanka Kowna lub Sejn
74. miasto w Korei Płd.
75. futerał
76. łotewska metropolia
77. twórca zamku w Łańcucie
78. paluszek w latarce
79. jap. sztuka walki
80. imię drugiej żony Boryny
81. jamnik

PODPOWIEDŹ: 
EWENI, HAAS, HLAK, KAKA, ZIN, 
ZNOSKO. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd JAZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Brak poczucia hu-
mor nie zawsze jest dowodem 
powagi

Adrian Kierasiński, Sławomir 
Skowroński, Cecylia Furmań-
czyk, Władysława Huget, Ur-
szula Kaczmarek, Halina Ste-
fańska, Halina Galus, Barba-
ra Lach, Marek Kozioł, Renata 
Wiertalak, Bożena Gudełajska, 
Aneta Tamborska, Maria Ste-
fańska, Malwina Bryndza, Pe-
lagia Feliksiak, Robert Kierzyk, 
Zofia Lepka, Małgorzata Kraw-
czyk, Andrzej Leszyński, Mał-
gorzata Skowrońska, Christia-
na Syfert, Danuta Skowron

Nagroda książkowa: Urszu-
ala Kaczmarek

Zwycięzcy prenumerata: 
Aneta Tamborska, Małgorzata 
Krawczyk

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Bolek Szarek, Michasia Miś-

kiewicz, Mateusz Wiertalak, Iga 
Mazurek, Kacper Skowroński, 
Wojciech Zięciak, Bartek Felik-
siak

Zwycięzca: Wojciech Zięciak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  

 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Zbiór truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
dŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZEM 
dO KLIENTA
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Upiła się ze 
szczęścia i ...

s. 2

Gminna dotacja

Nasza Sonda

s. 6

OGłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wpadli do domu 
jak szarańcza

 s. 3

s. 8

Ostatni 
dzwonek

Wakacje

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Czy gmina rozwiąże umowę 
na sprzątanie miasta?

Cyganie remontują...

 s. 4

s. 6

spotkają się  
w sądzie?

Boimy się 
kąpać w 
jeziorze!
To nie 
przestępca  
to pionier 
postępu

H. Grygowski 
ze złotem i 
srebrem

s. 10

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 16

Barć na
Rzeszowskiego

 s. 5
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W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Genowefa Grygorowicz: lat 90, zmarła 23.06.2017 r., pogrzeb odbył się 24.06.2017r., na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Józef Krzyżaniak: lat 89, zmarł 24.06.2017 r., pogrzeb odbył się 26.06.2017r., na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Zofia Kroma: lat 95, zmarła 26.06.2017 r., pogrzeb odbędzie się 28.06.2017r., o godz. 14:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

19.06.2017 r. 
Godz. 17.30 
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu komórkowego marki Sam-
sung Galaxy S6 na ul. Wojska Pol-
skiego. 

Godz. 21.30 
Zagubienie tablicy rejestracyj-

nej od motoroweru na ul. 15 Lu-
tego. 

20.06.2017 r. 
Godz. 09.50 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP Goleniów w miejscowości 
Olchowo ujawnili nietrzeźwego 
kierującego pojazdem marki VW 
Passat. Jarosław C. miał 0,5 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 10.00
W miejscowości Olchowo Zbi-

gniew F. kierował samochodem 
marki VW T4, znajdując się w sta-
nie po użyciu alkoholu.

Godz. 10.20 
Zatrzymanie kierującego pojaz-

dem marki Ford, Kamila K. znaj-
dującego się w stanie po użyciu al-
koholu. 

21.06.2017 r. 
Godz. 06.50 
Podczas kontroli drogowej po-

jazdu marki VW Golf ujawnio-
no, że kierujący Mirosław Ł. znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 0,78 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 06.50 
Na ul. Generał Bema, Rafał 

K. kierował samochodem mar-
ki Audi pomimo aktywnego zaka-
zu prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

Godz. 06.45 
Tomasz F. na ul. Generała Bema 

kierował pojazdem marki VW 
Passat pomimo aktywnego zaka-

zu prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

22.06.2017 r. 
Godz. 10.15  
Z posesji w miejscowości Bo-

dzęcin dokonano kradzieży table-
tu marki Lenovo Tab 3. 

22.06.2017 r. 
Godz. 15.30 
W miejscowości Czermnica, Jan 

L. kierował rowerem znajdując się 
w stanie po użyciu alkoholu. 

Godz. 15.30 
Kierujący rowerem Andrzej P. 

miał 1,81 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 18.45 
Na ul. Fabrycznej zatrzymano 

nietrzeźwego rowerzystę, Piotr R. 
miał 1,52 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

23.06.2017 r. 
Godz. 12.10 
Powiadomienie o kradzieży 

laptopa, radia samochodowego 
oraz głośnika tuby marki JBL na 
ul. 15 Lutego. 

Godz. 12.10 
W miejscowości Wojcieszyn 

Mirosław O. kierował pojazdem 

marki Mercedes znajdując się w 
stanie po użyciu alkoholu.  

24.06.2017 r. 
Godz. 10.40 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, pomiędzy pojazdami: 
VW, Fiat oraz Ford. 

25.06.2017 r.
Godz. 16.30 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów w miejscowo-
ści Żabowo zatrzymali nietrzeź-
wą kierującą pojazdem marki Fiat 
Punto, którą okazała się być Doro-
ta G. 

Godz. 17.00
Na ul. Kościuszki, Paweł K. kie-

rował pojazdem marki Mazda po-
mimo braku uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. 

Godz. 18.00
W miejscowości Żabowo, Alicja 

K. kierowała samochodem marki 
Ford Fiesta znajdując się w stanie 
nietrzeźwości- 1,91 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 17.45 
Jerzy S. w miejscowości Żabowo 

kierował rowerem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości, 0,73 mg/l. 

  st. insp. Klaudia Gieryń 

Kolizja w miejscowości Żabowo

Komunikat Policji !!!
 
Informujemy, że w dniu 28 maja 2017 r. w sklepie 

CCC na ul. 700 Lecia znaleziono portfel dziecię-
cy z zawartością pieniędzy. Właściciel zguby pro-
szony jest o kontakt pod nr telefonu 91-57-92-342 
(lub 316)  lub o zgłoszenie się do Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie. 
           st.insp. Klaudia Gieryń

Uwaga!
Znaleziono klucze!

W czwartek, 22.06. 2017r, na 
ulicy Warszawskiej, znalezio-
no widoczne na zdjęciu klucze. 
Właściciela prosimy o odbiór 
kluczy w redakcji DN, przy ulicy 
Bohaterów Warszawy 7a.

W tym tygodniu zapytaliśmy przechodniów w Nowogar-
dzie o to, czy nie boją się pływać w jeziorze Nowogardzkim? 
Wszystko dlatego, że w ostatnim czasie miały miejsce sytu-
acje, gdzie do wód jeziora spływały miejskie fekalia.

Pan Daniel: Z kąpieliska miej-
skiego nie korzystam już od kil-
ku lat. Kiedy jednak jeszcze z nie-
go korzystałem, od tej wody do-
stawałem wysypki. Postanowi-
łem więc zaprzestać kąpieli w je-
ziorze Nowogardzkim. Proceder z 
wypływaniem fekalii trwa już ja-
kiś czas, więc myślę, że woda do 
pływania najlepsza nie jest. Sam 
mogę jedynie pójść na plażę i po-

siedzieć, ale kąpać się nie będę.

Pan Przemysław z córka 
Dominiką: My w tym jeziorze 
kąpać się nie będziemy, z tego 
względu, że gołym okiem wi-
dać, że woda jest brudna. Wo-
limy jeździć nad jeziora na te-
renach wiejskich, chociażby 
nad jezioro w Olchowie. Jest 
ono przez nas sprawdzone, co 
roku tam jeździmy. Jeżeli jed-
nak komuś nie przeszkadza, 
że woda w Nowogardzkim je-
ziorze jest taka a nie inna i chce się tam kąpać, to jest to jego własny wy-
bór i wola. Myślę jednak, że sanepid powinien dokładnie określić, w ja-
kim stanie jest nasze kąpielisko miejskie.

Pan Miłosz: W takiej sytuacji 
bałbym się tam pływać. Po za tym, 
nie korzystam z tego jeziora już 
parę lat. Przede wszystkim jest to 
spowodowane ściekami, które się 
do niego dostają. Na szczęście nie 
miałem nieprzyjemnych sytuacji 
związanych z kąpielą w tym jezio-
rze, jednak teraz ryzykować nie 
będę. W takim stanie, jak to jezio-
ro jest teraz nadaje się jedynie, aby 
je zamknąć i przerobić na coś po-
żyteczniejszego.

Pani Renata: Fekalia w jezio-
rze? Nigdy bym się tam nie wyką-
pała. Bała bym się, że zarażę się ja-
kąś bakterią. Zresztą, czy ta kąpiel 
należałaby wówczas do przyjem-
nych? Powinno się przeprowadzić 
bardzo rzetelne badania, a na ten 
czas zakazać kąpieli. Ja z pewno-
ścią nie przyjadę nad to jezioro. 
Wolę jechać nad morze, na przykład do Mrzeżyna.

Mateusz i Ada: My oso-
biście nie będziemy się ka-
pać w jeziorze Nowogardz-
kim. A na plaży powinna 
stać tabliczka, która ostrze-
gałaby potencjalnych pły-
waków o tym, że jezioro jest 
zanieczyszczone, lub może 
być. Wtedy każdy wchodził-
by do niego na własną od-
powiedzialność. I przede 

wszystkim należy robić badania, tylko bardzo dokładne, nie powierzchowne.
Rozmawiała Dorota Śmieciuch



Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGłOszenie

OGłOszenie

Jak Cyganie próbowali zrobić złoty interes 

Wpadli do domu jak szarańcza
 Mieli ze sobą wysokie drabiny i odpowiedni sprzęt, zaoferowali wymianę rynien na budynku za 200 zł, ale po zakończeniu prac zażądali kilkanaście razy 
więcej - w taki sposób kilku nieznanych mężczyzn pochodzenia rumuńskiego, próbowało zrobić interes na 90-letnim mieszkańcu Nowogardu. W sprawie 
interweniowała policja. 

O sprawie poinformował nas 
pan Mirosław, syn starszego 
mężczyzny. Z jego relacji wyni-
ka, że grupa cyganów opanowa-
ła dom jego ojca jak szarańcza, 
proponując wymianę rynien za 
promocyjną cenę 200 zł. 

-Wzięli ojca w obroty, a że to 
starszy człowiek, toteż się zgo-
dził na tę wymianę za taką cenę. 
Cała grupa natychmiast opano-
wała dom, jak prawdziwa sza-

rańcza. Błyskawicznie po drabi-
nach dostali się na dach i natych-
miast przystąpili do wymiany ry-
nien. Kiedy przyjechałem rynny 
były już wymienione - opowiada 
pan Mirosław. 

 I tu zaczął się problem. Pseu-
dorobotnicy zaczęli żądać zapła-
ty za wykonaną pracę, ale zmie-
nili zdanie, co do kwoty. Oka-
zało się, że za wymianę rynien 
chcą nie 200 zł, a 3 tys. 600 zł. 

-Zacząłem protestować i po-
wiedziałem, żeby w takim razie 
ściągnęli te rynny i sobie poszli, 
bo próbują nas oszukać. Ale sy-
tuacja zaczęła się robić nerwo-
wa. Cyganie stali się agresyw-
ni. Obeszli mnie dookoła. Po-
wiedzieli, że nie odejdą, dopó-
ki im nie zapłacę. Tłumaczyli, 
że 200 zł, o których mówili, to 
cena za jedno przęsło rynny, a 
zamontowali ich łącznie 18, dla-
tego należy im się 3 tysiące 600 
złotych - opowiada pan Miro-
sław. 

Cyganie robili się coraz bar-
dziej nerwowi, ale wobec pro-
testów pana Mirosława, zaczę-
li schodzić z ceny. Zapropono-
wali panu Mirosławowi już nie 
3 tys. 600 zł, ale 1500 zł za ro-
botę. Mężczyzna i na to się nie 
zgodził. Sytuacja stała się ner-
wowa, toteż pan Mirosław po-
stanowił wezwać na miejsce pa-
trol policji. 

-W obecności patrolu policji 
mężczyźni się dogadali na kwo-

tę 600 zł i podpisali stosowne 
oświadczenie, w którym obywa-
tele Rumunii zadeklarowali, że 
nie będą już mieli żadnych rosz-
czeń. Wobec tego z naszej stro-
ny sprawa została zakończona 
- mówi st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Pan Mirek przyznaje, że zgo-
dził się zapłacić Rumunom 600 
zł za wymianę rynien, ale tylko 
dlatego, że boi się o swojego ojca 
i chciał się ich pozbyć. Zdaje so-
bie sprawę, że został wspólnie z 
ojcem oszukany. 

- Ich zachowanie nie dawa-
ło gwarancji, że nie będą nacho-
dzić ojca, który jest człowiekiem 
w podeszłym wieku i schorowa-
nym. Bałem się, że jak nie zapła-
cę to będą go nachodzić w domu, 
bądź, co gorsza, straszyć. Tym 
bardziej, że nie wiadomo, kim 
oni są tak naprawdę. Oczywiście 
nie wiem czy te rynny są w ogó-
le tyle warte, ale wybrałem bez-
pieczeństwo ojca- przyznaje pan 
Mirek. 

Policja twierdzi, że nie mia-
ła podstaw, aby całe zajście po-
traktować jak wykroczenie bądź 
przestępstwo, chociaż zachowa-
nie cyganów-monterów, wzbu-
dza poważne wątpliwości. 

-Nie było podstaw, aby wszcząć 
jakieś postępowanie, skoro doszło 
do porozumienia między obywa-
telami Rumunii, a synem właści-
ciela domu– kwituje J. Filipczuk. 

Wszystk zatem wskazuje na to, 
że na razie pozostaje ostrzec in-
nych, aby w żadnym wypadku 
nie godzili się na tego typu pro-
pozycje od obcokrajowców, a po-
licję wzywali od razu. Tym bar-
dziej, że jak dowiaduje się DN, 
w ostatnim czasie miało miej-
sce inne zdarzenie o podobnym 
przebiegu. Jednemu z mieszkań-
ców podnowogardzkiej wsi, Ru-
mun proponował sprzedać agre-
gat prądotwórczy włoskiej mar-
ki. Mężczyzna miał być również 
nachalny, ale w tym przypadku 
do żadnej transakcji nie doszło. 

Marcin Simiński 

Za wymianę rynien mieli policzyć 200 złotych, ale ostatecznie zażądali 3 tys. 600 
zł- taki interes na 90-latki próbowali ubić Cyganie

Policjanci nie mogli być pobłażliwi 

Upiła się ze szczęścia, a później 
wsiadła za kierownicę 
Policjanci goleniowskiej drogówki zatrzymali w Żabowie 46-latkę, która kompletnie pija-
na prowadziła samochód. W organizmie kobiety było 2,4 promila alkoholu. Za ten czyn,  
grożą jej nawet 2 lata więzienia.

Funkcjonariusze ruchu dro-
gowego z Goleniowa, w miej-
scowości Żabowo na krajowej 
„szóstce”, zatrzymali do kontro-
li drogowej pojazd marki Ford 
Focus, kierowany przez 46-let-
nią mieszkankę gminy Nowo-
gard. Już podczas pierwszej roz-
mowy z kierującą, policjanci byli 
pewni, że kobieta jest pijana. Po-
twierdziło to badanie alkoma-
tem, który wykazał 2,4 promi-
la alkoholu. Tłumaczenie kobie-
ty, było bardzo oryginalne. Wy-

jaśniła mundurowym, że spoży-
wała alkohol ze szczęścia, bo po 
12 latach znajomości, życiowy 
partner w końcu jej się oświad-
czył.

Pomimo takich tłumaczeń i 
radości kobiety z zaręczyn, po-
licjanci nie byli dla niej pobłaż-
liwi. 46-latka musiała poże-
gnać się ze swoim prawem jaz-
dy, a fakt kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości będzie 
miał swój finał w sądzie. Kobie-
cie grozi do 2 lat więzienia.

st. asp. Julita Filipczuk

Woda zdatna  
do kąpieli 
Jak poinformowano nas w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Goleniowie, woda w naszym jezio-
rze jest zdatna do kąpieli. Oczywiście nie oznacza to, że jest 
kryształowo czysta. 

Jak już informowaliśmy w ze-
szłym tygodniu, na zlecenie Za-
rządu Budynków Komunalnych, 
zarządcy plaży miejskiej, pracow-
nicy PSSE z Goleniowa pobrali do 
badania próby wody z naszego je-
ziora. Są już wyniki tych badań. 
Jak nas poinformowano w PSSE 
w Goleniowie woda jest zdatna 

do kąpieli, choć wykryto w niej 
śladowe ilości E.coli, czyli bakte-
rii kałowej- dokładnie 46 jedno-
stek na 100 ml pobranej wody. 
Jest to jednak poniżej dopuszczal-
nej normy. 

Następna kontrola wody jest za-
powiadana w połowie wakacji. 

DŚ

W jeziorze co prawda kompać się można, ale w wodzie bakterii  E-Coli nie brakuje
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Nasz felieton

 My to nie od pomagania 
proszę Pana tylko od 
regulaminów

W minioną sobotę hitem w au-
dycjach informacyjnych było pew-
ne zdarzenie z udziałem policjan-
tów. Zdarzenie zostało zarejestrowa-
ne na filmie, ponieważ tak się złoży-
ło, że rozegrało się ono w trakcie na-
grywania przez TVP rozmowy z po-
licjantem pełniącym służbę na dro-
dze. W trakcie tego wywiadu od 
strony samochodu, który zatrzymał 
się w pobliżu dobiegło rozpaczliwe 
wołanie o pomoc. Policjant rozma-
wiający właśnie z dziennikarzem na-
tychmiast pobiegł w kierunku skąd 
wołano. Wzywającą pomocy okaza-
ła się matka, której kilkuletnie dziec-
ko zadławiło się folią połkniętą przez 
nieuwagę. Po sprawnej (cały czas na-
grywanej) akcji policjanta, któremu 
asystowały inne osoby spieszące też 
na pomoc, dziecko udało się odrato-
wać i jego przełyk został uwolniony 
z nieszczęsnej folii. Tyle opisu zda-
rzenia. Jednakże na tej relacji, co do 
faktów, telewizyjny przekaz bynaj-
mniej się nie zakończył.  On się w 
zasadzie dopiero rozpoczął.  Usły-
szeliśmy więc przez następne kilka 
minut, że w rzeczywistości to mie-
liśmy do czynienia nie ze standar-
dowym zachowaniem policjanta na 
służbie zobowiązanego ustawą do 
dbania o bezpieczeństwo obywate-
li, ale z bohaterskim czynem funk-
cjonariusza, który nie zważając na 
nic pobiegł w kierunku kobiety wo-
łającej o pomoc. Pobiegł mimo, że 
w tym momencie właśnie nagrywał 
wywiad i mikrofon miał wycelowa-
ny prosto w osobiste usta, a i kame-
ra robiła też swoje - policjant mach-
nął na to - pobiegł (zdjąwszy przed-
tem czapkę)... Czyż to nie jest wspa-
niałe?! Na potwierdzenie jednak, że 
policjanci to w ogóle tak mają, tzn. 
dokonują na co dzień bohaterskich 
i niebywałych zupełnie czynów za-
prezentowano nam w dalszej czę-
ści relacji, migawki z innych podob-
nych co do wartości aksjologicz-
nej zdarzeń. Pokazano np. fragment 
rozmowy z policjantką, biorącą swe-
go czasu udział, w także bohater-
skiej, akcji asystowania w drodze do 

szpitala samochodu prywatnego, w 
którym znajdowała się rodząca ko-
bieta.  Ze względu na tłok na ulicach 
policjanci podjęli męską (mimo, że 
policjantka to rodzaj damski) i wy-
magającą niezwykłej wiedzy (trze-
ba wszak wiedzieć, że o czas cho-
dzi – rodzące się dziecko czekać nie 
będzie) decyzję o użyciu sygnałów 
świetlno- dźwiękowych…. Czyż nie 
zasługuje to na podziw?   Ja jednak, 
nawet wobec tak oczywistych, co do 
swej niezwykłości i cudowności zda-
rzeń, wykażę zupełny brak wyobraź-
ni, zaryzykuję i postawię bezczelne 
pytania: A kto to niby miał w opi-
sywanych sytuacjach pomóc? Skoro 
bohaterstwem – jak wynika z pod-
niosłego i pełnego nieukrywanego 
podziwu komentarza dziennikarza 
TVP- było pośpieszenie funkcjona-
riuszy w kierunku potrzebujących - 
to w takim razie czyżby normą za-
chowania policjanta na służbie po-
winno w opisanych sytuacjach być:

Zadzwonienie do dyżurnego, aby 
przesłał wsparcie, które udzieli po-
mocy osobie jej wzywającej, ponie-
waż dzwoniący aktualnie nie może 
tego uczynić, gdyż jest na innych 
czynnościach (udziela wywiadu) po-
nadto nie ma pewności, co do treści 
wezwania o pomoc.

Zadzwonienie po karetkę pogo-
towia, ponieważ to do obowiązków 
Służby Zdrowia należy zajmowanie 
się potrzebami rodzących wynika-
jących z faktu rozpoczętego już po-
rodu, a dzwoniący aktualnie są na 
służbie swojej tzn. zajmują się np. 
legitymowaniem pijanych rowerzy-
stów i ogólnym dbaniem, aby oby-
watele respekt czuli przed władzą 
porządkową.  

  Nasi dzielni policjanci i policjant-
ki postąpili jednak w opisanych wy-
żej sytuacjach, nazwijmy to, zgod-
nie ze zdrowym rozsądkiem, co po-
woduje, że zasługują według TVP, 
na miano bohaterów. To w takim ra-
zie zasługuje na to miano także np. 
stróż, który nie otworzył drzwi zło-
dziejowi, mimo, że ten go o to bła-
gał.  Zasługuje na to miano także 
np. burmistrz, który cokolwiek robi, 
bo równie dobrze mógłby nic nie 
robić. Taki burmistrz to nie tylko 
bohater, ale pracuś szlachetny na do-
datek i przez to prawdziwy skarb dla 
ludności miejscowej.  Niezłych cza-
sów dożyliśmy, gdy wykazanie zdro-
wego rozsądku i zupełnie naturalne 
zachowania uzyskują status nadzwy-
czajności. Nadzwyczajne to czasy.   

Marek Słomski  

Kłopotliwe POMORze

Czy gmina rozwiąże umowę? 
Gmina nalicza już kary umowne firmie KZU POMORZE ze Szczecina, która od kilku mie-
sięcy sprząta nasze miasto. Firma nie wywiązuje się z umowy, do czego się zobowiązała. Na 
mieście jest brudno, chodniki porastają chwastami. Gmina przyznaje, że rozważa rozwią-
zanie umowy z wykonawcą. Czy tak się stanie?

Jakość usług wykonywana przez 
szczecińską firmę POMORZE zo-
stała poruszona na ostatniej sesji 
Rady Miasta. Pytało o to kilku rad-
nych. W odpowiedzi zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski, przy-
znał, że gmina ma problem z firmą 
POMORZE i dlatego od 6 czerwca 
nalicza kary za nienależyte wyko-

nywanie zlecenia. 
- Od 6 czerwca, naliczamy 500 zł 

kary za każdy dzień, zgodnie z umo-
wą, bo firma nienależycie realizu-
je umowę. Nazbierała się już spora 
kwota – mówił na sesji K. Kolibski i 
dodał, że gmina rozważa rozwiąza-
nie umowy z firmą Pomorze: – albo 
firma się weźmie do roboty, albo roz-

wiążemy tę umowę - dodał wicebur-
mistrz Nowogardu. 

Przypomnijmy, że KZU Pomo-
rze wyliczyła, iż utrzyma porządek i 
czystość w naszej gminie przez naj-
bliższy rok za 269 tys. 448 zł. Prze-
targ na to zadanie ogłaszano dwa 
razy, po tym jak w skutek osobi-
stej „interwencji” Piotra Krystka 
(szczeciński radny SLD) w naszym 
ratuszu, złagodzono wymagania 
wobec potencjalnych wykonawców.   

Warto dodać, że zgodnie z umo-
wą firma POMORZE, po odlicze-
niu kwoty karnej 500 zł, otrzymu-
je resztę wynagrodzenia za swo-
ją „pracę”- każdego miesiąca jest 
to ok. 8 tys. zł. Firma zatem teore-
tycznie może nie realizować zlece-
nia od gminy wcale, a i tak otrzyma 
co miesiąc pokaźną sumę pieniędzy 
na konto. Słowem, złoty komunal-
ny biznes…

MS

Jakość wykonywanych usług przez POMORZE zostawia wiele do życzenia. Na zdję-
ciu słynna, minizamiatarka, która jeżdżąc po mieście, zamiast sprzątać, pozosta-
wia za sobą brud

Kto będzie dbał o mogiły naszych bliskich? 

Ogłosili przetarg 
na zarządcę cmentarza 
W ubiegły piątek, 23 czerwca, gmina ogłosiła przetarg na zarządzanie i utrzymanie cmen-
tarza komunalnego w Nowogardzie. Czy na cmentarzu zmieni się gospodarz? O tym prze-
konamy się już w przyszłym tygodniu. 

Aktualnym zarządcą cmentarza w 
Nowogardzie jest Zakład Usług Komu-
nalnych (ZUK). Firma ta wygrała dość 
niespodziewanie przetarg na to zada-
nie przed trzema laty w czerwcu, skła-
dając niższą ofertę cenową od wcze-
śniejszego, wieloletniego zarządcy ne-
kropolii- Jerzego Furmańczyka. Ofertę 
złożył wtedy także syn J. Furmańczyka, 
Sebastian, ale była ona również wyższa 
od złożonej przez ZUK. Spółka ta za-
proponowała bowiem wówczas, że wy-
kona umowę za łączną kwotę 555 tys. 
176 zł, czyli na okrągło 185 tys. rocz-
nie. Pozostałe dwie oferty przewyższa-
ły kwotę 600 tys. zł.  Niewykluczone, że 
i tym razem bój o umowę z gminą na 
administrację cmentarzem rozegra się 
między ZUK-iem, a firmami Jerzego i 
Sebastiana Furmańczyków. 

Zgodnie z ogłoszeniem wybrany za-
rządca cmentarza ma nie tylko za za-
danie utrzymanie odpowiedniego po-
rządku na terenie cmentarza. Jest zo-
bowiązany również do prowadzenia 
dokumentacji cmentarza w formie pa-
pierowej oraz elektronicznej zgod-
nie z obowiązującymi przepisami oraz 
pobierania opłat obowiązujących na 
cmentarzu np. za wykupienie miejsca 

pochówku. Ma też za zadanie sprawo-
wanie nadzoru nad prawidłowym ko-
rzystaniem z cmentarza - dokonywa-
niem pochówku i ekshumacji oraz 
wykonywaniem nagrobków, jak rów-
nież udostępnianiem kaplicy, otwiera-
nia bram cmentarnych. Do zadania za-
rządcy należy także utrzymanie w na-
leżytym porządku grobów opuszczo-
nych oraz mogił z pochówkami doko-
nywanymi przez Ośrodek Opieki Spo-
łecznej. 

Gmina wyznaczyła termin składania 
ofert na 3 lipca, do godz. 9:00. Umo-
wa z wyłonionym w drodze przetar-

gu oferentem na zarządzanie cmenta-
rzem zostanie podpisana na 36 miesię-
cy. Zgodnie z kryteriami przetargu, o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zde-
cyduje w 60% cena, za jaką wykonaw-
ca zadeklaruje realizację zamówienia. 
Pozostałe kryteria to: termin płatności 
faktury, ilość zatrudnionych pracowni-
ków i doświadczenie. 

O tym ile gmina zamierza przezna-
czyć tym razem na to zadanie z budże-
tu poinformuje bezpośrednio przed 
otwarciem oferty komisja przetargowa. 

MS
Fot. DŚ

Czy ZUK po raz drugi zostanie na kolejne 3 lata zarządcą cmentarza, czy też na 
nowogardzkiej nekropolii po przerwie gospodarzem zostanie ponownie któryś z 
panów Furmańczyków
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Zaproszenie

Sanktuarium
św. Rafała Kalinowskiego

w Nowogardzie

„W powołaniu kapłana widziałbym 
najwięcej pożytku dla siebie i bliźnich.
Służąc zaś u tak mocnego Pana, może też u Niego 
i dla Was potrafię uprosić przysporzenia Jego darów”

Św. Rafał Kalinowski

W dniu 1 lipca przypada 25-lecie 
istnienia Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

i 25-lecie proboszcza tej Parafii.

Uroczystą Mszę Świętą odprawi o godzinie 11.00 
Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

Na tę Uroczystość w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego  
w Nowogardzie

serdecznie zapraszam

............................................................................................................

                                                                                         /proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego/ 

Po Mszy św. zapraszam na poczęstunek w Świetlicy Parafialnej.

Przy okazji uroczystości proszę o nie kupowanie kwiatów i prezentów, można złożyć w kopercie ofiarę na Kościół Nowogard, 6.06.2017 rok

Dziki rój przy ul.  Rzeszowskiego

Kto zabierze stąd te pszczoły?
W poniedziałek do DN zgłosił się dzierżawca sklepu położonego przy ulicy Rzeszowskiego w Nowogardzie. Pan Cezary od ponad tygodnia próbuje zna-
leźć osoby, czy też instytucje, które podjęłyby się przeniesienia roju pszczół, które się zagnieździły w drzewie przy sklepie w bezpieczne miejsce. Nikt jed-
nak pszczołami nie chce się zająć. Postanowiliśmy sami spróbować i przeszliśmy drogę, jaką zwykły obywatel w takiej sytuacji musi pokonać, by otrzymać 
pomoc. Drogę, jak się okazuje, niełatwą… i ostatecznie zdaną na niepowodzenie.

-W zeszłym tygodniu zadzwo-
niłem w sprawie pojawienia się 
pszczół do Straży Pożarnej. Tam po-
wiedziano mi, że mam zgłosić się 
do Gminy - opowiada pan Cezary. 
Niestety mężczyzna nie uzyskał  w 
Gminie pomocy.

 -Przecież nie będę zabijał tych 
pszczół! Nie mam do tego serca. Nie 
wiem, jak je stąd wygonić, czy prze-
nieść. Pszczelarzem nie jestem. Mi 
osobiście mogą nie przeszkadzać, 
ale mają one swoje gniazdo tak bli-
sko chodnika, że boję się i o prze-
chodniów i ewentualnych klientów 

mojego sklepu - kontynuuje męż-
czyzna.

Na ulicy Rzeszowskiego pojawia 
się dość dużo przechodniów, nie 
rzadko są to małe dzieci. W ciepły 
dzień pszczoły są ożywione i poja-
wia się ich bardzo dużo. Jeżeli po-
czują się zagrożone, mogą zaatako-
wać.

-Ktoś zacznie wymachiwać ręka-
mi, żeby odgonić pszczoły, a wtedy 
one mogą zaatakować. Po co nara-
żać w ten sposób przechodniów?-  
pyta pan Cezary.

Zgodnie ze wskazówkami, ja-

kie od Straży otrzymał pan Ceza-
ry, zadzwoniliśmy do Gminy, do 
Wydziału Ochrony Środowiska. 
Jak powiedział nam pracownik 
tego wydziału, teren nie należy do 
Gminy, tylko do Starostwa, toteż i 
pszczołami gmina zająć się nie za-
mierza.

- Nigdy nie spotkaliśmy się z ta-
kim przypadkiem. Po za tym, ulica 
Rzeszowskiego należy do powiatu. 
Proszę tam zgłosić tę sprawę - po-
wiedział nam p. A. Bajerski. Zgod-
nie z poradą, dzwonimy więc ze 
sprawą do Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie. Tam urzędnicy 
nie byli wcale zdziwieni, że Gmina 
zrzuca problem na nich. Pracowni-
ca Wydziału OŚ przyjęła jednak od 
nas zgłoszenie. Po paru minutach 
pani urzędnik oddzwoniła do nas z 
informacją, że sprawa została zgło-
szona do Straży Pożarnej, która to 
następnie powiadomi pszczelarza, 
a ten zajmie się pszczołami. - Stra-
żacy zdejmują koty z drzew, usu-
wają gniazda owadów, jednak ro-
bią to z życzliwości i dobrych chę-
ci, ponieważ nie leży to do ich obo-
wiązku. Mimo wszystko Gmina 
powinna mieć podpisaną umowę z 
jakąś instytucją, która zajmowała-

by się tego typu sprawami - mówi 
nam urzędniczka z Goleniowa.

Wspomniany pszczelarz sam 
skontaktował się z naszą redakcją, 
kiedy dowiedział się  o sprawie od 
strażaków.  Niestety nie miał do-
brych wiadomości.

- W tym momencie musiałbym 
ściąć drzewo. Wiadomo, że jest to 
niemożliwe - mówi p. Piotr, pszcze-
larz z Nowogardu i wyjaśnia: - Kie-
dy pszczoły założą swój plaster, nie 
ma żadnych możliwości, aby je wy-
gonić, czy wykurzyć. Zostaje albo 
ściąć drzewo, albo je zabić. A ja ani 
jednego, ani drugiego nie zrobię, po-
nieważ na pierwsze nie pozwala 

prawo, a na drugie moje sumienie - 
kończy mężczyzna.

Tak więc zarówno pszczoły, wła-
ściciel sklepu jak i przechodnie 
zostają skazani najwyraźniej na 
wspólną egzystencję. Coś tu chy-
ba jednak nie gra, albo lepiej… nie 
brzęczy. Trudno sobie bowiem wy-
obrazić, że w centrum miasta rój 
dzikich pszczół będzie sobie tak po 
prostu mieszkał. Wszyscy pszczoły 
kochamy i powinniśmy je chronić, 
toteż na pewno najlepszym miej-
scem dla niech z pewnością nie jest 
drzewo przy ul. Rzeszowskiego.

DŚ

To własnie w tym drzewie pszczoły zrobiły sobie gniazdo

Pszczoły, które zasiedliły się w pniu drzewa przy ulicy Rzeszowskiego

Jezioro poświęcone, 
można się kąpać 
Zgodnie z zapowiedzią, w minioną sobotę, o godz. 19:00, ks. 
Robert Szyszko z parafii pw. Wniebowzięcia NMP poświęcił 
symbolicznie wodę w naszym jeziorze. 

Kapłan poświęcił święconą 
wodą jezioro z łodzi motorowej, 
którą udostępnił na ten cel Klub 
Żeglarski „KNAGA”. Na moto-
rówce towarzyszyli mu działa-
cze klubu: Sławomir Skubij i Jan 
Smolira. 

Poświęcenia jeziora dokona-
no nie przypadkowo, w dniu 24 
czerwca. Tego dnia bowiem Ko-
ściół Katolicki obchodził wspo-
mnienie św. Jana Chrzciciela, a 
według tradycji to data rozpoczę-
cia sezonu kąpielowego. 

MS
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Czy wkrótce pełna rehabilitacja R. Czapli?

To nie przestępca  
to pionier postępu
Nowogardzkie komuchy wniebowzięte.  W minionym tygodniu spotkał ich bowiem wyjąt-
kowy traf – Sejm przyjął ustawę o legalizacji marihuany.  A to według wielu z nich  oznacza, 
że „syn pułku”, czyli dziecko lokalnej komuszej kliki Czapla Robert (awansowany wewnątrz 
kliki na jednego z szefów wojewódzkich SLD) nie jest byłym przestępcą narkotykowym tyl-
ko, co najmniej pionierem postępu, jeśli nawet nie bohaterem walki o wolność (bohaterem 
walki o demokrację to już został w trakcie kadencji burmistrza). 

 Jest więc co najmniej pionie-
rem postępu, który na doda-
tek cierpiał w imię tego postę-
pu przez lata niesłuszne, jak się 
okazuje, kalumnie i prześladowa-
nia ze strony zawistnych i niena-
wistnych z DN na czele.  Sejm co 
prawda zalegalizował zioła lecz-
nicze, a nie „maryśkę” służącą do 
czynienia życia upojnym w week-
endowe i nie tylko „oddychy”, ale 
przecież ta lecznicza marihuana 
to także marihuana tylko nieco 
przetworzona. I to taką marihu-
anę nadającą się także  do prze-
tworzenia na leczniczą hodował 
w swojej młodości (22 latka wte-
dy miał) obecny burmistrz No-
wogardu.  Niestety ówczesne za-
cofane sądy nie rozumiały no-
watorstwa i innowacyjności pro-
jektu hodowlanego medyka Cza-

pli i spółki, i skazały go zgodnie 
z tamtym prawem na kary degra-
dując go przy tym do roli rolni-
ka, co to niby dla zysku i przyjem-
ności próżnej  działa, a nie bada-
cza, co w imię lepszej przyszłości 
ludzkości eksperymentuje. (W za-
łączeniu fragmenty sentencji tam-
tego wyroku).  Dzisiaj po legali-
zacji marihuany do celów leczni-
czych komuchy mogą podnieść 
wysoko czoła i kombinować tak: 
decyzja Sejmu otwiera temat nie 
tylko rehabilitacji moralnej, któ-
ra już się w istocie przez to doko-
nała, ale także uprawnia do pod-
jęcia kroków o uznaniu wydane-
go przez nie kumaty Sąd wyroku 
za nieważny, czyli kroków zmie-
rzających do pełnej rehabilitacji 
formalnej i historycznej, niesłusz-
nie skazanego R. Czapli. W ca-

łej sprawie jest także niebagatel-
ny aspekt gospodarczy oczywiście 
rozumiany z pozycji racji stanu, a 
nie indywidualnych zysków, które 
wszak nigdy nie wchodziły w grę 
u naszego hodowcy .  Przecież jest 
oczywiste, że gdyby nie uniemoż-
liwiono wówczas hodowli prowa-
dzonej przez nowogardzkich wi-
zjonerów to dzisiaj mielibyśmy 
działający własny potencjał pro-
dukcyjny. Nie byłoby więc potrze-
by ani pretekstu, aby sprowadzać 
lecznicze zioła aż z Izraela (taką 
informację podano w sobotę), ale 
rzesze krajowych rolników przy-
gotowanych i doświadczonych w 
hodowli byłoby gotowe zaspoko-
ić w pełni krajowe zapotrzebowa-
nie, a może nawet byłby z tego 
eksport. Ale rehabilitacja to nie 
wszystko – trzeba, aby nastąpiło 
jeszcze zadośćuczynienie za lata 
krzywd.  A dla godnego zadość-
uczynienia okazja nadarza się te-
raz także wyśmienita.  Ponieważ 
ten sam Sejm zdecydował, że w 
ciągu 12 miesięcy trzeba będzie 
wyburzyć pomniki po komusze, 
w tym także chochoła stojącego 
na Placu Wolności, to opustoszałą 
po tym burzeniu przestrzeń miej-
ską trzeba będzie zaaranżować na 
nowo. Proponujemy pomnik:  Ro-
berta Hodowcy Leków – majesta-
tyczna postać z krzakiem konopi w 
dłoni patrzy w dal z prorockim wy-
razem dobrze wyrzeźbionej (rzym-
skiej) twarzy pełnej młodzieńczego 
wdzięku, jak i zarazem poważnego 
zatroskania o losy ludzkości. Może 
się okazać, że jedną z czterech po-
staci obecnego pomnika dałoby 
się do tego konceptu zaadopto-
wać – byłoby wtedy też oszczęd-
niej, do wyburzenia zostałyby tyl-
ko trzy betonowe istoty.  

sm

                                ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie

zaprasza do udziału w debacie ewaluacyjnej pn. „Współczesne zagrożenia wobec 
osób starszych”, która odbędzie się dn. 28.06.2017 r., o godz. 11.00 w Bibliotece Miej-

skiej w Nowogardzie.

                   Serdecznie zapraszam 

W sprawie domków na plaży 
bez porozumienia 

Spotkają się  
w sądzie? 
Wszystko wskazuje na to, że spór między dzierżawcą dom-
ków na plaży a gminą znajdzie swój finał w sądzie. Tak przy-
najmniej zapowiada gmina, która najwyraźniej nie ma po-
mysłu na to, jak w „pokoju” rozstać się z dzierżawcą. 

Przypomnijmy, że z początkiem 
roku gmina wypowiedziała umo-
wę dzierżawy na ośrodek z dom-
kami, panu Piotrowi Obracianko. 
Głównym powodem takiej decy-
zji miały być kilkumiesięczne za-
ległości opłaty za czynsz. Miasto 
umowę wypowiedziało, ale jak 
twierdzi pan Piotr, nie chce zwró-
cić mu chociaż części pieniędzy 
zainwestowanych przez niego w 
remont ośrodka, co gwarantuje 
zresztą umowa dzierżawy.  Z wy-
liczeń pana Piotra wychodzi, że 
gmina może być mu winna nawet 
100 tys. zł. Dlatego dzierżawca nie 
wydał gminie kluczy do ośrodka, 
bo przed wręczeniem wypowie-
dzenia nie oszacowano kosztów, 
jakie poniósł inwestując w domki. 
Pan Piotr obawia się zwyczajnie, 
że kiedy to zrobi, nigdy już nie 
odzyska od gminy ani złotówki. 

O losy ośrodka przy plaży miej-
skiej dopytywali radni, podczas 
sesji w ubiegłym tygodniu. 

- Sytuacja jest patowa. W tej 
chwili w przygotowaniu jest pozew 
o zapłatę i wydanie majątku - od-
powiedział krótko Adam Aniu-
ksztys, z Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska. 

To oznacza, że gmina nie ma 
zamiaru dojść do porozumienia z 
dzierżawcą i woli by spór rozwią-
zał za nią sąd. Sam dzierżawca, z 

którym skontrowała się redakcja 
DN, jest daleki od takiego rozwią-
zania. Twierdzi, że cały czas jest 
gotowy do ugody, ale pod warun-
kiem, że gmina dokona racjonal-
nego oszacowania wartości robót 
remontowych, jakich dokonał w 
domkach w czasie trwania umo-
wy. Na dowód tego w najbliższych 
dniach ma wystąpić do gminy z 
propozycją porozumienia w tej 
sprawie. Pismo to zostanie także 
skierowane do wiadomości Rady 
Miejskiej. 

Pozostaje wierzyć, że do ugo-
dy jednak dojdzie. Wszak gmina 
w sądzie będzie dochodzić swoich 
praw płacąc za sprawę z publicz-
nych pieniędzy, nie mając gwa-
rancji czy uzyska wyrok dla sie-
bie korzystny. Ile może kosztować 
podatników taka sądowa „przepy-
chanka”, przekonaliśmy się już na 
przykładzie sławetnego przetargu 
na wodę.  Wówczas wydano ok. 
350 tys. złotych na rzekomą obro-
nę interesów gminy, które z po-
wodzeniem mogły być spożytko-
wane na realizację niejednej in-
westycji. Jak wiadomo wszystko 
przegrano, a pieniądze już do bu-
dżetu nie wrócą - zostały w kie-
szeni prawników. Jest duże praw-
dopodobieństwo, że tak może być 
i tym razem, biorąc pod uwagę 
kwotę, o jaką trwa spór. 

MS

Ośrodek nadal jest zamknięty, stoi pusty i zarasta chwastami, tymczasem gmina za-
mierza o jego zwrot walczyć w sądzie - oczywiście kosztem wszystkich podatników

Istotne fragmenty wyroku jaki R. Czapla otrzymał w  sprawie narkotykowej
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PH „HL” 

zatrudni na umowę o pracę 
kierowcę autocysterny  

do przewozu paliw płynnych 
(Nowogard i okolice)

Od kandydatów oczekujemy:
- uprawnień ADR,
- prawo jazdy kat. C+E 
- dyspozycyjności.
Gwarantujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Oferty prosimy kierować na e-mail: hl@phhl.pl (w temacie proszę 

podać stanowisko)

Gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu 

zatrudni: 
Mechanika z prawem jazdy kat. T (traktorzysta).

Mile widziane uprawnienia do wykonywania oprysków  
i na inne maszyny (kombajn, wózki widłowe, ładowacze czo-
łowe).

Wymagane:
- znajomość obsługi i naprawy maszyn rolniczych,
- umiejętność wykonywania zabiegów polowych (orka, siew, 

opryski, itd.)
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 
Tel. Kontaktowy 602 299 789

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
� stabilne warunki zatrudnienia 
� wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Oświadczenie Rady Miejskiej w nowogardzie 

Wiadomości Samorządowe nie 
są samorządowe
Wiadomości Samorządowe powołane kilka lat temu, jako informacyjny biuletyn Gminy za 
kadencji burmistrza R. Czapli, stały się propagandowym instrumentem walki politycznej i 
zwalczania oponentów burmistrza zarówno w Radzie Miejskiej jak i poza nią. Dlatego Rada 
Miejska na ostatniej sesji przyjęła w tej sprawie stanowisko.

 Wiadomości Samorządowe 
prowadzą działalność zupeł-
nie niedopuszczalną z punk-
tu widzenia zadań samorzą-
du, niedopuszczalną także dla-
tego, że do zwykłej propagan-
dy politycznej używane są pie-
niądze wszystkich podatników 
również tych, którzy na obecne-
go burmistrza nie głosowali. (a 
było ich 13 tys. do 5 tys. głosów 
na Czaplę). WS posługują się 
przy tym nagminnie nieetycz-
nymi środkami fałszując swoim 
przekazem rzeczywistość czy 
obrażając różnych obywateli.  
Teksty dwójki pracowników za-
trudnionych tylko w celu reda-
gowania WS, czyli byłego księ-
dza Piotra Suchego i maturzy-
stę z zawodu Marcina Ościłow-
skiego nie mieszczą się w żad-
nych standardach merytorycz-
ności i przyzwoitości obowią-
zujących osoby publikujące.  Na 
domiar złego WS celem uwia-
rygodnienia wobec odbiorcy są 
prezentowane, jako oficjalne pi-
smo nowogardzkiego samorzą-
du. Ponieważ to również nie jest 
zgodne ze stanem faktycznym, 
Rada Miejska w Nowogardzie 
przyjęła na ostatniej sesji sta-
nowisko, które niżej przedruko-
wujemy: 

 red

Oświadczenie Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie
Wiadomości Samorządowych

W związku rozpowszechnianiem informacji jakoby Wiadomo-
ści Samorządowe wydawane przez Urząd Miejski w Nowogardzie 
były oficjalnym biuletynem lokalnego samorządu Rada Miejska w 
Nowogardzie będąca organem tegoż samorządu oświadcza, że nie 
ma żadnego udziału w wydawaniu tychże Wiadomości Samorządo-
wych. Rada Miejska nie podejmowała też uchwały dotyczącej skie-
rowania tego tytułu do rejestracji w sądowym rejestrze dzienników 
i czasopism. Rada Miejska nie ma żadnego wpływu na zamieszcza-
ne w tym biuletynie treści. Już pobieżna lektura poszczególnych wy-
dań Wiadomości Samorządowych pozwala stwierdzić, że mamy w 
istocie do czynienia z pismem prezentującym w sposób jednostron-
ny, apologetyczny i przypominający propagandową agitację osoby p. 
Roberta Czapli pełniącego funkcję burmistrza Nowogardu. Jedno-
cześnie w piśmie tym prowadzi się niedopuszczalną w formie i treści 
polemikę z oponentami zarówno będącymi radnymi, jak i obywate-
lami niepełniącymi funkcji publicznych. Polemika taka jest niewąt-
pliwie formą politycznej walki realizowaną na dodatek ze środków 
publicznych pozostających w wyłącznej dyspozycji burmistrza. Nie 
trzeba dodawać, że taki styl i treść, jakie prezentują Wiadomości Sa-
morządowe nie ma nic wspólnego z zadaniami organów samorzą-
du i ich odpowiedzialnością za dobro wspólne oraz z ich obowiązka-
mi wobec wszystkich bez wyjątku obywateli. Oświadczenie to uzna-
liśmy za konieczne wobec poruszonego na antenie Radia Szcze-
cin problemu, że w poczekalni budynku nowogardzkiej Policji kol-
portowane są Wiadomości Samorządowe a w ich ostatnim nume-
rze zamieszczone były np. teksty szkalujące miejscowego kapłana, 
radnych i obywatela, znanego działacza sportowego. Wobec nasze-
go oświadczenia powinno być oczywiste, że nie należy Wiadomości 
Samorządowych traktować, jako pisma legitymizowanego przez no-
wogardzki samorząd.

 Do wiadomości: Wojewoda Zachodniopomorski, Wojewódzki Ko-
mendant Policji w Szczecinie, Powiatowy Komendant Policji w Gole-
niowie, Regionalna Izba Obrachunkowa i Radio Szczecin

Pogotowie smrodowe w akcji
Wybijaniu fekalii nad je-

ziorem towarzyszy swoista 
ceremonia.

 Zawsze po ustaniu erup-
cji pojawiają się pracowni-
cy z myjkami i szuflami.  Za 
pomocą myjek oczyszczają 
alejki i Promenadę w okoli-
cy fontanny z części stałych, 
które z powodu swojego cię-
żaru stałego nie spłynęły do 
jeziora. Szufle zaś służą do 
zgarnięcia szlamu i fragmen-
tów, którym nawet ciśnie-
niowa myjka nie da rady. Na 
zdjęciu samochód pogotowia 
szlamowo- smrodowego w 
akcji przeprowadzanej w pią-
tek w ubiegłym tygodniu.

red

Wymagania:
znajomość mechaniki samochodowej
mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin
Oferty proszę składać na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

„KOZŁOWSCY”   Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

                             ZATRUDNI:
MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
POMOCNIKÓW MECHANIKÓW
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ReKLaMa

zakończenie roku szkolnego

Wybrzmiał ostatni dzwonek
W piątek, 23 czerwca, nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Redak-
cja DN w tym roku przyglądała się uroczystościom w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Poniżej krótki fotoreportaż.

SP 1: Klara Kraszewska przyjmuje raporty o gotowości do apelu od gospodarzy klas

Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w SP1 wzięła Zachodnipomorski Kurator Oświaty M. Zarębska-Kulesza

Dyrektor SP 4 wręczająca nagrody za dobre wyniki w nauce
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zabawa dla całej rodziny

Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 2
W dniu 16.06.2017 r, na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się „Festyn Rodzinny” odbywający się pod stałym hasłem: „Mama, tata i 
ja razem w SP2”. W trakcie trwania festynu na dzieci i dorosłych czekało mnóstwo atrakcji. Uczestnicy brali udział w grach, konkursach i zawodach sportowych. 

Nie zabrakło również mu-
zyki i tańca na profesjonalnej 
scenie ustawionej na szkol-
nym dziedzińcu. Imprezę roz-
począł zespół Adamiak Band,  
a zakończył The Players, któ-
re zapewniły uczestnikom fan-
tastyczną zabawę. Atrakcją fe-
stynu były też pokazy wokal-
ne, instrumentalne i taneczne 
uczniów. Na scenie występo-
wali  rodzice oraz nauczyciele, 
którzy przygotowali niespo-
dziankę muzyczną i zaprosi-
li  do śpiewu i tańca widownię 
wykonaniem piosenki „Tak mi 
źle, tak mi szaro”. Podczas im-
prezy ustawiono wiele stoisk 
kulinarnych z domowymi cia-
stami, goframi, deserami, na-

pojami i watą cukrową. Był 
także  bigos dyrektora szko-
ły, grochówka, kiełbaski z gril-
la czy pajda chleba ze smalcem 
przygotowane przez rodziców, 
dyrekcję, nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Ci, którzy  dbają 

o zdrowie mogli sobie spraw-
dzić poziom cukru i choleste-
rolu. Imprezę uatrakcyjniły 
pokazy sprzętu Straży Pożarnej 
oraz Straży Granicznej, która 
przybyła  z psem tropiącym.  
Podczas imprezy zorganizo-

wano również loterię fantową, 
z której dochód, podobnie jak 
ze sprzedaży kulinariów zosta-
nie przeznaczony na wzboga-
cenie bazy sportowej SP2.

Jedną z osób, która przybyła 
na imprezę był p. Michał Wa-
las znany wszystkim uczniom i 
rodzicom szkoły z odbywającej 
się zbiórki funduszy na jego le-
czenie. Członkowie Szkolnego 
Klubu Wolontariatu przywi-

tali go piosenką. Wręczyli mu 
również własnoręcznie wyko-
nane laurki z życzeniami uro-
dzinowymi oraz figurkę anioł-
ka „na szczęście”. Na zakończe-
nie  p. Michał  spotkał się rów-
nież z grupą uczniów, nauczy-
cieli i rodziców, którym  opo-
wiedział historię swojej walki z 
chorobą.

Inf. własne

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania festynu, bądź wspomogli nas finansowo 
w realizacji marzeń naszych uczniów;

Są to:
- Rodzice uczniów naszej szkoły
- P. Aneta Drążewska – Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
- P. Ryszard Sobieralski – Dyrektor Generalny PUWiS
- P. Jakub Sobieralski – Dyrektor Organizacyjny PUWiS
- P. Jarosław Mazurek, Sławomir Adamiak – zespół Adamiak Band
- P. Michał Pertkiewicz, Mariusz Harasimowicz  oraz Laura– zespół The Players
- P. Krzysztof Żylak
- P. Bogdan Jakliński – Hurtownia „Bogito”
- P. Jan Bąk – hurtownia „Bartek-Domet”
- P. Waldemar Pędziszczak – Piekarnia- Ciastkarnia
- P. Paweł Skwarczyński – Studio Reklamy „VIZART”
- P. Grzegorz Kowalczyk – Firma „Dorado Vision Technology”
- P. Eugeniusz Tworek – Stowarzyszenie Diabetyków  w Nowogardzie
- Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie
- Posterunek Straży Granicznej w Świnoujściu
- P.Krystyna Sachryń – hurtownia „Lodos”
- P.Ewa Kasprzyk – PHU „Ewa”

zielone Przedszkole zakończyło rok szkolny

„ Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerfów las, na 
piknik dziś zapraszam Was!...” 
W rodzinnym gronie, na świeżym powietrzu uroczyście zakończyliśmy rok szkolny w naszym przedszkolu. Ten  dzień był pełen  emocji, radości  i  uśmie-
chu.  Wszystkie dzieci  w  tym dniu zamieniły się w  małe  niebieskie  Smerfy, a  przedszkolny plac zabaw  w  wioskę  Smerfów. 

W ostatnią sobotę czerwca, ko-
lejny raz został zorganizowany 
piknik rodzinny połączony z za-
kończeniem roku. Tym razem za-
witaliśmy do Wioski Smerfów. 

Wszystkie  zgromadzone przed-
szkolaki – „Smerfy”,  wesoło  tań-
czyły   przy   ulubionej   muzyce   
oraz  wspólnie zaśpiewały  piosen-
kę  „Smerfy”.   Niespodziankę dla 

swoich podopiecznych przygoto-
wali wszyscy pracownicy przed-
szkola wykonując taniec do utwo-
ru „Jeść nam się chce”. Następnie 
każda z grup zaprezentowała swo-
je umiejętności wokalno-taneczne 
do przebojowych utworów z płyt 
Smerfne Hity m.in.: „W młynie, 
w kominie”. Nie zabrakło zabaw 
muzyczno- ruchowych po angiel-
sku, które przygotowała pani Ka-
tarzyna Szukalska, a pani Maja 
Stelmaszak w języku niemieckim. 
Na zakończenie uroczystości każ-
dy przedszkolak otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, książkę oraz życze-
nia wspaniałych, pełnych przygód 
wakacji. Miłym zakończeniem na-
szych wspólnych zabaw był słodki 
poczęstunek.

K.W.
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nietypowa akcja charytatywna

W góry dla Emila
W drugiej połowie sierpnia, 9 osobowa grupa wybierze się na południe Polski, aby w 10 dni wspiąć się na pięć sztandaro-
wych gór: Śnieżkę, Śnieżnik, Babią Górę, Tarnicę i Rysy. Wszystko po to, aby wspomóc leczenie 7- letniego Emila Kaza-
nowskiego z Goleniowa.

Siedmioletni Emil w lutym 
usłyszał diagnozę: złośliwy no-
wotwór mózgu – rdzeniak za-
rodkowy z przerzutami do krę-
gosłupa. Leczenie a także póź-
niejsza rehabilitacja wyma-
ga sporych nakładów finanso-
wych. Dlatego grupa wolonta-
riuszy podjęła nietypową akcję 
charytatywną, która ma na celu 
wsparcie leczenia Emila. Wraz 
z wolontariuszami w wędrów-
kę po górach udadzą się żołnie-
rze z 3 Batalionu Logistycznego 
Ziemi Goleniowskiej. Całą ak-
cję objęła patronatem 1 Pomor-

ska Brygada Logistyczna z Byd-
goszczy.

Podczas wędrówki po szla-
kach grupa wolontariuszy bę-
dzie apelować o pomoc w zbiór-
ce pieniędzy na leczenie, a tym 
samym przybliżać problem 
chłopca. Będą rozdawać ulot-
ki z informacją o Emilu wraz z 
numerem konta, na które moż-
na wpłacać pieniążki. Na każ-
dym szczycie zostawią też fla-
gi Polski wraz z tabliczką infor-
macyjną, na której będzie wyja-
śnione, kto, po co i dla kogo zro-
bił tę akcję.

I nowogardzcy przedsiębiorcy 
wspomogą wolontariuszy. Fir-
ma Kamaro, zajmująca się mię-
dzy innymi montażem i serwi-
sem klimatyzacji, została jed-
nym z głównych partnerów 
przedsięwzięcia.

Organizatorzy akcji mają na-
dzieję, że uda im się w znacz-
nym stopniu wspomóc leczenie 
Emila. Więcej informacji moż-
na uzyskać na facebookowym 
profilu pod nazwą „Korona Gór 
Polski dla Emilka”.

Jeżeli ktoś z Nowogardu chciał-
by wesprzeć leczenie chłopca, po-

dajemy numer konta, na które 
można przekazywać pieniądze:

Fundacja Słoneczko: 
EMIL KAZANOWSKI 1093/K
89 8944 0003 0000 2088 2000 

0010
KRS 0000186434 
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tel. 91 577 2007

Mistrzostwa Polski szkółek Kolarskich

Hubert Grygowski ze złotem i srebrem
W dniach 24-25 czerwca, w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich oraz zawody Szukamy Następców Olimpijczyków. Podczas wyści-
gów nie zabrakło podopiecznych Ryszarda Posackiego z klubu Chrabąszcze Nowogard. Najlepiej spisał się Hubert Grygowski, który został Mistrzem Pol-
ski w wyścigu ze startu wspólnego oraz wicemistrzem w jeździe indywidualnej na czas. 

W Raszkowie w katego-
rii Dziewczęta klasa IV za-
prezentowała się Alicja Fe-
cak. Zawodniczka Szkółki Ko-
larskiej z Nowogardu rywali-
zowała w jeździe indywidual-
nej na czas pierwszego dnia mi-
strzostw. Nowogardzianka w 
ogólnopolskiej stawce uplaso-
wała się na 20. miejscu, z wy-
nikiem 06:06:85, uzyskanym na 
dystansie 3 km. Również na dy-
stansie 3 km w jeździe indywi-
dualnej Chłopców klas V, za-
prezentował się Mateusz Kru-
gły. Nowogardzianin osiągnął 
wynik 05:34:93 i zajął w tej 
konkurencji 44. miejsce. Star-
si chłopcy, startujący w katego-
rii Klasa VI, rywalizowali w jeź-
dzie indywidualnej na czas już 
na dystansie 5 km. W tym prze-

dziale wiekowym Nowogard re-
prezentowało dwóch kolarzy. Z 
bardzo dobrej strony zaprezen-
tował się Hubert Grygowski, 
który przywiózł do domu me-
dal. Nowogardzianin dystans 5 
km pokonał z czasem 07:34:54 
i wywalczył tym samym srebr-
ny krążek. Zwyciężył Dominik 
Ratajczak z klubu OKK Olsz-
tyn, a podium uzupełnił Mate-
usz Olejnik z Kalisza. Dodajmy, 
że Hubert Grygowski złoty me-
dal przegrał tylko o 14 setnych 
sekundy. Drugim z naszych re-
prezentantów w tym przedzia-
le wiekowym był Norbert Stroj-
ny. Podopieczny Ryszarda Po-
sackiego pokonał 5 km z cza-
sem 08:36:14 i uplasował się na 
wysokim 14. miejscu. Drugie-
go dnia mistrzostw Alicja Fe-

cak rywalizowała w wyścigu ze 
startu wspólnego, na dystansie 
8 km. Młoda zawodniczka no-
wogardzkiej szkółki kolarskiej 
pośród rówieśniczek z całej 
Polski, zajęła 31. miejsce z cza-
sem 20:04. W kategorii chłop-
ców Klasa V wyścig ze startu 
wspólnego odbywał się na dy-
stansie 16 km. Mateusz Krugły 
reprezentujący Nowogard za-
jął 39. miejsce, uzyskując czas 
31:45. Dodajmy, że w tym prze-
dziale wiekowym startowało 60 
kolarzy z całej Polski. Ponownie 
wiele radości swojemu trenero-
wi dał Hubert Grygowski. No-
wogardzianin walczący w ka-
tegorii Klas VI, rywalizował na 
dystansie 32 km. Hubert Gry-
gowski pokonał trasę wyści-
gu z wynikiem 53:01, osiąga-
jąc przy tym średnią prędkość 
36,21 km/h. Po fascynującym 
finiszu Hubert Grygowski oka-
zał się być najszybszym zawod-
nikiem i sięgnął po złoty medal 
Mistrzostw Polski Szkółek Ko-
larskich. Srebro przypadło Da-
widowi Bałdydze z Biskupca, 
natomiast brąz Markowi Kapeli 
z Warszawy. Tym razem w tym 
przedziale wiekowym nie wy-
startował Norbert Strojny. Dla 
starszych kolarzy, którzy poja-
wili się w Raszkowie, organiza-
torzy przygotowali imprezę to-
warzyszącą pod nazwą Szuka-
my Następców Olimpijczyków. 
Pierwszego dnia Chrabąsz-
czy reprezentował Jacek Fecak. 

Podopieczny Ryszarda Posac-
kiego w kategorii Młodzik ry-
walizował w jeździe indywi-
dualnej na czas. Nowogardzia-
nin przejechał trasę wyścigu z 
wynikiem 08:09:130, gdzie do-
słownie o kilka sekund przegrał 
podium, plasując się ostatecz-
nie na 5. pozycji. Dodajmy, że 
w tej konkurencji rywalizowa-

ło w sumie 36 kolarzy. Drugie-
go dnia Jacek Fecak nie ukoń-
czył wyścigu ze startu wspól-
nego. Gratulujemy trenero-
wi Chrabąszczy występów jego 
podopiecznych, którzy ponow-
nie zaznaczyli obecność Nowo-
gardu na ogólnopolskiej mapie 
kolarstwa.  

KR

Hubert Grygowski został Mistrzem Polski Szkółek Kolarskich

Trener Ryszard Posacki ponownie może być zadowolony ze startów swoich pod-
opiecznych
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iii Wolsztyński Maraton Rowerowy

Nie zabrakło kolarzy z 
Nowogardu
W miniony weekend odbył się III Wolsztyński Maraton Rowerowy. Trady-
cyjnie na kolarskiej trasie nie zabrakło zawodników z Nowogardu, którzy z 
dobrej strony zaprezentowali się w swoich kategoriach wiekowych. 

Na najdłuższym dystansie 
Giga (219 km), w Wolsztynie 
startowała Małgorzata Kubic-
ka. Kolarka z Nowogardu rywa-
lizowała w kategorii wiekowej 
K5s. Nasza reprezentantka dy-
stans wyścigu pokonała z czasem 
07:03:06,670, uzyskując przy tym 
średnią prędkość 30,91 km/h. Był 
to kolejny świetny start zawod-
niczki z Nowogardu. Wynik uzy-
skany w Wolsztynie uplasował 
Małgorzatę Kubicką na 1. miej-
scu w swojej kategorii oraz na 3. 
pozycji w Open Kobiet. Z kolei 
na dystansie Mega (146 km) wal-
czył Marek Szymański. Kolarz 
reprezentujący LKK Nowogard 
rywalizował w kategorii wieko-
wej M6s. Dystans 146 km Ma-
rek Szymański pokonał z czasem 
03:54:06,510, uzyskując średnią 
prędkość 37,16 km/h. Kolarz z 
Nowogardu uplasował się na 2. 
miejscu w swojej kategorii wie-
kowej oraz na 28. pozycji w Open 
Mężczyzn. Pozostali nasi repre-
zentanci startowali już na dy-
stansie Mini (73 km). Najwyżej 
sklasyfikowany został Sławomir 
Lipiński, startujący w kategorii 
wiekowej M4i – rower inny. Sła-
womir Lipiński na przejechanie 
73 km potrzebował 01:56:27,555 
i osiągnął to przy średniej pręd-
kości 37,61 km/h. Nowogardzia-
nin tym samym zajął 1. miejsce 
w swojej kategorii wiekowej oraz 
został sklasyfikowany na 47. po-
zycji w open Mężczyzn. W tej sa-
mej kategorii wiekowej rywali-
zował również Marek Lipiński. 
Nasz reprezentant 73 km poko-

nał z czasem 02:06:07,830, przy 
średniej prędkości 34,73 km/h. 
Marek Lipiński w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 5. po-
zycję, natomiast w Open Męż-
czyzn został sklasyfikowany na 
123. miejscu. Ostatnim z na-
szych reprezentantów był Paweł 
Dobrzański, który rywalizował 
w kategorii wiekowej M3i – ro-
wer inny. Paweł Dobrzański dy-
stans Mini pokonał z wynikiem 
02:11:46,755, przy średniej pręd-
kości 33,24 km/h. Wynik ten po-
zwolił zawodnikowi z Nowogar-
du zająć 5. miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej oraz 161. pozy-
cję w Open Mężczyzn. Gratuluje-
my osiągniętych wyników nowo-
gardzkim kolarzom oraz życzy-
my im jeszcze lepszych startów w 
kolejnych wyścigach. 

KR

Mistrzostwa strefy Polski zachodniej – iV 
Runda, Opatówek

Startował Krzysztof Paszek
W niedzielę (25 czerwca), w Opatówko została rozegrana IV Runda Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej w Motocrossie. Klub Motorowy „Cisy” Nowogard reprezentował tylko jeden 
zawodnik, a był nim startujący w klasie MX Masters Krzysztof Paszek.  

Tym razem nowogardzki klub 
motorowy miał tylko jednego re-
prezentanta. Podczas rozgrywa-
nych w minioną niedzielę Mi-
strzostw Strefy Polski Zachod-
niej, w IV Rundzie w Opatów-
ku na trasie zaprezentował się 
tylko Krzysztof Paszek, walczą-
cy w klasie MX Masters. Zawod-
nik nowogardzkiego klubu ry-
walizował w 23 osobowej grupie. 
Podczas treningu kwalifikacyj-
nego nasz reprezentant wykonał 
5 okrążeń, a swój najlepszy czas 
uzyskał w drugim okrążeniu. 
Wynik 01:53,176 uplasował go 
na 14. pozycji. W wyścigu pierw-
szym Krzysztof Paszek uplasował 
się w środku stawki. Zawodnik 
KM „Cisy” pokonał 11 okrążeń, 

uzyskując czas 20:58,020, dzię-
ki czemu zajął 13. miejsce. Zwy-
ciężył Jacek Lonka z Człuchow-
skiego AutoMotoKlubu, dru-
gie miejsce zajął Andrzej Szal-
bierz z MKS Nekla, natomiast 
podium uzupełnił Grzegorz Jan-
kowiak z Automobilklubu Gło-
gów. W wyścigu drugim Krzysz-
tof Paszek nieznacznie popra-
wił swoją lokatę. Tym razem za-
wodnik KM „Cisy” po 11 okrą-
żeniach zakończył rywalizację 
z czasem 21:12,163. Wynik ten 
uplasował naszego reprezentanta 
na 12. miejscu. Podium prezen-
towało się tak samo, jak w przy-
padku pierwszego biegu – zwy-
ciężył Jacek Lonka, przed An-
drzejem Szalbierzem oraz Grze-

gorzem Jankowiakiem. Krzysz-
tof Paszek wywalczył w sumie 57 
punktów i w klasyfikacji indywi-
dualnej zawodów został sklasyfi-
kowany na 13. pozycji. Jeśli cho-
dzi o klasyfikację sezonu to po IV 
Rundach Krzysztof Paszek ma na 
swoim koncie 213 punktów i pla-
suje się na 10. miejscu w staw-
ce 52 zawodników sklasyfikowa-
nych w klasie MX Masters. Za-
wodnik KM „Cisy” traci niewie-
le, bo 15 punktów do 6. pozycji. 
Stawka z pierwszej piątki klasy-
fikacji już nieco dalej „odjechała” 
pozostałym zawodnikom. Pomi-
mo tego, że tylko jeden zawod-
nik Klubu Motorowego „Cisy” 
Nowogard walczył w Opatów-
ku, nowogardzki zespól utrzy-
mał swoje wysokie 15. miejsce w 
klasyfikacji drużynowej tego se-
zonu. Przypomnijmy, że w tym 
zestawieniu sklasyfikowane są 44 
zespoły. KM „Cisy” ma na swo-
im koncie w sumie 630 punk-
tów, mając przewagę 111 punk-
tów nad 16. drużyną KM Cross 
Lublin. W tym zestawieniu do-
minuje zespół WKM Wschowa, 
który z liczbą 7177 punktów do-
minuje nad pozostałymi druży-
nami. 
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Patryk Miklas zadebiutował w seniorach Pogoni 
szczecin

Dostał od trenera 30 minut
Wychowanek Pomorzanina Nowogard – Patryk Miklas, który od dawna rozwija swój talent 
w Pogoni Szczecin, otrzymał szansę debiutu w seniorskiej drużynie Pogoni Szczecin. No-
wogardzianin zagrał w meczu III-ligowych rezerw „Dumy Pomorza” i miał 30 minut na po-
kazanie swoich umiejętności. 

Jesienią 2016 roku informowa- liśmy o tym, że Patryk Miklas po-

wrócił do gry po poważnej kon-
tuzji. Nowogardzianin miał 7 
miesięcy przerwy, ale na szczę-
ście wrócił do zdrowia, a po ura-
zie nie ma już śladu. Wychowa-
nek Pomorzanina Nowogard wy-
stępujący na pozycji pomocni-
ka z miesiąca na miesiąc prezen-
tował się coraz lepiej w junio-
rach młodszych, co zaowocowa-
ło szansą występu w III-ligowych 
rezerwach Pogoni Szczecin. Uro-
dzony 3 stycznia 2000 roku nowo-
gardzianin, w zespole prowadzo-
nym przez Pawła Sikorę i Ediego 
Andradinę zadebiutował w me-
czu ostatniej kolejki III Ligi, z lo-
kalnym rywalem Świtem Skolwin. 

Małgorzata Kubicka na trasie wolsztyń-
skiego maratonu

Podczas IV Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej nowogardzki klub reprezen-
tował tylko jeden zawodnik

Z racji, że Pogoń II grała już tyl-
ko o „pietruszkę” skład szczeciń-
skiego zespołu był bardzo mocno 
odmłodzony. 17-letni Patryk Mi-
klas pojawił się na boisku w 60. 
minucie. Niestety nowogardzia-
nin nie pomógł swojej drużyny w 
zdobyciu gola honorowego i osta-
tecznie Świty pokonał Pogoń II 
4:0. Jak powiedział w pomeczo-
wym wywiadzie trener Paweł Si-
kora, ta porażka była wkalkulo-
wana. - Ta liga dla tych chłopaków 
jest jeszcze za trudna, choć w wielu 
z nich drzemie potencjał. W ostat-
nich meczach mogłem się im przyj-
rzeć. Zrobiliśmy przegląd najmłod-
szych zawodników. Być może nie-
długo wrócą do III Ligi, jako peł-
nowartościowi piłkarze i będą wal-
czyć dalej. Porażka przy tak młodej 

kadrze była wkalkulowana. Takie 
spotkania bardzo dużo uczą. Chło-
paki wiedzą, że jeszcze sporo pra-
cy przed nimi. Jednak uważam, że 
porażka była zbyt wysoka – przy-
znał trener Paweł Sikora. Teraz 
przed Patrykiem Miklasem kolej-
ny ważny etap w jego piłkarskiej 
karierze. Wychowanek Pomorza-
nina od przyszłego sezonu przej-
dzie z juniorów młodszych do ju-
niorów starszych – czyli do zespo-
łu, który walczy w Centralnej Li-
dze. W obecnym sezonie juniorzy 
starsi Pogoni Szczecin spotkali się 
w finale ligi z Legią Warszawa. Z 
tamtego zespołu jest już tylko je-
den kierunek – seniorska drużyna 
Pogoni Szczecin, czego bez wąt-
pienia życzymy Patrykowi. 

KR

Patryk Miklas - z prawej, zadebiutował w seniorskim zespole Pogoni Szczecin
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Zakończenie roku 
szkolnego w ZSP 
23 czerwca z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica odbyło się uroczyste zakończenie roku szkol-
nego. 

W uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele oraz za-
proszeni goście – starosta powiatu 
goleniowskiego Pan Tomasz Kuli-
nicz oraz przedstawiciel Rady Ro-
dziców Pan Dariusz Gębala. Apel 
poprowadzili członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego – Patryk 
Olejnik, Wioletta Szymczak oraz 
Monika Staszak. Po wysłuchaniu 
wystąpień dyrektora szkoły Pana 
Jarosława Chudyka oraz starosty 
Pana Tomasza Kulinicza odbyło 
się wręczenie świadectw i nagród 
uczniom, którzy otrzymali świa-
dectwo z „czerwonym paskiem”. 
Byli to następujący uczniowie: 

Adrianna Grocholska z klasy II 
TL, która uzyskała średnią ocen 
5,1 

Łukasz Kulesza z klasy III THE, 
który uzyskał średnią ocen 4,75 

Wioleta Szymczak z klasy III 
THE, która uzyskała średnią 4,75 

Wiktoria Dąbrowska z klasy I 
TIE, która uzyskałą średnią ocen 
4,83 

Monika Rasowska z klasy II TE, 
która uzyskała średnią ocen 4,8 

Dagmara Puszcz z klasy II E, 
która uzyskała średnią ocen 4,89 

Wyróżnienie – w postaci na-
gród książkowych ufundowanych 
przez Radę Rodziców – otrzyma-
li  również uczniowie, którzy uzy-
skali średnią ocen powyżej 4,5: 

Weronika Paszkiewicz z klasy I 
THO/TH 

Wiktoria Żbikowska i Sandra 
Kurzawa z klasy I TL 

Klaudia Druciarek i Mateusz 
Leonik z klasy II TE 

Rafał Grzybowski z klasy II TL 
Kornelia Florczak i Laura Mi-

kołajczyk z klasy II THO/TH 
Monika Staszak i Patrycja Szpil-

ska z klasy III TE 
Dawid Lepczyński z klasy III TI 
Gabriela Lesner z klasy I E 
Konrad Jabłoński z klasy II E 

Podczas apelu miało rów-
nież miejsce wręczenie nagród 
uczniom, którzy brali udział w 
konkursach szkolnych oraz zaję-
ciach pozalekcyjnych. 

Maraton Matematyczny – wy-
różnienie otrzymali uczniowie 
klasy III TI: Dawid Lepczyński, 
Rafał Oraczyński oraz Konrad 
Dwórzyński.

Konkurs Matematyczny dla 
Klas Pierwszych – pierwsze miej-
sce: Nikola Jasek, drugie miejsce: 
Jakub Sikorski, trzecie miejsce: 
Fabian Dobrowolski.

Konkurs na Najlepszego Czy-
telnika w II semestrze – Anna 
Jędrzejwska z klasy III TŻ oraz 
Dagmara Puszcz z klasy II E.

Dziennikarki  koła redakcyj-
nego „WBREW” - Monika  Ra-
sowska i Klaudia Druciarek z kla-
sy II TE oraz Wiktoria Żbikowska 
i Monika Rusiniak z klasy I TL. 

Tego dnia pożegnaliśmy tak-
że nauczycieli, którzy odchodzą 
na zasłużoną emeryturę – Panią 
Annę Zamarę, Pana Janusza Za-
marę oraz Pana Zdzisława Ko-
strzewskiego. Od następnego 
roku szkolnego nie będzie z nami 
księdza Roberta Dąbrowskiego, 
którego nigdy nie zapomnimy (na 
pewno będziemy Go odwiedzać!)

Ukoronowaniem apelu był wy-
stęp artystyczny uczniów Oli Śli-
pek (wokal), Klaudii Dudy (gita-
ra) oraz Łukasza Brewki (gitara), 
którzy wspaniale wykonali dwa 
utwory. 

Drodzy uczniowie i nauczycie-
le, życzymy Wam cudownych wa-
kacji – w górach, nad morzem, w 
lesie, nad jeziorem, w kraju i poza 
krajem, z rodziną, z przyjaciół-
mi...Takich, jakie sobie wymarzy-
liście! Pamiętajcie, żeby dobrze się 
bawić i uważajcie na siebie. Wi-
dzimy się we wrześniu!

Aleksandra Sobczak odbiera świadectwo z wyróżnieniem 

 Poczet Sztandarowy 

Zakończenie nauki w klasach 
trzecich Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej 
22 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się uroczy-
sty apel z okazji zakończenia nauki w klasach trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

W uroczystości pożegnania klas 
trzecich wzięło udział grono pe-
dagogiczne, rodziny absolwentów, 
uczniowie klas drugich oraz za-
proszeni goście. Apel profesjonal-

nie poprowadzili członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego - Wiola 
Szymczak, Monika Staszak i Pa-
tryk Olejnik. Świadectwa ukoń-
czenia szkoły otrzymały dzisiaj 

następujące klasy:
- klasa I E (wielozawodowa) - 

wychowawca Pani Joanna Wiatr-
-Gocałek

- klasa I M (mechanik pojazdów 
samochodowych) - wychowawca 
Pan Marcin Karpiel

- klasa I K (kucharz) - wycho-
wawca Pani Bożena Bartoszewska

Świadectwo z „czerwonym pa-
skiem” otrzymała uczennica kla-
sy I E Aleksandra Sobczak, która 
osiągnęła średnią ocen 4,85.

Prawdziwą laurką dla tegorocz-
nych absolwentów był występ mu-
zyczny w wykonaniu Oli Ślipek 
(wokal), Klaudii Dudy (gitara) i 
Łukasza Brewki, który został na-
grodzony gromkimi brawami.

Drodzy absolwenci, życzymy 
Wam wszystkiego dobrego w do-
rosłym już życiu. Życzymy Wam 
samych dobrych wyborów oraz 
spełnienia w życiu zawodowym i 
osobistym. Powodzenia!

Zdjęcie pamiątkowe – klasa III E 

Zdjęcie pamiątkowe – klasa III M/K 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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aTeRiMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGłO sze nia drob ne

ReKLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Przyjmiemy do pracy 
montażystę mebli 

z doświadczeniem. 
Praca w kraju i za granicą.  

606 830 893

NIERUCHOMOŚCI
•	KREDYTY MIESZKA-

NIOWE  GMK FINAN-
SE, oferta wielu banków 
w jednym miejscu. Ad-
res: Nowogard, 700 Le-
cia 15, I piętro nad apte-
ką, tel.: 662 315 470.

•	OKAZJA. Sprzedam 
działkę pod budowę 10 
arów za szkołą podsta-
wową nr 3. 534 991 778

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	Do wynajęcia lokal 
handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal han-
dlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy stadio-
nie. 695 400 600

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548f 164 

•	Sprzedam dom w Resku 
o pow. ok. 300 mkw. z 
ogrodem 2500 mkw. Tel. 
782 706 856

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, 
I piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam działkę 6348 
m2 w Nowogardzie w 
pobliżu centrum.Tel. 
730-096-281

•	Sprzedam mieszkanie 
w Wierzbięcinie 66.3 
m2 bezczynszowe, do-
cieplone + garaż. 669 
716  872

•	Wynajmę 8 miejsc noc-
legowych dla pracowni-
ków z Ukrainy. Tel. 609 
245 816 

•	Sprzedam pół domu 
Osowo, ładnie położo-
ny.696 404 840 

•	Sprzedam ziemię rol-
ną 4ha, działka nr 183 
GRABIN. 731 026 406 

•	Sprzedam mieszkanie 4 
pokoje IV piętro, Nowo-
gard. 724 171 708

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na działalność 
gospodarczą 100 m2, I 
piętro,   w Nowogardzie, 
tel. 696 463 833

•	Sprzedam pół domu z 
garażem, ogródkiem, 
budynkiem gospodar-
czym w Nowogardzie. 
517 847 782 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną w Kikorzach 
przy drodze. 665 361 036 

•	Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe. 88 92 
15 737 

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Miesz-
kanie ma 5 pokoi, dwie 
łazienki, łączna po-
wierzchnia 200m2. 
Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 
830 , 609 093 525 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do sil-
nika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	Sprzedam Opla Astrę 
rok produkcji 98 poj. 1.4, 
Sedan. Tel. 518 034 782 

•	Kupię stare samochody, 
motocykle, motorowery. 
Tel. 790-716-816

•	Sprzedam lublina na 
części silnik poj.2417 
cm3.  609 167 729

•	Sprzedam cześci do Ford 
Fiesta 1.1 i chłodnicę do 
lublina. Tel. 609 167 729

•	Każdego mercedesa, 
każdą toyotę kupię zde-
cydowanie. 736 777 245

•	Sprzedam alufelgi z opo-
nami letnie 175/65/14 
szt. 4. Tel. 572 955 124 

•	Mazda 626 sprzedam, 
rok prod. 2002. 697 612 
848 

•	Opony letnie w dobrym 
stanie szt. 4 175/70 R13 
sprzedam tanio bieżnik 
6,5 mm. Tel. 530 394 653 

ROLNICTWO

•	Koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam 70 balotów 
siana. 696 741 163

•	Kupię przyczepę rolniczą 
w dobrym stanie. 697 
021 976 

•	Sprzedam  pług ażuro-
wy obracany. Tel. 502 853 
573 

•	Sprzedam facelię. 793 
006 469 

•	Sprzedam kabinę do cia-
gnika 60 – blaszak kom-
pletna, opony 1200 x18. 
500 841 914 

•	Sprzedam grykę. 500 
841 914 

•	Orkę, talerzówka cięż-
ka, siew agregatem. 
608 013 995 

•	Sprzedam łubin. 608 
013 995

•	Koszenie łąk , mulczo-
wanie, belowania siana-
-słomę, zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siew agre-
gatem. 508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowa-
nie, presowanie w kost-
kę. Tel. 781 744 340 

•	Sprzedam oponę roz. 
14.9-28. 795 911 886 

•	 Pilnie sprzedam war-
chlaki. 660 633 244 

•	PROPOLIS LECZ-
NICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-222

•	Prosiaki sprzedam. 791 
817 107 

•	Sprzedam zboże psze-
nice, jęczmień. 91 39 18 
307 

•	Sprzedam kombajn do 
ziemniaków Anna. Tel. 
514 387 864 

•	Sprzedam króliki. 792 
883 988

 USŁUGI
•	P R A N I E - M A G I E -

L,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, fa-
chowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na 
budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	Mycie okien. 731 792 
825

•	MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-
896

•	Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	Glazurnik fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kost-
ki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZE-
PROWADZKI. 665 720 
037

•	Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowla-
ne. Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę re-
montowe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprząta-
nie, opieka higienicz-
na. 796 061 284 

•	Remonty. 508 920 135 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków 

– pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pra-
cy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, 

Norwegia. tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	Zatrudnię mechanika 
samochodowego w No-
wogardzie. 601 897 368 

•	Praca dorywcza/sezo-
nowa z dziećmi dla peł-
noletnich kobiet z No-
wogardu i okolic. 731 
473 701 ( dzwonić: godz. 
10-14) 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umo-
wę o pracę oraz pomoc-
nika. 785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY 
KWADRAT MEBLE W 
NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE 
OSOBĘ DO PRACY W 
SKLEPIE MEBLOWYM, 
JAKO KIEROWCA/
MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZ-
DY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC  W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. AR-
MII KRAJOWEJ 49 NO-
WOGARD.

•	Firma Vectra S.A za-
trudni przedstawicie-
li handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@
vectra.pl

•	Przyjmę do ogrodzeń 
słupki, drut. Tel. 607 654 
692 

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza 
– pełen etat, dobre wa-
runki finansowe. 91 39 
20 221

•	 Zatrudnię Pana do ko-
szenia działki ogrodo-
wej. 66 55 41 960 

•	Zatrudnię pracowni-
ka fizycznego na fer-
mę drobiu (gm. Osi-
na). 511 731 352

•	 Zatrudnię kierowcę 
C+E w systemie 2/1 
DE-SE-NL. Tel. 502 
509 384 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU sóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 
211 

INNE
•	Sprzedam drewno su-

che tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dę-

bowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szaf-
ka RTV, szafka wi-
sz,ąca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 
012 823 

•	Sprzedam drewno 
opałowe. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęsz-
czarka – 400 kg. 790 
285 382

•	Tanio sprzedam waga 
eletroniczna sklepo-
wa z metkownicą, ko-
sze na pieczywo, półki 
szklane do sklepu, łóż-
ko do opalania, wózek 
spacerowy, rower mę-
ski. 515 736 457 

•	Sprzedam Traktorek 
Kosiarkę John Deere 

15,5 kW tel. 509 702 
817, Cena 4900 zł

•	Szkółka w Karsku po-
leca róże w pojemni-
kach krzaczaste, kwit-
nące po 15 zł/szt. 606 
106 142 

•	Sprzedam drewno ko-
minkowe olchę. 730 
744 751 

•	Sprzedam dwie szafy 
5 drzwiowa dębowa 
1000 zł, biała 3drzwio-
wa 1000 zł (jak nowa). 
Tel. 66 55 41 960 

•	Sprzedam tanio da-
chówkę rozbiórkową 
kolor brąz. 697 972 
410 

•	Sprzedam tarcicę bu-
dowlaną modrzew, 
różniej grubości, sezo-
nowana 8 lat. 668 298 
084 

Mieszkanie wynajmę - 
Nowogard - українська 
- 4 osoby - 650 zł/osoba. 

Od sierpnia.
 Tel. 503-100-277 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Zbior 
truskawek 
deserowych 

Dąbrowa Nowogardzka 
510 730 398 

Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. 
Stworzony przez Alior Bank pakiet 
kredytowy to rozwiązanie specjalnie 
dla nich – małych przedsiębiorstw, 
które potrzebują szybkiego dostępu do 
gotówki. Oferta skierowana jest do firm, 
działających na rynku od co najmniej 

12  miesięcy, o obrotach do 5 mln zł 
rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 
kierujemy także do przedstawicieli 
wolnych zawodów – prawników, lekarzy, 
architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet 
do 500 tys. zł jest dostępny szybko 
i w wygodny dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy 

dużej kwocie kredytu. Można go uzyskać 
podczas jednego spotkania w  placówce 
banku, praktycznie od ręki. Decyzja 
podejmowana jest w 30 minut, a środki na 
koncie dostępne są w ciągu jednego dnia od 
podpisania umowy. Z tego powodu pakiet 
kredytowy jest idealnym rozwiązaniem 
dla tych firm, które potrzebują szybkiego 
dostępu do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść 
nawet do 10 lat, co pozwala na 

dogodne rozłożenie spłaty. Zależy nam, 
aby właściciele małych firm znaleźli 
rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, możliwości i skali prowadzonego 
biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę 
zrealizować różne potrzeby, nawet 
te  duże. Kredyt można przeznaczyć 
na   sfinansowanie bieżącej działalności, 
a  także inwestycje, np. wyposażenie lokalu 
usługowego, czy refinansowanie pożyczki 
zaciągniętej w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Alior BAnk finAnsuje potrzeBy mAłych firm – nAwet te wielkie!
właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami 
i  na ich zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy 
banków. o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi 
Agnieszka luty, kierownik placówki z placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów warszawy 1.

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki

kreDyty DlA mikrofirm

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

wielkie potrzeBy mAłych firm finAnsujemy w 24 h
nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

nowoŚĆ

500 000 zł
Bez zABezpieczeŃ

Do 10 lAt



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

Skandaliczna odzywka burmistrza do radnego  •  Wydali u nas prawie 19 milionów
25-lecie Parafii św. Rafała Kalinowskiego  •  PROGRAM "LATA Z MUZAMI"

RekLAMA RekLAMA

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
30 czerwca 2017 r. 
Nr 49 (2578)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

3D
cyfrowy pantomogram
IMPLANTY ZĘBOWE

pełen zakres usług stomatologicznych 
dla dorosłych i dzieci

Nowogard • ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

tel. 91 39 21 467
kom. 695 264 677

Najmniej inwazyjna z dostępnych na rynku

s. 2

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

RekLAMA

Akcja prawie jak z filmu - policja i prokuratura milczą 

Potrącenie  policjanta  
i strzelanina

Ulica 700-lecia

Ulica Bankowa

Ulica Rtm. W. Pileckiego

Os. Bema

Ulica Osiedlowa

Ulica Bankowa

ZALAŁO NAS...
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Akcja prawie jak z filmu - policja i prokuratura milczą 

Potrącenie policjanta  
i strzelanina 
W nocy z poniedziałku na wtorek zatrzymany do kontroli drogowej kierowca BMW, po-
trącił policjanta i uciekł. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, używając broni palnej. 
Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Na razie jednak nałożono embargo 
na informowanie o podjętym śledztwie.  

To była akcja niemal jak z fil-
mu sensacyjnego. Po północy, 
przy ul. 3 Maja, w okolicy sta-
cji paliw „Orlen”, policja zatrzy-
muje do kontroli drogowej męż-
czyznę, prawdopodobnie miesz-
kańca naszej gminy. W trak-
cie kontroli wychodzi na jaw, że 
kierowca nie ma uprawnień do 
kierowania samochodem. Po-
licja decyduje się odebrać auto 
młodemu mężczyźnie i wzywa 
na miejsce lawetę. Ten jednak 
ani myśli rozstać się ze swoim 
samochodem i nagle z piskiem 
opon rusza z miejsca, przy oka-
zji potrącając jednego z policjan-
tów. Funkcjonariusze otwierają 
ogień w kierunku odjeżdżające-
go BMW, ale mimo to młodemu 
mężczyźnie udaje się uciec. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że po zdarzeniu na nogi po-
stawiono cały komisariat. Poli-
cjanci, którzy nie pełnili tej nocy 
służby byli wzywani do pracy te-
lefonicznie. Nieoficjalnie wiado-
mo, że samochód, którym ucie-
kał młody mężczyzna, znalezio-
no za Nowogardem. Kierowcy 
jednak w nim już nie było. 

Policja nie udziela żadnych in-
formacji w tej sprawie, i odsy-

ła do Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie.  

- Prokuratura wydała nam 
całkowity zakaz informowania 
o tym zdarzeniu – przyznaje st. 
asp. Julita Filiczuk, rzecznik na-
szej policji. 

Rzecznik prasowy PO w 
Szczecinie, Joanna Biranowska-
-Sochalska, w rozmowie z DN, 
poinformowała, że dla dobra 
śledztwa  Prokuratura nie udzie-
la informacji.  

-Przynajmniej na tym etapie 
postępowania nie udzielamy żad-
nych informacji, także tych do-
tyczących przebiegu całego zda-
rzenia – powiedziała nam J. Bir-
nowska-Sochalska. 

Zarówno prokuratura jak i 
policja nie udzielają także in-
formacji na temat stanu zdro-
wia poszkodowanego policjan-
ta, który został potrącony przez 
kierowcę BMW. Nieoficjalnie 
wiadomo tylko, że jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo i 
odniósł on niegroźne obrażenia, 
ale był hospitalizowany w no-
wogardzkim szpitalu. Wciąż w 
tajemnicy jest również to, z ja-
kiego powodu policja zatrzyma-
ła kierowcę BMW. Według nie-
których naszych źródeł, mogło 
to mieć związek z narkotykami, 
pod wpływem których miał być 
mężczyzna prowadzący auto. 

MS

To na tym parkingu, tuż koło stacji PKN Orlen, w kierunku uciekającego kierowcy 
miały paść strzały z policyjnej broni

Stan jezdni w naszym mieście nie jest najlepszy. Co jakiś czas pojawia-
ją się nowe dziury, które uprzykrzają kierowcom poruszanie się po dro-
dze. Mimo podejmowanych prób naprawy, jezdnia w stałych miejscach 
ulega uszkadzaniu. Dzieje się tak na przykład przy ul. Bohaterów War-
szawy, w pobliżu przejazdu kolejowego, gdzie tylko w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy droga była naprawiana kilkakrotnie, nie przynosząc 
oczekiwanej poprawy jej stanu. Łatanie dziur odbywało się także ostat-
nio na ulicy Bankowej, czy Gen. J. Bema. Nie wspominając już o ul. Że-
romskiego, gdzie jezdnia miała być kompleksowo wyremontowana. DŚ

Zdjęcie placu zabaw w Osowie, na którym zalega co najmniej kilka-
dziesiąt kilogramów odpadów przesłał nam nasz czytelnik. Jak widać 
po ilości śmieci, musiały być w tym miejscu gromadzone co najmniej 
od kilku tygodni. Pytanie, co w tym czasie robiła firma, która jest odpo-
wiedzialna za utrzymanie porządku, nie tylko w mieście, ale i na wsiach. 
Mowa o firmie KZU Pomorze, o której piszemy już w tym numerze DN. 
Inną sprawą jest, że śmietnik przy placu zabaw, to nie miejsce do wy-
rzucania śmieci z domu, a raczej pojemnik na drobne odpady wrzuca-
ne przez osoby korzystające z dobrodziejstw tej instalacji do zabaw. MS

Nie minęły trzy lata, a przejazd kolejowy przy ul. 700-lecia już wyma-
ga naprawy. Jeden z gumowych fragmentów, stanowiących wypełnie-
nie między torami, podniósł się tworząc niebezpieczny próg. Na doda-
tek, pod wpływem przejeżdżających aut, gumowa płyta w tym miej-
scu zaczyna się zadzierać i kruszyć. Remont przejazdu w tej technolo-
gii kosztował prawie 2 mln złotych i był w pełni finansowany przez spół-
kę PKP PLK SA. Ponieważ jednak to burmistrz Nowogardu głosił, że re-
mont wykonał, należy domniemywać, że teraz osobiście dokona jego 
remontu. 

Radni dołożyli do Festiwalu

Będzie kino na plaży
Radni przyznali 30 tys. złotych na sfinansowanie projektu „Kino na plaży”, który ma towa-
rzyszyć zbliżającemu się Festiwalowi „Lato z Muzami”. 

Z wnioskiem do Rady Miej-
skiej o sfinansowanie wydarze-
nia zwróciła się dyrektor NDK, 
Aneta Drążewska. 

-Niestety nie udało się pozyskać 
dofinansowania zewnętrznego 
na ten cel i brakuje nam pienię-
dzy. Bez państwa pomocy nie bę-
dziemy mogli zorganizować po-
kazów filmów na plaży, a myślę, 
że to byłaby wielka szkoda, bo ta 
forma seansów cieszyła się w ze-
szłym roku dużym powodzeniem 

– przekonywała radnych A. Drą-
żewska, podczas ostatniej sesji 
RM. 

Radni ostatecznie pieniądze 
przyznali. Środki mają starczyć 
na wynajęcie specjalnego ekra-
nu, projektora oraz wykup licen-
cji filmowej. 

Pieniądze na sfinansowanie 
kina na plaży pochodzą z kwo-
ty, jaką w budżecie pierwot-
nie zapisano na wypłatę dodat-
ków mieszkaniowych. Zdaniem 

urzędników, już teraz wiadomo, 
że pieniędzy tych jest za dużo, w 
stosunku do potrzeb. Dodatki 
mieszkaniowe są finansowane w 
całości z budżetu państwa.

Szczegółowy program Festi-
walu oraz informacje o towarzy-
szących mu wydarzeniach znaj-
dują się w numerze, w specjalnej 
wkładce opracowanej na tę oka-
zję przez NDK. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

RekLAMA

RekLAMA
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Skandaliczna odzywka burmistrza do radnego:

Ja nie mam dziur w głowie, być może pan z jakichś 
powodów je ma… 
To słowa, jakie Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla oficjalnie skierował do radnego Bogusława Dziury, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Najstar-
szy radny na sali został obrażony, kiedy wytknął burmistrzowi, że ten wykorzystuje inwestycję do walki politycznej. 

W trakcie dyskusji nad jed-
ną z uchwał dotyczącą zmian w 
budżecie Bogusław Dziura od-
niósł się do ogłoszonego przez 
Burmistrza przetargu na re-
mont ulicy Żeromskiego. Inwe-
stycja ta, wbrew zapisom w bu-
dżecie i wyraźnemu stanowi-
sku rady, została bowiem przez 
R. Czaplę podzielona na etapy 
- choć miała być remontowana 
cała, począwszy od skrzyżowa-
nia z ul. Henryka Sienkiewicza 
do skrzyżowania z Boh. Warsza-
wy. Burmistrz uznał jednak au-
torytarnie, że gmina przebuduje 
ulicę na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Boh. Warszawy, tylko do 
skrzyżowania z ulicą Poniatow-
skiego. Co z pozostałym odcin-
kiem ulicy? Na ten temat bur-
mistrz milczy. Zdaniem B. Dziu-
ry to działanie obliczone na zysk 
polityczny radnej Anny Wiąz z 
SLD i samego R. Czapli - jej po-
litycznego mentora. 

- Podjęliśmy decyzję, aby wyre-
montować ulicę Żeromskiego, od 
skrzyżowania przy Przedszkolu 
nr 1 i dalej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, w kierunku ul. Boh. 
Warszawy. Chodziło głównie o 
to, aby w pierwszej kolejności za-
dbać o bezpieczeństwo dzieci. 
Gdy ta uchwała przeszła, po sesji 
pan Burmistrz skrzyknął miesz-
kańców i radną Annę Wiąz, by 
oznajmić: robimy remont od stro-
ny Boh. Warszawy. Pani Ania 
głosowała przeciwko budżeto-

wi, a w nagrodę otrzyma remont 
odcinka w swoim okręgu. Tak to 
u nas się robi -  mówił radny B. 
Dziura. 

- Ja nie mam dziur w głowie, 
być może pan z jakiś powodów je 
ma (…) Prosiłbym pana, aby pan 
więcej nie kłamał na mój temat - 
wyskoczył nagle R. Czapla. 

-Przerywam w tym momencie 
tę dyskusję - zareagował natych-
miast na słowa burmistrza Prze-
wodniczący RM, Piotr Słomski 
i dodał:  - Proszę o zachowanie 
w polemice powagi tej instytucji. 
Nawet, jeśli się z kimś nie zgadza-
my, to zasób słów w języku par-
lamentarnym, jest wystarczają-
cy, aby to wyrazić w odpowiedni 
sposób. 

Na sali obrad zrobił się szum, 
na twarzach wielu osób widać 
było ogromne zażenowanie za-
chowaniem burmistrza. Dało się 
też słyszeć słowa oburzenia. 

- To już zwykłe chamstwo - 
skomentował radny Marcin Nie-
radka. 

- Pan Bogusław jest osobą 

znacznie starszą od pana, panie 
burmistrzu. Po prostu zachował 
się pan nieładnie - skwitował  za-
chowanie włodarza miasta M. 
Wiatr. 

Burmistrz nie zamierzał jed-
nak ze swoich słów się wycofać i 
wciąż wyraźnie pobudzony pod 
nosem burczał, nie dając za wy-
graną: - Właśnie chodzi o to, że 
ktoś kłamie - odpowiadał wło-
darz. 

Sam radny B. Dziura była wy-
raźnie poruszony tym, w jaki 
sposób został potraktowany 
przez burmistrza miasta. Do 
końca sesji zachował jednak 
zimną krew, i nawet ani słowem 
nie skomentował słów, jakie do 
niego skierował R. Czapla. W 
przerwie sesji powiedział tylko, 
że nie będzie zniżał się do po-
ziomu, jaki zaprezentował bur-
mistrz Nowogardu. 

W budżecie miasta radni za-
pisali kwotę 315 tys. złotych na 
przebudowę ul. Żeromskiego. 
Oprócz nowej nawierzchni uli-
cy, w ramach tej kwoty mają być 

wyremontowane chodniki, po-
wstać ma też odwodnienie. Nie-
dawno gmina ogłosiła jednak 
przetarg tylko na remont odcin-
ka tej ulicy od skrzyżowania z 
Boh. Warszawy do skrzyżowania 
z ul. Ks. J. Poniatowskiego - do-
kładnie 255 metrów bieżących. 
Do tej pory gmina nie przedsta-
wiła jednak logicznego uzasad-
nienia takiej decyzji.  Nie ma też 
informacji, czy w tym roku bur-
mistrz zamierza przystąpić do 
wykonania remontu ulicy do 
końca, do czego zobowiązuje go 
przyjęta przez radnych uchwała 
budżetowa.  Zdaje się jednak, że 
czasu jest już za mało, aby w ca-
łości wykonać to zadanie, jesz-
cze w tym roku. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Kończ już pan… sobie i 

wszystkim wstydu oszczędź
Zdaje się, że ktoś nie wytrzy-

muje napięcia, które zresztą sam 
sobie zafundował. W normalnej 
gminie, gdzie władza rozumie, 

jakie są jej obowiązki, wpisane 
do budżetu inwestycje się reali-
zuje, chyba, że występują obiek-
tywne przesłanki, przeszkody, 
które to uniemożliwiają. Tu, o 
takich przesłankach nic nie wia-
domo, a sprawa jest prosta jak 
przysłowiowa budowa cepa. W 
budżecie zapisano pieniądze na 
remont całej ulicy Żeromskiego, 
ze wskazaniem, że remont ten 
należy zacząć od strony skrzy-
żowania z ul. H. Sienkiewi-
cza, gdzie znajduje się gmin-
ne Przedszkole nr 1. W pierw-
szej kolejności trzeba bowiem 
zadbać o bezpieczeństwo dzie-
ci i rodziców, oraz pracowników, 
nie tylko tej placówki oświato-
wej, ale też Szkoły Podstawowej 
nr 2, która znajduje się dalej. I 
to jest logiczne i chyba dla więk-
szości oczywiste. Najwyraźniej 
jednak nie dla burmistrza, któ-
ry przy okazji tej inwestycji chce 
zadbać o interes radnej ze swo-
jego obozu politycznego (SLD). 
I kiedy ktoś dokonuje racjonal-
nej oceny takiej postawy, wło-
darz miasta wypuszcza z ust da-
leko niekulturalną wiązankę, i 
to jeszcze w stosunku do osoby 
starszej - radny B. Dziura to bo-
wiem najstarszy radny w obec-
nej kadencji. Tego zachowania 
akurat komentować nie ma po-
trzeby. Nie naszą rolą jest rów-
nież dbać o stan emocjonalny 
włodarza miasta, choć czasem 
budzi on niepokój wśród wielu. 
A to, że z butów słoma wyszła, 
zresztą nie po raz pierwszy, to 
już każdy chyba widzi… Można 
by tylko dodać: kończ pan, wsty-
du (sobie i wszystkim) oszczędź! 
Ale małe są szanse, że włodarz 
miasta posłucha. 

Red. 

Najpierw było kulturalnie,burmistrz dziękuje urzędnikom za wykonanie zeszłorocznego budżetu, który jak wiadomo wykona-
ny nie został. Później R. Czapla już pokazał swoją prawdziwą twarz i obraził radnego na sali

RekLAMA
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Barszcz pojawił się już na opłotkach miasta

Opłakane skutki nieudolnej walki z niebezpieczną rośliną
Barszcz Sosnowskiego nic sobie nie robi z buńczucznych pohukiwań włodarza Nowogardu, artykułowanych zresztą mocno poniewczasie, w połowie czerw-
ca. „Zemsta Stalina”, jak nazywana bywa ta roślina, rośnie sobie okazale także przy głównej drodze wjazdowej do miasta na wysokości zjazdu do Gardna.     

W połowie czerwca burmistrz 
Nowogardu tyle samo pom-
patycznie, co demagogicznie 
oświadczył: Zgodnie ze zgłasza-
nymi przez Państwa do mnie 
problemami, związanymi z nie-
bezpieczeństwem styczności z 
barszczem Sosnowskiego in-
formuję, że podjąłem decyzję 
o przeprowadzeniu zabiegów 
agrotechnicznych na terenie 
gminy Nowogard, mające na 
celu  likwidację  skupisk  barsz-
czu Sosnowskiego.

Grupa niezorientowanych w 
temacie obywateli nagrodziła 
„gromkimi brawami” oświad-
czenie burmistrza, tymcza-
sem... Tymczasem wbrew temu, 
co można byłoby sądzić po tre-
ści i dacie oświadczenia, to bur-
mistrz strategiczną decyzję w 
walce z barszczem Sosnowskie-
go podjął także już w ubiegłym 
roku i nawet wydał na to wów-
czas z kasy Gminy około 6000 
zł. Skutek okazał się żaden a 
to głównie z powodu zupeł-
nej ignorancji „podejmujące-
go decyzję” w podejściu do tego 
trudnego tematu. Podobnie bę-
dzie w tym roku, albowiem do-
konywanie oprysków o tej po-
rze roku jest zupełnie bezsku-

teczne. Cytowaliśmy już w na-
szych tekstach dotyczących wal-
ki z barszczem Sosnowskiego 
p. Bogusława Grodzia urzędni-
ka Gminy Osina od lat zajmu-
jącego się zwalczaniem tej ro-
śliny. Przypomnijmy jego wy-
powiedź udzieloną DN w maju 
tego roku: - Barszcz Sosnowskie-
go jest bardzo odporną rośliną. 
Po jednym oprysku z pewnością 
nie uda się go zlikwidować, jedy-
nie w jakimś stopniu ograniczyć 
– mówi B. Grodź – A jeżeli ten 
oprysk przeprowadzimy późną 
wiosną, to możemy być pewni, że 
on w żaden sposób nie pomoże.-  
Barszcz Sosnowskiego wtedy po-
skręca się, lekko wysuszy, ale jego 

mocny system korzeniowy będzie 
dalej żył i jeszcze bardziej się 
umocni. Roślina wypuści nowe 
pędy, a nawet kwiatostany, któ-

rych też będzie więcej niż zwykle 
- opowiada urzędnik. Na jed-
nym kwiatostanie znajduje się 
kilkanaście tysięcy nasion, które 
nawet i po 5 latach mogą wykieł-
kować - Nie należy dopuścić do 
pojawienia się takich kwiatosta-
nów. Wówczas żaden oprysk nie 
pomoże, a nasza walka będzie 
przypominała tę z wiatrakami. 
U nas w Osinie pierwsze opryski 
chemiczne prowadzimy bardzo 
wczesną wiosną, a drugie pod 
koniec sierpnia. W międzycza-
sie ścinamy też kwiatostany, aby 

roślina nie mogła wytworzyć na-
sion – kończy B. Grodź.  Każdy 
więc może sobie porównać war-
tość merytorycznej wypowie-

dzi urzędnika gminnego z Osi-
ny z wartością jak zwykle dono-
śnego pustosłowia R. Czapli. Na 
zdjęciach pokazujemy trzy do-
rodne barszcze, które rosną na 
poboczu drogi wjazdowej do 
Nowogardu, po drugiej stro-
nie od ścieżki rowerowej. Pomi-
jając już złożoną przynajmniej 
poniewczasie zapowiedź walki 
ze skupiskami „zemsty Stalina” 
(jak nazywany bywa barszcz So-
snowskiego), to czy tych trzech 
pojedynczych sztuk widocznych 
na zdjęciach nie można było np. 
wykopać i zutylizować? Tym 
bardziej, że to tutaj właśnie od-
bywało się nie tak dawno kosze-
nie trawy pod nadzorem same-
go burmistrza, który osobiście 
instruował kosiarza, co uwiecz-
nił na zdjęciach gminny fotore-
porter. No, ale w Nowogardzie 
nie chodzi nigdy ani o rzeczo-
wość wypowiedzi, ani meryto-
ryczność działań, ani o praw-
dę rzeczy - u nas za Czapli cho-
dzi o to, aby Czapla rósł w siłę 
a ludzie głośno klaskali.  A taki 
dziw nad dziwy to już nie „ze-
msta Stalina” to „zemsta Gier-
ka”.  

sm

Szykują się zmiany w 500+

Wydali u nas prawie 19 milionów
1 kwietnia 2017, minął rok od uruchomienia programu „Rodzina 500+”. Dokumenty złożone w kwietniu wygasają we wrześniu tego roku. Jak do tej pory 
w naszej gminie ze świadczenia wychowawczego skorzystało 1748 rodzin, a z kasy opieki wydano 18 644 072,80 zł.

Wedle rozporządzenia wnio-
ski o przyznanie świadczenia 
‚’Rodzina 500+’’ są ważne rok. 
Wyjątkiem jest ubiegły rok, kie-
dy startował rządowy program. 
- Nowe wnioski będziemy wyda-
wać od 1 sierpnia 2017 roku – 
mówi kierownik Działu świad-
czeń rodzinnych Agata Lalik – 
Od tego dnia będziemy także je 
przyjmować. Wnioski składane 
przez internet będziemy rozpa-
trywać dopiero od 1 sierpnia – 
kontynuuje. Rodziny, które zło-
żą wniosek do końca sierpnia, 
będą mogły liczyć na wypłatę 
pieniędzy w październiku. Ci, 
którzy nie zdążą z wnioskiem 
we wrześniu i złożą go miesiąc 
później, dostaną 500 plus dopie-
ro w listopadzie, ale z wyrówna-
niem za październik. - Jeżeli ktoś 
złoży nowy wniosek po 30 paź-
dziernika, wtedy wypłaty będą 

naliczane od miesiąca, w któ-
rym wniosek do nas wpłynął – 
tłumaczy Agata Lalik. Wnioski 
o świadczenie złożone do koń-
ca września każdego roku, będą 
ważne przez 12 miesięcy.

Rząd zapowiada także dwie 
poważne zmiany w programie 
500+. Samotne matki, które do 
tej pory otrzymywały pieniądze 
ze świadczenia wychowawcze-
go, będą teraz musiały przedło-

żyć zaświadczenie o sądowym 
przyznaniu alimentów. - Ozna-
cza to, że matki, które nie otrzy-
mują alimentów przyznanych 
przez Sąd, nie będą mogły pobie-
rać świadczenia wychowawczego 
z tytułu samotnie wychowującej 
dzieci – tłumaczy Agata Lalik – 
Do tej pory zdarzały się sytuacje, 
gdzie matka pobierająca takie 
świadczenie, wychowywała dzie-
ci wraz z konkubentem - dodaje 
kierownik Działu świadczeń ro-
dzinnych. Druga zmiana doty-
czy uzyskanych dochodów. Do 
tej pory niektórzy zwalniali się 
z pracy, ponieważ mieli za wy-
sokie dochody i nie mogli ubie-
gać się o 500 plus. Po niedłu-
gim czasie zatrudniali się z po-
wrotem jednak już z mniejszy-
mi dochodami. - Teraz ma być 
tak, że jeżeli taka osoba w cią-
gu 3 miesięcy zatrudni się u tego 

samego pracodawcy, to liczył bę-
dzie się dochód sprzed zwolnie-
nia, czyli nie nastąpi tak zwany 
spadek dochodu – mówi Agata 
Lalik – Jednak wszystkie te zmia-
ny są na razie projektem i jeszcze 
nie weszły w życie. Wnioski zło-
żone od 1 sierpnia będziemy roz-
patrywać na pierwotnych zasa-
dach, o ile do tego czasu nie na-
stąpią zapowiadane zmiany.  – 
kontynuuje. 

Od początku programu, czy-
li od 1 kwietnia 2016 roku do 
czerwca 2017, kwota wypłaco-
nych świadczeń w naszej gminie 
wynosi 18 644 072,80 zł. Tylko 
w tym półroczu rodziny pobra-
ły łącznie 7 557 261,20 zł. We-
dług danych Ośrodka Pomocy 
Społecznej, z programu „Rodzi-
na 500+” korzysto 1 748 rodzin.

DŚ

Pani Agata Lalik, kierownik Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimenta-
cyjnego
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W Błotnie, Długołęce i Strzelewie…

Dyrektorzy bez zmian 
Nie będzie zmian na stanowiskach dyrektorów szkół podstawowych w Błotnie, Długołęce i 
Strzelewie. Do konkursu, poza obecnymi dyrektorami, nikt nie stanął, a ci nie mieli proble-
mów by konkursy wygrać. 

Konkurs odbył się w miniony 
czwartek, 29 czerwca. Dyrekto-
rzy stawali przed komisją, złożoną 
z trzech pracowników UM, trzech 
przedstawicieli Zachodniopo-
morskiego Kuratorium Oświaty, 
oraz po jednym reprezentancie 
związku zawodowego, rady pe-
dagogicznej oraz rady rodziców. 
Jako pierwszy do konkursu sta-
nął Tomasz Żelazowski, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Błot-

nie. Następnie koncepcję prowa-
dzenia szkoły w Długołęce na ko-
lejne pięć lat przedstawiła komi-
sji Danuta Ziółkowska. Ostatnia 
do konkursu przystąpiła Agniesz-
ka Forgiel, dyrektor SP w Strzele-
wie. Wszyscy kandydaci-dyrek-
torzy zostali pozytywnie ocenie-
ni przez członków komisji. Teraz 
wyniki konkursu muszą się ukon-
stytuować, czyli być m.in. zatwier-
dzone przez Kuratora Oświaty, a 

to już jednak formalność. Następ-
nie burmistrz wyda zarządzenia 
powołujące nowych- starych dy-
rektorów na kolejną kadencję. 

Tym samym w szkołach w 
Błotnie, Długołęce i Strzelewie, 
uczniów 1 września powitają ci 
sami dyrektorzy, co życzyli im 
przed tygodniem udanych waka-
cji. 

MS

D. Ziółkowska przed komisją konkursową

W sobotę pierwsze regaty 
Od kilku dni gwarno jest przy przystani klubu Żeglarskiego „KNAGA”, a to za sprawą mło-
dych wodniaków. Trwają bowiem intensywne treningi, przed pierwszymi w tym sezonie re-
gatami żeglarskimi, które odbędą się już w sobotę (1 lipca) na naszym jeziorze. Przygląda-
ją im się kolejne dzieci, które chcą w tym roku poznać tajniki żeglowania. 

W regatach, które tym razem 
rozegrane zostaną o Puchar Pre-
zesa PUWiS, oprócz kilkuoso-
bowej reprezentacji KŻ „KNA-
GA”, którą tworzą młodzi zawod-
nicy, wezmą udział także żegla-
rze juniorzy z klubu jachtowego 
w Szczecinie. Przyjadą do Nowo-
gardu ze swoim terenem, panem 
Wojciechem Paluszkiewiczem, 
który przed rokiem prowadził 
kurs żeglarski Junga&Kadet dla 

dzieci z Nowogardu. Szykuje się 
piękne wydarzenie, bo na jezio-
ro wypłynie ok. 20 jachtów typu 
Optymist. Rozpoczęcie regat pla-
nowane jest, w zależności od po-
gody, między godziną 12 a 13.  

Intensywne przygotowania do 
regat trwają już od początku tego 
tygodnia. Dzieci, które w latach 
poprzednich ukończyły kursy że-
glarski pierwszego stopnia, trenu-
ją codziennie, pod okiem bosma-

na p. Zbigniewa Kolibskiego. Wy-
korzystują w praktyce także wie-
dzę, jaką zdobyły w trakcie za-
jęć teoretycznych, prowadzonych 
poza sezonem przez p. Dacjana 
Kijowskiego - wykwalifikowanego 
i doświadczonego żeglarza, ster-
nika morskiego. Przy okazji także 
zapoznają z tajnikami tego pięk-
nego sportu grupę „młodego na-
rybku”, jaka spędza od kilku dni 
czas na przystani w KŻ „KNAGA”. 

M. Bogdanowicz z Nowogardu odznaczony krzyżem Solidarności Walczącej 

To był obowiązek tamtych czasów
Pan Mariusz Bogdanowicz z Nowogardu został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej, za działalność opozycyjną w latach 80-tych. Uroczystość 
wręczenia odznaczeń odbyła się 19 czerwca, w hotelu Vulcan w Szczecinie, przy okazji obchodów 35 -lecia Solidarności Walczącej. Dwa dni później pan 
Mariusz spotkał się także z Prezydentem Andrzejem Dudą. 

Aktu dekoracji honorowym od-
znaczeniem dokonał Kornel Mo-
rawiecki, Marszałek Senior Sej-
mu obecnej, VIII kadencji - jeden 
z założycieli Solidarności Wal-
czącej. To właśnie K. Morawiecki 
był jednocześnie przewodniczą-
cym Kapituły, która odznaczenia 
przyznała. Pan Mariusz Bogdano-
wicz, nie kryje, że było to dla nie-
go wielkie przeżycie. 

-Nie czuję się bohaterem, czuję, 
że to był obowiązek tamtych cza-
sów, aby uwolnić Polskę z komu-
nizmu, który został nam przynie-
siony na radzieckich bagnetach 
-  mówi p. M. Bogdanowicz, py-
tany o jego stosunek do przyzna-
nego odznaczenia i dodaje: -Jest 
dla mnie ogromną radością, że od-
znaczenie wręczył mi marszałek K. 
Morawiecki, osoba która poświęci-
ła swojego życie na walkę o to, aby 
Polska była dumna. 

Pan Mariuszu działał w SW w 

drugiej połowie lat 80-tych, na te-
renie Szczecina, gdzie wówczas 
mieszkał. Wspomina, że była to 
bardzo zakonspirowana działal-
ność. 

- Przyświecało nam hasło, że 
im więcej wiemy o sobie, tym le-
piej, dlatego działaliśmy w ścisłej 
konspiracji i w zasadzie większość 

z nas się nie znała, nie widywała, 
tworzyliśmy niewielkie grupy. Pa-
miętam tylko, że kolportowaliśmy 
prasę podziemną, zakazane przez 
cenzurę książki. Ja też prowadzi-
łem nasłuch, żeby wiedzieć, jakie 
działania podejmują służby mili-
cji - wspomina M. Bogdanowicz. 

Oprócz odznaczenia Krzyżem 

Solidarności Walczącej pan Ma-
riusz został też zaproszony do Pa-
łacu Prezydenckiego na uroczy-
stość z okazji 35. Rocznicy po-
wstania Solidarności Walczącej, 
w której wziął udział także Prezy-
dent RP Andrzej Duda. 

– To była niezwykle sentymen-
talna uroczystość, szczególnie gdy 
wyświetlono film o Solidarności 
Walczącej. Nie bez znaczenia było 
też, że zaproszono nas do budynku 
najwyższego urzędy w państwie- 
wspomina pan Mariusz. Ciepło 
odnosi się także do samego Pre-
zydenta, z który  miał okazję za-
mienić kilka zdań. - Stwarzał wra-
żenie człowiek niezwykle ciepłego, 
wygłosił też piękne przemówienie, 
a potem nie odmawiał nam wspól-
nych zdjęć i rozmów. Był bardzo 
zaangażowany w spotkanie z nami 
– opowiada M. Bogdanowicz. 

Za swoją działalność opozycyjną 
pan Mariusz już raz został uhono-

rowany. Było to w roku 2014, kie-
dy ówczesny prezydent Bronisław 
Komorowski, na wniosek Instytu-
tu Pamięci Narodowej, odznaczył 
go Krzyżem „Wolności i Solidar-
ności”.  Wówczas DN, kilka tygodni 
po tym wydarzeniu, przeprowadził 
obszerny wywiad z p. Mariuszem. 

Pan Mariusz Bogdanowicz jest 
rodowitym szczecinianinem, ale 
od 18 lat mieszka w Nowogardzie. 
Ma żonę, Henrykę, i troję dzieci, 
dwie córki i niepełnosprawnego 
syna. Przez wiele lat był nauczy-
cielem języka niemieckiego. Pra-
cował w szkole w Sielsku, Biału-
niu, Goleniowie i Osinie. Później 
prowadził własną działalność go-
spodarczą - nagłaśniania uroczy-
stości i imprez. Od kilku lat nie 
pracuje – zajmuje się chorym sy-
nem.  W wolnych chwilach poma-
ga żonie przy oprawie muzycznej 
imprez okolicznościowych. 

Marcin Simiński

Pan Mariusz Bogdanowicz, pierwszy po prawej, podczas wizyty w Warszawie i spo-
tkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą

Dzieci te wkrótce wezmą udział 
w kursie żeglarskim Junga&Ka-
det. Termin kursu ma zostać ogło-
szony niebawem. Wolnych miejsc 
praktycznie już nie ma. 

W imieniu organizatorów re-

gat o puchar Prezesa PUWiS, za-
praszamy wszystkich sympaty-
ków żeglarstwa do kibicowania 
młodym żeglarzom i miłego spę-
dzenia czasu przy przystani KŻ 
„KNAGA”.  MS

Na przystani w Knadze od kilku dni nie brakuje chęrtnych do doskonalenia i nauki 
żeglowania
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 10,37-42) Jezus powie-
dział do apostołów: Kto kocha 
ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. I 
kto kocha syna lub córkę bar-
dziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien. Kto nie bierze swe-
go krzyża, a idzie za Mną, nie 
jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć swe życie, straci je, a 
kto straci swe życie z mego po-
wodu, znajdzie je. Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a 
kto Mnie przyjmuje, przyjmu-
je Tego, który Mnie posłał. Kto 
przyjmuje proroka, jako pro-
roka, nagrodę proroka otrzy-
ma. Kto przyjmuje sprawie-
dliwego, jako sprawiedliwe-
go, nagrodę sprawiedliwe-
go otrzyma. Kto poda kubek 
świeżej wody do picia jedne-
mu z tych najmniejszych, dla-
tego że jest uczniem, zapraw-
dę powiadam wam, nie utraci 
swojej nagrody.

Jeśli powierzchownie po-
dejdziemy do dzisiejsze-
go fragmentu Ewangelii to 
pierwsza myśl jaka się na-
suwa będzie brzmiała: Jezus 
nie ma serca. Jezus jest nie-
czuły. Jezus jest zimny. Na-
kazuje mi kochać mniej mo-
ich rodziców, którzy prze-
cież dali mi życie, wychowa-
li mnie, zapewnili jakąś przy-
szłość. Mam wobec nich dług 
wdzięczności. Sam Bóg prze-
cież w przykazaniu mówi: 
czcij ojca swego i matkę swo-
ją. Jezus również dziś mówi, 
że mamy kochać mniej na-
sze dzieci. Czyż według Jezu-
sa mamy odrzucić miłość oj-

cowską i macierzyńską? Wy-
magania Jezusa z dzisiejsze-
go Słowa są nieludzkie. My-
ślę, że wszyscy się z tym zga-
dzamy. Tak, to prawda, są 
nieludzkie, ponieważ wyma-
gania Jezusa, Syna Bożego, są 
boskie. Jezus nie myśli w klu-
czu ziemskim, ale w kluczu 
niebiańskim. On, jako Syn 
Boży, daje i nam klucz otwie-
rający drzwi do Królestwa 
Bożego. Tak, jak każdy klucz 
jest unikalny w swojej formie, 
tak jak każdy ma inny rodzaj 
ząbków, szczerbin, tak samo 
jest z kluczem do nieba. Je-
zus w dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii daje nam ten klucz. 
Mówi, że możemy go sobie 
dorobić na wzór Jego klucza, 
aby pasował do drzwi życia 
wiecznego. Klucz ten ma trzy 
charakterystyczne elementy: 
miłość względem Boga, bra-
nie krzyża, tracenie życia. Je-
śli któregoś z tych elementów 
zabraknie to klucz nie bę-
dzie pasował. Drzwi nie zo-
staną nam otwarte. Pierw-
szy, charakterystyczny ele-
ment chrześcijańskiego życia 
to miłość względem Boga. Je-
śli spojrzymy na Boże przy-
kazania to miłość do Boga 
jest pierwszym przykaza-
niem, w stosunku do rodzi-
ców na miejscu czwartym. 
Mam przede wszystkim i na 
pierwszym miejscu kochać 
Boga. Jemu oddawać i pod-
porządkowywać swoje życie. 
Może z tej racji dość do po-
działów w rodzinie i tak też 
się zdarza. Wynika to z tego, 
że nie wszyscy przyjmują 
Boga za Pana swojego życia. 
Drugim kluczowym elemen-
tem jest branie krzyża. Praw-
dziwy naśladowca Chrystusa 
przyjmuje krzyż. Prawdziwy 
naśladowca Chrystusa krzyża 
się nie boi i cierpliwie go zno-
si. Mamy naśladować Chry-
stusa w Jego uniżeniu i cier-
pieniu. Ostatnim z elemen-
tów istotnych do otworze-
nia bramy nieba jest tracenie 

życia. Moje życie ma obfito-
wać w miłość ofiarną, w mi-
łość dającą się. Dopiero gdy 
na tych szczeblach wszystko 
jak to się mówi „gra”, wtedy 
możemy powiedzieć, że wie-
dziemy prawdziwie chrześci-
jańskie życie. Jezus to nie teo-
retyk, który tylko mówi nam 
jak mamy żyć. Jezus to przede 
wszystkim ten, który swo-
je słowa potwierdza przykła-
dem. Jezus użył boskiego klu-
cza by wejść do chwały Ojca 
i tym sposobem pokazuje 
nam, że się da. Pokazuje nam, 
że tylko ten klucz pasuje do 
drzwi wieczności. Popatrz-
my, że Jezus w swoim ziem-
skim życiu spełnił wszystkie 
te trzy elementy klucza. Po 
pierwsze: miłość względem 
Ojca. To w stosunku do Jego 
woli poddana była cała Jego 
ziemska misja. Niejednokrot-
nie udawał się na miejsce od-
osobnione by trwać na mo-
dlitwie do Ojca. Gdy w pew-
nej miejscowości nauczał i 
oznajmiono Mu, że przyszła 
do Niego matka z braćmi to 
powiedział do wszystkich 
zgromadzonych, że moją 
matką i moimi braćmi są ci 
co pełnią wolę Ojca. Już jako 
dziecko, gdy pozostał w świą-
tyni i szukała Go Maryja z Jó-
zefem, powiedział, że jest w 
tym co należy do Jego Ojca, 
a więc Boga Ojca stawiał w 
centrum swojego życia. Je-
zus również jest tym, któ-
ry poniósł swój krzyż. Tym 
sposobem pokazał, że umi-
łował nas do końca. Stracił 
dla nas życie, co jest ostatnim 
elementem klucza. Trwajmy 
przy Chrystusie, uczmy się 
od Chrystusa jak wstępować 
do domu Ojca. Klucz nam 
jest wskazany i również klucz 
nam jest zadany, byśmy przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w 
Chrystusie taki klucz swoim 
ziemskim życiem wypraco-
wali. 

Ks. Krystian Dylewski 

Warsztaty LAWA w kulicach

Młodzi wokaliści pokażą 
swoje umiejętności
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie wraz z 
uczestnikami LAWA, zapraszają na koncert wokalnej muzy-
ki klasycznej, który odbędzie się: 30.06.2017 o godz. 18.45 
w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie.

Podczas występu będzie moż-
na usłyszeć arie i pieśni różnych 
kompozytorów. Atrakcją kon-
certu będą występy pedagogów 
prowadzących warsztaty Letniej 
Akademii Wokalno - Aktorskiej.

W dniach od 26.06  do 
1.07.2017 Katedra Wokalisty-
ki Akademii Sztuki w Szczeci-
nie, prowadzi w Kulicach „Letnią 
Akademię Wokalno – Aktorską”, w 
skrócie LAWA. Oferta  edukacyj-
na skierowana jest do młodych 
wokalistów od 14 lat wzwyż. 
Podczas warsztatów młodzież 
kształci swoje umiejętności wo-
kalno - aktorskie. W LAWA bie-
rze udział 17 uczestników.

Z okazji zakończenia warszta-
tów, organizatorzy przygotowa-
li dwa koncerty, w których wy-
stąpią młodzi wokaliści, uczest-
nicy LAWA. Pokażą oni publicz-
ności swoje umiejętności wokal-

ne i to, co zrobili przez pobyt na 
warsztatach. Będzie można usły-
szeć arie i pieśni różnych kom-
pozytorów. Atrakcją koncertu 
będą występy pedagogów pro-
wadzących warsztaty, a miano-
wicie: Dr hab.Ewy Filipowicz- 
Kosińskiej, Dr hab. Jacka Ści-
bora, dr Pawła Wolskiego oraz 
mgr Beaty Dunin – Wąsowicz. 
Uczestnikom i solistom towarzy-
szyć będą akompaniatorzy:  Ra-
fał Kowalczyk oraz Michał Lan-
dowski. Pierwszy koncert od-
był się wczoraj (29.06.2017r.) 
w Nowogardzkim Domu Kul-
tury. Drugi odbędzie się dzi-
siaj (30.06.2017r) w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie o godz. 18.45.

Zapraszamy. 
Na koncert wstęp wolny. 

Opr. DŚ

Starostwo Powiatowe w Goleniowie informuje, 
że w związku z koniecznością przeprowadzenia  

niezbędnych prac remontowych i czynności konserwacyjnych 

filia Wydziału komunikacji w Nowogardzie 
będzie nieczynna w dniach 

od 3 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.
Interesanci będą przyjmowani w Wydziale komunikacji 

w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, I piętro. 
Godziny przyjęć nie ulegają zmianie: od poniedziałku do piątku 

od 7.30 do 15.00 z wyjątkiem środy  - od godz. 7.30 do 11.00.

Jednocześnie informujemy, że do rejestracji  
i przerejestrowania pojazdów konieczna jest wcześniejsza 

rezerwacja terminu (tylko na dzień bieżący) 
od godziny 7.30 osobiście lub telefonicznie tel. 91 471 02 84/85/86

Pozostałe sprawy związane z pojazdami i dokumentami 
uprawniającymi do kierowania pojazdami nie wymagają 

wcześniejszej rezerwacji.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Sekretarz Powiatu Anna Stępień-Buryszek
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W sobotę wielki jubileusz 

25-lecie Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Jak już informowaliśmy, w najbliższa sobotę, odbędą się uroczystości jubileuszu 25 lat istnienia nowogardzkiej parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego.  Dzisiaj prezentujemy program sobotnich obchodów a także krótką historię tej drugiej w kolejności powsta-
nia nowogardzkiej parafii. 

1 lipca 1992 roku, dekretem 
Ks. Arcybiskupa Mariana Przy-
kuckiego rozpoczyna prace Pa-
rafia św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie. Parafia powstaje 
z podziału parafii Wniebowstą-
pienia NMP w Nowogardzie. 
Na początku parafia posiada tyl-
ko kościół filialny w Sąpolnicy i 
część miasta Nowogard bez ko-
ścioła. Po 5 latach, 1 lipca 1997 
roku, do parafii zostają dołączo-
ne kościoły filialne w Kulicach i 
Jarchlinie. Od początku tworze-
nie nowej Parafii dekretem Ks. 
Arcybiskupa zostało powierzo-
ne Ks. Kazimierzowi Łukjaniuk, 
proboszczowi Św. Anny w Dłu-
gołęce i Wicedziekanowi Deka-
natu Nowogard.

Prace w nowej Parafii rozpo-
częły się od kupna placu pod bu-
dowę Domu Parafialnego i Ko-
ścioła, oraz zakupieniu prowi-
zorycznej Kaplicy. Akt notarial-
ny na plac, parafia otrzymała w 
dniu 3 listopada i w tym dniu 
rozpoczęły się prace przy mon-
tażu tej Kaplicy. Pierwszą Mszę 
Świętą na terenie budowy Kapli-
cy odprawił Ks. Bp. Jan Gałecki i 
poświęcił plac parafialny w dniu 
20 listopada 1992 roku, w I Uro-
czystość Odpustową ku czci św. 
Rafała Kalinowskiego. Była to 
niezwykła Msza, wieczór, pada-
jący deszcz zacinający wiatrem 
i setki ludzi stojących pod go-
łym niebem. Kaplica szybko sta-
nęła w stanie surowym i już od 
IV Niedzieli Adwentu w Kaplicy 
rozpoczęło się normalne dusz-
pasterstwo, zaczęto odprawiać 5 
Mszy św. w tych godzinach, któ-
rych odprawia się po dzień dzi-
siejszy. Od tego dnia pierwszym 
Wikariuszem został Ks. Marek 
Piotrowski. Księża mieszkali w 
dawnej plebanii przy ul. Pocz-
towej, a dwie siostry Opatrz-
ności Bożej S. Halina Model-
ska i S. Mariola Przybył docho-
dziły z sąsiedniej Parafii. W na-
stępnych tygodniach trwały pra-
ce nad wykończeniem Kaplicy i 
nad projektowaniem Domu pa-
rafialnego. 

Budowa Nowego Domu Pa-
rafialnego rozpoczęła się w 
maju 1994 roku, a 22 czerwca 
tego roku Ks. Arcybiskup ma-
rian Przykucki wmurował Ka-
mień Węgielny w ukończony już 
stan Zerowy. 15 września 1996, 
pierwsze 3 siostry ze Zgroma-

dzenia S. Opatrzności Bożej za-
mieszkały w Nowym Domu Pa-
rafialnym. Księża do Nowego 
Domu wprowadzili się tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia 
tego roku. Dom był jeszcze nie 
ukończony, jeszcze było wiele 
pracy, ale już można było miesz-
kać. Następne lata to praca dusz-
pasterska, prace wykończenio-
we w Domu Parafialnym i przy-
gotowywanie się do budowy ko-
ścioła. W dniu 14 września 1998 
roku, rozpoczęły się prace przy 
budowie nowego kościoła. Prace 
postępowały bardzo szybko.

Dnia 30 marca 2000 rok, gdy 
były już wybudowane ściany ze-
wnętrzne na wysokości 520 cm., 
filary wewnętrzne i ściany szczy-
towe do poziomu 740 cm., gdy 
była już wylana posadzka pod 

cały kościół, Ks. Arcybiskup 
Zygmunt Kamiński, który po 
raz pierwszy przybył do Nowo-
gardu, wmurował kamień Wę-
gielny wyjęty z grobu św. Pio-
tra w Rzymie i pobłogosławiony 
przez Jana Pawła II.

Prace posuwały się bardzo 
szybko, tak, że już 16 czerw-
ca 2001 roku, została odprawio-
na pierwsza Msza św. w nowym 
kościele. Była to Msza św. jubi-
leuszowa 25 lecia kapłaństwa 
ks. Kazimierza Łukjaniuka. Ko-
ściół jest w stanie surowym, na-
dal trwają prace budowlane, jed-
nak już od tego dnia rozpoczy-
na się w kościele normalne dusz-
pasterstwo, tutaj odprawia się 
Msze św., tutaj udziela się sakra-
mentów świętych.

22 maja 2002 roku, ks. Arcy-

biskup Marian Przykucki świę-
ci krzyż, którym będzie zwień-
czona wieża kościoła, a 20 listo-
pada w dziesiątą rocznicę I Mszy 
Świętej w nowej parafii , Ks. Ar-
cybiskup Marian Przykucki po-
święcił nowe ołtarze boczne Je-
zusa Miłosiernego i św. Rafała 
Kalinowskiego, wykonane przez 
Jacka Zięciaka z Nowogardu i 
obrazy namalowane przez mgr 
Tadeusza Makulca ze Szczecina.

20 listopada 2003 roku, ks. 
Bp. Marian Kruszyłowicz święci 
nowy witraż św. Rafała, dar Sy-
biraków wykonany przez arty-
stę plastyka Janusza Sobczyka z 
Warszawy. W roku 2005 dokoń-
czono wykonanie posadzki ka-
miennej w całym kościele.

20 listopada 2006 roku, ks. Ar-
cybiskup marian Przykucki po-
święcił Ikonę Chrystusa Ukrzy-
żowanego, która jest wierną ko-
pią Ikony z kościoła w Areco we 
Włoszech namalowanej przez 
ojca malarstwa włoskiego Gio-
vanni Cimabue (1240-1302), 
wykonana przez mgr Tadeusza 
Makulca ze Szczecina.

W tych latach w kościele fi-
lialnym w Jarchlinie zmieniono 
całą instalację elektryczną, wy-
malowano kościół, położono na 
całym kościele nową posadzkę. 
W kościele filialnym w Kulicach 
zmieniono dach, w 30 % wymie-
niono wierzbę dachową, założo-
no nową instalację elektryczną, 
pomalowano cały kościół i w ca-
łym kościele położono nową, ce-
ramiczną posadzkę.

Do ważniejszych wyda-
rzeń w tym 15 leciu można za-
liczyć: 5.06.1994 roku, prymi-
cje Ks. Andrzeja Moskwy z na-
szej parafii; 27.05.1996r., Nawie-
dzenie figury Matki Bożej Fa-
timskiej z osiedla Słoneczne-
go w Szczecinie; 02.06.1996r., 
Msza św. Prymicyjna Henry-
ka Marczaka z naszej parafii; 
15.06.1997r., Msza św. Prymi-
cyjna ks. Roberta Gnycha na-
szego parafianina; 28.10.1997r., 
nawiedzenie relikwii św. Woj-
ciecha; 25.11.1999r., nawiedze-
nie Obrazu Jezusa Miłosiernego; 
12-19.11.2000r., pierwsze Misje 
w naszej Parafii przeprowadzo-
ne przez Ojców Redemptory-
stów; 05.07.2005r., nawiedzenie 
Relikwii św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus; 15.09.2008r., ks. pro-
boszcz został mianowany przez 

ks. Arcybiskupa Zygmunta Ka-
mińskiego, Kanonikiem Gre-
mialnym Kapituły Wolińskiej; 
04.05.2009r., w czasie obchodów 
700 lecia Nowogard, Ks. Arcy-
biskup Andrzej Dzięga dokonu-
je konsekracji Nowego Kościoła; 
02.10.2011r., w czasie poświę-
cenia obok kościoła, Obelisku 
poświęconego Ofiarom mor-
du przez Nacjonalistów Ukraiń-
skich na Wołyniu i Kresach Po-
łudniowo Wschodnich II Rze-
czypospolitej, Ks. Arcybiskup 
ogłosił, że kościół pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie 
można nazwać Sanktuarium św. 
Rafała; 15.09.2012r., na Zam-
ku Książąt Pomorskich ks. pro-
boszcz otrzymał XXVIII nagro-
dę im. Ks. dra Bolesława Do-
mańskiego; 21.04.2012r., odbyły 
się Prymicje ks. Marka Kawy na-
szego parafianina; 27.04.2014r., 
obyła się pielgrzymka do Włoch 
na kanonizację św. Jana Pawła 
II; 29.08.2015r., odbyło się po-
święcenie przez Ks. Arcybisku-
pa Andrzeja Dzięgi Świetlicy 
Środowiskowej im. Jana Pawła 
II; 10.02.2016r., odbyło się Na-
wiedzenie naszej Parafii Zna-
ków Światowych Dni Młodzie-
ży; 10.04.2015r., Ks. Bp. Henryk 
Wejman odprawił Mszę św. w in-
tencji ofiar Tragedii smoleńskiej 
i poświęcił tablicę upamiętniają-
cą Dąb im. Lecha Kaczyńskiego, 
posadzonego w pierwszą rocz-
nicę tej tragedii i poświęcił ta-
blicę pamięci ku wszystkim ofia-
rom tej tragedii; 21.02.2016r., 
rozpoczęła prace Świetlica Śro-
dowiskowa; 04-11.05.2017r., 
odbyły się Misje u stóp Krzyża; 
18-25.06.2017r., odbyły się Mi-
sje Fatimskie. Co roku od po-
wstania Parafii odbywa się Piel-
grzymka na Jasną Górę, poprze-
dzona nawiedzeniem innych 
sanktuariów w Polsce i za grani-
cą. W parafii w ciągu tych 25 lat 
pracowało 21 księży i 118 sióstr 
zakonnych.

Inf. własna

PS. W sobotę, 1 lipca, o godz. 
9.00 w kaplicy w Wojcieszynie 
odbędzie się Msza Św., której 
będzie przewodniczył ks. arcy-
biskup Andrzej Dzięga. Tuż po 
Mszy Św., na placu budowy ko-
ścioła, Metropolita Szczecińsko-
-Kamieńskiej odprawi nabożeń-
stwo Pierwszej Soboty Miesiąca. 

Parafia pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

„W powołaniu kapłana widziałbym 
najwięcej pożytku dla siebie i bliźnich.
Służąc zaś u tak mocnego Pana, może też u Niego 
i dla Was potrafię uprosić przysporzenia Jego darów”

Św. Rafał Kalinowski

W dniu 1 lipca przypada 25-lecie 
istnienia Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

i 25-lecie proboszcza tej Parafii.

Uroczystą Mszę Świętą odprawi o godzinie 11.00 
Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

Na tę Uroczystość w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego  
w Nowogardzie

serdecznie zapraszam

............................................................................................................

                                                                                         /proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego/ 

Po Mszy św. zapraszam na poczęstunek w Świetlicy Parafialnej.

Przy okazji uroczystości proszę o nie kupowanie kwiatów i prezentów, można złożyć w kopercie ofiarę na Kościół Nowogard, 6.06.2017 rok

Ks. proboszcz Kazimierz Łukjaniuk
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Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. 
Stworzony przez Alior Bank pakiet 
kredytowy to rozwiązanie specjalnie 
dla nich – małych przedsiębiorstw, 
które potrzebują szybkiego dostępu do 
gotówki. Oferta skierowana jest do firm, 
działających na rynku od co najmniej 

12  miesięcy, o obrotach do 5 mln zł 
rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 
kierujemy także do przedstawicieli 
wolnych zawodów – prawników, lekarzy, 
architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet 
do 500 tys. zł jest dostępny szybko 
i w wygodny dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy 

dużej kwocie kredytu. Można go uzyskać 
podczas jednego spotkania w  placówce 
banku, praktycznie od ręki. Decyzja 
podejmowana jest w 30 minut, a środki na 
koncie dostępne są w ciągu jednego dnia od 
podpisania umowy. Z tego powodu pakiet 
kredytowy jest idealnym rozwiązaniem 
dla tych firm, które potrzebują szybkiego 
dostępu do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść 
nawet do 10 lat, co pozwala na 

dogodne rozłożenie spłaty. Zależy nam, 
aby właściciele małych firm znaleźli 
rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, możliwości i skali prowadzonego 
biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę 
zrealizować różne potrzeby, nawet 
te  duże. Kredyt można przeznaczyć 
na   sfinansowanie bieżącej działalności, 
a  także inwestycje, np. wyposażenie lokalu 
usługowego, czy refinansowanie pożyczki 
zaciągniętej w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Alior BAnk finAnsuje potrzeBy mAłych firm – nAwet te wielkie!
właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami 
i  na ich zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy 
banków. o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi 
Agnieszka luty, kierownik placówki z placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów warszawy 1.

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki

kreDyty DlA mikrofirm

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

wielkie potrzeBy mAłych firm finAnsujemy w 24 h
nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

nowoŚĆ

500 000 zł
Bez zABezpieczeŃ

Do 10 lAt

RekLAMA

Zielone Przedszkole

„Żegnamy 
przedszkole” - 
pożegnanie starszaków
„Po naszym Przedszkolu śmiech 
biega wesoły
Wkrótce go weźmiecie ze sobą 
do szkoły.
Bo czasy miodowe powoli koń-
czą się,
I szkoła już do was swe zapro-
szenie śle...”

Dzień pożegnania „starsza-
ków” jest ogromnym wydarze-
niem w życiu każdego przed-
szkola. 19.06-21.06-22.06.2017 
r., dzieci z grup „Zielone Jabłusz-
ka”, „Zielone Groszki” i „Zielo-
ne Żółwiki” oficjalnie pożegna-
ły przedszkole.  Przedszkola-
ki pod kierunkiem wychowaw-
czyń przygotowały bogaty pro-
gram artystyczny i mimo smut-
ku, że to już pożegnanie, zapre-
zentowały się wspaniale, recytu-
jąc wiersze, śpiewając piosenki 
i tańcząc.  Przedszkolaki w sło-
wach wielu wierszy oraz piose-
nek podziękowały pracowni-

kom za trud włożony w ich roz-
wój oraz wychowanie. 

 Przyjaźnie, które narodzi-
ły się w przedszkolu, to cen-
ny skarb, który ze sobą zabiorą. 
To, czego nauczyli się w przed-
szkolu, to pierwszy bagaż do-
świadczeń: pierwsze zabawy z 
rówieśnikami, pierwsza książ-
ka, pierwsza ocena ich pra-
cy. To niezatarte wspomnie-
nia ich dzieciństwa, ważne…. 
a może nawet najważniejsze. 
Oczywiście promocją do szkoły 
był dyplom ukończenia przed-
szkola i pamiątkowa książka. 
Pan dyrektor i Panie wycho-
wawczynie gratulując i wręcza-
jąc nagrody życzyły dzieciom 
powodzenia – by wykorzystały 
wiadomości i umiejętności zdo-
byte w przedszkolu i wzbogaca-
ły je w szkole.

K.W.
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Rozmowa z Oceaną

Uwielbiam sprawiać ludziom radość muzyką
W sobotę, 24 czerwca, nasz region odwiedziła słynna piosenkarka Oceana, znana z takich przebojów jak „Endless summer”, „Cry cry” czy „Can’t stop thin-
king about you”. Tuż przed jej koncertem z okazji Dni Stargardu 2017, mieliśmy okazję z nią rozmawiać.

Piotr Słomski: Jakie są pani 
pierwsze wrażenia z wizyty w 
naszym regionie?

Oceana: Jest u was naprawdę 
przyjemnie, przede wszystkim 
jest niedaleko Berlina, przyje-
chaliśmy dziś samochodem. Po-
dróż przebiegała spokojnie. 

Nasza rozmowa odbywa się 
tuż przed koncertem, w związ-
ku z tym, jaki repertuar chce 
pani zaprezentować w ten wie-
czór?

Będzie kilka piosenek, któ-
re publiczność już zna z mojego 
pierwszego albumu „Love sup-
ply”, oczywiście będą też moje 
hity, jak „Cry cry” i „Endless 
summer”. Ale również nowe pio-
senki, które dopiero nagrałam. 
Zaprezentuję mój nowy singiel 
„Can’t stop thinking about you”, 
który niedawno wydałam. Za-
śpiewam też mój singiel „Em-
brace” wraz z artystą z Jamaj-
ki, który nazywa się Crazyhype. 
Koncert będzie również okazją 
do zaprezentowania jego nowe-
go singla.

Dobrze. Porozmawiajmy te-
raz o pani. Nie wszyscy wie-
dzą, że pani mama, projektant-
ka mody pochodzi z Niemiec a 
tata, który jest DJ’em, z Marty-
niki. Jak pani rodzina wpłynęła 
na panią, jako artystkę?

Ponieważ wzrastałam w ar-
tystycznym domu, zawsze mia-
łam wolność wyrażania siebie. 
Wspierano mnie w tym, bym 
stała się tym, kim jestem obec-
nie. Nauczono mnie również 
dyscypliny i ciężkiej pracy. Ro-
dzice zawsze mnie inspirowa-
li i udzielali wsparcia. I właśnie 
dzięki nim jestem dziś tym, kim 
jestem. Pozwolili mi, w jakimś 
sensie, zostać artystką.

Niemniej jest kilka pól arty-
stycznego i muzycznego wyra-
zu, w których się pani realizo-
wała, np. musical.

Dokładnie, teatr muzyczny był 
wspaniałym startem w tej bran-
ży. Byłam wtedy bardzo młoda, 
miałam 21 lat, kiedy wystąpiłam 
w Aidzie, to był musical disney-
owski. Elton John napisał muzy-
kę a Tim Rice słowa. Grałam nu-
bijską księżniczkę. To było bar-
dzo wymagające. Musiałam cały 
czas dbać o mój „instrument” 
czyli głos, mieć dobrą kondycję 
fizyczną. Było to więc wspania-
łe doświadczenie, ale z drugiej 
strony też niełatwe. Niemniej 
zawsze mówię, że stanowiło to 

doskonałe przygotowanie, po-
nieważ z tamtych dni nadal pa-
miętam, co to znaczy być goto-
wym do uczestnictwa w przed-
stawieniu każdego dnia, w każ-
dych warunkach. Było to więc 
również inspirujące, jednak bę-
dąc w teatrze czułam też, że chcę 
robić własne rzeczy, to znaczy 
śpiewać własne piosenki i tań-
czyć do moich choreografii. Ale 
oczywiście teatr muzyczny na-
dal mi się podoba. 

Jacy są pani artystyczni ido-
le?

Z pewnością, będą to ci, którzy 
kochają tańczyć i śpiewać w jed-
nym czasie. Zawsze podziwia-
łam Tinę Turner, przede wszyst-
kim za jej energię na scenie, po-
siada ona wiele głębi i uczucia. 
Oczywiście do moich idoli na-
leży również Michael Jackson. 
Ważne było też dla mnie to, że 
ich piosenki były pełne praw-
dziwych emocji. Właśnie też w 
takim klimacie powstała moja 
piosenka „Cry cry” zainspirowa-
na prawdziwą historią. Chcia-
łam też żeby ta piosenka niosła 
otuchę.

Właśnie, kiedyś powiedzia-
ła pani, że lubi śpiewać o życiu, 
sprawach, które nas dotyczą, 
stanowiąc treść naszych prze-
myśleń

Tak, zwłaszcza obecnie, gdy 
tak wiele się dzieje, ale jednocze-
śnie jest również tak wiele muzy-
ki wokół nas. Uważam, że muzy-
ka, która nas dotyka lub do któ-

rej możemy się odnieść, ma w 
sobie piękno, pozwala nam po-
czuć się lepiej. Uwielbiam więc 
śpiewać utwory, które sprawia-
ją, że ludzie czują się szczęśliwi, 
lub zaczynają myśleć o artyście, 
że ten podziela te same uczucia, 
przechodzi przez podobne sytu-
acje jak oni. 

Patrząc na pani biografię 
można zauważyć kilka przeło-
mowych dla niej momentów. 
Być może warto tu zacząć od 
roku 1997 r. i pani pierwszego 
singla pt. „Es hat mich erwi-
scht” To był właściwie pani de-
biut...

Tak, miałam wtedy 15 lat. To 
było pierwsze doświadczenie. 
Śpiewałam po niemiecku. Pio-
senka była utrzymana w sty-
lu popowo-hiphopowym koń-
ca lat 90-tych. Utwór był bardzo 
chwytliwy, wpadał w ucho. 

Ale piosenką, która przynio-
sła pani międzynarodową sła-
wę była wspomniana już „Cry 
cry” z 2009. Słyszałem jej aku-
styczną wersję, w której akom-
paniuje sobie pani gitarą. Czy 
zdarza się pani śpiewać częściej 
akustycznie?

Obecnie staram się pracować 
więcej nad moimi umiejętno-
ściami związanymi z grą na gi-
tarze, ponieważ w ogóle bar-
dzo lubię akustyczne wersje mo-
ich piosenek. Chcę również na-
grywać akustycznie piosenki a 
następnie grać w ten sposób na 
żywo. Jednak na razie potrzeba 

jeszcze trochę pracy i udoskona-
lenia. Gitara też jak najbardziej 
pasuje do mojego głosu, więc 
pracuję nad tym.

I zdaje się największy prze-
łom w pani karierze to oczy-
wiście piosenka „Endless sum-
mer”, hymn piłkarskich mi-
strzostw Europy EURO 2012. Z 
powstaniem tego utworu wiąże 
się ciekawa historia. Czy może 
ją pani przybliżyć nieco czytel-
nikom?

O tak. Pracowaliśmy z moim 
producentem nad piosenką o na-
zwie „Endless summer” w trak-
cie tworzenia nowego albumu. 
Na początku była to akustyczna 
piosenka reggae na pianino. Na-
tomiast wymyślona przez nie-
go charakterystyczna melodia w 
refrenie, była praktycznie outro 
całej piosenki. Wtedy mój me-
nager, gdy to usłyszał, powie-
dział „Wow, ta melodia wpada 
w ucho, brzmi jak piłkarska pio-
senka”. Nagraliśmy więc refren i 
wysłaliśmy do UEFA. Trzeba za-
znaczyć, że był to czas przygoto-
wań do EURO. Przedstawiciele 
UEFA wysłuchali go i bardzo im 
się spodobał. Zapytali następ-
nie o pełną wersję piosenki. Gdy 
wróciliśmy do studia, to pra-
ca nad różnymi wersjami utwo-
ru zajęła nam prawie rok. Stara-
liśmy się dostosować akustyczną 
piosenkę reggae do charakteru 
utworu stadionowego, czyli pio-
senki dla każdego. To nie było 
łatwe, ale się nam udało. UEFA 

polubiła i przyjęła ten zaaranżo-
wany dla potrzeb piłkarskiej im-
prezy utwór. Absolutnie dobre 
było dla mnie również to, że by-
łam już wtedy znana w Polsce i 
na Ukrainie. 

Pani praca wymaga sporego 
podróżowania po świecie. Ale 
w jednym wywiadzie powie-
działa pani kiedyś, że chciałaby 
osiąść kiedyś w Paryżu, gdzie 
zresztą poznali się pani rodzi-
ce. Nadal ma pani takie plany?

Lubiłam Paryż jako małe 
dziecko, mieszkałam w Pary-
żu, mam tam wiele rodziny, mój 
tata nadal tam mieszka. Wiele 
podróżowałam po Francji. Jed-
nak obecnie Berlin jak najbar-
dziej mi odpowiada. Jest blisko 
Polski, i mogę z Berlina bez pro-
blemów podróżować wszędzie.

Jak pani odpoczywa od in-
tensywnej estradowej pracy?

Dzieci i rodzina zawsze sta-
nowią dobrą równowagę. Ko-
cham moją rodzinę i lubię spę-
dzać czas z moimi dziećmi. Ale 
tak naprawdę moja praca jest 
moją pasją, jest moją pierwszą 
miłością. Występowanie na sce-
nie, praca w studio to także moje 
hobby i moje życie. 

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również bardzo dziękuję. Po-

zdrawiam serdecznie wszystkich 
czytelników.

Rozmowa i tłumaczenie 
Piotr Słomski

Piotr Słomski w trakcie rozmowy z Oceaną tuż przed jej sobotnim koncertem w amfiteatrze w Stargardzie
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Młodzicy Pomorzanina Nowogard zagrają w turnieju organizowanym przez Doberaner FC

NADLEŚNICTWO  NOWOGARD • ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych:

Lp. Obręb leśny Oddział/
Pododdział Gmina Obręb ewidencyjny Działka ewidencyjna Rodzaj gruntu Pow.  [ha] Cena wywoławcza 

[netto zł] Wadium [zł]

1.
Czermnica 296 k Osina Redostowo działka 296/8 N-bagno 0,238

15,00 10,00
Cel: zwykłe korzystanie z wód do celów niekomercyjnych – amatorskie wędkowanie

2
Nowogard

243 h Nowogard Krasnołęka cz. działki 169/5 N-bagno 0,4127

25,00 10,00243 j Nowogard Krasnołęka cz. działki 169/5 N-bagno 0,3188

Cel: zwykłe korzystanie z wód do celów niekomercyjnych – amatorskie wędkowanie, bez prawa ingerencji w szatę roślinną, linię brzego-
wą oraz grunt (rozkopywanie, pogłębianie, zmiana stosunków wodnych).

3
Nowogard 93x-01 Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 756,20 m2

1250,00 200,00
Cel: prowadzenie warsztatu samochodowego (450,20 m2 budynku warsztatu, 306 m2 placu przy warsztacie)

4
Nowogard 93x-01 Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 200,00 m2

210,00 50,00
Cel: plac postojowy dla samochodów

5
Nowogard 93x-01 Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 200,00 m2

210,00 50,00
Cel: plac postojowy dla samochodów

6
Nowogard 93x-01 Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 200,00 m2

210,00 50,00
Cel: plac postojowy dla samochodów

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2017r. w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard zakładka Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Od przyszłego sezonu zagrają w trampkarzach

Pomorzanin bez zwycięstwa
Młodzicy z rocznika 2004 nie zaliczą minionego sezonu do udanych. Podopieczni Anity 
Piotrowskiej nie zdołali wygrać żadnego spotkania, plasując się ostatecznie na dnie ligowej 
tabeli w grupie Młodzik D1 2004 B. Dla tych chłopców był to ostatni sezon w młodzikach, 
teraz przed nimi kolejny etap, czyli gra w trampkarzach. 

Tabela końcowa sezonu 
2016/2017 w grupie Młodzik 
D1 2004 B, uwzględnia strzelo-
ne oraz stracone bramki, a tak-
że zwycięstwa z rundy wiosen-
nej rozgrywek, z kolei punkty są 
sumą zdobyczy na przestrzeni 
całego sezonu. W przypadku ze-
społu prowadzonego przez Ani-
tę Piotrowską, zarówno jesienią, 
jak i wiosną Pomorzanin pozo-
stał bez zwycięstwa... W sumie 
młodzi nowogardzianie wiosną 
strzelili tylko dwa gole, jeden 
padł w meczu u siebie z Chemi-
kiem Police (1:9), natomiast dru-
gi również na własnym boisku w 
starciu z Energetykiem Gryfino 
(1:3). Był to ostatni sezon tych 
chłopców w kategorii wieko-
wej młodzików. Piłkarze z 2004 
rocznika, od przyszłego sezonu 
przechodzą do trampkarzy. Do-
dajmy, że młodzicy prowadze-
ni przez Anitę Piotrowską wy-
stępowali w najsilniejszej grupie 
zachodniopomorskiej młodzi-
ków, zatem pomimo wysokich 
porażek, ten okres gry na pew-
no zaprocentuje w przyszłości. 
Przy artykule publikujemy wy-
niki rundy wiosennej oraz tabe-
lę końcową w sezonie 2016/2017. 

KR 

Młodzik D1 2004 B – Runda Wiosenna
1. kolejka: Żaki Szczecin – Pomorzanin Nowogard  6:0
2. kolejka: Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 3:0
3. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Chemik Police  1:9
4. kolejka: Błękitni Stargard – Pomorzanin Nowogard 10:0
5. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 0:5
6. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Żaki Szczecin  0:1
7. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 1:3
8. kolejka: Chemik Police – Pomorzanin Nowogard  7:0
9. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard 0:1
10. kolejka: Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 16:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Arkonia Szczecin 10 35 41 17 6 0 4
2 Chemik Police 10 32 42 10 9 0 1
3 Żaki Szczecin 10 30 18 13 5 1 4
4 Błękitni Stargard 10 28 24 14 5 1 4
5 Energetyk Junior Gryfino 10 18 13 25 4 0 6
6 Pomorzanin Nowogard 10 0 2 61 0 0 10

Młodzi piłkarze Pomorzanina 
zagrają w Niemczech 

Zaproszeni przez 
partnerski klub
Jak poinformował naszą redakcję prezes Pomorzanina No-
wogard Marcin Skórniewski, w najbliższy weekend młodzi-
cy Pomorzanina z rocznika 2005-2006 wezmą udział w tur-
nieju piłkarskim organizowanym przez Doberaner FC.

Odkąd Pomorzanin nawiązał 
współpracę z niemieckim klu-
bem Doberaner FC, piłkarze z 
Nowogardu regularnie są za-
praszani do Niemiec na orga-
nizowane przez zaprzyjaźnio-
ny klub turnieje piłkarskie. Do-
tyczy to zarówno zespołu senio-
rów (halowe turnieje zimą), jak i 
młodych piłkarzy z Nowogardu 
(turnieje latem). Z kolei piłkarze 
z Niemiec latem przyjeżdżają do 
Nowogardu na swój obóz piłkar-
ski, gdzie m.in. rozgrywają mecz 
sparingowy z pierwszym zespo-
łem - tak jak będzie to miało 

miejsce niebawem, o czym wię-
cej w kolejnych wydaniach DN. 
Tym razem na turniej młodzie-
żowy wybiorą się podopiecz-
ni Roberto Mendesa z roczni-
ka 2005-2006. Do tej pory pił-
karze z Nowogardu nie odgry-
wali znaczących ról w turniejach 
organizowanych przez naszych 
zachodnich sąsiadów. Wierzy-
my, że tym razem będzie inaczej 
i Pomorzanin powalczy w Bad 
Doberan o podium. O wynikach 
nowogardzkiego zespołu poin-
formujemy na bieżąco. 

KR

OGŁOSZeNIe

Młodzi piłkarze Pomorzanina z rocznika 2004 od przyszłego sezonu występować 
będą w rozgrywkach trampkarzy
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.
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Bank Spółdzielczy  
w Goleniowie 

zatrudni pracownika  
do obsługi klientów 

w placówce Banku w Nowogardzie 
Oczekiwania :
•	 wykształcenie min. średnie, (lub w trakcie studiów), 
•	 doświadczenie w bankowości. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu moty-
wacyjnego na adres: kadry@bsgoleniow.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekruta-
cji na stanowisko obsługi klienta ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych: tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,  z 
późn. zm.)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z 
wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zosta-
ną zniszczone.

Podsumowujemy Młodzików z 2005 rocznika

Zajęli 4. miejsce
Korzystając z przerwy między rozgrywkami publikujemy wyniki w zakończonym sezonie 
młodzików Pomorzanina. Zespół z rocznika 2005-2006, prowadzony przez Roberto Men-
desa, uplasował się w swojej grupie na 4. miejscu, notując 2 zwycięstwa. 

Tabela końcowa rozgrywek, 
którą prezentujemy przy artykule 
została przygotowana przez Za-
chodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej. Uwzględnia strzelo-
ne bramki oraz wyniki z Run-
dy Wiosennej, jednak punkta-
cja to suma zdobytych punktów 
jesienią oraz wiosną. W rundzie 
jesiennej podopieczni Roberta 
Mendesa prezentowali się bar-
dzo dobrze w liczniejszej i słab-
szej grupie. Wiosną rywalizowa-
li już ze zdecydowanie lepszy-
mi zespołami, stąd niekiedy wy-
sokie porażki. Ostatecznie, wio-
sną młodzi piłkarze Pomorzani-
na wygrali tylko z Energetykiem 
Gryfino na wyjeździe (0:6) oraz 
przed własną publicznością (2:0). 
Do tego piłkarze prowadzeni 
przez Roberto Mendesa zremiso-
wali u siebie z Chemikiem Poli-
ce (1:1). Na uwagę zasługuje rów-
nież przyzwoity występ w meczu 
rewanżowym z Żakami Szczecin. 
W pierwszym spotkaniu Pomo-
rzanin przegrał w Szczecinie aż 
10:0, w rewanżu nowogardzia-
nie postawili się rówieśnikom ze 
Szczecina i co prawda przegrali, 
ale po zaciętym pojedynku (0:1). 
Bezkonkurencyjni byli zawod-
nicy Błękitnych Stargard, którzy 
we wszystkich wiosennych spo-

tkaniach strzelali średnio 10 goli 
w meczu. Przy artykule publiku-
jemy komplet wiosennych wyni-

ków oraz tabele końcową sezonu 
2016/2017.

KR

Młodzik D2 2005 B – Runda Wiosenna
1. kolejka: Żaki Szczecin – Pomorzanin Nowogard  10:0
2. kolejka: Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 0:6
3. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Chemik Police  1:1
4. kolejka: Błękitni Stargard – Pomorzanin Nowogard 10:0
5. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 1:3
6. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Żaki Szczecin   0:1
7. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 2:0
8. kolejka: Chemik Police – Pomorzanin Nowogard  3:1
9. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard 0:10
10. kolejka: Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 6:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Błękitni Stargard 10 56 102 8 9 1 0
2 Żaki Szczecin 10 46 46 9 7 1 2
3 Chemik Police 10 33 45 34 6 1 3
4 Pomorzanin Nowogard 10 28 14 44 2 1 7
5 Arkonia Szczecin 10 20 24 66 4 0 6
6 Energetyk Junior Gryfino 10 1 1 71 0 0 10

Młodzicy z rocznika 2005-2006 prowadzeni przez Roberto Mendesa rozgrywki za-
kończyli na 4. miejscu

Środy na Torze – IV seria

Chrabąszcze faworytami przed finałem
W środę (21 czerwca), na 

szczecińskim torze kolarskim 
została rozegrana IV seria cy-
klicznych zawodów „Środy na 
Torze”. Była to zarazem ostat-
nia seria przed wielkim fina-
łem. Po raz kolejny najważ-
niejsze role w kategorii Mło-
dzik odgrywali nowogardzia-
nie – Hubert Grygowski i Jacek 
Fecak. 

Naszą relację tradycyjnie roz-
poczniemy od najmłodszych 
grup, w których startowali za-
wodnicy Chrabąszczy Nowogard. 
W kategorii Żaczek wystąpiła Ali-
cja Fecak oraz Maciej Burjak. Ali-
cja Fecak w swoich startach wy-
walczyła 7 punktów i została skla-
syfikowana na 4. miejscu w IV se-
rii zmagań, z kolei Maciej Bur-
jak musiał obejść się smakiem, 
gdyż nie zdołał wywalczyć punk-
tów w swoich startach. W klasy-

fikacji generalnej po czterech se-
riach Alicja Fecak plasuje się na 9. 
miejscu. W kategorii Żak rywali-
zowali Mateusz Krugły oraz Filip 
Kowalski. Nowogardzianie zdo-
łali wywalczyć punkty podczas 
swoich startów. Mateusz Krugły 
w IV serii zgromadził 6 punk-
tów, plasując się na 8. miejscu, z 
kolei Filip Kowalski wywalczył 
2 oczka, które uplasowały go na 
10. pozycji. W klasyfikacji gene-
ralnej przed wielkim finałem Ma-
teusz Krugły zajmuje 10. miejsce 
z liczbą 17 punktów, z kolei Fi-
lip Kowalski ma na swoim kon-
cie 4 punkty i jest sklasyfikowany 
na 14. pozycji. W kategorii Mło-
dzik karty rozdają podopieczni 
Ryszarda Posackiego. W IV se-
rii ponownie nowogardzianie nie 
mieli sobie równych. Zwyciężył 
w tej rundzie Hubert Grygowski, 
który nie zwalnia tempa po wy-

walczeniu tytułu Mistrza Polski 
Szkółek Kolarskich. Grygowski w 
czwartej serii wywalczył w sumie 
29 punktów. Na drugim miejscu 
uplasował się Jacek Fecak, który 
zdobył 26 punktów. Z 14 punkta-
mi na koncie zmagania w tej serii 
zakończył Norbert Strojny, który 
został sklasyfikowany na 6. pozy-
cji. Wielki finał zapowiada się nie-

zwykle ciekawie. Liderem klasyfi-
kacji generalnej jest Hubert Gry-
gowski, który do tej pory wywal-
czył 118 punktów, ale tuż za jego 
plecami znajduje się Jacek Fecak z 
liczbą 116 punktów. Pewnym już 
jest, że ci dwaj kolarze zajmą dwa 
pierwsze miejsca, bo pozostałych 
zawodników w klasyfikacji gene-
ralnej dzieli przepaść. Norbert 

Przed nami już tylko wielki finał cyklicznych zawodów Środy na Torze

Strojny z liczbą 36 punktów pla-
suje się na 8. miejscu i wciąż ma 
realne szanse przy udanych star-
tach w finale powalczyć przynaj-
mniej o 5. pozycję. Ładnie w IV 
serii spisali się również Junio-
rzy Młodsi prowadzeni przez Ry-
szarda Posackiego. Na 2. miej-
scu z liczbą 27 punktów rywali-
zacje zakończył Robert Krause, z 
kolei Kamil Majcher wywalczył 
25 punktów i zajął 3. pozycję. W 
„generalce” z dużą przewagą pro-
wadzi Dawid Szaliński z Ratusza 
Maszewo, który w finale przypie-
czętuje swoje zwycięstwo. Dru-
gie miejsce zajmuje Robert Krau-
se, który również ma dużą prze-
wagę nad trzecim Kamilem Maj-
chrem. Zawodnik Chrabąszczy 
zajmujący 3. lokatę będzie mu-
siał się jednak postarać w finale o 
udane występy, bo nad czwartym 
w zestawieniu Norbertem Zieliń-
skim z Baszty Golczewo ma tylko 
6 punktów przewagi. Finał został 
zaplanowany na środę (28 czerw-
ca). 
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Podziękowania dla Sklepu Orient 
na ul. 15 Lutego za wspaniałe, 

piękne rzeczy do nowego mieszkania do Pięknego 
Apartamentu wybudowanego przez zdolną Firmę Pro-Bud 

Dziękuje Krystyna Witkowska

Podziękowania dla  

Bogatego Sklepu Państwa Balov  
znajdującego się na ul. 5 Marca 

za przepiękne zakupy do Nowego Apartamentu 
Dziękuje Krystyna Witkowska

Podziękowania dla Sklepu 1001 drobiazgów 
na ul. 5 Marca dla Państwa Grosickich 

za wspaniałe zakupy, dużo pięknych rzeczy. 
Podziękowania dla miłej obsługi Pani Danusi i Pani Marzenki. 

Dziękuje Krystyna Witkowska 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Praca na produkcji  
– Nowogard

Atrakcyjna stawka, dodatek 
nocny, dodatki weekendowe

Informacje pod  
nr tel.:  797 318 414

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

ATeRIMA MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

ZATRUDNIĘ NA OKRES WAKACJI

- POMOCNIK MECHANIKA  
W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM NR 

TEL. 509 528 688

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Firma transportowa  
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych,  

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne  

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIeRUCHOMOŚCI

• kReDYTY MIeSZkANIOWe  GMK 
FINANSE, oferta wielu banków w 
jednym miejscu. Adres: Nowogard, 
700 Lecia 15, I piętro nad apteką, 
tel.: 662 315 470.

•	 OKAZJA. Sprzedam działkę pod 
budowę 10 arów za szkołą podsta-
wową nr 3. 534 991 778

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548f 
164 

•	 Sprzedam dom w Resku o pow. ok. 
300 mkw. z ogrodem 2500 mkw. 
Tel. 782 706 856

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam działkę 6348 m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.Tel. 
730-096-281

• Sprzedam mieszkanie w Wierz-
bięcinie 66.3 m2 bezczynszowe, 
docieplone + garaż. 669 716  872

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ład-
nie położony.696 404 840 

•	 Sprzedam ziemię rolną 4ha, dział-
ka nr 183 GRABIN. 731 026 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV 
piętro, Nowogard. 724 171 708

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, 
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam pół domu z garażem, 
ogródkiem, budynkiem gospodar-
czym w Nowogardzie. 517 847 782 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 88 92 15 737 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 

200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 607 545 623 

•	 Sprzedam pilnie pawilon handlo-
wy ul. Warszawska 63m2. Cena 160 
tys. Tel. 602 643 408 

• Do wynajęcia lokal ok. 30 m2, 
Dąbrowszczaków 23. Tel. 695 
209 162

•	 Sprzedam mieszkanie, dwupoko-
jowe, III piętro. Tel. 668 927 296 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 607 545 623 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Kupię stare samochody, motocy-
kle, motorowery. Tel. 790-716-816

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  609 167 729

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 
i chłodnicę do lublina. Tel. 609 167 
729

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam alufelgi z oponami let-
nie 175/65/14 szt. 4. Tel. 572 955 
124 

•	 Mazda 626 sprzedam, rok prod. 
2002. 697 612 848 

•	 Opony letnie w dobrym stanie szt. 
4 175/70 R13 sprzedam tanio bież-
nik 6,5 mm. Tel. 530 394 653 

•	 Opony i alufelgi do Mercedesa 
w bardzo dobrym stanie 195/50 
R1582V. Tel. 782 320 977

• Sprzedam Suzuki Baleno 
1590m3 rok produkcji 1995 gaz 
sekwencja stan techniczny do-
bry, przegląd ważny do 21 lipiec 
cena 2700 zł. Tel. 727 620 110 

ROLNICTWO
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-

wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

•	 Kupię przyczepę rolniczą w do-
brym stanie. 697 021 976 

•	 Sprzedam  pług ażurowy obraca-
ny. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam facelię. 793 006 469 

•	 Sprzedam kabinę do ciagnika 60 
– blaszak kompletna, opony 1200 
x18. 500 841 914 

•	 Sprzedam grykę. 500 841 914 

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belo-
wania siana-słomę, zgrabianie, ta-
lerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowa-
nie w kostkę. Tel. 781 744 340 

•	 Sprzedam oponę roz. 14.9-28. 795 
911 886 

•	  Pilnie sprzedam warchlaki. 660 
633 244 

• PROPOLIS LeCZNICZY, miody le-
śne. Tel.503-58-222

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam kombajn do ziemnia-
ków Anna. Tel. 514 387 864 

•	 Sprzedam króliki. 792 883 988

 USŁUGI
• PRANIe-MAGIeL,PRANIe DYWA-

NÓW, WYkŁADZIN, TAPICeRkI 
MeBLOWeJ SAMOCHODOWeJ/ 
SkÓRZANeJ MATeRIAŁOWeJ / 
POŚCIeLI WeŁNIANeJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.TeL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MeBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Godzinowa pomoc osobom star-
szym: robienie zakupów, sprzą-
tanie, opieka higieniczna. 796 
061 284 

• Remonty. 508 920 135 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368 

•	 Praca dorywcza/sezonowa z dzieć-
mi dla pełnoletnich kobiet z No-
wogardu i okolic. 731 473 701 ( 
dzwonić: godz. 10-14) 

• Przyjmę do pracy przy docieple-
niach na umowę o pracę oraz po-
mocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 

SKŁADAC  W SKLEPIE MEBLOWYM 
KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 402 
266, d.pawlowski@vectra.pl

•	 Przyjmę do ogrodzeń słupki, drut. 
Tel. 607 654 692 

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań zatrud-
ni kucharza – pełen etat, dobre 
warunki finansowe. 91 39 20 221

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego 
na fermę drobiu (gm. Osina). 511 
731 352

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w syste-
mie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 502 509 384 

•	 Zatrudnię barmaki na umowę. Tel. 
693 521 211 

• Zatrudnie pracownika przy re-
montach mieszkań odpowie-
dzialnego, chętnie młodego bez 
doświadczenia praca poza No-
wogardem. Tel. 797382 076 

•	 Zatrudnię geodetę/geodetkę do 
prac kameralnych. Tel. 608 622 920 

• Restauracja Przystań zatrudni 
kierowcę do rozwożenia posił-
ków. Tel 91 39 20 221 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Sprzedam dwie szafy 5 drzwio-
wa dębowa i biała 3drzwiowa  (jak 
nowa). Tel. 66 55 41 960 

•	 Sprzedam tanio dachówkę roz-
biórkową kolor brąz. 697 972 410 

•	 Sprzedam tarcicę budowlaną mo-
drzew, różniej grubości, sezono-
wana 8 lat. 668 298 084 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZeDAŻ  2 POkOJe 
PO ReMONCIe, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

MIeSZkANIA NA SPRZeDAŻ
GOLeNIÓW - 24,2 m2, kawalerka             CeNA:    95 tys.
NOWOGARD - 67 m2, trzypokojowe         CeNA: 190 tys.
DOBRA - 64,95 m2, trzypokojowe             CeNA:    53 tys.
BŁOTNO - 78,9 m2, trzypokojowe             CeNA: 140 tys.
NOWOGARD - 67,7 m2, trzypokojowe      CeNA: 199 tys.
NOWOGARD - 46 m2, dwupokojowe         CeNA: 118 tys.
NOWOGARD - 74 m2, trzypokojowe         CeNA: 175 tys.
NOWOGARD - 52,22 m2, dwupokojowe    CeNA: 165 tys.
SZCZeCIN - 32 m2, kawalerka                     CeNA: 115 tys.
NOWOGARD - 44,48 m2, dwupokojowe     CeNA: 125 tys.
NOWOGARD - 47,98 m2, dwupokojowe     CeNA: 129 tys.
NOWOGARD - 67,73 m2, dwupokojowe     CeNA: 230 tys.
NOWOGARD - 79,30 m2, czteropokojowe  CeNA: 229 tys.
NOWOGARD - 77,2 m2, trzypokojowe       CeNA: 199 tys. 

Przyjmiemy do pracy 
montażystę mebli 

z doświadczeniem. 
Praca w kraju i za granicą.  

606 830 893

Mieszkanie wynajmę - 
Nowogard - українська 
- 4 osoby - 650 zł/osoba. 

Od sierpnia. 
Tel. 503-100-277 



30.06-3.07.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
� stabilne warunki zatrudnienia 
� wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻÓWkA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Autorzy: K.B. Ambroziak, Hanna 
Bilińska-Stecyszyn, Joanna Chudzio, 
Michał Dębski, Magdalena Genow-
-Jopek, Grzegorz Giedrys, Marta Ko-
ton-Czarnecka, Elżbieta Łapczyńska, 
Robert Małecki, Hanka V. Mody, Mo-
omu Mu, Przemek Morawski, Mag-
dalena Niziołek-Kierecka, Maras Pi-
janowski, Anna Rozenberg, Dorota 
Szelezińska, Izabela Szymczak, Katja 
Tomczyk, Monika Wasilewska

NIkOMU SIĘ NIe ŚNIŁO
Jak wybrać temat opowieści, jak 

dobierać słowa, jakich stworzyć bo-
haterów? Wyobraź sobie, że masz 
napisać historię złożoną z konkret-
nych słów, z konkretnych zdań, a 
może nawet z konkretnymi posta-
ciami. Brzmi jak wyzwanie, prawda?

Efektem takiego eksperymentu 
jest antologia opowiadań „Nikomu 
się nie śniło”. Kilkanaście tekstów. 
Zupełnie nietuzinkowe historie. 
Różnorodność wrażliwości autor-
skiej i stylów pisarskich. I jeden za-
miar - opowiedzieć o czymś, co nie 
przyśniło się jeszcze nikomu.

Kupując tę książkę, wspierasz 
Fundację Światło, która pomaga 
osobom wybudzonym ze śpiączki 
zacząć żyć na nowo.

PIONOWO:
1. wzbudza współczucie
2. religia muzułmanów
3. do krycia dachów
4. do pomiaru prędkości statku
5. slęp
6. lata nad morzami arktycznymi
7. kawalerzysta
8. plama na honorze
9. mityczny cesarz Chin
10. Akademicki Związek Sportowy
11. środek owadobójczy
12. kraj we Wsch. Afryce
13. "tak" naszych południowych 
braci
14. miasto w płd. Jordanii
15. wymarły ptak z Nowej Zelandii
16. metal szlachetny, platynowiec
17. erozja wapieni

18. bóg Memfis
19. twórca bajki greckiej
20. borówka, czernica
21. miasto w Japonii (Honsiu)
22. postać biblijna
23. bohater "Potopu" H. Sienkiewi-
cza, jeden z "oficerów" Kmicica
24. kuc angielski
25. marzłoć
26. Zegadłowicz, napisał "Zmory"
27. miasto nad Nilem (Egipt)
28. kawałek, pewna ilość czegoś
29. bez pałeczki nie ruszy
30. car z carową
31. gatunek sardyny
32. Tic-...
33. królewskie imię damskie
34. kij bilardowy
35. narty dawniej

36. dopływ Dunaju
37. metal, l. a. 49
38. poświadczenie jakości wyrobu
39. miasto w Peru
40. połknięty przez sztywnego
41. przodek w kopalni
42. syn Posejdona
43. chroni państwo
44. kaczy odgłos
45. duże naczynie

POZIOMO:
46. kolor kwiatu czeremchy
47. rysownik
48. hałas od psiej budy
49. stworzenie
50. ruszenie w drogę
51. mówi o modzie: jestem z nią w 
zgodzie

52. może być wiszący
53. upominek
54. wille w stolicy
55. więzień - dozorca
56. utrata pamięci
57. spławia rzekami, flis
58. zniszczenie z wekslem
59. syn Sary
60. miasto w Holandii
61. miasto nad Eufratem (Irak)
62. państwo w Oceanii
63. powieść Władysława Machejka 
64. nic nie znacząca osoba
65. "Open up your ..."
66. popularny wybielacz
67. członek sekty gnostyków
68. górnik w przodku
69. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów

70. fińskie jezioro
71. miasto włoskie
72. defekty w kasie
73. kobyła
74. "Moja ..." film z 1999 w reżyserii 
Stanisława Kuźnika
75. matka Learcha
76. wypoczywa nad morzem
77. środek do czyszczenia
78. najwyższa karta
79. mimowolne skurcze mięśni
80. strażniczki Gorgon
81. miasto w Nigerii
82. oczko w głowie dziadka
83. czerwiec amerykański
84. wąż R. Kiplinga

PODPOWIEDŹ: EPE, ICA, IESI, KINA, 
LOG, OWO.
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARNA LINIA MI kRO BU SO WA SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Kto kocha ten wierzy

Danuta Skowron, Helena Iwan, 
Barbara Lach, Teresa Nowak, Ma-
rek Kozioł, Danuta Skowronek, 
Józef Huget, Władysława Huget, 
Agnieszka Skowrońska, Szymon 
Rybarczyk, Halina Stefańska, Re-
nata Wiertalak, Dorota Rosa, Mal-
wina Bryndza, Maria Sowińska, 
Genowefa Maćkowska, Andrzej 
Leszczyński, Pelagia Feliksiak, Na-
talia Furmańczyk, Angelika Ko-
nior, Zofia Lepka, Patrycja Żóral-
ska, Robert Kierzyk, Grażyna Gib-
ka, Grażyna Siedlecka

Nagroda książkowa: Angelika 
Konior 

Zwycięzcy prenumerata: Gra-
żyna Siedlecka, Genowefa Mać-
kowska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Martynka Wójcik, Miłosz Wiel-

gus, Ala Kasprzak, Olaf Kluszczyń-
ski, Bartek Feliksiak, Mateusz Wier-
talak, Michasia Miśkiewicz, Kacper 
Skowroński, Ola Kluszczyńska, Zo-
sia Rolewska

Zwycięzca: Zosia Rolewska



Nr 49 (2578)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

PIASek, PIASek 
PRZeSIeWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIeM, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO kLIeNTA

R e k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

23000

24000

25000

Spadek liczby mieszkańców gminy Nowogard
w latach 2011 - 2017

24358 24260 24172
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Razem w ciągu  6 i pół roku 
ubyło 722 osoby

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Spadek liczby 
mieszkańców

Gminna dotacja

s. 12

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Nieprzytomna 
zamknięta w 
mieszkaniu

s. 7

Ratujmy 
nowogardzkie 
drzewa

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki
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lNAJTANIEJ w okolicy

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Strażacy weszli przez balkon

s. 5

Interwencje TVN i TVP

Wielki 
sukces Nikoli 
Wielowskiej

Lato z Muzami 2017 Lato z Muzami 2017Lato z Muzami 2017
Wywiad z Andrzejem Sewerynem Koncert Justyny Sawickiej Sonda i fotorelacja z Festiwalu

 s. 10, 11   s. 11  s. 2, 9

Czy to legalne? 

Szynszyle w 
centrum miasta

 s. 3

Zbieramy podpisy!
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   Kronika policyjnaNasza sonda
W niedzielę, 16 lipca, zakończył się Festiwal Filmu, Muzyki, 
Malarstwa „Lato z Muzami” 2017 w Nowogardzie. W naszej 
cotygodniowej sondzie zapytaliśmy więc mieszkańców, czy 
brali udział w Festiwalu? Co im się podobało, a czego we-
dług nich zabrakło? A jeżeli nie brali udziału, to dlaczego?

Pani Helena: Niestety nie by-
łam na „Lecie z Muzami”. Nie 
było mnie akurat w mieście, dopie-
ro dzisiaj wróciłam. Bardzo ubo-
lewam nad tym, że mnie nie było, 
ponieważ lubię tego typu wydarze-
nia. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku uda mi się być i brać udział.

Pan Ryszard: Nie byłem na „Le-
cie z Muzami”. Jak mam być szcze-
ry, nawet nie wiedziałem, że odby-
ło się ono w ten weekend. Gdybym 
wiedział, być może bym skorzystał, 
chociażby z filmów, czy występów.  

Pani Agnieszka: Byłam na „Le-
cie z Muzami” i podobało mi się, nie 
było nawet wielu opóźnień. Zmieni-
łabym natomiast dobór filmów, po-
nieważ te, co leciały, wszystkie zna-
łam. Mogli pokazać jakieś nowo-
ści, jak kiedyś, gdzie leciały nawet 
przedpremierowe pokazy. I jedynie, 
czego mi brakowało, to spotkań z 
aktorami, jak we wcześniejszych la-

tach. Te osobistości, które były są zdolne i znakomite, jednak mało znane 
dla szerszej publiczności.

Pani Ilona i pan Radek: Nie by-
liśmy na „Lecie z Muzami”. Nie je-
steśmy stąd, a poza tym, nawet nie 
byliśmy w tej okolicy. Wiedziałam, 
że ma być występ Justyny Sawic-
kiej i kabaretu, jednak okoliczności 
nie sprzyjały do przyjazdu do No-
wogardu. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku się nam uda. 

Pani Monika z wnuczką Lilia-
ną: Niestety nie skorzystałam z ofert 
„Lata z Muzami”. Nie mieszkamy w 
Nowogardzie i po prostu nie przyje-
chaliśmy. Mimo to dobrze, że takie 
imprezy są organizowane w mieście, 
że jest atrakcja, gdzie ludzie mogą 
się spotkać i porobić coś fajnego, cie-
kawego. We wcześniejszych latach 
brałam udział w „Lecie z Muza-
mi”. Może na przyszły rok uda mi 
się przyjechać.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

2017/07/13
godz. 15:50
Policjanci PP Maszewo zatrzy-

mali Mirosława W. lat 62, zam. 
Korytowo, za kierowanie rowe-
rem będąc w stanie nietrzeźwości 
(0,88 mg/l). Postępowanie prowa-
dzi KPP Goleniów.

godz.16:05
Policjanci RRD KPP Goleniów 

zatrzymali Krzysztofa S. lat 48, 
zam. Nowogard, za kierowanie 
rowerem będąc w stanie nietrzeź-
wości (0,77mg/l). Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

2017/07/14
godz.18:40
Patrol RRD zatrzymał Kami-

la W. lat 38, zam. Wyszomierz, za 
kierowanie rowerem będąc w sta-
nie nietrzeźwości (0,56 mg/l). Po-
stępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

godz. 18:40
Patrol RRD zatrzymał Ryszar-

da P. lat 66, zam. Wyszomierz, za 
kierowanie rowerem będąc w sta-

nie nietrzeźwości (0,86 mg/l). Po-
stępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

godz. 20:00
Z otwartego samochodu mar-

ki VW Golf dokonano kradzie-
ży skrzyni basowej marki Magnat 
BS30 i wzmacniacza samochodo-
wego marki Magnat Edition Four, 
na szkodę Angeliki L. zam.Nowo-
gard.Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2017/07/15
godz. 10:00
Jadwiga S. zam. Nowogard, po-

wiadomiła o włamaniu poprzez 
wybicie szyby w oknie do altanki 
ogrodowej, z wnętrza której n/n 
sprawca dokonał zaboru dwóch 
telewizorów, dekodera DVBT i 
radioodtwarzacza CD,na szkodę 
zgłaszającej. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz.15:12
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Waldemara G. lat 35, 
zam. Nowogard poszukiwanego 

przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, celem odbycia kary pozba-
wienia wolności. Doprowadzony 
do ZK Nowogard. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/07/16
godz.18:04
Grzegorz S. lat 29, zam.No-

wogard, poszukiwany celem do-
prowadzenia do ZK Nowogard 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
przez patrol OPI KP Nowogard.

Po wpłaceniu kary grzywnej, 
Grzegorz S. został zwolniony.

2017/07/17
godz.11:46
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał Damiana W. z Nowogar-
du (bez stałego miejsca zameldo-
wania) poszukiwanego na pod-
stawie nakazu doprowadzenia 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie.Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

Inf. KPP Goleniów

Kolejna kolizja na  S-6

Szybkość zagraża i kosztuje 

W ubiegłą sobotę około godzi-
ny 11.00 na drodze nr 6, koło miej-
scowości. Żabowo, Piotr L. lat 33 
(zam. Woj. Dolnośląskie), kierują-
cy pojazdem marki Ford Focus nie 
dostosował prędkości do panuja-

cych warunków drogowych i ude-
rzył w tył poprzedzającego go po-
jazdu marki BMW, w którym jecha-
ła Izabela O. zam. Niemcy z czwór-
ką dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W 
wyniku zdarzenia nikomu z pojaz-

du BMW nic się nie stało. Kierujący 
Fordem, wraz z pasażerką i dziec-
kiem lat 3 zostali przewiezieni do 
szpitala. Postępowanie  dotyczące 
wypadku prowadzi KP Nowogard.

inf. KPP Goleniów 

Groźny wypadek w Słajsinie 

W minioną niedzielę około go-
dziny 19:50  jednostka OSP Oso-
wo została zadysponowana do 
wypadku drogowego w miejsco-

wości Słajsino. Doszło tam do wy-
muszenia pierwszeństwa z drogi 
podporządkowanej na drogę wo-
jewódzką. Uczestnikom wypad-

ku nic sie nie stalo ale samochody 
uległy poważnym uszkodzeniom. 

red, zdjęcie OSP Osowo

zdjęcie KP Nowogard
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czy to legalne? 

Szynszyle w centrum miasta
Mieszkańcy ulicy Roosevelta zostali zaskoczeni informacją, że tuż pod drzwiami ich mieszkań prowadzona jest hodowla zwierząt futerkowych, a dokład-
nie szynszyli. Budynek, w którym trzymane są zwierzęta położony jest pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Hodowla, choć stosunkowo mała, zdaniem 
mieszkańców uprzykrza im życie. Właściciel zwierząt, reakcją sąsiadów jest zaskoczony i twierdzi, że prowadzi działalność tak, by nie sprawiała ona niko-
mu kłopotów. Pozostaje tylko pytanie, czy w centrum miasta można prowadzić tego typu działalność. 

Szynszyle

PKP informuje 

Kasa z powrotem otwarta  
Zamknięta w grudniu kasa biletowa na dworcu PKP w Nowogardzie, znów jest otwarta- po-
informował rzecznik prasowy spółki Przewozy Regionalne, Przemysław Tarasiewicz. 

Przypomnijmy, że kasa została 
zamknięta z początkiem grudnia 
zeszłego roku. Stało się tak, bo ze-
wnętrzna firma prowadząca sprze-
daż biletów na dworcu zrezygno-
wała z działalności. Umowa z fir-
mą została więc wypowiedziana, a 
spółka Przewozy Regionalne roz-

poczęła poszukiwania nowej fir-
my, która byłaby zainteresowana 
prowadzeniem tej działalności w 
Nowogardzie. Od wczoraj, tj. po-
niedziałek 17 lipca, kasa znów jest 
czynna, poinformował P. Tarasie-
wicz, rzecznik prasowy kolejowej 
spółki. 

„Uprzejmie informuję, że dziś 
(17 lipca 2017 r.), na dworcu w No-
wogardzie została otwarta kasa bi-
letowa. Kasa prowadzi sprzedaż bi-
letów kolejowych POLREGIO oraz 
innych przewoźników”- czytamy w 
oficjalnym komunikacie przesła-
nym do naszej redakcji. 

Kasa czynna jest w dni robocze 
w godz. 7: 15-18:40, w soboty w 
godz. 7:15-11:55 oraz w niedziele 
i święta w godz. 9:00 - 18:40. Kasa 
jest czynna w wyżej wymienionych 
godzinach pół godziny przed od-
jazdem pociągu ze stacji w Nowo-
gardzie. 

Dodajmy tylko, że w kasie bile-
towej, na dworcu PKP w Nowogar-
dzie, oprócz biletów na pociąg jeż-
dżący trasą Szczecin-Kołobrzeg, 
można też nabyć bilety na pociągi 
dalekobieżne- także te, gdzie wy-
magana jest rezerwacja miejsc. 

MS

Już od jakiegoś czasu mieszkań-
cy ulicy Roosevelta i ulicy Wiej-
skiej zauważyli zwiększoną ilość 
much, gryzoni, a także fetor uno-
szący się w powietrzu. -Z początku 
myśleliśmy, że brzydki zapach uno-
si się z pól należących do firmy Po-
ldanor z Miętna - mówi pani Da-
nuta, mieszkanka ul. Roosevelta.  
– Okazało się jednak, że to nasz są-
siad otworzył sobie hodowlę szyn-
szyli tuż pod naszym nosem – kon-
tynuuje. 

Pani Danuta, której dom znaj-
duje się najbliżej hodowli, jako 
pierwsza zauważyła, że w budyn-
ku mieszkalnym obok, trzymane 
są małe zwierzęta. 

– W nocy było dokładnie widać, 
że sąsiad coś tam trzyma. Zwró-
ciłam się do odpowiednich służb i 
okazało się, że te zwierzęta to szyn-
szyle - opowiada p. Danuta - Z po-
czątku chciałam załatwić sprawę 

polubownie, ale z tym panem nie 
można porozmawiać. Na dodatek 
okazuje się, że nikt w sąsiedztwie 
nie wiedział, że mój sąsiad otwo-
rzył hodowlę szynszyli – dodaje. W 
niewiedzy byli także inni sąsiedzi, 
którzy o całej sprawie dowiedzie-
li się od pani Danuty. - Nie mia-
łem zielonego pojęcia, że coś takie-
go się tam dzieje. Nikt nas nie po-
informował, ani nie zapytał o zda-
nie. Cały smród i muchy przypisy-
waliśmy firmie z Miętna, a okazuje 
się, że to pod naszymi nosami taki 
bigos – opowiada jeden z sąsia-
dów. Większość mieszkańców, z 
którymi rozmawialiśmy, jest prze-
ciwna hodowli, szczególnie, że 
jest ona prowadzona w mieście, w 
ścisłej zabudowie domów jedno-
rodzinnych. Zastanawiają się, czy 
na terenie miejskim takową dzia-
łalność można w ogóle prowa-
dzić. - Oprócz oczywistych aspek-
tów przyrodniczych, pozostaje tak-
że pytanie, czy budynek mieszkal-
ny można bez uprzedniej zgody 
przeznaczyć na hodowlę jakichkol-
wiek zwierząt? - pyta sąsiad pana 
Jurka. 

Hodowca szynszyli, pan Jurek, 
uważa natomiast, że sąsiedzi zu-
pełnie bez potrzeby tak się dener-
wują całą sprawą. - Nie rozumiem, 

o co cała ta afera. Przecież nie ma 
ani smrodu, ani much. Dodatkowo 
cała hodowla została zgłoszona do 
weterynarii i Urzędu Skarbowego – 
komentuje całą sprawę pan Jurek, 
właściciel szynszyli. - Zwierząt nie 
jest wcale tak dużo, bo jest ich tylko 
50 sztuk. Poza tym cały budynek 
jest zabezpieczony specjalnym pre-
paratem muchobójczym oraz roz-
łożone są trutki na gryzonie - do-
daje hodowca. Jak mówi, do tego 

typu zajęcia przygotowywał się już 
jakiś czas – Najpierw dowiedzia-
łem się, co trzeba robić, jak dbać o 
zwierzęta, jak chronić itp., itp. To 
nie była decyzja ot tak! Z dnia na 
dzień - mówi pan Jurek. Pienią-
dze ze sprzedaży szynszyli prze-
znacza na wykształcenie córek, bo 
jak twierdzi, praca raz jest a raz jej 
nie ma. - Nie mam obowiązku in-
formować sąsiadów, że zamierzam 
coś takiego robić. Szynszyli jest na-
prawdę mało w porównaniu z tym, 
co widziałem w niektórych miej-
scach w Polsce. Tam hodują nawet 
i 1000 sztuk i w takich samych wa-
runkach jak ja, a nikt pretensji o to 
nie ma – kończy hodowca. 

Mimo zapewnień pana Jurka, 
sąsiedzi i tak obawiają się o wspól-
ne życie wraz z szynszylami tuż 
pod nosem. - Na dwór wyjść nie 
można. Jak nie smród, to muchy. 
Jak nie muchy, to szczury. Gdy-
by każdy mógł hodować, co chce i 
gdzie chce, to byśmy mieli wszędzie 
chlew. Jak już tak bardzo pan Jurek 
chce, to niech hoduje sobie te szyn-
szyle za miastem – kwitują miesz-

kańcy.
Pan Jurek swoją hodowlę zare-

jestrował w Państwowym Inspek-
toracie Weterynarii na począt-
ku czerwca. W połowie miesiąca 
miał kontrolę weterynaryjną, któ-
ra nie wykazała żadnych niepra-
widłowości. - Na miejscu hodow-
li nie stwierdziliśmy, aby zwierzęta 
przetrzymywane były w złych wa-
runkach, lub żeby działa im się ja-
kakolwiek krzywda – informuje 
Monika Tuliszewska, pracownik 
PIW w Nowogardzie – Zwierzę-
ta nie są także chore, więc my, jako 
weterynaria nic więcej nie możemy 
zrobić -  dodaje.

Próbowaliśmy dowiedzieć się 
w gminie, czy prowadzenie tego 
typu hodowli w mieście jest zgod-
ne z prawem. W tej sprawie jed-
nak żaden z urzędników nie chciał 
z nami rozmawiać telefonicznie. 
Powiedziano nam, że mamy sfor-
mułować pytania na piśmie, co też 
uczyniliśmy. Jak tylko otrzymamy 
odpowiedź, opublikujemy ją nie-
zwłocznie. 

DŚ

Kasa z powrotem otwarta, a w okienku znana pasażerom twarz - pani Halina za-
chęca do kupowania biletów PKP na dworcu w Nowogardzie

Ulica Roosevelta, przy której istnieje hodowla szynszyli
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Już tylko 15 872 mieszkańców - dlaczego ludzie stąd wieją?

Utrzymuje się tempo spadku liczby ludności  
Ostatnie dane dotyczące wzrostu tempa spadku liczby ludności gminy Nowogard podawaliśmy już w styczniu i dotyczyły one sytuacji na dzień 31 grudnia 
2016. Niestety pierwsze półrocze tego roku nie przyniosło zmiany trendu. Nadal „ubywa nas” w tempie prawie 200 osób na rok.

Systematyczny spadek liczby 
mieszkańców gminy Nowogard 
to zjawisko występujące od daw-
na. Ale stabilne od lat tempo w 
tym zakresie, czyli około 100 uby-
wających osób rocznie, w 2015 
roku wykazało dramatyczne przy-
spieszenie. Za 2015 odnotowa-
no bowiem spadek liczby ludno-
ści o 227 osób! Niestety statysty-
ki za pierwsze półrocze tego roku 
potwierdzają, że to zatrważające 
tempo trwa - tylko od stycznia do 
30 czerwca ubyło w naszej gmi-
nie 80 mieszkańców! Jak to wyglą-
da przez lata w liczbach wynika ze 
statystyk ewidencji ludności no-
wogardzkiego urzędu miejskiego. 

Liczba mieszkańców gminy No-
wogard:

na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
na 31. 12. 2012 – 24 260 osób – 

spadek o 98 osób
na 31. 12. 2013 – 24 172 osób- 

spadek o 88 osób
na 31. 12.  2014 –  24 067 osób- 

spadek  o 105 osób
na 31. 12. 2015 -   23840  osób -  

spadek o  227 osób!
Na 31.12. 2016 - 23724-  spadek 

o 116 osób
Na 30. 06. 2017- 23 644 osób- 

spadek o 80 osób (za pół roku)

W tym liczba mieszkańców 
miasta Nowogard stanowi na 31 
grudnia 2016 osób 15 922 osób, a 
na dzień 30 czerwca 2017 już tyl-
ko 15 877

Charakterystyczne dla sytuacji 
demograficznej gminy Nowogard 
jest to, że spadek liczby miesz-
kańców nie wynika z ujemnego 
wskaźnika przyrostu naturalnego, 
ale jest efektem bardzo dużej licz-
by osób emigrujących na stałe z 
terenu gminy.  Dzieci się u nas ro-
dzą, i to nawet sporo, mimo to w 
przeciwieństwie do analogiczne-
go trendu powiatowego, miesz-
kańców gminy Nowogard uby-
wa z roku na rok, i to w tem-
pie coraz szybszym. Za rok 2015 
dane były wręcz alarmujące, wte-
dy liczba mieszkańców zmniej-
szyła się o 227 osób! Ale i w roku 
2016 był wyższy spadek od śred-
nich spadku z poprzednich lat, 
zaś pierwsze półrocze tego roku 
pokazuje, że w 2017 może być 
wynik podobny jak w 2015. Dla-
czego ludzie nie chcą mieszkać 
w zarządzanej przez taką wybit-
ną władzę burmistrzowską gmi-
nie? - zachęcamy do refleksji nad 
tym zagadnieniem.  Spadek licz-
by ludności w gminie Nowogard 

jest zjawiskiem już wieloletnim – 
obrazujemy go dodatkowo na za-
łączonym grafie. Jak już zauwa-
żyliśmy problem demograficzny 
Nowogardu nie polega na małym 
czy tym bardziej ujemnym przy-
roście naturalnym. Systematycz-
ny spadek liczby ludności wyni-
ka z ucieczki migracyjnej, której 
konsekwencją jest wyjazd na sta-
łe z terenu gminy… Oczywiście 
liczby zawarte w grafie nie po-
kazują pełnego rozmiaru migra-

cyjnego ruchu ludnościowego, 
związanego nie tylko z poszuki-
waniem pracy, ale i lepszych per-
spektyw życiowych i warunków 
dla rodziny i dzieci (np. w zakre-
sie oferty edukacyjnej czy kultu-
ralnej). Nie ma w tych danych np. 
liczby osób, które aczkolwiek nie 
wymeldowały się z naszej gmi-
ny, to faktycznie tutaj nie miesz-
kają i już być może nigdy nie za-
mieszkają, np. takich, które cza-
sowo pracują za granicą (niekie-

dy to czasowo oznacza wiele lat), 
a pozostają zameldowane w No-
wogardzie. Nie ma też tych, któ-
re dojeżdżają relatywnie dale-
ko do pracy, a Nowogard widzą 
rano o 6 i wieczorem o 18/19. 
Władza nasza nowogardzka ta-
kich statystyk nie prowadzi, ona, 
bowiem zajmuje się ważniejszy-
mi sprawami, czyli np. skrupu-
latnym dokumentowaniem osią-
gnięć burmistrza. 

sm
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Razem w ciągu  6 i pół roku 
ubyło 722 osoby

Sygnał czytelnika

Plac zabaw  
przy Żeromskiego
Jak się okazuje, urządzenia montowane na placach zabaw 
nie zawsze wytrzymują nadmiar sił i energii, które podczas 
zabawy mają dzieci. Gorzej jest wtedy, kiedy zepsute już ele-
menty z placu zabaw nie zostają usunięte.

Tak właśnie jest na placu za-
baw przy ulicy Żeromskiego, 
gdzie sprężyna od bujanego ko-
nika pękła, a konik leży obok na 
ziemi. Na niebezpiecznie wystają-
cą sprężynę zwrócił uwagę jeden 
z mieszkańców tej ulicy, który 
uczęszcza na plac zabaw z dziec-
kiem. - Ten konik leży już tak od 
jakiegoś czasu. Rozumiemy, że nie 
wszystko jest trwałe i może w każ-
dej chwili się zepsuć. Jednak w ta-
kiej sytuacji, to ta zabawka powin-
na być stąd zabrana, bo wystająca 
sprężyna jest bardzo niebezpieczna 
dla bawiących się dzieci – mówi 
mężczyzna.

Miejmy nadzieję, że osoby, któ-
re są odpowiedzialne za stan urzą-
dzeń na placu zabaw przy ul. Że-

romskiego, zajmą się naprawą, 
bądź wymianą na nową, zepsutej 
zabawki. 

DŚ

Sprężyna, która może stwarzać zagro-
żenie dla bawiących się dzieci

Lotem bliżej 

Kolejne rekordy lotniska  
W I półroczu 2017 roku, Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłużył 263 965 pasażerów, co 
stanowi wzrost, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,3 %.

Również czerwiec okazał się 
najlepszym miesiącem w hi-
storii lotniska. Przez 30 dni 
czerwca obsłużonych zostało 
54 732 pasażerów poprawia-
jąc wynik z czerwca 2016 roku 
o 20,60 %.

Na tak dobre wyniki, złożyło 
się kilka czynników – powie-
dział Krzysztof Domagalski, 
rzecznik prasowy Portu Lotni-

czego Szczecin-Goleniów im. 
NSZZ Solidarność. 

To między innymi:
rekordy popularności bije 

połączenie do Warszawy, gdzie 
dzięki coraz większej różno-
rodności połączeń oferowa-
nych przez PLL LOT, liczba pa-
sażerów tranzytowych zwięk-
szyła się o ponad 100 %

codzienne połączenie do 
Warszawy oferuje RYANAIR

linia lotnicza WIZZ AIR, do-
strzegając rosnący potencjał na 
trasach do Bergen, Stavanger 
oraz Oslo Torp, do ich obsługi 
przeznaczyła 230 miejscowego 
Airbusa A-321

Szczecin, jak i całe Woje-
wództwo Zachodniopomor-
skie coraz częściej stają się 
miejscem krótkich, 3-4 dnio-
wych wypadów turystycznych, 
co przekłada się na fakt, iż li-
nie lotnicze Norwegian notu-

ją poziom wypełnienia miejsc 
znacznie przekraczający 90 %, 
z czego połowę pasażerów sta-
nowią turyści z Norwegii

Dodatkowo, dużym zain-
teresowaniem cieszą się za-
graniczne czartery turystycz-
ne. Mieszkańcy naszego regio-
nu chętnie korzystają z wypo-
czynku na Krecie, Korfu, w Al-
banii, Chorwacji, Bośni i Her-
cegowinie czy w Czarnogórze 
– dodał Krzysztof Domagalski.  
Jak wielu mieszkańców na-
szej gminy już wie, nad Nowo-
gardem na niskiej wysokości 
(około 1000 m), możemy czę-
sto zauważyć podchodzący do 
lądowania samolot linii WIZZ 
AIR. Bywa także, że widzimy 
go jeszcze niżej, gdy wchodzi 
na kurs do Skandynawii nad 
naszym miastem tuż po starcie 
z goleniowskiego lotniska. 

Inf. własna
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Telewizyjne interwencje w Nowogardzie

O zalaniach i drodze, której nie ma
W ubiegłym tygodniu ukazały się w telewizjach ogólnopolskich aż dwie relacje z interwencji reporterskich przeprowadzonych w naszej Gminie. W prze-
ciągu dwóch dni był u nas zarówno TVN, jak i TVP.

TVN na Pileckiego 
TVN nadał program ukazują-

cy skutki zalania posesji na ulicy 
Pileckiego. Występujący w pro-
gramie mieszkańcy, zalanego w 
ostatnim czasie dwukrotnie bu-
dynku, ujawnili między inny-
mi straty, jakie ponieśli w wyni-
ku zalania piwnic użytkowych i 
obiektów gospodarczych znajdu-
jących się na terenie nierucho-
mości.   Skarżyli się, że nie otrzy-
mali w trakcie wielogodzinnego 
zmagania się z żywiołem żadne-
go wsparcia ze strony Gminy. Po-
mocy udzielili im jedynie straża-
cy.  

TVP Szczecin w Czermnicy
Drugą audycję wyemitowała 

TVP. Ekipa telewizji TVP Szcze-
cin przybyła z interwencją na 
prośbę mieszkańców Czermni-
cy, którzy nie mogą się doczekać 

budowy dawno obiecanej dro-
gi wewnątrz wsi. Radni w tego-
rocznym budżecie, jak przypo-
mniał przez kamerami radny Ka-
nia,  zabezpieczyli wnioskowa-
na przez burmistrza  kwotę po-
trzebną do wykonania inwesty-
cji, ale burmistrz do tej pory nie 
rozpoczął żadnych czynności re-
alizacyjnych.  Realizatorzy pro-
gramu pokazali przedmiotową 
drogę, która w zasadzie drogą nie 
jest, ale polnym traktem pełnym 
dziur, w trakcie opadów niekiedy 
zupełnie nieprzejezdnym dla sa-
mochodów osobowych.  Miesz-
kańcy, których posesje znajdują 
się przy feralnej drodze, wystę-
pując przed kamerą ukazali ska-
lę niedogodności związanych z 
brakiem dojazdu czy nawet nie-
kiedy dojścia do swoich zagród. 
Tym razem w sprawie wypowie-

dział się też przedstawiciel Gmi-
ny, kierownik działu w UM zaj-
mujący się inwestycjami. Stwier-
dził on, że inwestycja nie jest re-
alizowana, ponieważ kwota prze-
widziana w budżecie (180 tys.) 
jest mniejsza od tej którą prze-
widuje kosztorys (220 tys.). Kie-
rownik nie dodał już, że to do 
burmistrza i wyłącznie do nie-
go należy przedłożenie Radzie 
odpowiedniej uchwały zwięk-
szającej tę pozycję wydatkową.  
Przedłożenie uchwały należy do 
wyłącznej kompetencji burmi-
strza tak, jak do wyłącznej kom-
petencji Rady należy jej przyjęcie 
bądź odrzucenie. Ponadto zwy-
kle w trakcie przetargów na wy-
konawstwo takich robót udaje 
się uzyskać kwoty istotnie niższe 
od kosztorysowych. Na co cze-
ka więc burmistrz?  Jak stwier-
dza w konkluzji redaktor TVP 
Przemysław Plecan, ani radni, 
ani mieszkańcy odpowiedniej 
uchwały przedłożonej przez bur-
mistrza nie mogą się dotychczas  
doczekać, więc pewnie burmistrz 
czeka aż sprawa umrze „śmier-
cią naturalna”, ponieważ skoń-
czy się rok budżetowy i pienią-
dze już przeznaczone w budżecie  
na drogę formalnie „przepadną”. 
A ponieważ faktycznie nie prze-
padną to będzie można za nie re-
alizować różne fanaberie np. w 
postaci ścieżynki wokół jeziora 
dla tych, co sobie chcą pohasać 
rowerem po lesie.       

Podsumowanie
Pro-urzędowe nowogardzkie 

przekaźniki, czyli urzędowy biu-
letyn gminny wspierany przez 
nieurzędowy portal i nieurzędo-
wą gazetę tworzą zorganizowa-
ny front walki z jedynym realnie 

niezależnym od władzy nowo-
gardzkim medium, czyli Dzien-
nikiem Nowogardzkim. Czo-
łowym hasłem tej krucjaty jest 
rzekome czepianie się przez DN 
burmistrza Czapli, który to prze-
cież doskonały jest, ale nawet jak 
niedoskonały w jakimś nieistot-
nym detalu to wszak ludzkie to 
jest. Na dodatek-co już jest kpi-
ną z inteligencji odbiorcy- two-
rzący te służalcze wobec władzy 
media nazywają siebie dzienni-
karzami, reporterami itp. Jeden 
to nawet, jako oficjalne stanowi-
sko w UM ma wpisane- Redak-
tor. To tak jakby UM nazwać Re-
dakcją.  Inny zaś także „redak-
tor”, maturzysta z zawodu, po-
czuł nawet edukacyjne powoła-

nie i chce nauczać „dziennikar-
stwa niezależnego politycznie”.   
Ale to na tyle treści rodem  z ka-
baretu, a teraz wracając do spraw 
poważnych: obie przywołane w 
tekście audycje telewizyjne zre-
alizowane przez profesjonalistów 
pokazują, na czym polega dzien-
nikarska misja- na ocenianiu po-
czynań władzy, która nie wyko-
nuje bądź źle wykonuje obowiąz-
ki, jakie nakładają na nią usta-
wy, i za wykonanie których bie-
rze publiczną kasę. I taką misję 
realizuje także już 25 lat DN i re-
alizować będzie i żadne kwilenie 
miejscowej kliki pilnującej jedy-
nie swego koryta  w niczym tej 
determinacji nie zmieni.    

sm      

Mieszkana pani Marta

Zalane podwórko na Pileckiego

Czermnica mieszkańcy wsi w trakcie nagrywania programu

Po opadach ta droga staje się nieprzejezdna

Radny  Michał Krata przypomniał, że burmistrz nie realizuje budżetu także w punk-
cie dotyczącym drogi w Czermnicy

Pani Iwona Fedak opowiada o trudnościach, jakich doświadczają mieszkańcy z po-
wodu braku drogi
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FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem  

poszukujemy pracowników na stanowisko :

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
Miejsce wykonywanej pracy : Nowogard 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenia min. średniego
- znajomości obsługi urządzeń biurowych 
- obsługa komputera (pakiet MS Office)
- komunikatywności
- zdolności organizacyjnych pracy własnej 
- wysokiej kultury osobistej
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- mile widziana znajomość podstaw kosztorysowania oraz 
   programów branżowych Autocad oraz NORMA
OFERUJEMY :
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników na stanowisko :
PRACOWNIK  

OGÓLNOBUDOWLANY 
(prace wykończeniowe, elewacje,  

prace dekarskie, elektryczne)
Miejsce wykonywanej pracy:  Zachodniopomorskie  

z możliwością pracy za granicą 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
OFERUJEMY :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 
- 2017.  W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy uczniów ze szkół w Długołęce i Orze-
chowie. Teraz czas na kolejnych prymusów, tym razem ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
W przyszłym numerze opublikujemy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie i Wierzbięcinie, a następnie rozpoczniemy prezentację uczniów z gimnazjów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie w roku szkolnym 2016/2017 brali aktywny 
udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym, kilkoro z nich osiągnęło bardzo dobre wyniki w 
nauce. 

Najlepsze uczennice w szkole 
osiągnęły średnią ocen 5.09 – są 
to Kinga Lewandowska i Magda-
lena Skowrońska z klasy V. Obie 
uczennice bardzo angażowały się 
w życie klasy i szkoły oraz wzię-
ły udział w wielu konkursach. 
Dziewczynki wykazały się w kon-
kursach sportowych zajmując I 
miejsce w Mistrzostwach Gmi-

ny w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt, I miejsce w Mi-
strzostwach Gminy w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt, II miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w Druży-
nowym Tenisie Stołowym Dziew-
cząt. Kinga Lewandowska  dodat-
kowo zajęła II miejsce w gmin-
nym konkursie plastycznym „No-
wogard w moich oczach”, III miej-
sce drużynowo w miejsko-gmin-

nym konkursie  „Parki Narodowe 
Polski”. Magdalena Skowrońska 
uzyskała natomiast wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym dla dzieci „ 25 lat PSP 
– Profesjonalni, Sprawni, Pomoc-
ni” oraz wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Plastyczno-Matema-
tycznym „Niezwykłe koła i okrę-
gi”. 

Bardzo dobrymi wynikami w 
nauce może poszczycić się uczeń 
klasy VI - Kacper Skowroński 
ze średnią ocen 5.0. Kacper bar-

dzo angażował się w życie klasy i 
szkoły, jest Przewodniczącym Sa-
morządu Uczniowskiego, prowa-
dził apele szkolne, wziął udział 
w wielu konkursach. Do najważ-
niejszych osiągnięć ucznia należą: 
I miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny w Siatkówce Chłopców, I miej-
sce w Mistrzostwach Powiatu w 
Siatkówce chłopców i II miejsce w 
Gminnym Konkursie Literackim 
„I ja mogę pomagać”. 

Uczennica klasy VI - Dagmara 
Molka osiągnęła średnią ocen 4,9. 
Dagmara brała aktywny udział 
w pracach Samorządu Uczniow-
skiego oraz aktywnie uczestniczy-
ła w życiu klasy i szkoły. Dagma-
ra Molka wraz z Kacprem Skow-
rońskim zajęli III miejsce w kon-
kursie pt. „Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości na weso-
ło” zorganizowanym przez Szko-
łę Podstawową w Osinie. 

W klasie IV najlepszą uczenni-
cą została Maja Bortnik ze śred-
nią ocen 4,81. Uczennica brała ak-
tywny udział w życiu klasy i szko-
ły, ponadto zajęła I miejsce w Mi-
strzostwach Gminy w Siatkówce 
Dziewcząt, zdobyła też III miej-
sce w konkursie „Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości na 
wesoło” zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Osinie.  

Kinga Lewandowska

Magdalena Skowrońska

Kacper Skowroński

Maja Bortnik

Dagmara Molka

Enea informuje 

Gdzie wyłączą
Enea Operator informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwa-
cyjno-modernizacyjnych urządzeń elektrycznych w dniu 21 lipca, w godzinach 9:20-11:40 
nastąpi przerwa w dostawie energii na obszarze: ul. Boh. Warszawy 7, 7a, 6a, bcd, 103, za-
kład produkcji okien i Biedronka. Enea przeprasza za utrudnienia. 

Opr. MS



18-20.07.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Będziemy zbierać podpisy! 

Czas ratować nowogardzkie 
drzewa…
Przed miesiącem dotarła do nas informacja, że Zachodniopomorski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ma zamiar wyciąć wszystkie drzewa znajdujące się w obrębie miasta Nowogard, 
wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 106 łączącej Stargard z Kamieniem Pomorskim. 

 Na terenie miasta do wycin-
ki oznaczono łącznie około 450 
drzew, znajdujących się przy uli-
cach Poniatowskiego, 700-lecia, 
Bohaterów Warszawy, Placu Wol-
ności, Warszawskiej i Kościuszki. 
Zamiar jest o tyle zaskakujący, że 
większość z tych drzew nie stano-
wi zagrożenia ani dla ruchu dro-
gowego, ani dla mieszkańców, a 
wręcz przeciwnie są one niewąt-
pliwie pożyteczne pod wieloma 
względami. Chronią np. przed za-
nieczyszczeniami i hałasem do-
biegającym z drogi wojewódz-
kiej. Zapewniają także niezbędny 
w gorące letnie dni cień, zaś w zi-
mie chronią budynki przed wia-
trem. Posiadają one również wa-
lory estetyczne, co sprzyja space-
rom wzdłuż alei. W okresie świąt 
Bożego Narodzenia drzewa przy 
Placu Wolności służą do moco-
wania świątecznego oświetlenia. 
Są ważnym i atrakcyjnym elemen-
tem nowogardzkiego krajobrazu 

miejskiego. 
ZZDR czeka na zgodę burmi-

strza
Ujawniona przed miesiącem 

sprawa zbulwersowała mieszkań-
ców Nowogardu, wielu z nich wy-
powiedziało się także w sondzie 
ulicznej przygotowanej przez DN 
bardzo negatywnie oceniając po-
mysł wycinki drzew. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że jednocze-
śnie kontynuowana jest procedu-
ra uzyskania formalnego pozwo-
lenia na wycinkę. Jak udało się 
ustalić, Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg wojewódzkich w ra-
mach tej procedury wystąpił do 
burmistrza Nowogardu z prośbą o 
zgodę na usunięcie drzew. I  jeśli 
ten ją wyrazi drzewa zostaną wy-
cięte.  Mimo, że sprawa jest zna-
na od miesiąca to burmistrz nie 
zajął dotychczas jednoznacznego 
stanowiska w tej sprawie a nawet 
z notki zamieszczonej na stronie 
miasta można wnioskować, że nie 

będzie protestował i zaakceptu-
je wniosek administratora drogi, 
czyli ZZDW. Wobec tego koniecz-
nym i racjonalnym rozwiązaniem 
jest obywatelki protest i zbiórka 
podpisów pod petycją sprzeciwia-
jącą się wycince drzew w obrębie 
miasta. Zachęcam, zatem wszyst-
kich mieszkańców miasta do skła-
dania podpisów pod przygotowa-
ną przez nas petycją. A społeczni-
ków, partie polityczne i stowarzy-
szenia do czynnego włączenia się 
w tę akcję. To czy drzewa będą ro-
sły zależy także od naszej aktyw-
ności w tym temacie. 

Paweł Słomski
Partnerstwo i Rozwój

W tym numerze załączamy listę 
do podpisywania protestu w akcji 
przeciwko wycięciu drzew. Prosi-
my o dostarczanie podpisanych 
list (nie musi byc kompletna ) do 
red DN Zdaniem ZZDW te wszystkie drzewa  zagrażają bezpieczeństwu w ruchu  i należy 

je wyciąć

Autostrada przez las 

Rozebrali nielegalny murek
Trwa budowa drogi rowerowej przez teren „Sarniego Lasu”, będącej częścią tzw. ścieżki wokół jeziora, której to aktualny pomysł realizacyjny z racjonalno-
ścią, (czyli rozumnym działaniem) ma tyle wspólnego, co osławione „ścieżki zdrowia” ze zdrowiem.

Burmistrz mimo braku dyspo-
zycji budżetowej kontynuuje pra-
ce nad budową, ścieżki rowero-
wej wokół jeziora. Nie tylko nie 
przestrzega przy tym prawa bu-
dżetowego, ale także prawa ogól-
nego- rozpoczęta budowa okaza-
ła się „samowolką” i postawiony 
murek oporowy trzeba było roze-
brać, gdy łamanie prawa budowla-
nego wyszło na jaw (ciekawe, kto 
za to zapłaci i co na to RIO?). Wie-
lokrotnie pisaliśmy o stałym mar-
notrawieniu publicznego grosza 
wynikającego zarówno z poru-
szonego wyżej braku przestrzega-

nia prawa, ale także z braku sto-
sowania jakiejkolwiek racjonalnej 
hierarchii potrzeb. I tak - w zakre-
sie ścieżek rowerowych- to wszy-
scy wykonują w pierwszej kolej-
ności takie trakty, które mają zna-
czenie komunikacyjne i stanowią 
o bezpieczeństwie (np. u nas była-
by to ścieżka do Karska czy Dłu-
gołęki oraz Jarchlina). I na takie 
ścieżki są też pieniądze zewnętrz-
ne np. Goleniów otrzymał w tym 
roku od Marszałka aż 7 milionów 
złotych!  na dwie takie inwestycje. 
W przypadku Nowogardu oczy-
wiście nie tylko projekt „autostra-

da w lesie”, ale i inne inwestycje są 
na ogół planowane i realizowa-
ne w całości za pieniądze z, wyjąt-
kowo biednej w relacji do innych 
gmin, kasy gminnej.  Do tego na-
leży jeszcze dodać zupełnie chy-
bione rozwiązania szczegółowe w 
urządzaniu tego „raju na ziemi”.  
Nie oznacza to, że ścieżki wokół 
jeziora nie należy nigdy wykony-
wać. Mogłaby ona być realizowa-
na, ale:

w odpowiedniej kolejności in-
westycyjnej,

nie za tak duże pieniądze(nie 
ma takiej konieczności ani z po-
trzeby funkcjonalnej ani realiza-
torskiej),

jako dofinasowana także z ze-
wnętrznych środków,

wykonana w zupełnie innej 
technologii ze względu na rodzaj 
otoczenia bezpośredniego,

 o innym, uzasadnionym racjo-
nalnie, przebiegu,

Ale na takie działanie to trze-
ba realizatora z zupełnie innej, nie 
komuszej bajki.

sm

Zdjęcia  432 i 430 z foto szefa
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Z okazji Dnia Imienin oraz niedawno obchodzonych  
90-tych Urodzin

Pani Henryce Gaszewskiej 
Składamy Najserdeczniejsze życzenia

 Wszelkiego Dobra, Zdrowia, Pogody Ducha
Pamiętamy Pani życzliwość, dobroć  

i pomoc z jaką zawsze chętnie Pani spieszyła- Sto Lat!
Karolina, Magda z braćmi i rodzicami   

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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Święto kultury w Nowogardzie - fotorelacja 

21. „Lato z Muzami” za nami 
Dobiegł końca 21. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”, którego główne wydarzenia miały miejsce w miniony weekend. Plener ma-
larski, warsztaty artystyczne dla młodzieży, gwiazdy kina i ciekawi goście - Nowogard na chwilę stał się stolicą kultury w naszym regionie. Orga-
nizatorzy szacują, że przez festiwal przewinęło się około 10 tysięcy osób, tak mieszkańców Nowogardu, jak i przybyłych gości. To już jednak hi-
storia, a kolejny Festiwal za rok. Tymczasem pozostają fotograficzne wspomnienia. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzeń ostatniego weekendu. 

Krzysztof Spór-dyrektor artystyczny 
Festiwalu, znawca kina i krytyk filmo-
wy pochodzący z Nowogardu

Aneta Drążewska - dyrektor NDK, 
główna organizatora Festiwalu

Piotr Dumała, światowej sławy reżyser filmów animowanych, odbiera  nagrodę 
Laur Cisowy z rąk burmistrza Nowogardu i dyrektor NDK. Wcześniej w holu Domu 
Kultury odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt

Festiwal był okazją do spotkań, na zdjęciu Marian Szpilkowski, architekt i działacz 
społeczny oraz Jan Bąk- lokalny przedsiębiorca, właściciel hurtowni budowlanej..

Goście w oczekiwaniu na uroczyste otwarcie Festiwalu, które miało miejsce w miniony piątek

Artystyści biorący udział w plenerze malarskim, towarzyszącym festiwalowi "Lato z Muzami"..

Młodzież biorąca udział w warsztatach ARTeria, na zakończenie pokazała swoje talenty na scenie plenerowej
Warsztaty i projekcje dla najmłodszych dzieci już zakończone zdjęcia NDK
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Rozmowa z Andrzejem Sewerynem

„Wciąż staram się dostarczać widzom materiału do fascynacji”
Jednym z gości tegorocznego „Lata z Muzami” 2017 był Andrzej Seweryn, wybitny aktor, znany z ról w filmach „Ziemia Obiecana” Andrzeja Wajdy czy 
„Prymas” w reżyserii Teresy Kotlarczyk. Przez wiele lat A. Seweryn grał też we Francji, był trzecim cudzoziemcem w historii teatru francuskiego, który 
został zaangażowany do Comedie-Francaise, czyli jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie. Grał w wielu filmowych produkcjach zagranicz-
nych z takimi aktorami jak Gerard Depardieu, Jane Seymour, Peter Ustinov czy Christopher Lee.

Piotr Słomski: W czasie fe-
stiwalu wystąpił pan ze spek-
taklem „Rozmowy z Szekspi-
rem”. Zdaje się, że widzowie 
spodziewali się konwencjo-
nalnego występu, a tu nastąpił 
żywy dialog z widownią. Moż-
na powiedzieć, że było to spo-
tkanie z widzami...

Andrzej Seweryn: Rzeczy-
wiście, to chyba dobre określe-
nie tego spektaklu, tzn., że było 
to spotkanie. To przedstawienie 
ma długą historię, nie było ono z 
początku przedstawieniem dia-
logu bezpośredniego, w ten spo-
sób ukształtowało się jakiś czas 
temu. Inspirował mnie brytyj-
ski aktor Ian McKellen, którego 
przedstawienie widziałem bo-
dajże w roku 1987 w Glasgow, jak 
i jego rodak John Gielgud, któ-
rego z kolei przedstawienie pole-
gało na tym, że siedział w fotelu i 
mówił monologi Szekspira. Myśl 
o tym przedstawieniu powsta-
wała przez lata w trakcie moje-
go pobytu we Francji. Wiedzia-
łem, że w kiedyś wrócę do Polski 
i będę chciał prezentować stan 
mojego aktorstwa, stan mojej 
sztuki i uznałem, że musi to być 
po prostu spektakl. Niemniej nie 
mogłem przygotować spektaklu 
kilkuosobowego, żeby potem za-
grać w Polsce. Tak więc z moim 
przyjacielem, Piotrem Kamiń-
skim, który jest tłumaczem tek-
stów Szekspira, postanowili-
śmy zrobić swego rodzaju - Best 
of. Wybrane teksty, w sposób 
zróżnicowany prezentują twór-
czość Szekspira. Chętnie przed-
stawiam również sonety szek-
spirowskie. Szekspir towarzyszy 

mi od wczesnych lat mojej pra-
cy, już od czasów studiów. Wła-
śnie podczas studiów profesor 
Wyrzykowski zorganizował coś, 
co się nazywa „Sceny marzeń”, 
każdy z nas na I roku mógł wy-
brać sobie jakąś scenę, przygoto-
wać ją i zagrać. Więc ja wybra-
łem „Być albo nie być”. To było 
moje prawdziwe marzenie, któ-
re jednak się nie spełniło, ponie-
waż nigdy nie zagrałem Hamle-
ta. Być może właśnie stąd pra-
gnienie, aby ten monolog zna-
lazł się w tym przedstawieniu. I 
potem oczywiście w teatrze jak 
również w telewizji grałem Hen-
ryka V, po wielu latach zagrałem 
również Ryszarda III, Koriolana. 
W każdym razie Szekspir był mi 
bliski. Jest to wielki nauczyciel, 
mistrz, który uczy nas w grun-
cie rzeczy wszystkiego - aktor-
stwa, życia społecznego; jest fan-
tastycznym poetą. Jest taki tekst, 
który wypowiada chór w Hen-
ryku V, brzmi on następująco: 
„Wyobraźcie sobie, że jest chwi-
la szmerów tajemnych, kiedy 
przypływ mroku wypełnił świa-
ta przepastne naczynie.” Szek-
spir jest po prostu uniwersalny 
w czasie i przestrzeni. 

Przejdźmy teraz do innego 
mistrza, Andrzeja Wajdy. Kie-
dyś powiedział pan, że A. Waj-
da nauczył pana walki o każdą 
sekundę istnienia w odgrywa-
nej scenie

To dla mnie bardzo ważne, że 
przypomina pan tę moją wypo-
wiedź, która z kolei kojarzy mi 
się też z pracą z brytyjskim reży-
serem teatralnym Peterem Bro-
okiem nad „Mahabharatą”, dla-

tego, że Peter w gruncie rze-
czy formułował podobne my-
śli. Mówił o tym, że teatr jest ży-
ciem, ale ściśniętym taką presją, 
w związku z czym, czas w teatrze 
jest czasem nie z życia. W trak-
cie spektaklu dawałem przykład 
trzech posłańców, którzy przy-
noszą wieści Ryszardowi III, 
pierwszy wchodzi i mówi, że 
wojska wyruszają z Francji, po-
tem wchodzi następny i mówi, 
że wojska wylądowały w Anglii, 
a trzeci, że są one już pod Lon-
dynem. To jest taki doskona-
ły przykład tego ściśnięcia cza-
su i przestrzeni w teatrze. Zresz-
tą mówiłem również, że jest to 
efekt filmowy. Więc tak, zarów-
no Wajda jak i Brook tego mnie 
uczyli. To się stało dzisiaj natu-
ralne, nawet kiedy w cudzysło-
wie nic się nie dzieje na scenie, 
bo powiedzmy, że zatrzymuję 
się i nic nie mówię, to i tak ma 
to zawsze jakieś znaczenie, po-

nieważ chodzi o to, żeby zawsze 
się coś działo. Ale żeby nie tra-
cić tej sekundy, to nie oznacza, 
że trzeba cały czas mówić i cho-
dzić. To raczej polega na tym, 
żeby cały czas myśl była obecna, 
żeby umożliwić fascynację wi-
dza, bo bez tego nie ma teatru, 
gdyż widz się po prostu zaczyna 
nudzić. A ja muszę mu dostar-
czać ciągle materiału do fascy-
nacji. Może się to dziać na róż-
ny sposób. Jest to kwestia dźwię-
ku, słowa, pozycji ciała, światła, 
itd. W każdym razie, to co po-
wiedział Wajda, było dla mnie 
bardzo ważne, zresztą o tym też 
rozmawiałem z Andrzejem Żu-
ławskim...

... nota bene warto przypo-
mnieć, że u Żuławskiego za-
grał pan w słynnym filmie „Na 
srebrnym globie”, którego pro-
dukcję zatrzymała cenzura 
PRL...

Tak, zagrałem tam rolę Mar-

ka. Zresztą odnowioną wersję 
tego filmu widziałem w zeszłym 
roku na festiwalu w Gdyni. I ta 
wersja została pochwalona przez 
Andrzeja Jaroszewicza, auto-
ra zdjęć, jak również Andrzeja 
Korzyńskiego, który napisał do 
tego filmu muzykę. To jest fan-
tastyczny film. Jakiej „zbrodni” 
dokonano wówczas przerywając 
zdjęcia i paląc lub zakopując de-
koracje i kostiumy.

Na szczęście jego taśmy prze-
trwały

Ale niestety nie całego filmu, 
trzeba było je sztukować, itp. 
I nie został od razu pokazany. 
Jego premiera odbyła się dopie-
ro kilkanaście lat po produkcji.

W roku 1980 rozpoczęła 
się pana wieloletnia praca we 
Francji, gdzie został pan ak-
torem Comedie-Francaise. W 
jednym z wywiadów powie-
dział pan, że praca we Fran-
cji jeszcze bardziej 

Piotr Słomski przeprowadza wywiad z Andrzejem Sewerynem 
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uświadomiła panu in-
tegralność w pracy aktora, to 
znaczy, że odgrywa rolę nie tyl-
ko słowo, ale również ciało i 
emocje

To prawda. Miałem za sobą 
dobrą szkołę polską, warszaw-
ską. Byłem dobrze przygotowa-
ny do zawodu. To było ponad 
30 lat pobytu we Francji i pra-
cy w językach angielskim i fran-
cuskim. Czasami mam ochotę 
powiedzieć, żeby zajęli się tym 
okresem mojego życia ci, któ-
rzy mają możliwość przeanali-
zować moją pracę. Człowiek nie 
wszystkiego jest w pełni świado-
my. Gdybym się tym zajął i po-
równał jakiś mój film z okre-
su lat 70-tych, to mógłbym kon-

kretnie wskazać, że to było tak, 
a to inaczej. Myślę po prostu, 
że ten pobyt otworzył mnie na 
świat, na inne poetyki teatralne, 
artystyczne, filmowe, otworzył 
mnie na innych ludzi. Poznawa-
łem więc języki, inne kultury. Je-
stem w stanie funkcjonować nie 
tylko w świecie polskim. Mogę 
podzielić się moim doświadcze-
niem z młodymi ludźmi w Pol-
sce. Ale mnie nikt nie chce dzi-
siaj w pedagogice w naszym kra-
ju. W pewnym sensie domagam 
się tego, ponieważ uważam, że 
warto skorzystać z mojej oso-
by. W związku z tym, regular-
nie co roku w sierpniu organizu-
ję warsztaty aktorskie w Radzie-
jowicach. Od siedmiu lat jestem 

też dyrektorem teatru, przekazu-
ję moją wiedzę wtedy, kiedy się 
da. Próbuję kształtować moich 
przyjaciół aktorów w taki spo-
sób, który uważam za słuszny. 
Więcej nic się nie da zrobić.

Nawiążmy jeszcze do postaci 
historycznych, w które się pan 
wcielał, jedną z nich był kard. 
Stefan Wyszyński, prymas Pol-
ski, więziony przez komuni-
stów. Jakim wyzwaniem było 
dla pana wcielenie się w jego 
rolę?

Przede wszystkim pamiętam 
poczucie ogromnej odpowie-
dzialności. Zarówno reżyser i 
scenarzysta, operator, wreszcie 
ja wiedzieliśmy, że jest to pierw-
szy fabularny obraz prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, który bę-
dzie pokazany Polakom. Jednak 
to poczucie odpowiedzialno-
ści nie oznaczało wcale poczu-
cia ostrożności, tylko powagi, 
ponieważ dotykaliśmy pewne-
go sacrum, a przy sacrum trze-
ba być uważnym, taktownym. 
Ten film jest prawdziwy. Nie ma 
w nim żadnych kłamstw. Ob-
raz prymasa został stworzony 
na podstawie scenariusza i pra-
cy z reżyserem jak i dokumen-
tów, zdjęć, które oglądałem, fil-
mów, które widziałem, przeczy-
tanych przeze mnie listów. Uwa-
żam ten film za bardzo pozytyw-
ny i ważny. 

W życiu twórczym, tak jak w 
innych dziedzinach, ważny jest 

dialog międzypokoleniowy, ale 
kiedyś powiedział pan takie 
zdanie: „Nie często widzę po-
trzebę kontaktu z mistrzem w 
młodym pokoleniu, wydaje mi 
się, że ta kwestia już dla nich 
nie istnieje.”

Tak, powtarzam to wielokrot-
nie. Ale ostatnio jednak przeży-
łem bardzo poruszającą chwi-
lę. Przyszło do mnie dwoje ak-
torów i powiedziało, że jestem 
dla nich mistrzem. Okazało się 
więc, że się myliłem, że rzeczy-
wistość jak zwykle jest bardziej 
skomplikowana niż może nam 
się wydawać.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również serdecznie dziękuję i po-

zdrawiam wszystkich czytelników
Rozmawiał: Piotr Słomski

Ona wystąpiła na inaugurację „Lata z Muzami” 

Justyna Sawicka – nowogardzka gwiazda muzyczna        

  Co u Pani nowego i jakie wra-
żenia z nowogardzkiego koncer-
tu? - pytamy Justynę Sawicką, 
która swoim występem w piątek 
zainaugurowała część artystycz-
ną „Lata z Muzami”.  

  Od czasu naszej ostatniej roz-
mowy sporo się zmieniło, poczy-
niłam bardzo duży krok ku ko-
mercyjnej, ogólnopolskiej karie-

rze, wiele się dzieje, oczywiście nie 
mogę powiedzieć nic więcej… 

Co do piątkowego koncertu, to 
dziękuję za zaproszenie pani Ane-
cie Drążewskiej, był to najtrud-
niejszy koncert w moim życiu, 
bo nie ma nic bardziej stresujące-
go niż koncert, czy występ „u sie-
bie” w rodzinnym mieście, wy-
stęp „dla swoich” - to największe 

wyzwanie z jakim przyszło mi się 
zmierzyć. Nawet występ w MBTM 
nie był dla mnie tak stresujący. To 
najbardziej wymagająca publicz-
ność, a ja również ze swojej stro-
ny chciałam pokazać się jak naj-
lepiej potrafię. Po komentarzach 
na Fb - stwierdzam, że było jed-
nak całkiem fajnie. Dałam z siebie 
wszystko, publiczność, co prawda 
rozkręciła się dopiero pod koniec 
mojego występu, ale było mi bar-
dzo miło. Dziękuję za gorące przy-
jęcie mojego nowego zespołu i do-
brą zabawę, za bisy również dzię-
kuję, nie ma nic przyjemniejszego 
niż usłyszeć wołanie publiczno-

ści „bis», to niesamowite uczucie. 
Dało mi to ogromnego kopa na 
dalszą muzyczną drogę. Dzięku-
ję za liczne przybycie!  Bałam się, 
(nawet mi się to śniło), że oprócz 
mojej najbliższej rodziny nie bę-
dzie nikogo, ale to tylko dowód na 
to, jak ogromnie się stresowałam.

W moim zespole grają zna-
ni szczecińscy muzycy, to czte-
rech  wykształconych muzyków - 
profesjonalistów.

Aleksander Jastrząb - pianista 
i wielbiciel instrumentów klawi-
szowych, od 2001 czynnie współ-
pracujący z wieloma szczeciński-
mi projektami i muzykami. Ro-

bert Jarząbski - gitarzysta, kom-
pozytor, który w swojej karie-
rze grał m.in. w Quintecie Marka 
Kazany,  Wojtek Górecki -Absol-
went Katedry Edukacji Artystycz-
nej oraz Szczecińskiej Akademii 
Sztuki na wydziale Edukacji Mu-
zycznej. Ceniony gitarzysta baso-
wy i pasjonat wokalistyki i technik 
wokalnych. Marcin Panasiuk -ma 
na swoim koncie udział w wielu 
muzycznych projektach, bardzo 
skromny... 

Pozdrawiam Wszystkich 
Justyna Sawicka.

Opr. red.

Na koncert nowogardzkiej wokalistki przybyły tłumy mieszkańców. Fot. Michał Kufta

Justyna Sawicka w trakcie koncertu na scenie plenerowej obok NDK. Fot. Michał 
Kufta
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XI Maraton MTB Amatorów O Srebrny Krzyż Joanitów

Nowogardzianin na podium
W niedzielę (16 lipca), w malowniczej miejscowości Łagów, odbył się XI Maraton MTB Amatorów O Srebrny Krzyż Joanitów. W zawodach wziął udział je-
den reprezentant Nowogardu – Janusz Pietruszewski. Nasz kolarz zdołał wywalczyć 3. miejsce. 

Organizatorami wyścigu MTB 
byli Wójt Gminy Łagów – Czesław 
Kalbarczyk, Lubuskie Stowarzysze-
nie Cyklistów Świebodzin, Nadle-
śnictwo Świebodzin oraz Edward 
Gralec. Trasa wyścigu przebiega-
ła przy najwyższych wzniesieniach 
Ziemi Lubuskiej. Na krótkich dy-
stansach występowały zatem duże 
różnice poziomów. Uczestnicy mieli 
do pokonania strome zjazdy i pod-
jazdy oraz nierówności i wyboje. Z 
racji, że wyścig rozgrywał się w Ła-

gowskim Parku Krajobrazowym, na 
jego trasie nie było bufetu i zawod-
nicy zmuszeni byli we własnym za-
kresie zaopatrzyć się w odpowiednią 
ilość płynów. Do rywalizacji przy-
stąpiło sporo kolarzy z całej Polski, 
a pośród nich nie zabrakło repre-
zentanta Nowogardu – Janusza Pie-
truszewskiego. Zawodnik LKK No-
wogard  rywalizował na dystansie 
Mini, który liczył 32 km. Janusz Pie-
truszewski zakończył swój wyścig z 
czasem 01:11:58, który uplasował go 

na 3. miejscu. - Jest to bardzo pięk-
na miejscowość. Nie spodziewałem 
się, że spotkam się z takimi krajobra-
zami  i tak przyjemną, choć wyma-
gającą trasą. Zwieńczeniem zmagań 

było wręczenie nagród, które odbyło 
się w pięknym miejscowym Amfite-
atrze. Tym bardziej cieszę się z tego, 
że wywalczyłem miejsce na podium 
– relacjonuje swój start Janusz Pie-

truszewski. Gratulujemy kolarzo-
wi z Nowogardu kolejnego meda-
lu oraz życzymy następnych równie 
udanych startów. 

KR

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Wielki sukces Nikoli Wielowskiej
Za nami pierwsze wyścigi kolarskie przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – najważniejszych zawodów dla młodych kolarzy z 
naszego kraju. Ogromny sukces odniosła nowogardzianka – Nikola Wielowska, która w wyścigu ze startu wspólnego wywalczyła brązowy medal. 

W dniach 12-13 lipca, w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyły się szo-
sowe wyścigi w ramach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Była to 
już 23. edycja tych prestiżowych za-
wodów. Przypomnijmy, że wszyscy 
młodzi polscy sportowcy od początku 
sezonu zbierają punkty, które umoż-
liwiają im start w OOM. W Nowym 
Dworze Mazowieckim startowali w 
kolarstwie szosowym najlepsi z naj-

lepszych pośród Juniorek Młodszych 
oraz Juniorów Młodszych. Oprócz Ni-
koli Wielowskiej wystartował również 
podopieczny Ryszarda Posackiego – 
Robert Krause. Pierwszego dnia zma-
gań odbyła się jazda indywidualna na 
czas. Juniorki Młodsze przystąpiły do 
„czasówki” na dystansie 9,6 km. Mi-
strzynią Polski 2017 roku została Julia 
Kowalska z klubu KTK Kalisz, która 
uzyskała czas 14:56,17. Wicemistrzy-

nią została Nikola Seremak z klubu 
LUKS JF Duet Goleniów, natomiast 
brąz wywalczyła Agata Świątkowska 
z UKS Copernicus-SMS Toruń. Re-
prezentantka Nowogardu, startują-
ca w barwach LUKS JF Duet Gole-
niów – Nikola Wielowska, uzyska-
ła czas 15:28,33 i wywalczyła 7. miej-
sce. W tym wyścigu wystartowały 43. 
najlepsze Juniorki Młodsze z całej Pol-
ski. Z kolei kolejnego dnia, rywaliza-

cja toczyły się już ze startu wspólnego, 
na dystansie 72,8 km. Na ten dystans 
składały się dwie rundy, a panie poza 
kilometrami, miały do pokonania 
jeszcze fatalne warunki atmosferycz-
ne. Tego dnia nad Nowym Dworem 
Mazowieckim przeszła ulewa. Zawo-
dy zostały storpedowane przez rzęsi-
sty deszcz i porywisty wiatr. Organi-
zatorzy długo zmagali się z tym, aby 
należycie przygotować trasę wyścigu, 
tak by Juniorki Młodsze bezpiecznie 
mogły ze sobą rywalizować. Wyścig w 
końcu doszedł do skutku i zakończył 
się ogromnym sukcesem Nikoli Wie-
lowskiej i co za tym idzie, całego no-
wogardzkiego kolarstwa. Nikola po 
pięknej walce przez cały wyścig utrzy-
mywała się w czołówce i przekroczyła 
linię mety z czasem 02:09:28. Wynik 
ten pozwolił nowogardziance cieszyć 
się z brązowego medalu XXIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mi-
strzynią Polski została Małgorzata Dą-
browska z LKS Atom Boxmet Dzier-
żoniów, która uzyskała czas 02:09:26. 
Małgorzata Dąbrowska wygrała zale-
dwie o długość koła z klubową kole-
żanką Nikoli Wielowskiej – Nikolą Se-
remak, która cieszyła się ze srebrnego 
medalu. W wyścigu ze startu wspól-

nego pośród Juniorów Młodszych wy-
startował także Robert Krause. Pod-
opieczny Ryszarda Posackiego przez 
cały sezon skrupulatnie zbierał punk-
ty, co zaowocowało startem w tak pre-
stiżowych zawodach. Nowogardzia-
nin co prawda nie odegrał głównej 
roli, ale występ ten na pewno zaowo-
cuje w przyszłości. Juniorzy Młodsi 
mieli do przejechania 108,2 km. Ro-
bert Krause pokonał ten dystans z cza-
sem 02:54:56 i został sklasyfikowany 
na 79. miejscu. Mistrzem Polski został 
Konrad Kołodziejski z TKK Pacific 
Nestle Fitness uzyskując czas 02:53:12, 
czyli jedynie niespełna o dwie minu-
ty lepszy od podopiecznego Ryszarda 
Posackiego. Wicemistrzem został Mi-
łosz Potasznik z UKS Kożminianka 
Kożminek, natomiast brąz wywalczył 
Michał Gałka z UKS Copernicus-SMS 
Toruń. Dodajmy, że pośród Juniorów 
Młodszych wyścig ukończyło 109 ko-
larzy. To jednak nie musi być koniec 
nowogardzkich medali podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Nie-
bawem kolarze spotkają się na torze, 
gdzie Nikola Wielowska wielokrotnie 
udowadniała, że jest bardzo mocna. 

KR

Po malowniczej trasie Ziemi Lubuskiej pojechało kilkudziesięciu kolarzy z całej Polski

Janusz Pietruszewski na trasie maratonu MTB w Łagowie

Nikola Wielowska - z prawej, wywalczyła brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OGŁO SZE NIA drob ne

REKLAMA

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam tanio działkę 

budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 
197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy stadionie. 
695 400 600

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, I 
piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docieplo-
ne + garaż. 669 716  872

•	Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników 
z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie na działalność gospo-
darczą 100 m2, w Nowo-
gardzie, tel. 696 463 833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. 
Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 607 545 623 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. Tel. 607 545 
623 

•	Sprzedam 2 ha ziemi, 
Błotno. Tel. 503 790 084 

•	Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 663 695 260 

•	Wynajmę lub kupię garaż 
na ul. 5 marca. 500 508 
904 

•	Kupię mieszkanie nad je-
ziorem 50-60m2 I piętro. 
508 211 575 

•	Sprzedam działkę budow-
laną 1202m2 w Kościusz-
kach. Cena 47 900 zł. 534 
028 453 

•	Sprzedam działkę 1320 
m2 na ul. Wiejskiej w No-
wogardzie. 697 346 173 

•	Karsk działki budowlane 
14 arowe sprzedam. 666 
730 305

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 47m2 I pię-
tro w Nowogardzie. 697 
980 702 

•	Do wynajęcia kawalerka 
na Leśnej, umeblowana. 
508 070 311

•	Działki budowlane uzbro-
jone, Kościuszki fajna lo-
kalizacja. 691 180 848 

•	Sprzedam działkę 29a, 8 
km od Nowogardu, media 
koło działki. 669 517 975 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Każdego mercedesa, każ-
dą toyotę kupię zdecydo-
wanie. 736 777 245

•	Opel Corsa D rok pro-
dukcji 2010, 1,2 benzyna, 
przebieg 64000, bogate 
wyposażenie sprowadzo-
ny z Niemiec. 604 774 854 

•	Stare samochody, motocy-
kle motorowery, rowery. 
Literaturę kupię. 600 182 
682 

•	Sprzedam na części Pas-
sat Volkswagen B4, 1.9 
Td, silnik uszkodzony. 
605 576 908 

ROLNICTWO
•	Koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	Koszenie łąk , mulczowa-
nie, belowania siana-sło-
mę, zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowanie, 
presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

•	PROPOLIS LECZNICZY, 
miody leśne. Tel.503-58-
222

•	Sprzedam zboże pszeni-
ce, jęczmień. 91 39 18 307 

•	Sprzedam króliki. 792 883 
988

•	Sprzedam kury, kaczki i 
gęsi. 782 429 405 

•	Sprzedam ładowacz cy-
klop cena do uzgodnie-
nia. 784 602 925 

•	Sprzedam ciągnik Ursus 
330, dwie przyczepy 3,5 
tonowe nie wywrotki, jed-
ną przyczepę dwutonową 
wywrotkę. 606 576 417 

•	Sprzedam kombajn For-
shnit 514  Tel. 603 467  609 

•	Sprzedam zboże. 502 853 
573 

•	Sprzedam prosięta. 692 
222 840

•	Łąka Trzechel użyczę. 502 
853 573 

 USŁUGI
•	PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę remon-
towe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, 
opieka higieniczna. 796 
061 284 

•	Remonty. 508 920 135 
•	USŁUGI TRANSPORTO-

WE. 600 182 682 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzo-
ne oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umowę 
o pracę oraz pomocnika. 
785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUD-

NI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE ME-
BLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. 
WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PRO-
SZE SKŁADAC  W SKLE-
PIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. ARMII 
KRAJOWEJ 49 NOWO-
GARD.

•	Firma Vectra S.A zatrud-
ni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warun-
ki finansowe. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E 
w systemie 2/1 DE-SE-NL. 
Tel. 502 509 384 

•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 211 

•	Restauracja Przystań za-
trudni kierowcę do roz-
wożenia posiłków. Tel 91 
39 20 221 

•	Zatrudnię pracownika- 
usługi remontowo wykoń-
czeniowe. 697 329 453 

•	Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E praca na miejscu. 
783 678 674 

•	Kobietę do sprzątania i do 
ogródka ( z praktyką). 91 
39 20 120, 00491727890131 

•	Fryzjerkę przyjmę, super 
warunki finansowe, peł-
ne ubezpieczenie, płatny 
urlop. Tel. 607 687 676

•	Zatrudnię kierownika na 
fermę drobiu. 502 562 378 

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
ława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęszczar-
ka – 400 kg. 790 285 382

•	Sprzedam drewno komin-
kowe olchę. 730 744 751 

•	Sprzedam tarcicę budow-
laną modrzew, różniej gru-
bości, sezonowana 8 lat. 
668 298 084 

•	Sprzedam łóżko piętrowe. 
880 201 888 

•	Sprzedam kanapotapczan 
w bardzo dobrym stanie. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Sprzedam 
czarną

 porzeczkę
503 676 983 

Cena do uzgodnienia. 784 
188 148

•	Sprzedam sofe rozkłada-
ną Led nowoczesna ko-
lor jasno siwy boki czar-
ne. Z boków wysuwane 
dwie pufy do siedzenia, 
oparcie, 3 poduszki, pod-
świetlana w róznych kolo-
rach. Cena do uzgodnie-
nia. 507 198 447

•	Sprzedam łóżko rehabili-
tacyjne z pilotem. Tel. 697 
980 702 

•	Sprzedam kosiarkę trak-
tork ogrodowy. 507 045 404 

•	Sprzedam rower trzyko-
łowy. 607 726 615 

•	Sprzedam szafę prawie 
nowa, biała, trzydrzwio-
wa. Nie drogo. 665 541 960 
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REKLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

REKLAMA

7 goli i porażka Pomorzanina w pierwszym sparingu

Niemcy zagrali do końca
W sobotę (15 lipca), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina rozgrywali swój pierwszy mecz sparingowy. Rywalami byli goszczący w naszym 

mieście zawodnicy niemieckiego klubu Doberaner FC. Goście po zaciętym meczu wygrali w Nowogardzie 3:4. 

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 3:4 (0:1)
Gole: Kamil Lewandowski (62’), Przemysław Bartlewski (70’), Paweł Królik (75’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Michał Komenda, Paweł Królik, Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski, 
Maciej Grzejszczak, Michał Teodorczyk – Kacper Litwin, Przemysław Bartlewski; zmiany: Mateusz Toruński, Mariusz Dryjel. 

W pierwszym meczu sparingo-
wym Pomorzanina Nowogard za-
brakło w składzie Damiana Ko-
siora, o którym informowaliśmy, 
że powrócił do zespołu. Zamiast 
niego pozycję w obronie zajął Mi-
chał Komenda – który jest kolej-
nym wzmocnieniem Pomorza-

nina. Michał Komenda miał już 
wcześniej zasilić nowogardzki 
klub, jednak w minionym sezonie 
transfer ten nie doszedł do skut-
ku. Dziś już jest pewne, że piłkarz, 
o którym mowa występować bę-
dzie w barwach nowogardzkiego 
zespołu. Michał Komenda urodził 

się 9 kwietnia 1998 roku, ostat-
nio występował w Pionierze Żar-
nowo. Może z powodzeniem wy-
stępować na pozycji pomocnika, 
lub obrońcy, gdzie zagrał w sobot-
nim sparingu. Co prawda, swój 
debiut w Nowogardzie Michał 
Komenda niekoniecznie zapisze 
do udanych... To właśnie po fau-
lu tego piłkarza, w 26. minucie sę-
dzia wskazał na „wapno”, a zawod-
nik niemieckiego zespołu pewnie 
wykorzystał jedenastkę. Dobe-
raner objęło prowadzenie, a wy-
nikiem 0:1 zakończyła się pierw-
sza połowa. Pomorzanin równie 
źle rozpoczął drugą część spotka-
nia i ponownie antybohaterem był 
Michał Komenda. W 60. minucie 
po raz drugi obrońca Pomorzani-
na sfaulował rywala w polu kar-
nym i Niemcy wykonywali kolej-
ną jedenastkę. Zawodnik gości po 
raz drugi pokonał Kornela Pękalę 

i od tego momentu nowogardzia-
nie zabrali się do pracy. Najpierw 
w 62. minucie oskrzydlającą akcję 
przeprowadził Rafał Listkiewicz, 
który idealnie zacentrował do Ka-
mila Lewandowskiego. Napastnik 
Pomorzanina precyzyjnym strza-
łem głową zdobył bramkę kontak-
tową. W 70. minucie było już 2:2. 
Tym razem Przemysław Bartlew-
ski wykorzystał dośrodkowanie 
Macieja Dobrowolskiego i skie-
rował futbolówkę do bramki go-
ści. Pomorzanin nie zwalniał i po 
kilku minutach strzelił kolejnego 
gola. Po składnej akcji całego ze-
społu w dogodnej sytuacji znalazł 
się Paweł Królik, który wypro-
wadził swój zespół na prowadze-
nie. Niestety trener Zbigniew Gu-
mienny z różnych przyczyn miał 
do dyspozycji zdecydowanie krót-
szą ławkę rezerwowych, aniże-
li jego niemiecki odpowiednik. Z 

nowogardzian uszło powietrze, a 
piłkarze z Bad Doberan grali do 
końca. W 80. minucie po szybkiej 
kontrze Niemcy wyrównali na 3:3, 
z kolei w 87. minucie po ładnym 
prostopadłym podaniu, napast-
nik przyjezdnych znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z Kornelem Pę-
kalą i ustalił wynik meczu na 3:4. 
Obiecujący jest przede wszyst-
kim fakt, że podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego nie spuścili głów 
i odwrócili losy tego spotkania, 
strzelając 3 gole w niespełna kwa-
drans. Remis mógłby być sprawie-
dliwym wynikiem, ale nie zawsze 
piłka nożna bywa sprawiedliwa. 
Teraz przed Pomorzaninem ko-
lejny mecz sparingowy. Spotkanie 
odbędzie się w najbliższy piątek, 
a rywalami będą zawodnicy Orła 
Trzcińsko-Zdrój. Więcej na temat 
tego spotkania w najbliższym wy-
daniu DN. 

KR

Mchał Komenda po raz pierwszy zagrał w barwach Pomorzanina

Piłkarze z Niemiec przebywali w Nowogardzie od środy, a swój obóz zakończyli wygranym meczem z Pomorzaninem
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 2

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Potrącił policjanta i 
uciekł - grozi mu 10 lat

s. 8, 9

Gminna dotacja

s. 4

OGłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Smutne  
wnioski po ulewach

s. 5

Podsumował walkę 
z bezrobociem

agitka dla niekumatych

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l.
 9

1
 5

7
7

 2
0

0
7

gr
a�

k@
do

m
ju

dy
.p

lNAJTANIEJ w okolicy

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.30-16

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Ziółkowski z rekordem 
Polski na torze

zarządzanie kryzysowe zawiodło? 
Mieszkańcy liczą straty! 

 s. 6, 7

s. 3

są już wyniki matur

Żyj, nie licząc wcale lat, wciąż z rozkoszą patrz na świat! 
Siłę ducha, myśli, nóg niech jak dotąd daje Bóg! 

Zawsze zdrowa, z lekarstw kpij i rozkosznie zawsze śnij! 
Niechaj młodość w duszy wre, ogrzewając życie Twe!

 Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
90tych Urodzin

 Stanisławie
 Kwiatkowskiej 

składają: 
córki, zięciowie, wnuki i dziesięcioro prawnuków

Dziękujemy Mamo, za wszystko co nam dałaś. 
Nigdy nie spłacimy tak wielkiego długu 

KWADRAT MEBLE 
w Nowogardzie 

ul. Armii Krajowej 49
zatrudni na stałe
 mezczyzne do pracy 
fizycznej w sklepie.

wymagane
 prawo jazdy kat.B.
Cv prosimy skladac

 w sklepie.
Skontaktujemy się 

z wybranymi osobami.

Bociany  
w sąpolnicy 
zagrożone

25 lat istnienia 
parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego

Od kaplicy do 
sanktuarium
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nasza sonda
Zapytaliśmy przechodniów Nowogardu, czy zapoznali się 
już z atrakcjami kulturalno – wypoczynkowymi, jakie ofe-
ruje nasze miasto Nowogard? Jeżeli tak, to czy będą korzy-
stać z proponowanych ofert?

Pani Marta i Pani Klau-
dia z Lenką: Nie mieszkamy 
w Nowogardzie, więc nie je-
steśmy na bieżąco z ofertami, 
jakie kieruje do mieszkańców 
miasto. Przyjeżdżamy jednak 
tutaj dosyć często. Szczegóło-
wo jednak nie znamy oferowa-
nych atrakcji, dlatego jeszcze 
nie wiemy, czy będziemy z nich 
korzystać.

Pan Kamil: Jak na razie nie-
wiele wiem, co będzie działo się 
w Nowogardzie. Słyszałem tro-
chę na przykład o kinie na pla-
ży. Jak do tej pory jeszcze nie 
uczęszczałem w „Lecie z Muza-
mi”. Nie wiem, czy w tym roku 
skorzystam z oferty, ponieważ 
może mnie w tym czasie nie być 
w mieście.

Pani Bożena: Kiedy za-
czną się już atrakcje oferowane 
przez miasto, to ja będę już po 
urlopie, więc prawdopodobnie 
nie będę z nich korzystać. Jak 
na razie swój wolny czas spę-
dzam z wnukami. Możliwe, że 
jednak uda mi się pójść na ja-
kieś koncerty, bądź filmy, które 
odbędą się odbywały podczas 
„Lata z Muzami”.

Pani Agnieszka: Wiem, że 
w Nowogardzie będzie Festiwal 
„Lato z Muzami”. Z pewnością 
razem z córką będziemy cho-
dzić do kina na filmy dla dzie-
ci. Obejrzę też kilka seansów w 
plenerze. Nie wiem natomiast, 
jakie jeszcze atrakcje będą 
przez NDK oferowane oprócz 
występu kabareciarzy, na który 
miałam nie iść, ale pójdę wraz 
z mężem, bo on lubi takie występy.

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi
Leokadia Sobczyk: lat 91, zmarła 1.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 4.07.2017r., o godz. 14:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Wanda Truszyńska-Bil: lat 86, zmarła 3.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 5.07.2017r., o godz. 14:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

znaleziono 
tablice 
rejestracyjne 
Widoczne na zdjęciach ta-
blice, dostarczono do na-
szej redakcji. Właścicieli ta-
blic prosimy o ich odbiór w 
naszym biurze, przy ul Boh. 
Warszawy 7 a. 

Red. 

Potrącenie policjanta i strzelanina… 

Sprawca trafił do aresztu, grozi 
mu 10 lat 
Mężczyzna, który w nocy z 26 na 27 czerwca potrącił policjanta, przy ul. 3 Maja, trafił do 
aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia. 

O sprawie pisaliśmy w ubie-
głym tygodniu. Wówczas ani poli-
cja ani prokuratura, nie informo-
wała o szczegółach. Dziś wiadomo 
już więcej.  Przypomnijmy, że ak-
cja rozgrywa się w okolicy parkin-
gu przy ul. 3 Maja, obok stacji Or-
len. Mężczyzna (Maciej K. z No-
wogardu- inf. Prokuratura Okrę-
gowa w Szczecinie), został za-
trzymany, bo kierował samocho-
dem, mimo wydanego mu przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie za-
kazu prowadzenia pojazdów. Po-
licjanci postanowili odebrać auto 
kierowcy i wezwali na miejsce la-
wetę. W oczekiwaniu na jej przy-
jazd mężczyzna nagle odepchnął 
jednego z policjantów, po czym 
wsiadł do swojego BMW i ruszył 
w kierunku tego funkcjonariusza, 
który chcąc uniemożliwić zatrzy-
manemu ucieczkę stanął przed sa-
mochodem i oddał strzał ostrze-
gawczy w powietrze. Kierowca 
jednak nic z tego ostrzeżenia so-
bie nie zrobił i potrącił policjan-

ta, po czym zbiegł. Funkcjona-
riusz z ogólnymi potłuczeniami 
ciała trafił na kilka dni do nowo-
gardzkiego szpitala. Na szczęście 
nie odniósł poważnych obrażeń.

Maciej K. porzucił pojazd za 
Nowogardem, a sam zapadł się 
pod ziemię. Wczoraj rzecznik pra-
sowa prokuratury poinformowa-
ła, że mężczyzna został już zatrzy-

many przez policję, choć śledczy 
nie podają daty jego schwytania.  

Mężczyzna usłyszał zarzut na-
paści na funkcjonariusza poli-
cji, za co grozi mu nawet do 10 lat 
więzienia. Na rozprawę przed są-
dem Maciej K. będzie oczekiwał w 
areszcie, gdzie trafił na 3 miesiące. 

MS

To na tym parkingu miały paść strzały, kiedy Maciej K. zaczął uciekać policji

KNAGA informuje: Regaty w sobotę
Zapowiadane na ubiegłą sobotę, pierwsze w tym sezonie regaty na jeziorze nowogardzkim 
się nie odbyły. Powód? Niekorzystne warunki pogodowe, jakie panowały u nas przez cały 
weekend. Nowy termin regat wyznaczono na najbliższą sobotę, 8 lipca. 

Jak już informowaliśmy, w 
regatach o Puchar Prezesa 
PUWiS wezmą udział dzie-
ci uczęszczające na zajęcia do 
Klubu Żeglarskiego „KNA-
GA”, a także młodzi żeglarze 
ze Szczecina. Sama impreza 

zapowiada się dość ciekawie - 
na naszym jeziorze jednocze-
śnie będzie się ścigać około 20 
małych jachtów.  

Regaty mają się rozpocząć o 
godz. 12:00, tradycyjnie przy 
przystani żeglarskiej, obok 

klub „KNAGA”.  
Organizatorzy, zapraszają 

do kibicowania młodym że-
glarzom, i do wspólnego spę-
dzenie czasu. 

MS
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OGłOszenie

są już wyniki matur

U nas dobra zdawalność
W piątek, 30 czerwca, maturzyści z całego kraju mogli odebrać swoje świadectwa matural-
ne. Jak wiadomo, w naszym województwie matury nie poszły najlepiej. Sprawdziliśmy, jak 
to wygląda w Nowogardzie.  

II LO
II Liceum Ogólnokształcące 

ukończyło 84 uczniów i wszyscy 
przystąpili do matury. 80  zda-
ło egzamin maturalny, 4 ma po-
prawkę w sierpniu z matematyki. 
Zdawalność matur w II LO wy-
niosła 95%, w województwie za-
chodniopomorskim  79%.

Średnie wyniki w II Liceum 
przewyższyły średnie krajowe i 
województwa zachodniopomor-
skiego. 

I LO
- W tym roku wyniki matural-

ne są lepsze niż w zeszłym roku 
- komentuje Karina Surma, dyr. 
I LO - Nie liczyliśmy jeszcze da-
nych statystycznych, jednak pod-
czas pierwszej oceny wyników 
mogę stwierdzić, że na przykład 
z matematyki mamy około 90 
procentową zdawalność – doda-
je. Z 53 osób, które pisały egza-
min maturalny, jedynie dwóm 
nie udało się go zdać. Jest też 7 
osób, które w sierpniu będą pi-
sać egzamin poprawkowy. - Wy-
niki naszych uczniów mimo to są 
naprawdę zadowalające. Zarów-
no ja, jak i nauczyciele serdecznie 
im gratulujemy – kontynuuje dyr. 
K. Surma.

Zdawalność z matematyki w I 
LO wyniosła 92 %, z j. polskiego 
96 %, a z j. angielskiego 95,9 %.

Z 59 absolwentów podeszło 53, 
w tym 2 osoby nie zdały, a 7 osób 
w sierpniu czeka poprawka.

Udało nam się również poroz-
mawiać z kilkoma maturzystami 
z I LO o ich egzaminach. Ci, któ-
rych spotkaliśmy byli zadowole-
ni z matury, mimo, że przez pra-
wie dwa miesiące odczuwali nie-

pokój na myśl o wynikach z eg-
zaminu. Oto jak komentowali 
swoje wyniki:

Natalia: Egzamin maturalny 
zdałam i jestem szczęśliwa. Z ję-
zyka polskiego niestety nie wypa-
dłam najlepiej, mogłam mieć lep-
sze wyniki. Najbardziej jestem 
zadowolona z matematyki, której 
wyników najbardziej się obawia-
łam. Na chwilę obecną nie wybie-
ram się na studia, tylko do szkół-
ki policyjnej. Czekam teraz na 
termin testów sprawnościowych i 
psychologicznych.

Gabriela: Strasznie się streso-
wałam maturą, szczególnie języ-
kiem polskim, na którym temat 
zwyczajnie mi nie pasował. Ma-
tematyka wydawała mi się łatwa. 
Wszystkie wyniki, które otrzyma-
łam są powyżej moich oczekiwań 
i jestem z tego bardzo zadowolo-
na, choć nie ukrywam, że z języ-
ka polskiego mogło być więcej. Co 
zaś się tyczy studiów, będę starała 
się dostać na Pedagogikę w Szcze-
cinie. 

Wojciech: Egzamin matural-
ny zdałem i jestem z niego za-
dowolony. Najbardziej z mate-
matyki, gdzie otrzymałem 90 
procent. Matura nie była dla 
mnie szczególnie stresująca. Ta-
kie wyniki, jakie mam, są wy-
starczające dla mnie i nic bym 
nie poprawiał. Teraz jestem już 
po testach sprawnościowych i 
psychotestach, czekam tylko na 
rozmowę kwalifikacyjną w poli-
cji. Na studia też pójdę, jednak 
nie teraz. 

ZSP- dyrektor odmawia 
Wzorem lat ubiegłych zwró-

ciliśmy się również o przeka-
zanie informacji na temat zda-
walności wśród maturzystów 
z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych, tak, by móc zapre-
zentować pełen obraz. Niestety 
pani w sekretariacie poinfor-
mowała nas, że dyrektor szko-
ły, Jarosław Chudyk, wydał ust-
ny zakaz przekazania nam tych 
informacji. Komentować nie 
będziemy, bo nie bardzo rozu-
miemy, z jakiego powodu dy-
rektor podjął taką decyzję. Nie 
udało nam się też wczoraj do 
p. Dyrektora dodzwonić. Jeśli 
chodzi o dane dotyczące wy-
ników matur w ZSP, zwrócimy 
się po nie do organu prowa-
dzącego szkoły, czyli Starostwa 
Powiatowego i zaprezentujemy 
je w kolejnym wydaniu DN. 

DŚ

Hania z II LO odbierająca świadectwo maturalne z rąk dyrektora Leszka Beceli

Gabriela

Wojciech

Natalia

Wyczyn  
nowogardzkiego kolarza 

Ziółkowski 
rekordzistą Polski 
Wojciech Ziółkowski z Nowogardu, kolarz, którego trenu-
je Jan Zugaj ustanowił na torze w Pruszkowie nowy rekord 
Polski podczas jazdy godzinnej na torze. 

Udana próba bicia rekordu 
Polski w godzinnej jeździe na to-
rze miała miejsce w niedzielę w 
Pruszkowie, gdzie przez trzy dni 
odbywało się Grand Prix Pol-
ski.  Do pobicia był wynik An-
drzeja Bartkiewicza z 2014 roku, 
który przez godzinę jazdy poko-
nał 47,618 km. Próba miała różne 
odsłony, ale ostatecznie Ziółkow-
skiemu udało się utrzymać śred-
nią w granicach 50 km na godzi-

nę i w przewidzianym czasie 60 
minut przejechał dokładnie 49 
km 470 metrów istotnie zbliżając 
rekord Polski do rekordu świa-
ta, który wynosi 54 km 526 m. 
Ziółkowski nie był jedynym no-
wogardzkim szczęśliwcem tego 
dnia. Szkoleniowcem Wojciecha 
Ziółkowskiego jest bowiem Jan 
Zugaj. 

sm

Wojciech Ziółkowski w trakcie trennigu

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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Wpłynęły trzy oferty 

Cmentarz będzie miał nowego 
zarządcę 
Wszystko wskazuje na to, że już za kilkanaście dni cmentarz będzie miał nowego zarządcę. 
Będzie nim najprawdopodobniej firma Jerzego Furmańczyka, która złożyła najkorzystniej-
szą ofertę na to zadanie w ogłoszonym przez gminę przetargu. 

Oferty na zarządzanie i utrzy-
manie porządku na cmenta-
rzu komunalnym w Nowogar-
dzie otwarto w poniedziałek (3 
lipca), o godz. 9:15. Wpłynę-
ły trzy oferty od lokalnych pod-
miotów gospodarczych. Zgodnie 
z naszymi informacjami złożyli 
je: Zakład Usług Komunalnych, 
dotychczasowy zarządca miej-
skiej nekropolii, oraz Jerzy Fur-
mańczyk i jego syn Sebastian. I 
tak najwyższą cenę zaproponował 
ZUK - ponad 555 tys. zł. J. Fur-
mańczyk wycenił ofertę na 519 
tys. zł, a S. Furmańczyk na kwo-
tę 499 tys. zł. Mimo iż najniższą 

ofertę złożył S. Furmańczyk, naj-
prawdopodobniej to firma jego 
ojca wygra przetarg. Ma bowiem 
większe doświadczenie w reali-
zacji takich umów, co przewa-
ży w ilości punktów przyznawa-
nych przy ocenie ofert. Poza ceną, 
która stanowi 60% kryteriów oce-
ny, i wspomnianym doświadcze-
niem, brana pod uwagę będzie 
także ilość pracowników mają-
cych być zatrudnionych przy re-
alizacji zadania, oraz termin płat-
ności na fakturach, jakie nowy za-
rządca będzie za swoją pracę wy-
stawiał gminie.  Jednak w tych 
dwóch ostatnich kryteriach oferty 

wszystkich wykonawców od sie-
bie nie odbiegały. Na ostateczną 
decyzję gminy trzeba jednak po-
czekać, zanim komisja przetar-
gowa dokona analizy ofert pod 
względem formalnym i dokładnie 
policzy punktację według przyję-
tych kryteriów oceny. 

Umowa z dotychczasowym za-
rządcą cmentarza dobiega koń-
ca z dniem 15 lipca. Miasto prze-
znaczyło na sfinansowanie za-
dania 567 tys. zł, a więc wszyscy 
oferenci zmieścili się w tej kwo-
cie. Po przetargu pozostaną zatem 
oszczędności. 

MS

Otwarcia kopert z ofertami złożonymi do przetargu na zarządzanie miejskim cmentarzem dokonano w poniedziałek 3 lipca, o 
godz. 9:15. Procedurze przyglądali się J. i S. Furmanczykowie - pierwsi od prawej

Bociany w sąpolnicy zagrożone 

Poprawią gniazdo, 
jak skończy się okres 
ochronny 
Ostatnie burze i nawałnice uszkodziły gniazdo bocianie, 
znajdujące się na słupie energetycznym stojącym w cen-
trum wsi Sąpolnica. Gniazdo przechyliło się groźnie w jed-
ną stronę i w każdej chwili może spaść, a wraz z nim para 
znajdujących się tam piskląt.  

Gniazdo zostało przez ptaki za-
łożone na czynnym słupie ener-
getycznym, dlatego mieszkańcy 
po zauważeniu jego przechyłu na-
tychmiast poinformowali Zakład 
Energetyczny o zagrożeniu ży-
cia dopiero, co wyklutych piskląt i 
zwrócili się jednocześnie z prośbą 
o poprawienie podparcia gniazda 
przez służby energetyczne. Zgło-
szenie zostało przyjęte 1.07.2017. 
Ponieważ do wczoraj nikt się nie 
pojawił celem realizacji naprawy, 
jeden z mieszkańców Sąpolnicy 
zadzwonił do naszej gazety. Spraw-
dziliśmy, co ze zgłoszeniem u źró-
dła, czyli w ZE rejon Goleniów. 
Miłym głosem Pani konsultant-
ka potwierdziła nam, że zgłosze-
nie figuruje jako przyjęte, ale na-
prawa zostanie dokonana w póź-
niejszym terminie, ponieważ aktu-
alnie obowiązuje… okres ochron-
ny bocianów w związku z czasem 
ich lęgów. Na naszą wątpliwość, że 
okres ochronny jest po to, by chro-
nić dopiero co urodzone młode, a 
te są w zagrożeniu bezpośrednim 
życia – Pani nie potrafiła odpo-
wiedzieć odwołując się ponownie 
do wcześniej cytowanych przepi-

sów o ochronie ptaków ze wzglę-
du na czas lęgów.  Poinformowa-
liśmy w związku z powyższym o 
sprawie pana Marka Heisera z no-
wogardzkiej Ligi Ochrony Przy-
rody, do którego wcześniej żaden 
sygnał w temacie nie dotarł. Jesz-
cze wczoraj udał się On do Sąpol-
nicy, aby dokonać wizji lokalnej i 
ocenić stan zagrożenia. Po powro-
cie z miejsca Pan Marek nieco nas 
uspokoił, stwierdził bowiem, że w 
Jego ocenie gniazdo nie powin-
no spaść, opadły co prawda z jed-
nej strony jego podpory, ale całość, 
choć przechylona, to jednak się 
trzyma. Według p. Marka stan roz-
woju piskląt powoduje, że inter-
wencja w tym momencie jest nie-
co ryzykowna, są one bowiem na 
tyle duże, że spłoszone mogą pró-
bować uciekać, a ponieważ są jesz-
cze na tyle niedojrzałe, że nie po-
trafią latać, to mogłyby spaść na 
ziemię. - Potrzeba jeszcze około ty-
godnia – mówi DN, pan Heiser - 
aby ryzyko minęło, ponieważ wte-
dy będą potrafiły już utrzymać się 
same w powietrzu. Sprawę i gniaz-
do będziemy monitorować.

sm 

Wyraźnie przechylone bocianie gniazdo w Sąpolnicy zaniepokoiło mieszkań-
ców wsi

na szczęście bez ofiar i rannych 

Kolizja koło Żabowa 
Wczoraj, przed godziną 16:00, na drodze krajowej nr 6, przed Żabowem doszło do kolizji 
trzech aut. Przez kilkadziesiąt minut na drodze w obu kierunkach tworzyły się korki. 

Jak wynika z naszych informa-
cji, kolizji uległy trzy auta. Byli to 
najprawdopodobniej turyści po-
dróżujący w kierunku morza. W 
jednym z aut jechały dzieci. Na 

szczęście nikt nie ucierpiał w zda-
rzeniu. Policja nie informowała 
wczoraj o przyczynach kolizji. 

Przez około godzinę ruch na 
krajowej „szóstce”, na odcinku od 

zjazdu z obwodnicy do Żabowa, 
był utrudniony. Tworzyły się spo-
re korki. 

MS
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agitka dla niekumatych

Podsumował walkę z bezrobociem
Już 7 lat burmistrz Nowogardu samotnie, acz skutecznie zwalcza bezrobocie na terenie naszej Gminy – tak wynika z podsumowania, które opublikował w 
tych dniach nowogardzki Urząd Miejski. 

nieudany zakup źródłem konfliktu 

Kłótnia o nóżkę do roweru
Nieporozumienie i emocje spowodowały ciąg zdarzeń, których można było uniknąć. Po-
szło o nóżkę do roweru, którą zakupił pan Mirek, w jednym z nowogardzkich sklepów z czę-
ściami do jednośladów. Niby błaha sprawa, ale może się nawet skończyć w sądzie. 

Pan Mirek kupił w jednym z no-
wogardzkich sklepów nóżkę, ina-
czej stopkę do roweru. Ta okaza-
ła się nieodpowiednia, więc udał 
się do sklepu, aby ją wymienić. - 
Ta nóżka jest do nowszych modeli 
rowerów. Dla mojego jest ona zwy-
czajnie za słaba i brakuje jej jesz-
cze pewnych elementów. - opowia-
da p. Mirek. - Poszedłem więc do 
tego sklepu i chciałem ją oddać, 
albo wymienić na inną. Jednak 
pani ekspedientka nie chciała przy-
jąć towaru ani zwrócić za zakupio-
ny towar pieniędzy – kontynuuje. 
Jak twierdzi mężczyzna, pani ob-
sługująca w sklepie była niemiła 
i go obraziła. Towaru nie przyję-
ła, ani nie wymieniła na inny. Pan 
Mirek opuścił sklep z uczuciem 
rozżalenia.  

- Owszem, potwierdzam, że ten 
pan był i chciał zwrotu pieniędzy 
za nóżkę do roweru – mówi kobie-
ta, która sprzedała panu Mirkowi 
produkt – Nie oddałam pieniędzy 
ani nie wymieniłam, bo zwyczaj-
nie ten pan przyszedł tutaj i wła-

ściwie od progu zaczął na mnie 
krzyczeć. Prawie rzucił tę nóż-
kę na blat i powiedział: wczoraj 
to kupiłem tutaj, proszę mi oddać 
moje pieniądze. I wszystko zaczę-
ło się od mojego pytania: dlaczego? 
– dodaje. Kobieta, twierdząc, że 
klient nie zachowywał się kultu-
ralnie, odmówiła wymiany towa-
ru, proponując złożenie reklama-
cji. Mężczyzna natomiast rekla-
macji składać nie chciał, tylko od-
zyskać swoje pieniądze. - Nie zło-
żyłem reklamacji, bo produkt nie 
był wadliwy, tylko nieodpowiedni 
do typu mojego roweru. Chciałem 
odzyskać źle wydane pieniądze, do 
tego prawo jeszcze mam – opowia-
da mężczyzna. 

- Gdyby ten pan przyszedł i ze 
spokojem wytłumaczył, czego do-
kładnie chce, z pewnością byśmy 
się dogadali. A pan był zwyczaj-
nie nieuprzejmy – komentuje eks-
pedientka. 

Po awanturze, która wynikła 
pomiędzy ekspedientką a klien-
tem, zarówno kobieta, jak i męż-

czyzna zastanawiają się, czy nie 
podać drugiej osoby do Sądu o 
obrazę i zniesławienie. I tak to 
z wydawało się błahej wizyty w 
sklepie, zrobiła się afera… i to ra-
czej niekoperkowa.  

DŚ

Stopka(nóżka) o którą toczy sie spór 
pomiędzy sprzedawcą a klientem

Wykres nr 1
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Stopa bezrobocia w latach 2011 - 2017

Wykres nr 2

Wykres opublikowany na stronie miasta Nowogard

Podsumowanie 7 lat działań 
burmistrza w walce z bezrobo-
ciem na terenie naszej Gminy 
- taki tytuł nosi obszerny mate-
riał propagandowy umieszczony 
15 czerwca na stronie miasta. A o 
tym, że jest to materiał niemeryto-

ryczny, a polityczny świadczą opi-
sy poszczególnych „osiągnięć na 
froncie walki”.  Z powodu ich ob-
szerności pominiemy tutaj szcze-
gółową analizę poszczególnych 
zafałszowań i przekłamań „Pod-
sumowania…” Wskażemy tylko 
na niektóre wątki opracowania, 
w tym jeden przykład wystarcza-
jąco znamienny dla zastosowanej 
tutaj swoistej metody udowadnia-
nia sukcesu. Metoda ta generalnie 
jest dobrze znana wśród propa-

gandzistów, a polega na abstraho-
waniu od okoliczności zewnętrz-
nych mających decydujący wpływ 
na dynamikę opisywanych zjawisk 
i przypisywaniu tego wpływu zu-
pełnie innemu czynnikowi w tym 
wypadku „ręce burmistrza”.

 Wykres nr 1 opublikowany 
przez UM w Nowogardzie ma nie-
zbicie ilustrować tezę podsumo-
wania, że spadek bezrobocia na 
terenie Gminy Nowogard w la-
tach 2011-2017, to zasługa dzia-
łań jej burmistrza.  Na wykresie nr 
2 te same dane dotyczące Gminy 
Nowogard zestawione z danymi 
dotyczącymi innych gmin nasze-
go powiatu pokazują niezbicie, że 
spadek bezrobocia w latach 2011-
2017 jest zjawiskiem ogólno-po-

wiatowym (jak wiadomo z innych 
danych także ogólnopolskich), a 
więc przyczyny zjawiska leżą w in-
nym miejscu, a na dodatek w na-
szym powiecie, to Nowogard i tak 
ma najniższą dynamikę w tym za-
kresie.  Warto tutaj przypomnieć, 
że w przeciwieństwie do odpo-
wiedniego trendu ogólno-powia-
towego w Gminie Nowogard od-
notowujemy w latach niebywałe-
go „sukcesu Czapli” systematycz-

ny spadek liczby ludności.  Spa-
dek ten w całości wynikający z mi-
gracji, w tym zarobkowej (a nie z 
ujemnego przyrostu naturalnego) 
w znaczącym stopniu odpowiada, 
więc za zmniejszenie liczby bez-
robotnych w naszej Gminie.  Tym 
bardziej, że w liczbach bezwzględ-
nych spadek bezrobotnych wy-
niósł prawie tysiąc osób, czyli nie-
wiele mniej od spadku liczby bez-
robotnych w tym czasie.  Dlatego 
więc nie pokazano, jako ilustrację 
sukcesu burmistrza w walce z bez-
robociem wykresu porównawcze-
go ten, bowiem pokazuje prawdę 
a prawda do propagandy ma się 
tak jak białe do czarnego. Autorzy 
„Podsumowania …” zadbali o to, 
aby nie tylko wzbudzić wśród po-
tencjalnych odbiorców podziw dla 
osiągnięć w walce burmistrza z 

bezrobociem, ale także, aby gniew 
na tych, którzy mu w tym samot-
nym udręczeniu zamiast pomagać 
przeszkadzają. Świadczy o tym za-
kończenie raportu:   

Pomimo tego, burmistrz Robert 
Czapla aktywnie pracował, pracu-
je i będzie pracował na rzecz wal-
ki z bezrobociem, nawet, jeśli Rada 
Miejska i lokalna prasa będzie rzu-
cała mu kłody pod nogi.

Oczywiście ani słowa konkretu, 
gdzie np. te kłody leżą i jak wyglą-
dają. Ale przecież nie o konkret, 
jak i nie o prawdę tu chodzi - tu 
chodzi o propagandę a do jej lep-
szej skuteczności potrzebne jest 
szczucie na innych.  To razem daje 
mieszankę strawną tylko dla skraj-
nie już naiwnych.  

sm 
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zarządzanie kryzysowe zawiodło? Mieszkańcy liczą straty! 

Smutne wnioski po ulewach 
Potężne ulewy, które nawiedziły nas pod koniec ubiegłego tygodnia, spowodowały wiele szkód. Powalone drzewa, zalane piwnice i przydomowe ogród-
ki oraz przeciekające dachy. Z klęską walczyli głównie strażacy, którzy podjęli łącznie w tym czasie prawie 30 interwencji.  W wielu przypadkach poma-
gali im także zwykli obywatele, znajdujący się w obliczu realnego zagrożenia utraty swojego dobytku. Niestety, zdaniem wielu mieszkańców dotkniętych 
pogodową anomalią zawiodła jednak w tym czasie gmina, odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe. Stało się tak, chociaż odpowiednio wcześniej Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał odpowiednie ostrzeżenia. Czy w naszym mieście działają odpowiednie procedury, mające nas chronić przed 
tego typu sytuacjami?

Pierwsza burza z ulewnym 
deszczem przeszła w czwartek, 
29 czerwca, w późnych godzi-
nach popołudniowych. Kilka-
naście minut deszczu wystar-
czyło, aby miasto stanęło nie-
mal całe w wodzie, a ulice za-
mieniły się w rwące potoki. W 
kilku miejscach przewróciły się 
także drzewa. Przy ul. 700-le-
cia jedna z akacji spadła na za-
parkowany przy Polo-Markecie 
samochód. Na szczęście szko-
dy nie były duże, a we wnętrzu 
auta nikogo nie było. Podobnie 
było przy szkole podstawowej 
na Bema, gdzie potężna wierzba 
przewróciła się na jezdnię, spa-
dając kilka centymetrów od za-
parkowanych przy krawędzi uli-
cy samochodów. Pokazaliśmy to 
na zdjęciach, jeszcze w piątko-
wym wydaniu DN. Jednak oka-
zało się, że to była dopiero mała 
zapowiedź tego, co wydarzy się 
przez następną dobę. Deszcz 
padał nieprzerwanie. W piątek 
nad ranem przeszło prawdziwe 
oberwanie chmury. W redakcji 
DN od samego rana rozdzwo-
niły się telefony mieszkańców 
przerażonych sytuacją i czasem 
bezskutecznie wzywających po-
mocy. 

Najgorzej było na Pileckiego 
W najgorszej sytuacji znaleź-

li się mieszkańcy posesji nr 16 
przy ul. Rtm. W. Pileckiego. Wy-
lewająca się ze studzienek kana-
lizacyjnych i burzowych woda, 
zalała podwórko znajdujące się 
przy domu, zamieniając ten te-
ren błyskawicznie w średniej 
wielkości staw. Woda osiągnęła 
poziom przeszło półtora metra.  
Zalało budynki gospodarcze, 
ogródki oraz garaże. W jednym 
z nich znajdował się samochód. 
Sytuacja pogarszała się z godzi-

ny na godzinę, a woda przedar-
ła się do piwnicy budynku. Stra-
żacy interweniowali na miejscu 
kilka razy, ale padający wciąż 
deszcz uniemożliwiał podję-
cie skutecznego wypompowa-
nia wody. Akcję wznowiono 
wieczorem, gdy opady deszczu 
nieco ustały. W akcji poza jed-
nostką straży pożarnej z Nowo-
gardu, wzięła też udział ekipa z 
PUWiS. Wodę udało się jednak 
zebrać dopiero po sprowadze-
niu z Goleniowa pompy o dużej 
wydajności, która znajduje się 
na stanie Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej. W trakcie ak-
cji wyprowadzono także z gara-
żu zalane auto. Nad ranem ak-
cję kontynuowano, wypompo-
wując wodę z piwnicy. Działa-
nia te wznowiono także wczoraj 
(poniedziałek). Mieszkańcy już 
liczą straty, jakie ponieśli. Poza 
zalanym autem, zniszczeniu 
uległy przydomowe ogródki, 
zalane zostały także zapasy żyw-
ności w piwnicach, a co gorsza 
niektóre sprzęty, jak np. kosiar-
ki. Nie wiadomo też, czy wyso-
ka woda, w jakiej przez ok. dobę 
stał dom, nie naruszyła funda-
mentów. Mieszkańcy zapowia-
dają, że będą domagać się od 
gminy ocenienia tej sytuacji, a 
być może także odszkodowania 
za poniesione straty. Za pośred-
nictwem zarządcy wspólnoty 
(Furmańczyk), będą też próbo-
wali pozyskać pieniądze z polisy 
ubezpieczeniowej. Nie ukrywają 
jednak, że są zawiedzeni reakcją 
urzędników z UM w Nowogar-
dzie, którzy oprócz przekaza-
nia kilku pustych worków (bez 
piachu), nie podjęli praktycznie 
żadnych działań, by wesprzeć 
ich w tych trudnych chwilach i 
udzielić odpowiedniej pomocy. 

Za pośrednictwem DN dziękują 
natomiast za pomoc strażakom, 
a także pracownikom PUWiS. 

Zalało księgarnię, podtopi-
ło ulice 

Nie tylko mieszkańcy ul. 
Rtm. W. Pileckiego znaleźli się 
w trudnej sytuacji. Woda zalała 
m.in. księgarnię „Cymelia” przy 
ul. Warszawskiej, a jej właści-
cielka oszacowała wstępnie stra-
ty na ok. 5 tys. zł. Kwota ta do-
tyczy tylko towaru, który uległ 
zalaniu, nie licząc podmoknię-
tych mebli i regałów. Podtopie-
nia wystąpiły też w wielu bu-
dynkach prywatnych i wieloro-
dzinnych. Woda w piwnicach 
stoi m.in. w blokach na osiedlu 
Bema. Nieprzejezdnych też było 
wiele ulic. Taka sytuacja pano-
wała chociażby przy ul. Zielo-
nej, prowadzącej do prywatne-
go Przedszkola, która zamieni-
ła się w rzekę. Przy ul. Wartckiej 
za to, w jednym z domów za-
czął przeciekać dach, a spływa-
jąca woda zalała sufit jednego z 
mieszkań, które dopiero, co było 
wyremontowane. Lokal należy 
do gminy i jego mieszkańcy za-
mierzają właśnie tam teraz zgło-
sić się o usunięcie skutków zala-
nia.  Twierdzą bowiem, że już od 
dawna sygnalizowali, że poszy-
cie dachowe jest w złym stanie. 

Na wsiach też dramatycznie 
Chwilę grozy przeżyli również 

mieszkańcy wielu okolicznych 
wsi. W Strzelewie woda wylała 
się z rowu melioracyjnego i pod-

topiła kilka domów. Mieszkańcy 
przez kilka godzin nie mogli do-
prosić się pomocy, o którą zwra-
cali się do gminy za pośrednic-
twem sołtysa. Ostatecznie do-
piero ok. południa gmina za-
dysponowała do akcji jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Błotna. Strażacy częścio-
wo opanowali sytuację, ale póź-
niej mieszkańcy musieli na wła-
sną rękę chronić swoje posesje, 
bo jak wiadomo deszcz padał 
jeszcze do wieczora. Gdyby w 
porę dostarczono im worki z pa-
skiem, o co prosili od rana, sytu-
acja mogła być szybciej opano-
wana, a z pewnością nie stałaby 
się tak dramatyczna. Wiemy też, 
że podobna sytuacja miała miej-
sce w Konarzewie, gdzie woda 
wdarła się do piwnic jednego z 
domów wielorodzinnych, a po-
moc długo nie nadchodziła. 

Kilkadziesiąt interwencji 
straży pożarnej

Nie sposób w naszej relacji 
wymienić wszystkich zgłasza-
nych przez mieszkańców inter-
wencji. Otrzymaliśmy łącznie 
kilkanaście telefonów, z któ-
rych wyłaniał się niestety ob-
raz chaosu, za jaki niewątpli-
wie odpowiadała również gmi-
na, odpowiedzialna za wdroże-
nie w takich sytuacjach proce-
dury zarządzania kryzysowe-
go. Dla przykładu w Golenio-
wie, tamtejsze powiatowe cen-
trum zarządzania kryzysowe-
go, już przed południem poin-
formowało, że ma do wydania 
1  500 worków z piaskiem. Nie-
stety, jak nam wiadomo, nowo-
gardzki magistrat z tej pomocy 
nie chciał skorzystać, twierdząc, 
że ma wszystko pod kontrolą...

 Nie wszędzie też mogli do-

Najgorsza sytuacja panowała przy ul. Rtm. W. Pileckiego nr 16, gdzie poziom wody na podwórku i w piwnicy osiągnął ok. 1,5 
metra

Strażacy z OSP w Błotnie próbują uchronić domy w Strzelewie przed zalaniem, 
wykopując ujście dla wody, jaka zbiera się przy posesjach
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    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
� stabilne warunki zatrudnienia 
� wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Firma transportowa  
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych,  

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne  

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

jechać strażacy, którzy od 
czwartku do niedzieli, podję-
li łącznie 27 interwencji zwią-
zanych ze skutkami pogodowej 
anomalii. Mimo to, w tak trud-
nych warunkach, próbowa-
li ratować dobytek ludzi, usu-
wali z dróg powalone drzewa. 
Nierzadko pomagali im zwykli 
mieszkańcy.  

Warto wyciągnąć wnioski 
Na szczęście pogoda się już 

uspokoiła, i choć upałów nie 
zapowiadają, ulewne deszcze 
już nam raczej nie grożą. Po-
zostaje tylko mieć nadzieję, że 
gdyby w przyszłości podobna 
sytuacja się miała powtórzyć, 
odpowiednie służby zareagu-
ją bardziej skutecznie, niż mia-
ło to miejsce w zeszły weekend. 
Zdaniem mieszkańców, którzy 
do nas dzwonili, zabrakło bo-
wiem nie tylko odpowiednio 
szybkiej reakcji, głównie z ra-
tusza, ale też najwyraźniej ko-
ordynacji działań, jakie nale-
żało podjąć wspólnie ze Strażą 
Pożarną. Dla przykładu, gdyby 
jeszcze w czwartek wieczorem, 
po pierwszej ulewie, zabez-
pieczono workami z piaskiem 
podtopione już podwórko i po-
sesję przy ul. Rtm. W. Pileckie-
go, następnego dnia z pewno-
ścią wyglądałoby to zupełnie 
inaczej, i pewnie dzisiaj nie by-
łoby tylu strat. 

Woda okazała się bowiem 
zbyt groźnym żywiołem, 
zwłaszcza dla miasta, w któ-
rym od lat władza nie podej-
muje się inwestycji mających 
na celu zwiększenie przepusto-
wości sieci kanalizacyjnej i bu-
rzowej. Skutki tego, jak wia-
domo, nie tylko przy dużych 
deszczach, często możemy ob-
serwować chociażby nad na-
szym jeziorem. Tym razem w 
realnym zagrożeniu znaleź-
li się jednak ludzie i ich doby-
tek, a nie przyroda. Stało się 
tak, choć o załamaniu pogody 
informowały wcześniej, w ślad 
za ostrzeżeniem wydanym 
przez IMiGW media krajowe 
i regionalne. Jeśli to nie prze-
mówi do wyobraźni lokalnych 
władz, to o poważniejszy argu-
ment będzie raczej trudno. 

MS
Ulica Zielona, dojazd do posesji i przedszkola zamienił się w rzekę, droga była nie-
przejzdna

Zalany sufit w jednym z mieszkań przy ul. Wartckiej

Ucierpiała księgarnia przy ul. Warszawskiej. właścicielka oszacowała straty na ok. 
5 tys. zł

Zalana piwnica w jednym z budynków w Nowogardzie

„Kręci mnie bezpieczeństwo”

Akcja policja na plaży 
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie realizując 
założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zorgani-
zowanej pod patronatem Mariusza Błaszczaka – Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzili dzia-
łania informacyjno - edukacyjne  promujące bezpieczne za-
chowania nad wodą, jednocześnie przypominając o podsta-
wowych zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Na Plaży Miejskiej oraz w Klu-
bie Żeglarskim „Knaga” w No-
wogardzie, policjantki przeka-
zywały urlopowiczom korzysta-
jącym z kąpieli wodnych ulotki 
oraz naklejki informacyjne, któ-
re nakłaniają m.in. do korzysta-
nia ze strzeżonych kąpielisk, sto-
sowania się do obowiązujących 
na nich 

znaków oraz dostosowania ro-

dzaju aktywności do indywidu-
alnych możliwości i umiejętno-
ści.

Głównym celem akcji jest pro-
pagowanie właściwego zachowa-
nia na akwenach, w tym zasad 
bezpiecznej kąpieli, bezpieczne-
go żeglowania oraz uprawiania 
sportów wodnych, a w efekcie 
ograniczenie wypadków utonięć.

st. asp. Julita Filipczuk

OGłOszenie

OGłOszenie
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25 lat istnienia parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego

Od kaplicy do sanktuarium 
Sobotnie uroczystości 25-lecia parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego zgromadziły wielu uczestników. W trakcie uroczystości dokonano także poświęce-
nia nowego sztandaru parafii oraz tablicy, na której widnieje 129 nazwisk księży pomordowanych w trakcie rzezi wołyńskiej. Świętowano także 25-lecie 
posługi w parafii sióstr Opatrzności Bożej.

Uroczystość rozpoczęła Msza 
Święta. Koncelebrze przewodni-
czył i homilię wygłosił pasterz die-
cezji ks. arcybiskup Andrzej Dzięga 
metropolita szczecińsko-kamień-
ski. Wśród licznych gości obecni 
byli starosta goleniowski, Tomasz 
Kulinicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, Piotr 
Słomski, przewodniczący Rady Po-
wiatu, Kazimierz Ziemba, Jerzy 

Mużyło i Krzysztof Szczur - prezes 
i wiceprezes Stowarzyszenia Kre-
sy Wschodnie Dziedzictwo i Pa-
mięć ze Szczecina, Damian Simiń-
ski – prezes gminnego PSL, przed-
stawiciele lokalnego PiS, a zarazem 
radni gminni Marcin Nieradka i 
Bogusław Dziura, komendant no-
wogardzkiej Policji, podinsp. Mał-
gorzata Figura, siostry przełożo-
ne z Grodziska Mazowieckiego: s. 

Maria Kapraj- Wikaria  Generalna 
oraz Honorata Janowicz- Ekonom-
ka Generalna, lokalni przedsiębior-
cy, delegacje szkół i stowarzyszeń.  
Na początku liturgii przedstawiciel 
Rady Parafialnej przedstawił ob-
szerną historię parafii obejmują-
cej najważniejsze wydarzenia z mi-
nionego 25- lecia. Historię tę pu-
blikowaliśmy w piątkowym wyda-
niu DN. Ks. arcybiskup w swoim 
kazaniu podkreślił maryjny rys pa-
rafii, który wpisuje się w szczegól-
ne miejsce Maryi w teologii kato-
lickiej i w nauce zbawienia.  -Czyń-
cie wszystko, co Wam mój Syn każe 
- przywołał pasterz diecezji sło-
wa Maryi wypowiedziane w Kanie 
Galilejskiej - ten nakaz to nie tyl-
ko, według arcybiskupa, wskazanie, 
co my mamy czynić, ale to wskaza-
nie na tajemnicę wiary mówiącej, 
że to od Maryi się zaczynają kolej-
ne fazy historii zbawienia począw-
szy od jej niepokalanego poczęcia 
poprzez osobiste Fiat, poprzez sy-
gnał w Kanie rozpoczynający mi-

sję zbawczą jej Syna aż po trwanie 
pod Krzyżem-znakiem hańby i po 
przybycie do pustego grobu zna-
ku zwycięstwa nad śmiercią i szata-
nem. Dzisiaj Maryja nadal wyzna-
cza poszczególne etapy historii Ko-
ścioła, nadal jest stale z ludem swo-
jego Syna, konkludował metropoli-
ta, dlatego będąc przy Maryi jeste-
śmy Chrystusowi. Uroczystość so-
botnia miała jeszcze trzy dodatko-
we rysy. Poświęcono w jej trakcie 
pierwszy sztandar parafii. Obcho-
dzono także jubileusz 25 lecia po-
sługi w nowogardzkiej parafii sióstr 
Opatrzności Bożej-, dlatego przy-
bycie na uroczystości sióstr prze-
łożonych  z siedziby Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzi-
sku Mazowieckim oraz niektórych 
sióstr pełniących w latach ubie-
głych w Nowogardzie swoją posłu-
gę. Na zakończenie liturgii dokona-
no wyjątkowo przejmującego aktu- 
poświęcono tablicę, na której wid-
niej 129 nazwisk księży pomordo-
wanych w trakcie rzezi wołyńskiej. 

Ta tablica to kolejny element „ozda-
biania” sanktuarium Rafała Kali-
nowskiego swoistymi diamenta-
mi Korony Cierpienia naszego na-
rodu. To ten rys dokumentowania 
trwałymi znakami przywołującymi 
zdarzenia z naszej narodowo- kato-
lickiej martyrologii stanowi szcze-
gólny rys sanktuarium Rafała Kali-
nowskiego. Dzisiejsze sanktuarium, 
rozpoczęło się od blaszanej kaplicy 
ustawionej w szczerym polu 25 lat 
temu, potem było budowane wy-
trwale przez parafian z księdzem 
proboszczem Kazimierzem Łukja-
niukiem na czele, ale w istocie zro-
dzone zostało wiarą i czynami po-
koleń wiernych Polaków, świado-
mie przyjmujących swoje powoła-
nie tak, jak Maryja zrodziła Zba-
wiciela świadomie przyjmując swo-
je wybranie ogłoszone jej przez 
Archanioła Gabriela, a które tak-
że przypomniał w sobotę ks. Me-
tropolita - Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech mi się stanie według Sło-
wa Twego.                                     sm

Poczty Sztandarowe w czasie uroczystości
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Przedstawiciele samorządu od lewej K Ziemba, T. Kulinicz i P. Słomski oraz D. Simiński,  prezes gminnego koła PSL 
ks. proboszcz K. Łukjaniuk oddaje cześć nowo poświęconemu sztandarowi parafii

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk został odznaczony Złotą Odznaką Honoro-
wą za Zasługi dla Związku Sybiraków

Tablica z nazwiskami kapłanów pomordowanych na Krasech w latach 1939-1947

Metropolita A. Dzięga święci tablicę upamiętniającą kapłanów pomordowanych 
na Wołyniu i Kresach

Parafianie w trakcie modlitwy

W jubileuszowej Mszy świętej wzięli udział kapłani z terenu całego dekanatu Nowogard i nie tylko

Dzieci składają kwiaty w darze Biskupowi

OGłOszenie
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Puchar Polski w kolarstwie torowym

Nikola Wielowska nokautuje w Szczecinie
W dniach 25-26 czerwca na torze kolarskim w Szczecinie został rozegrany Puchar Polski w kolarstwie torowym. W swojej kategorii wiekowej rywaliza-
cję zdominowała Nikola Wielowska, która pokazała, że jest jedną z najlepszych Juniorek Młodszych w Polsce. O punkty walczyli również podopieczni Ry-
szarda Posackiego.

Nikola rządzi
Zawody rangi Pucharu Polski 

w kolarstwie torowym, które w 
dniach 25-26 czerwca odbywały 
się na szczecińskim betonowym to-
rze kolarskim, były zarazem ostat-
nią szansą dla wielu młodych ko-
larzy na wywalczenie przepustek 
do tegorocznych mistrzostw kraju. 
W sumie zaprezentowali się kola-
rze 27 klubów z całej Polski. Nie po 
raz pierwszy wielką klasę pokaza-
ła Nikola Wielowska, udowadnia-
jąc, że jest jedną z najlepszych Ju-
niorek Młodszych w Polsce. Pierw-
szego dnia zmagań, Nikola naj-
pierw rywalizowała w konkuren-
cji omnium, na którą składały się 
4 wyścigi: scratch, tempowy, elimi-
nacyjny oraz punktowy. W wyścigu 
scratch Nikola Wielowska wywal-
czyła 38 punktów i zajęła 2. miejsce. 
W wyścigu eliminacyjnym nasza 
reprezentantka, jeżdżąca w tych za-
wodach w barwach LUKS JF Duet 
Goleniów, wywalczyła 40 punk-
tów, zajmując 1. miejsce. Podobnie 
było w wyścigu punktowym, roz-
grywanym na dystansie 30 okrą-
żeń po 400 metrów, czyli łącznie 12 
km. Przy średniej prędkości 38,81 
km/h Nikola wywalczyła 22 punk-
ty, zajmując 1. pozycję. Swoje zma-

gania tego dnia zawodniczka z No-
wogardu zakończyła wyścigiem 
tempowym. Tym razem Niko-
la zajęła 2. miejsce zdobywając 38 
punktów. Podsumowując pierwszy 
dzień, Nikola Wielowska w kon-
kurencji omnium po czterech wy-
ścigach zgromadziła 138 punktów 
zajmując 1. miejsce, przed klubo-
wą koleżanką Nikolą Seremak oraz 
Zuzanną Olejniczak z KKS Gostyń. 
Drugiego dnia Pucharu Polski, Ju-
niorki Młodsze najpierw rywalizo-
wały w konkurencji keirin. W tym 
przypadku w klasyfikacji końcowej 
reprezentantka Nowogardu stanęła 
na drugim stopniu podium, prze-
grywając tylko z Nikolą Seremak. 
Podium uzupełniła Zuzanna Olej-
niczak. Następnie został rozegrany 
sprint drużynowy kobiet, a w nim 
dwie najlepsze zawodniczki Pucha-
ru Polski – Nikola Wielowska i Ni-
kola Seremak z LUKS JF Duet Go-
leniów. Dziewczęta dały istny popis 
siły i z dużą jak na torową rywaliza-
cje przewagą - bo aż ponad jednej 
sekundy - sięgnęły po złote meda-
le. Srebro wywalczyły zawodnicz-
ki UKS Copernicus/SMS Toruń, 
natomiast brąz reprezentantki KS 
Społem Ulisses Central Łódź. To 
jednak nie był koniec popisów Ni-

koli Wielowskiej. Była zawodnicz-
ka Chrabąszczy Nowogard w swo-
im ostatnim starcie, rywalizowała 
w sprincie. W tym przypadku tak-
że Nikola nie miała sobie równych, 
wygrywając przed klubową kole-
żanką N. Seremak oraz Zuzanną 
Olejniczak z KKS Gostyń. Podsu-
mowując: pierwszego dnia Nikola 
Wielowska zwyciężyła w Omnium, 
na które składały się cztery wyści-
gi (w nich dwa razy pierwsza i dwa 
razy druga). Następnego dnia Ni-
kola wywalczyła dwa złote i jeden 
srebrny medal. 

Startowali Chrabąszcze
Podczas Pucharu Polski na 

szczecińskim torze nie zabrakło 
także podopiecznych Ryszarda Po-
sackiego. Pierwszego dnia w grupie 
B Juniorów Młodszych, Norbert 
Krause i Kamil Majcher rywalizo-
wali w omnium. W wyścigu scratch 
Norbert Krause uplasował się na 8. 
pozycji zdobywając 18 punktów. Z 
kolei Kamil Majcher zajął 9. miej-
sce z liczbą 12 punktów. W wyści-
gu eliminacyjnym nowogardzianie 
ponownie ze sobą sąsiadowali w 
klasyfikacji. Norbert Krause upla-
sował się na 14. miejscu z liczbą 14 
punktów, a Kamil Majcher zajął 15. 
miejsce z 12 punktami. W wyścigu 

punktowym kolarze Chrabąszczy 
Nowogard nie zdołali wywalczyć 
punktów, a rywalizacje zakończy-
li na pozycjach poza pierwszą dzie-
siątką – Norbert Krause zajął 12. 
miejsce, a Kamil Majcher 15. po-
zycję. W wyścigu tempowym po-
nownie wyżej sklasyfikowany zo-
stał Norbert Krause, który wywal-
czył 14 punktów i zajął 14. miej-
sce, z kolei Kamil Majcher z liczbą 
8 punktów został sklasyfikowany 
na 17. pozycji. W sumie w klasyfi-

kacji Omnium Norbert Krause za-
jął 15. miejsce z sumą 46 punktów, 
natomiast Kamil Majcher uplaso-
wał się na 17. miejscu z 32 punkta-
mi. Drugiego dnia Juniorzy Młodsi 
z Nowogardu wystartowali jedynie 
w wyścigu na 2 km na dochodze-
nie. Norbert Krause zakończył ry-
walizację z czasem 02:52,928 i za-
jął 31. miejsce, z kolei Kamil Maj-
cher z czasem 02:53,426 uplaso-
wał się na 32. miejscu. 

KR

Turniej sommer Fest w Bad Doberan

Pomorzanin ze srebrem!
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, młodzicy Pomorzanina Nowogard rywalizowali w turnieju piłkarskim organizowanym przez naszych za-
chodnich sąsiadów. Zazwyczaj nowogardzkie drużyny nie odnosiły znaczących sukcesów w Bad Doberan, aż do teraz... Młodzicy prowadzeni przez Ro-
berto Mendesa wywalczyli srebrne medale, a Maciej Płachecki znalazł się w składzie najlepszych piłkarzy turnieju. 

Był to kolejny wyjazd zespo-
łu Pomorzanina Nowogard do 
zaprzyjaźnionej drużyny Bad 
Doberan. Tym razem w tur-
nieju Sommer Fest w mieście 
Bad Doberan zaprezentowały 
się dwa zespoły Pomorzanina 

z roczników 2005 i 2006, które 
były prowadzone przez Rober-
to Mendesa. Chłopcom w wy-
jeździe towarzyszył m.in. Se-
bastian Labocha, który pełnił 
rolę tłumacza. Obydwa zespo-
ły rywalizowały w swoich kate-

goriach z 15 niemieckimi dru-
żynami. Starsi chłopcy, czyli z 
rocznika 2005 zajęli 14. miej-
sce, jednak ich młodsi kole-
dzy z rocznika 2006 pokazali 
dużą klasę i wywalczyli srebr-
ne medale. To wielki sukces, a 
podopieczni Roberto Mende-
sa udowodnili, że młodzi piłka-
rze z Polski są w stanie wygry-
wać ze swoimi niemieckimi ró-
wieśnikami. Nie obyło się rów-
nież bez indywidualnych wy-
różnień. Organizatorzy turnie-
ju w obydwu kategoriach ty-
powali najlepszą szóstkę całe-
go turnieju. W składzie Dre-
am Team rocznika 2006 znalazł 
się piłkarz Pomorzanina – Ma-
ciej Płachecki. Prezes Pomorza-
nina Nowogard nie krył radości 
z wyniku, jaki osiągnęli mło-
dzi nowogardzianie. Ponadto 
Marcin Skórniewski podzięko-
wał wszystkim, dzięki którym 

ten wyjazd doszedł do skutku. -  
Bardzo dziękujemy Andreasowi 
Jahncke i całej rodzinie Dobera-
ner FC. Dziękujemy również ro-
dzicom, którzy wybrali się do 
Niemiec oraz naszym partnerom 
- firmie PUWiS oraz Okręgowe-

mu Związkowi Zwierząt Futer-
kowych – mówił Marcin Skór-
niewski. Gratulujemy młodym 
piłkarzom z Nowogardu oraz 
życzymy kolejnych sukcesów 
już w rozgrywkach ligowych. 

KR

Nikola Wielowska - w środku, na szczecińskim torze pokazała swoją siłę w ryaliza-
cji Juniorek Młodszych

Najlepsi piłkarze turnieju w kategorii roczników 2006. Trzeci z prawej - Maciej Płachecki

Srebrni medaliści w roczniku 2006 podczas turnieju w Bad Doberan
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Środy na Torze – Finał

Cztery medale Chrabąszczy
Wielkim sukcesem dla nowogardzkiego klubu kolarskiego „Chrabąszcze”, zakończył się tegoroczny cykl zawodów „Środy na Torze”. W minioną środę (28 
czerwca), rozegrana została V seria cyklu, będąca jednocześnie wielkim finałem. Podopieczni Ryszarda Posackiego w klasyfikacji generalnej wywalczyli 
w sumie cztery medale.

To był niezwykle udany cykl 
dla młodych kolarzy z Nowogar-
du. Podopieczni Ryszarda Posac-
kiego nawiązali do sukcesów in-
nych adeptów Chrabąszczy, pla-
sując się na podium całego cy-
klu zmagań na szczecińskim to-
rze kolarskim. Naszą relację z 
V serii będącej finałem zmagań 
rozpoczniemy od najmłodszych. 
W kategorii Żaczek rywalizowa-
ła Alicja Fecak. Kolarka z No-
wogardu do podium całego cy-
klu traciła sporo punktów, jed-
nak jej awans na „pudło” wciąż 
był możliwy. Nowogardzianka 
musiała jednak wygrać w fina-
łowej rywalizacji. W tym prze-
dziale wiekowym odbyła się tyl-
ko jedna konkurencja – 2 okrą-
żenia ze startu wspólnego. W fi-
nale punkty liczyły się podwój-
nie i to była szansa dla Alicji. 
Podopieczna Ryszarda Posackie-
go dała z siebie wszystko i osią-
gnęła swój cel, czyli zwyciężyła 
wyprzedzając kolarzy z Maszewa 

oraz Szczecina i sięgając po 20 
punktów, rzutem na taśmę awan-
sowała na najniższy stopień kla-
syfikacji generalnej. Wielkie bra-
wa dla młodziutkiej Alicji Fecak 
za ambitną walkę o swój brązo-
wy medal. W tej kategorii wie-
kowej w pięciu seriach starto-
wało 17 zawodników. W kate-
gorii Żak odbyły się dwa wyści-
gi – na 400 metrów ze startu za-
trzymanego oraz wyścig elimi-
nacyjny. W pierwszej konkuren-
cji Mateusz Krugły uzyskał czas 
39,78 i uplasował się na 7. miej-
scu. Z kolei Maciej Burjak zajął 
11. miejsce, a Maciej Kolasiński 
14. miejsce. W wyścigu elimina-
cyjnym ponownie pośród nowo-
gardzian najlepszy był Mateusz 
Krugły, który tym razem uplaso-
wał się na 6. pozycji. Maciej Bur-
jak oraz Maciej Kolasiński zaję-
li odpowiednio 10. i 13. miejsce. 
W klasyfikacji Generalnej kate-
gorii Żak najwyżej sklasyfiko-
wany Mateusz Krugły uplasował 

się na 7. miejscu z 35 punktami. 
Punktował również Filip Kowal-
ski, który wywalczył 4 oczka i zo-
stał sklasyfikowany na 16. pozy-
cji. Dodajmy, że w tym przedzia-
le wiekowym w sumie startowa-
ło w tej edycji 25 kolarzy. Fanta-
styczna walka w kontekście No-
wogardu rozegrała się w katego-
rii Młodzik. Tam Hubert Gry-
gowski oraz Jacek Fecak stoczy-
li heroiczny bój o złoty medal. 
Najpierw w wyścigu na 200 me-
trów ze startu lotnego z czasem 
12,91 zwyciężył Jacek Fecak. Hu-
bert Grygowski zajął 2. miej-
sce z czasem 13,71. W tej kate-
gorii startował również Norbert 
Strojny, który z wynikiem 14,34 
uplasował się na 5. pozycji. Dru-
gą konkurencją był wyścig elimi-
nacyjny. Hubert Grygowski za-
atakował złoty krążek, gdyż tym 
razem to on był górą, a Jacek Fe-
cak musiał zadowolić się 2. pozy-
cją. Norbert Strojny wywalczył 7 
punktów za zajęcie 4. miejsca. O 
wszystkim musiał rozstrzygnąć 
wyścig tempowy. Klubowi kole-
dzy – Jacek Fecak i Hubert Gry-
gowski stoczyli prawdziwą bata-
lię na szczecińskim torze. Szyb-
szy okazał się aktualny Mistrz 
Polski Szkółek Kolarskich – Hu-
bert Grygowski, który tym sa-
mym wywalczył złoty medal w 
tegorocznej edycji zawodów na 
szczecińskim torze. Jacek Fecak 
musiał zadowolić się srebrnym 
medalem, z kolei Norbert Strojny 
w trzecim wyścigu zajął 5. miej-
sce i w całym cyklu został sklasy-
fikowany na 6. pozycji. W Mło-
dzikach w sumie na przestrzeni 
5 serii o punkty walczyło 19 ko-
larzy. Ostatnia kategoria, w któ-
rej walczyli reprezentanci Nowo-
gardu to Junior Młodszy. W wy-
ścigu na 40 metrów start zatrzy-
many, Robert Krause uzyskał 
czas 32,34 i wywalczył 4 punkty 
za zajęcie 7. miejsca. Jego klubo-
wy kolega Kamil Majcher z cza-
sem 35,47 uplasował się na 10. 
pozycji. W wyścigu eliminacyj-
nym ponownie to Robert Krause 
był wyżej sklasyfikowany, zajmu-
jąc 6. miejsce, podczas gdy Kamil 
Majher uplasował się ponownie 
na 10. miejscu. W wyścigu tem-
powym Robert Krause do swo-
jego dorobku dopisał 2 punk-
ty zajmując 9. miejsce, z klei Ka-
mil Majcher po raz trzeci wywal-
czył 1 punkt za zajęcie 10. pozy-
cji. W klasyfikacji generalnej Ro-
bert Krause utrzymał swoją wy-
soką pozycję i wywalczył srebr-
ny medal. Kamil Majcher cykl 

zakończył na 7. miejscu. Dodaj-
my, że w tej kategorii wiekowej 
startowało w sumie 12 kolarzy. 
Trenerowi Ryszardowi Posackie-
mu pozostaje pogratulować suk-

cesów jego młodych podopiecz-
nych. Przy artykule publikujemy 
klasyfikację końcową w poszcze-
gólnych kategoriach. 

KR

Środy na Torze, klasyfikacja generalna:

Żaczek
1. Kacper Dróżyński (Piast Szczecin)  64 pkt.
2. Dariusz Więckowski (Ratusz Maszewo)  63 pkt.
3. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)  47 pkt.

Żak
1. Maja Wróblewska (Ratusz Maszewo)  113 pkt.
2. Tamara Szalińska (Ratusz Maszewo)  112 pkt.
3. Kamil Kordalski (Piast Szczecin)  95 pkt.
...
7. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard) 35 pkt.
...
16. Filip Kowalski (Chrabąszcze Nowogard) 4 pkt.

Młodzik
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard) 176 pkt.
2. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)  172 pkt.
3. Weronika Fidos (Ratusz Maszewo)  124 pkt.
...
6. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard) 74 pkt.

Junior Młodszy
1. Dawid Szaliński (Ratusz Maszewo)  162 pkt.
2. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)  111 pkt.
3. Norbert Zieliński (Baszta Golczewo)  104 pkt.
...
7. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard) 66 pkt.

Dawid i Goliat - czyli Mateusz Krugły i brązowy medalista kategorii Żak - Kamil Kor-
dalski

Robert Krause - z prawej, wywalczył srebrny medal w klasyfikacji generalnej kate-
gorii Junior Młodszy

Od lewej Jacek Fecak i Hubert Grygowski, czyli najlepsi Młodzicy tegorocznego cy-
klu Środy na Torze
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Coroczna prezentacja

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Wzorem lat ubiegłych, rozpoczynamy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 - 2017. O wytypowanie uczniów i ich 
charakterystykę poprosiliśmy dyrekcje wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Będziemy prezentować sylwetki uczniów z tych szkół, z których otrzyma-
liśmy informacje. Dzisiaj pierwsza część prezentacji najlepszych uczniów, tym razem ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. W kolejnych wydaniach 
zaprezentujemy sylwetki najlepszych uczniów z pozostałych szkół podstawowych, a później gimnazjów i szkół średnich.

Klara Kraszewska 
Uczennica klasy VI c Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W roku 
szkolnym 2016/2017 uzyskała 
średnią ocen 6,0.  

Wychowawca Maria Pastusiak.
Klara jest uczennicą wszech-

stronnie uzdolnioną. W bieżą-
cym roku szkolnym zajęła II miej-
sce na Festiwalu Piosenki Bożo-
narodzeniowej „Gwiazdka”, III 
miejsce w I Regionalnym Kon-
kursie Piosenki Ludowej „Piękna 
nasza Polska cała”, II miejsce dru-
żynowo  w Eliminacjach Powia-
towych 40 Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym,  III  miejsce w Pół-
finale Mistrzostw Powiatu Gole-
niowskiego w Minipiłce Nożnej 
dziewcząt, I miejsce w Gminnym 
Konkursie wiedzy „Nowogard - 
Moja Mała Ojczyzna”,  II  miejsce 
w Miejsko-Gminnym Konkursie  
„Matematyczne Asy z VI klasy”, 
III  w miejsce Gminnym Konkur-
sie Czytelniczym, I  miejsce ze-
społowo w Miejsko-Gminnym 
Konkursie  „Matematyczne Asy 
z VI klasy”, II  miejsce zespołowo 
w Miejsko-Gminnym Konkur-
sie „Parki Narodowe Polski”, II  
miejsce w Mistrzostwach Gminy 
Szkół Podstawowych w Minipił-
ce Ręcznej Dziewcząt, II miejsce  
w Mistrzostwach Gminy Szkół 
Podstawowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt. 
Klara pełni funkcję przewodni-
czącej Samorządu Uczniowskie-
go. Uczęszcza  również na zaję-
cia wokalne do Nowogardzkiego 
Domu Kultury. W tym roku zdo-
była II miejsce w wojewódzkim 
Festiwalu Piosenki Ekologicz-
nej, wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie Wygraj Sukces,  nomi-
nację do Talent Roku 2017 w ka-
tegorii piosenka dziecięca. Zosta-
ła laureatką Regionalnego Kon-
kursu Piosenki Dziecięcej.

Angelika Sikora 
Uczennica klasy VI c Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W roku 
szkolnym 2016/2017 uzyskała 
średnią ocen 6,0. 

Wychowawca Maria Pastusiak.
Angela jest uczennicą uzdolnioną, 

która ma wiele zainteresowań. Bierze 
udział z sukcesami w konkursach przed-
miotowych oraz zawodach sportowych. 
W tym roku szkolnym zdobyła tytuł 
Laureata Eliminacji Miejsko-Gminnych 
Małego Konkursu Recytatorskiego, II 
miejsce  drużynowo w Eliminacjach Po-
wiatowych 40 Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
III miejsce w Półfinale Mistrzostw Po-
wiatu Goleniowskiego w mini piłce noż-
nej dziewcząt, III miejsce w Międzysz-
kolnym Konkursie Plastyczno-Matema-
tycznym „Koła i okręgi”, II miejsce  w 
Mistrzostwach Gminy Szkół Podstawo-
wych w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Dziewcząt, II miejsce  w Mistrzo-
stwach Gminy Szkół Podstawowych w 
Minipiłce Ręcznej Dziewcząt, wyróżnie-
nie w Międzyszkolnym Konkursie Pla-
stycznym „Wiosna wokół nas”, wyróż-
nienie w Gminnym Konkursie Plastycz-
nym na ozdoby świąteczne. Angelika ak-
tywnie uczestniczy w zajęciach szkol-
nego koła teatralnego, bierze udział we 
wszystkich przedstawieniach. Prowadzi 
apele i uroczystości szkolne.

Katarzyna Gan 
Uczennica klasy VD  Szkoły 

Podstawowej nr.  1 im Tadeusza 
Kościuszki w Nowogardzie w 
roku szkolnym 2016/2017 osią-
gnęła średnią ocen 5,82 

Wychowawca  Malwina Nowak 
OSIĄGNIĘCIA
II miejsce w gminnym druży-

nowym konkursie mitologicz-
nym; II miejsce w gminnym  pla-
stycznym konkursie „ Okład-
ka do ulubionej książki”; Wy-
różnienie w gminnym konkur-
sie Piosenki Bożonarodzeniowej 
„Gwiazdka”; Wyróżnienie w kon-
kursie  Piosenki Żołnierskiej or-
ganizowanym przez NDK; Ak-
tywne uczestnictwo w aktywnie 
bibliotecznym, kole teatralnym 
i muzycznym; Uczennica bra-
ła czynny udział  w życiu klasy i 
szkoły. Uczestniczyła w Święcie 
Pluszowego Misia,  Dniu Książ-
ki, Pasowaniu na Czytelnika . 
Godnie  rozwijała dobre tradycje 
szkoły, dbała o kulturę życia co-
dziennego, przejawiała troskę o 
mienie szkoły, własność społecz-
ną i indywidualną. Zawsze punk-
tualna  i zdyscyplinowana o wy-
sokiej kulturze osobistej, odpo-
wiedzialna za powierzone obo-
wiązki jest przykładem wzoro-
wego traktowania obowiązków 
szkolnych. 

Martyna Fedeńczak  
Uczennica klasy VI c Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W roku 
szkolnym 2016/2017 uzyskała 
średnią ocen 5,9. 

Wychowawca Maria Pastu-
siak.

Martyna jest uczenni-
cą uzdolnioną o wielu za-
miłowaniach. Osiąga sukce-
sy w konkursach i zawodach 
w gminie i powiecie. W bie-
żącym roku szkolnym zaję-
ła III miejsce  w Gminnym 
Konkursie Wiedzy „Nowo-
gard - Moja Mała Ojczyzna”, 
IV miejsce w Powiatowym  
Konkursie J. Angielskiego 
MacMillan, II miejsce zespo-
łowo w Miejsko-Gminnym 
Konkursie Parki Narodowe, 
II  miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Szkół Podstawowych 
w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Dziewcząt. Re-
prezentuje szkołę w poczcie 
sztandarowym. Pasją Marty-
ny jest jazda konna. W tym 
roku zajęła I miejsce w Ha-
lowych Ogólnopolskich Za-
wodach Jeździeckich Dzieci i 
Młodzieży oraz II miejsce w 
Mistrzostwach Okręgu Za-
chodniopomorskiego w Jeź-
dziectwie w kategorii Junior.

Hadi Yahfouf 
Uczeń klasy VI c Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. T. Kościuszki 
w Nowogardzie. W roku szkol-
nym 2016/2017 uzyskał średnią 
ocen 5,6. 

Wychowawca Maria Pastusiak.
Hadi  jest uczniem wybitnie zdol-

nym. Zajmuje czołowe miejsca w kon-
kursach przedmiotowych. W tym 
roku szkolnym został finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Angiel-
skiego organizowanego przez Kura-
torium Oświaty. Zdobył III miejsce w 
Polsce w Międzynarodowym Konkur-
sie J. Angielskiego The Big Challen-
ge, bardzo dobry wynik w Międzyna-
rodowym Konkursie Kangur Matema-
tyczny 2017, I  miejsce w Powiatowym 
Konkursie J. Angielskiego MacMillan, 
I miejsce w Miejsko-Gminnym Kon-
kursie Matematycznym Asy z VI klasy, 
II miejsce drużynowo  w Międzyszkol-
nym Konkursie Matematyczno-Przy-
rodniczym  „Mądra Główka”,  I miej-
sce zespołowo w Miejsko-Gminnym 
Konkursie Matematycznym Asy z VI 
klasy. Hadi reprezentuje szkołę w po-
czcie flagowym. Jest również uczniem 
Szkoły Muzycznej, klasa gitary. W bie-
żącym roku zdobył III miejsce   w XX 
Międzynarodowym Konkursie Mu-
zyki Gitarowej, wyróżnienie I stopnia 
oraz III miejsce  w duecie i w kwarte-
cie w Ogólnopolskim Konkursie „Hity 
na gitarze”.

Zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET 2017
Klub Żeglarski „KNAGA” w 

Nowogardzie informuje, że orga-
nizuje bezpłatne zajęcia żeglar-
skie JUNGA & KADET dla dzie-
ci i młodzieży w wieku od 7 do 
12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą od 
20 lipca (czwartek) do 30 lipca 
(niedziela) na terenie przysta-
ni klubowej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie.       

Uwaga - ilość miejsc ograni-
czona.

Formularz zgłoszenia wraz z 

oświadczeniem rodziców oraz 
harmonogram zajęć do pobrania 
u Bosmana lub na stronie inter-
netowej www. knaga.nowogard.
eu

Wypełnione formularze moż-
na składać Bosmanowi Klubu 
(przystań klubowa) codziennie 
w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 17 
lipca (poniedziałek). 

Zebranie organizacyjne ro-
dziców w dniu 19 lipca (środa), 
godz. 17:00 (przystań klubowa).

Tel. kontaktowe: 887-467-309,    

601-332-493.
Zajęcia są współfinansowa-

ne przez Gminę Nowogard w ra-

mach zadania publicznego „Bez-
piecznie na wodzie”
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 III – 10 VI 2017

Aktualizacja wg stanu na 17 III 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:56 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:11, Goleniów 5:20, Kliniska 5:29, Szczecin Dąbie 5:39, Szczecin 
Zdroje 5:43, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:56 
~ 1-5 / 14 III, 17 IV, 1 V, 3 V;

4:57 I
3

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:02, Osina 5:06, Mosty 5:12, Goleniów 5:20, Kliniska 5:30, Szczecin Dąbie 5:40, Szczecin 
Zdroje 5:44, Szczecin Port Centralny 5:52 Szczecin Główny 5:57 
~ 14 III;

5:51 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:57, Osina 6:01, Mosty 6:06, Goleniów 6:15, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:37, Szczecin Port Centralny 6:46 Szczecin Główny 6:50 
~ 1-6 / 17 IV, 1 V, 3 V;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:51, Szczecin Port Centralny 8:59

Szczecin Główny 9:03 ~ 12-19 III; 24 IV-10 VI;

7:50 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:55, Osina 7:59, Mosty 8:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:11, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:39, Szczecin Dąbie 8:48, Szczecin Zdroje 8:56, Szczecin Port Centralny 9:04

Szczecin Główny 9:08 ~ 20 III-5 IV;

7:51BUS PR - R
88810
g  j

Żabowo 8:02, Płoty 8:18 0   j   t   b   y, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, 
Bieczyno Pomorskie 9:02, Karcino 9:06, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:25 ~ 6-22 IV 2-6 + 10 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:16, Baszewice 8:23, Gryfice 8:29, Gąbin 8:39, Trzebiatów 8:44, Bieczyno 
Pomorskie 8:50, Karcino 8:54, Głowaczewo 8:58, Stary Borek 9:02, Kołobrzeg Stadion 9:08

Kołobrzeg 9:13 ~ 15-18 III; 29 IV-10 VI 1-6 / 1 V, 3 V;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 20 III-5 IV 1-6;

7:52 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:06, Płoty 8:15, Baszewice 8:22, Gryfice 8:29 0   g   j, Gąbin 9:04, Trzebiatów 9:15 0   j   t   b   

y, Bieczyno Pomorskie 9:30, Karcino 9:34, Głowaczewo 9:39, Stary Borek 9:43, Kołobrzeg Stadion 9:49

Kołobrzeg 9:54 ~ 24-28 IV;
g = na odcinku Gryfice - Trzebiatów. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków.

7:53 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 8:07, Płoty 8:17, Baszewice 8:24, Gryfice 8:30, Gąbin 8:40, Trzebiatów 8:45, Bieczyno 
Pomorskie 8:51, Karcino 8:55, Głowaczewo 8:59, Stary Borek 9:03, Kołobrzeg Stadion 9:09

Kołobrzeg 9:15 ~ 13-14 III;

8:08 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:30, Goleniów 8:47, 
Kliniska 8:56, Szczecin Dąbie 9:05, Szczecin Zdroje 9:09, Szczecin Port Centralny 9:17

Szczecin Główny 9:21 ~ 6-22 IV 1-6 + 9 IV, 23 IV;

9:14 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:36, Gryfice 9:47, Trzebiatów 10:01, Kołobrzeg Stadion 10:19 Kołobrzeg 10:25 

~ 12 III; 18-19 III; 29 IV-10 VI 67 + 1 V, 3 V;

9:19 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:34, Gryfice 9:45, Trzebiatów 9:59, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:30 

~ 25 III-2 IV 67;

9:19BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 9:45 0   j   t   b   y, Gryfice 10:06, Trzebiatów 10:20, Kołobrzeg Stadion 10:39

Kołobrzeg 10:45 ~ 8-23 IV 67 + 17 IV;
g = na odcinku Nowogard - Płoty. Brak możliwości przewozu rowerów i wózków

10:08 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:13, Osina 10:17, Mosty 10:23, Goleniów 10:31, Kliniska 10:40, Szczecin Dąbie 10:50, 
Szczecin Zdroje 10:53, Szczecin Port Centralny 11:01 Szczecin Główny 11:05 
~ 6-23 IV;

10:48 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:03, Goleniów 11:12, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:34, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:46 Szczecin Główny 11:50 
~ 20 III-5 IV;

10:52 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:58, Osina 11:02, Mosty 11:07, Goleniów 11:16, Kliniska 11:25, Szczecin Dąbie 11:35, 
Szczecin Zdroje 11:38, Szczecin Port Centralny 11:47 Szczecin Główny 11:50 
~ 12 III; 15 III; 18-19 III; 24 IV-10 VI;

10:53 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:59, Osina 11:03, Mosty 11:08, Goleniów 11:17, Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:36, 
Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:48 Szczecin Główny 11:51 
~ 13 III; 16-17 III;
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aTeRiMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.
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OGłO sze nia drob ne

ReKLaMa

Wspólnota Mieszkanio-
wa zleci wykonanie prac 
hydraulicznych, dekora-
torskich i remontowych. 

Tel. 66 26 38 195 

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

nieRUCHOMOŚCi
•	KREDYTY MIESZKA-

NIOWE  GMK FINAN-
SE, oferta wielu banków 
w jednym miejscu. Adres: 
Nowogard, 700 Lecia 15, I 
piętro nad apteką, tel.: 662 
315 470.

•	OKAZJA. Sprzedam 
działkę pod budowę 10 
arów za szkołą podstawo-
wą nr 3. 534 991 778

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 
197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy stadionie. 
695 400 600

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, 
I piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docieplo-
ne + garaż. 669 716  872

•	Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników 
z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Sprzedam mieszkanie 4 
pokoje IV piętro, Nowo-
gard. 724 171 708

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na działalność go-
spodarczą 100 m2, w No-
wogardzie, tel. 696 463 
833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i ga-
raż. Cena do uzgodnie-
nia. 605 168 830 , 609 093 
525 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 607 545 623 

•	Sprzedam pilnie pawilon 
handlowy ul. Warszawska 
63m2. Cena 160 tys. Tel. 
602 643 408 

•	Do wynajęcia lokal ok. 
30 m2, Dąbrowszczaków 
23. Tel. 695 209 162

•	Sprzedam mieszkanie, 
dwupokojowe, III piętro. 
Tel. 668 927 296 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. Tel. 607 545 
623 

•	Sprzedam 2 ha ziemi, 
Błotno. Tel. 503 790 084 

•	Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 663 695 260 

MOTORYzaCJa
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Sprzedam Opla Astrę rok 
produkcji 98 poj. 1.4, Se-
dan. Tel. 518 034 782 

•	Sprzedam lublina na czę-
ści silnik poj.2417 cm3.  
609 167 729

•	Sprzedam cześci do Ford 
Fiesta 1.1 i chłodnicę do 
lublina. Tel. 609 167 729

•	Każdego mercedesa, każ-
dą toyotę kupię zdecydo-
wanie. 736 777 245

•	Mazda 626 sprzedam, rok 
prod. 2002. 697 612 848 

•	Opony letnie w dobrym 
stanie szt. 4 175/70 R13 
sprzedam tanio bieżnik 
6,5 mm. Tel. 530 394 653 

•	Opony i alufelgi do Mer-
cedesa w bardzo dobrym 
stanie 195/50 R1582V. Tel. 
782 320 977

ROLniCTW
•	Koszenie łąk, mulczowa-

nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	Koszenie łąk , mulczowa-
nie, belowania siana-sło-
mę, zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowanie, 
presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

•	  Pilnie sprzedam warchla-
ki. 660 633 244 

•	PROPOLIS LECZNICZY, 
miody leśne. Tel.503-58-
222

•	Sprzedam zboże pszeni-
ce, jęczmień. 91 39 18 307 

•	Sprzedam kombajn do 
ziemniaków Anna. Tel. 
514 387 864 

•	Sprzedam króliki. 792 883 
988

•	Sprzedam kury, kaczki i 
gęsi. 782 429 405 

•	Ciągnik Deutz Fahr DX 
120 ubezpieczony zareje-
strowany, sprawny, cena 
30 tys., kombajn zbożo-
wy MF-180 z sieczkarnią 
cena 8 tys. i inny sprzęt 
rolniczy typu talerzówki, 
pługi, przyczepy. Tel. 691 
383 543, Chociwel 

•	  USŁUGI
•	PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę remon-
towe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, 
opieka higieniczna. 796 
061 284 

•	Remonty. 508 920 135 

PRaCa
•	Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umowę 
o pracę oraz pomocnika. 
785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ 
DO PRACY W SKLE-
PIE MEBLOWYM, JAKO 
K I E R O WC A / M AG A-
ZYNIER. WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘ-
CIEM PROSZE SKŁA-
DAC   W SKLEPIE ME-

BLOWYM KWADRAT-
MEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	Firma Vectra S.A zatrud-
ni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

•	Przyjmę do ogrodzeń słup-
ki, drut. Tel. 607 654 692 

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warun-
ki finansowe. 91 39 20 221

•	Zatrudnię pracownika fi-
zycznego na fermę drobiu 
(gm. Osina). 511 731 352

•	  Zatrudnię kierowcę C+E 
w systemie 2/1 DE-SE-
-NL. Tel. 502 509 384 

•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 211 

•	Zatrudnie pracownika 
przy remontach miesz-
kań odpowiedzialne-
go, chętnie młodego bez 
doświadczenia praca 
poza Nowogardem. Tel. 
797382 076 

•	Zatrudnię geodetę/geo-
detkę do prac kameral-
nych. Tel. 608 622 920 

•	Restauracja Przystań za-
trudni kierowcę do roz-
wożenia posiłków. Tel 91 
39 20 221 

•	Szukam operatora kopar-
ki. 660 497 390

•	Zatrudnię pracownika 
do pracy w gospodartwie  
rolnym na umowę o pra-
cę. Możliwość pracy na 
stałe. Wymagania: prawo 
jazdy kat.B, brak nałogów, 
doświadczenie w pracy w 
gospodarstwie, wiek do 50 
lat, Błądkowo. Tel. 665 785 
726 

inne
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
ława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęszczar-
ka – 400 kg. 790 285 382

•	Sprzedam drewno komin-
kowe olchę. 730 744 751 

•	Sprzedam tarcicę budow-
laną modrzew, różniej 
grubości, sezonowana 8 
lat. 668 298 084 

•	Sprzedam łóżko piętrowe. 
880 201 888 



4-6.07.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU sóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOGaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Wymagania:
znajomość mechaniki samochodowej
mile widziane doświadczenie w zawodzie
Miejsce pracy:   Nowogard, Szczecin
Oferty proszę składać na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

„KOZŁOWSCY”   Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. K.
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

                             ZATRUDNI:
MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
POMOCNIKÓW MECHANIKÓW
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R e K L a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
700-lecia 20 E 

Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. 
Stworzony przez Alior Bank pakiet 
kredytowy to rozwiązanie specjalnie 
dla nich – małych przedsiębiorstw, 
które potrzebują szybkiego dostępu do 
gotówki. Oferta skierowana jest do firm, 
działających na rynku od co najmniej 

12  miesięcy, o obrotach do 5 mln zł 
rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 
kierujemy także do przedstawicieli 
wolnych zawodów – prawników, lekarzy, 
architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet 
do 500 tys. zł jest dostępny szybko 
i w wygodny dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy 

dużej kwocie kredytu. Można go uzyskać 
podczas jednego spotkania w  placówce 
banku, praktycznie od ręki. Decyzja 
podejmowana jest w 30 minut, a środki na 
koncie dostępne są w ciągu jednego dnia od 
podpisania umowy. Z tego powodu pakiet 
kredytowy jest idealnym rozwiązaniem 
dla tych firm, które potrzebują szybkiego 
dostępu do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść 
nawet do 10 lat, co pozwala na 

dogodne rozłożenie spłaty. Zależy nam, 
aby właściciele małych firm znaleźli 
rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, możliwości i skali prowadzonego 
biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę 
zrealizować różne potrzeby, nawet 
te  duże. Kredyt można przeznaczyć 
na   sfinansowanie bieżącej działalności, 
a  także inwestycje, np. wyposażenie lokalu 
usługowego, czy refinansowanie pożyczki 
zaciągniętej w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Alior BAnk finAnsuje potrzeBy mAłych firm – nAwet te wielkie!
właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami 
i  na ich zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy 
banków. o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi 
Agnieszka luty, kierownik placówki z placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów warszawy 1.

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki

kreDyty DlA mikrofirm

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

wielkie potrzeBy mAłych firm finAnsujemy w 24 h
nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

nowoŚĆ

500 000 zł
Bez zABezpieczeŃ

Do 10 lAt



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

NORWEGIA: Fiordy, Oslo, Drogę Trolii
12.07-18.07.2017

FATIMA: 2.09 - 17.09.2017
23.09 - 8.10.2017

Furmańczyk wraca na cmentarz • Przewodniczący Rady usunięty z...
Dyrektor SP 4 ukarana • Jan Baran na podium

Reklama Reklama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
PRZEJAZDY ZAGRANICZNE

SPRZEDAŻ BILETÓW
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
7 lipca 2017 r. 
Nr 51 (2580)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Reklama

oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż
ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:
ADMINISTRACJA, BHP 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok) 
TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

KWADRAT MEBLE 
w Nowogardzie 

ul. Armii Krajowej 49
zatrudni na stałe
 mezczyzne do pracy 
fizycznej w sklepie.

wymagane
 prawo jazdy kat.B.
Cv prosimy skladac

 w sklepie.
Skontaktujemy się 

z wybranymi osobami.

Rośnie nowe 
centrum miasta

Czy cisy 
umierają? 

Nielegalna 
budowa nad 
jeziorem!

s. 3

s. 5 s. 3

Rozpoczęły się prace ziemne pod budowę dwóch 
pawilonów handlowych przy ul. Boh. Warszawy.
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W skrócie

 W dniu 3 lipca 2017r., Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz spotkał 
się w z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gole-
niowski - w naszej gminie to: I LO, ZSP i SOSW. To właśnie w tej ostatniej 
placówce miało miejsce spotkanie. Podczas narady omówiono sprawy 
dotyczące pozyskiwania środków unijnych, remontów zaplanowanych 
do wykonania w okresie wakacyjnym, inwestycji Powiatu w jednostkach 
oświatowych, rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz aneksów do ar-
kuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. MS

Widoczny na zdjęciu skrawek ziemi, przy skrzyżowaniu ul. Boh. War-
szawy z jej odnogą, boczną drogą prowadzącą m.in. do piekarni, jak co 
roku porastają wysokie chwasty. Widok mało estetyczny. Zdaniem jed-
nego z mieszkańców osiedla przy byłym POM-ie, do kawałka tego grun-
tu nikt się nie przyznaje i jest on omijany skrupulatnie przez wszystkich 
koszących trawniki. Ziemia niczyja? Niemożliwe. Ktoś musi być jej wła-
ścicielem i może w końcu się ujawni. Na to ma nadzieję mieszkaniec, 
który do nas zwrócił się o interwencję w tej sprawie. MS

kNaGa zaprasza

W sobotę regaty 
W najbliższa sobotę, 8 lipca, o godz. 12:00, na jeziorze nowogardzkim odbędą się regaty o 

Puchar Prezesa PUWiS. Wezmą w nich udział dzieci uczęszczające na zajęcia do Klubu Żeglarskiego 
„KNAGA”, a także młodzi żeglarze ze Szczecina. 

Regaty rozpoczną się tradycyjnie przy przystani żeglarskiej, obok klub „KNAGA”.  
Organizatorzy zapraszają do kibicowania młodym żeglarzom, i do wspólnego spędzenia czasu. 

MS

Już oficjalnie 

Furmańczyk wraca na cmentarz 
Gmina już oficjalnie ogłosiła, że nowym zarządcą cmentarza będzie firma Usługi Pogrze-
bowe Jerzy Furmańczyk. Przypomnijmy, że przetarg na to zadanie odbył się w miniony po-
niedziałek (03.07), w UM w Nowogardzie. 

Oficjalne zawiadomienie o 
wyborze oferenta ukazało się 
wczoraj, tj. czwartek 6 lipca, na 
stronie BIP. Przypomnijmy, że 
oprócz firmy J. Furmańczyka, 
swoje oferty złożyła także fir-
ma należąca do jego syna Se-
bastiana, a także Zakład Usług 
Komunalnych – dotychczaso-
wy zarządca miejskiej nekropo-
lii. Co prawda cenowo najniż-
szą ofertę złożył właśnie S. Fur-
mańczyk (499 tys. zł), a oferta J. 
Furmańczyka była wyższa o 20 
tys. zł, ale to właśnie z tą firmą 
gmina podpisze umowę. J. Fur-
mańczyk zdobył bowiem nieco 
więcej punktów za doświadcze-
nie w zarządzaniu cmentarza-
mi, i mimo zaoferowania wyż-
szej kwoty za wykonanie zada-
nia, ostatecznie przetarg wygrał. 
ZUK dał natomiast cenę znacz-
nie wyższą od dwóch pozosta-
łych oferentów (ponad 555 tys. 
zł) i od początku było wiadomo, 
że „wypada z gry”. 

Umowa na zarządzanie i 
utrzymanie cmentarza komu-
nalnego w Nowogardzie zosta-
nie podpisana na 3 lata. Do za-
dań zarządcy, oprócz utrzyma-
nia odpowiedniego porządku 
na terenie cmentarza i w kapli-
cy, należy również prowadzenie 
dokumentacji, pobieranie opłat 
obowiązujących na cmentarzu, 
czy dbanie o opuszczone mogi-
ły z pochówkami dokonywany-
mi przez OPS. 

Przypomnijmy tylko, że firma 
J. Furmańczyka, w przeszłości 
zarządzała cmentarzem przez 
wiele lat, nie mając w tym ob-
szarze większej konkurencji, aż 
do czasu, jak w 2014 roku prze-
targ na to zadanie wygrał nie-
spodziewanie ZUK. Teraz firma, 
po trzech latach przerwy, znów 
wraca na cmentarz w roli gospo-
darza nekropolii. 

MS

Od 15 lipca zarządcą cmentarza będzie znów firma Jerzego Furmańczyka

Sygnały czytelników 

Bez WC na plaży
Jak nas poinformował wczoraj jeden z mieszkańców, nieczynne są toalety przy plaży miej-
skiej. Nie ma też bieżącej wody. 

- Wszyscy chodzą i załatwiają 
swoje potrzeby w przysłowiowe 
trzciny. Tak jest od początku se-
zonu – mówi nam nasz czytel-
nik. 

Powyższy sygnał otrzymali-
śmy chwilę przed zamknięciem 
bieżącego numeru gazety, póź-
nym popołudniem, dlatego nie 
było już szans, aby sprawę wyja-
śnić w gminie- konkretnie ZBK, 
które jest administratorem miej-
skiej plaży. Dlatego do tema-
tu wrócimy w kolejnym wyda-
niu DN, chyba, że do tego czasu 
gmina upora się z tym proble-
mem oraz poda przyczyny nie-
działającego szaletu.  

MS Mimo, że przy plaży miejskiej znajduje się kompleks toalet, są one nieczynne- alar-
mują nasi czytelnicy
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

„arno” inwestuje i rozbudowuje 

Powstaną dwa pawilony i nowa hala
Rozpoczęły się prace ziemne pod budowę dwóch pawilonów handlowych przy ul. Boh. Warszawy. Obiekty będą miały łącznie 1060 metrów kwadrato-
wych. Inwestorem jest nowogardzka spółka „Arno”, która do tej pory znana była głównie z produkcji okien i drzwi. Spółka planuje także budowę nowej 
hali produkcyjnej. 

Kilka dni temu, teren przed fa-
bryką „Arno” zamienił się w plac 
budowy. Trwają prace ziemne 
pod wylewkę fundamentów, na 
których posadowione zostaną 
dwa, parterowe pawilony han-
dlowe. Spawane są pierwsze ele-
menty zbrojenia. 

- Budujemy dwa obiekty pod 
wynajem. Jeden będzie miał 410 
m kw. powierzchni, drugi 650 m 
kw. Są już chętni na podpisanie 
umowy dzierżawy. Mogę tylko 
powiedzieć, że to przedstawiciele 
branż już działających w Nowo-

gardzie. Oczywiście będą to skle-
py wielopowierzchniowe- mówi 
prezes spółki „Arno”, Roman 
Szlachetka. 

Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na listopad tego roku. 
Aby na działce zmieściły się dwa 
pawilony, właściciele spółki zde-

cydowali się rozebrać jedną z 
hal produkcyjnych, gdzie obec-
nie wytwarza się profile okien-
ne. Chodzi o budynek położony 
prostopadle do ul. Boh. Warsza-
wy, gdzie niegdyś funkcjonowa-
ła hurtownia warzyw. Produkcja 
z tego budynku, zostanie prze-
niesiona do nowej, większej hali, 
którą spółka planuje wybudo-
wać wkrótce, w innej części na-
leżącego do niej terenu. Jak wy-
jaśnia R. Szlachetka, decyzja o 
rozbudowie powierzchni zakła-
du podyktowana była ciągłym 
wzrostem produkcji. 

- Po prostu już się nie mieści-
my z produkcją. Profile leżą pod 
gołym niebem. Dlatego musimy 
wybudować, nową większą halę. 
Łącznie będziemy mieli 2 tys. 
metrów pod dachem – dodaje z 
dumą prezes „Arno”. 

Warto dodać, że przy oka-
zji budowy nowych obiektów, 
„Arno” planuje także uporząd-
kować i zagospodarować cały 
teren wokół. Plac przylegający 
do pawilonów zostanie skomu-
nikowany z ul. Boh. Warszawy. 
Powstaną tam oczywiście par-

kingi, a całość dopełnią zielone 
nasadzenia. Miejsca do parko-
wania mają powstać także przy 
nowo wybudowanej hali pro-
dukcyjnej. W ten sposób zo-
stanie dopełniona w tym miej-
scu cała przestrzeń urbanistycz-
nego „nowego centrum” mia-
sta, wyznaczonego „Biedronką” 
i otaczającymi ją pawilonami 
handlowymi oraz budynkami z 
funkcjami handlowo-usługowy-
mi i mieszkalnymi (także naszą 
redakcją i drukarnią). 

Spółka „Arno” powstała w 
2005 roku. Początkowo zajmo-

wała się produkcją tylko stolarki 
otworowej z PCV. W roku 2007 
poszerzyła produkcję, również 
o stolarkę z aluminium. Dziś w 
portfolio firmy, oprócz okien i 
drzwi, znajdują się również bra-
my garażowe, zimowe ogro-
dy, fasady, a także bogaty asor-
tyment dopełniający tę ofertę 

- np. rolety. Produkty te trafia-
ją nie tylko na nasz rynek, ale są 
też eksportowane do Skandyna-
wii czy Niemiec. Oferta „Arno” 
oprócz produkcji i handlu, to 
także montaż u klienta. Spół-
ka zatrudnia obecnie łącznie 27 
osób. 

Marcin Simiński 

Od kilku dni trwają prace ziemne pod budowę pierwszego pawilonu handlowego, jaki ma powstać przed fabryką Arno

Roman Szlachetka, prezes spółki Arno

Z ostatniej chwili: 

Nielegalna budowa 
gminy nad jeziorem!
Redakcja DN ustaliła, że prowadzone od jakiegoś czasu pra-
ce, związane z forsowaną od lat przez burmistrza Nowogar-
du budową ścieżki wokół jeziora, są nielegalne. 

Nasze informacje potwierdziło 
już Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie. Okazuje się, że Urząd 
Miejski w Nowogardzie nie do-
pełnił wszystkich, wymaganych 
przepisami o prawie budow-
lanym formalności, by rozpo-
cząć prace przy budowie ścieżki. 
Mimo tego, od kilku tygodni, od 
strony Sarniego Lasu, zwożony 
jest i rozkładany piasek (zwykły, 
żółty żwir), którym pokrywane 
są leśne alejki. Przy jednej z nich 
zaczęto nawet montować betono-
we krawężniki! Zresztą, z projek-
tu ścieżki, do jakiego dotarliśmy, 
wynika, że cała jej trasa, poza nie-
wielkimi fragmentami, ma być 
pokryta zwykłym asfaltem! 

Starostwo Powiatowe o sprawie 
powiadomiło wczoraj (czwartek, 
6 lipca) Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Gminie 
Nowogard mogą grozić poważ-
ne konsekwencje w postaci wy-
sokich kar, za prowadzenie nie-
legalnej budowy. Nie wiadomo 
też, jak inspektor potraktuje już 

wybudowane fragmenty ścieżki, 
chociażby te od strony ul. Prome-
nady w kierunku Sarniego Lasu, 
czy też elementy małej architek-
tury, jak ławka i ułożona pod nią 
kostka brukowa - po drugiej stro-
nie jeziora. Już wiadomo, że te 
prace również prowadzono nie-
legalnie. 

Do tematu wrócimy w kolejny, 
wtorkowym wydaniu DN. 

MS

Przy jednej z alejek, w Sarnim Lesie, 
ułożono już krawężniki, mimo, że gmi-
na zgody na rozpoczęcie budowy nie 
posiada
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Tablo, które aktualnie wisi w korytarzu LO nr I

Co nowego w kołchozie? 

Przewodniczący Rady usunięty z... tablo
W kołchozowym lokalnym światku kolejne „czystki”. Tym razem  wyczyszczono z  „obcego  ideowo elementu” szkolne tablo w Liceum nr 1. 

Przewodniczący, co się 
klice nie kłania

Jedyne obecnie stanowisko 
publiczne w Nowogardzie po-
zostające poza kontrolą, zor-
ganizowanej w kołchozowym 
drylu tubylczej komuszej kli-
ki - czyli funkcja przewodni-
czącego Rady Miejskiej- spę-
dza nieustannie sen z powiek 
lokalnemu kierownictwu par-
tii i samorządu. W celu przy-
wrócenia spokoju i błogiego 
poczucia bezkarności komu-
szego stadła, podejmowanych 
jest szereg działań o charak-
terze detoksykacyjnym, mają-
cych spowodować fizyczną eli-
minację osoby przewodniczą-
cego z przestrzeni publicznej. 
Ponieważ dotychczasowe dzia-
łania (wymieniamy je rodzajo-
wo dalej) nie przyniosły żad-
nego efektu – przewodniczą-
cy trwa i ma się dobrze- posta-
nowiono załatwić go mecha-
nizmem typu lalka woowoo: 
szpila i facet skręca się …

Zerwać go z tablo!
Tym razem nie chodziło o 

efekt skręcenia faceta, ale o to, 
aby zdjęcie faceta, czyli prze-
wodniczącego Rady zniknę-
ło ze szkolnego tablo.  I tak 
się stało: szpila w lalę i zdję-
cia nie ma!  Ilustrujemy to 
na zamieszczonych fotogra-
fiach. O tym, że zastosowano 
w tym wypadku technologię 
lalki woodoo świadczy fakt, 
że nikt nie wie, jak to się stało, 
że zdjęcie przewodniczące-
go Rady Miejskiej, jako absol-
wenta Liceum nr 1 w Nowo-
gardzie ( i tylko jego) wyparo-
wało ze szkolnego tablo – ani 
sprawców nie znaleziono ani, 
co oczywiste, braku nie uzu-
pełniono. 

Wykształcony, kulturalny, 
inteligentny 

Dlaczego przewodniczący 
Piotr Słomski budzi taki prze-
strach komuszej kliki, że w 
miejscu, w którym powinien 
widnieć, jako jedna z osób 
przynoszących chlubę szkole, 
w której pobierał nauki (nie 
nadaremno) - nawet w tym 
miejscu doznaje swoistej eks-
terminacji? Odpowiedź na to 
pytanie stanowi nie tylko in-
formacja, że przewodniczący 

do komuszej kliki nowogardz-
kiej nie należał nie należy i 
należeć nie będzie (taka Ro-
dzina). Odpowiedź kryje się 
zwłaszcza w skrzętnie ukry-
wanej tutaj wiedzy, jakimi to 
atutami, jako człowiek prze-
wodniczący dysponuje. Otóż 
Piotr Słomski przewodniczą-
cy nowogardzkiej Rady Miej-
skiej to młody (33 lata) czło-
wiek, absolwent trzech pre-
stiżowych uczelni: Wyższej 
Szkoły Medialnej w Toruniu, 
Wyższej Szkoły Języków Ob-
cych w Poznaniu i Uniwersy-
tetu im Marii Curie Skłodow-
skiej w Lublinie, gdzie uzy-
skał tytuł magistra. To aktual-
ny wykładowca j. angielskie-
go w Wyższej Szkole Huma-
nistycznej w Szczecinie, pu-
blicysta tygodnika krajowego 
Niedziela. Jako biegle włada-
jący 4- językami obcymi pu-
blikuje w Niedzieli wywiady 
z pochodzącymi z zagranicy 
postaciami życia publiczne-
go, kulturalnego, polityczne-
go czy religijnego. I to jeszcze 
nie wszystko, ale niestety nie 
mamy zgody przewodniczą-
cego na publikowanie innych 
informacji dotyczących jego 

osiągnięć.  Nic więc dziwne-
go, że lokalne komuchy gene-
ralnie niedouczone, a piastu-
jące wszystkie istotne funkcje 
w Nowogardzie (pisaliśmy o 
tym wcześniej) boją się prze-
wodniczącego jak ognia, i za 
lalkę woodoo w bezradności 
się łapią.

Co w kołchozie 
praktykowano już 

wcześniej   
Sytuacja ze zniknięciem 

zdjęcia z tablo w liceum no-
wogardzkim wpisuje się w 
inne wcześniejsze działania, 
tym razem jawne, jeśli idzie o 
autorstwo. Są to m.in.:   

 - zakaz wymieniania w 
oficjalnych sytuacjach na-
zwiska przewodniczącego i 
jego funkcji przez wszyst-
kich członków kierownictwa i 
wszystkich beneficjentów tu-

tejszego klikowego rozdaw-
nictwa 

 - zakaz zapraszania tegoż 
na uroczystości, jubileusze 
itp. 

 - wymazywanie wizerun-
ku (zdjęć) przewodniczącego 
z relacji z oficjalnych imprez 
sporządzanych na stronach 
miasta i w biuletynie gmin-
nym  

 - głoszenie na temat prze-
wodniczącego każdego 
oszczerstwa, jakie tylko wy-
myśleć się da oraz przypisy-
wanie mu wszelkich możli-
wych wad

- pominiemy już stałą ob-
strukcję dokonywaną ręko-
ma, żałośnie zniewolonych 
a przez to porzucających ze 
strachu jakąkolwiek etykę za-
wodową, urzędników UM – 
to temat na osobne opraco-
wanie.

W celu skutecznej realizacji 
powyższych wytycznych ko-
muchy stare i młode od rana 
do wieczora plują, plują, plu-
ją…  

Bronią żerowiska
 A wszystko to dlatego, że 

klika, która żeruje tutaj na 
publicznym mieniu niepo-
dzielnie od lat i która to żero-
wisko traktuje jako prywatę, a 
także jako schedę, posag dla 
swoich dzieci ślubnych i nie-
ślubnych, dla swoich dzieci, 
dla własnych znajomków, dla 
znajomków dzieci i wnuków 
- ta klika wpada w popłoch 
na samą myśl, że to eldorado 
mogłoby się skończyć.  Jakże 
nieznośna staje się ta myśl, że 
trzeba byłoby wziąć się wów-
czas za prawdziwą robotę, aby 
przeżyć, że trzeba byłoby w 
tym celu zasiąść np. za kasą w 
markecie, a nie zgrywać kie-
rownika, co pogania więź-
niów bądź podobnych. Pew-
nie byłby jeszcze, w przypad-
ku wielu z nich, problem, aby 
i tę pracę za kasą dostać, bo 
tam już ostatnio życzą sobie 
także ludzi wykształconych, 
a nie takich, co to matury nie 
mają – jak np. pewien no-
wogardzki „kierownik”, syn 
znanego nowogardzkiego 
dyrektora komuszego. 

Podsumowanie 
 Znakomicie wykształcony, 

zdolny i pracowity przewod-
niczący nowogardzkiej Rady 
to zaiste zabójcza perspektywa 
dla, żerującej od zawsze na pu-
blicznym dobru i zarazem nie-
douczonej lokalnej kliki rzą-
dzącej.  Jednak zarazem, dla 
naszej wspólnoty samorządo-
wej, to perspektywa, że może 
być normalnie i mądrze. To 
także, (jeśli przewodniczący 
podejmie taką decyzję) realne 
zagrożenie dla komuszej opo-
ki i gwaranta trwania nieogra-
niczonego tutejszego nepoty-
zmu, czyli obecnego burmi-
strza- wyjątkowo nieudolnego i 
na dodatek bezrefleksyjnego, a 
więc trwającego beznadziejnie 
w licznych błędach- włodarza.  
Dlatego trzeba takiego „groź-
nego” przewodniczącego nawet 
z tabla szkolnego ściągnąć…  

Red.

PS. 
Są jeszcze inne znamien-

ne zdarzenia, których nie 
wymieniamy w zasadni-
czej treści artykułu, ponie-
waż mają one charakter kry-
minalny - nie możemy więc 
rzucać publicznie podejrzeń 
w stosunku do kogokol-
wiek. Otóż w samochodzie 
przewodniczącego (merce-
des, rocz. 2000) skradziono 
ostatnio szpilki w kołach – 
5 sztuk - 2 sztuki z jednego 
koła i 3 sztuki z innego koła. 
Czy zwykły złodziej robiłby 
sobie problem i kradł część 
łupu z jednego koła i część 
z innego?  Zwykły złodziej 
pewnie nie chciałby, aby 
ktoś (w tym wypadku prze-
wodniczący) zginął w wy-
padku i odkręciłby wszyst-
kie 5 szpilek z jednego koła, 
aby odpadło ono tuż po ru-
szeniu. Tylko niezwykły zło-
dziej tak kamufluje swoje 
dzieło, aby koła nie odpadły 
od razu tylko później, gdy 
działają na nie duże siły, a 
więc w trakcie jazdy z pręd-
kością szosową.  Całe szczę-
ście, zupełnie przypadkowo 
(schylił się, aby sprawdzić 
stan bieżnika) przewodni-
czący zauważył brak szpilek. 
To tyle. Na razie.

Pierwotne tablo zawierało komplet fotografii
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mieszkańcy alarmują i pytają: 

Czy cisy umierają? 
Do redakcji zatelefonowała nasza czytelniczka zaniepokojona pogarszającym się stanem 
kilkusetletnich cisów, jakie rosną na osiedlu, przy ul. Luboszan. - Od kilku lat obserwuję, że 
nasze zabytkowe cisy są, w co raz gorszej kondycji. Wiele gałęzi obumiera, a igły przybierają 
brunatny kolor. Niestety nie widać, żeby ktoś się nimi zajmował - mówi nasza czytelniczka, 
która poprosiła redakcję DN o interwencję w tej sprawie. – Szkoda, żeby te drzewa umarły, 
bo stanowią piękny okaz przyrody, a do tego są naszą atrakcją - dodaje kobieta.

Udaliśmy się na miejsce, by 
dokonać również własnych 
oględzin starych cisów. Drzewa 
rzeczywiście miejscami wyglą-
dają na chore. Nie są już w ta-
kiej kondycji, jak jeszcze kilka 
lat temu. Gdzieniegdzie brakuje 
im struktury, i w koronie są ewi-
dentne prześwity. Niektóre gałę-
zie już obumarły, a w wielu miej-
scach igły mają brunatny kolor. 

Skontaktowaliśmy się z p. Ar-
turem Bajerskim, z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska UM w 
Nowogardzie, by zapytać o to, 
czy gminie znana jest kondy-
cja cisów. Urzędnik poinfor-
mował nas, że choć stare drze-
wa nie mają statutu „pomni-
ka przyrody”, są ze względu na 
swoją wartość przyrodniczą tak 
traktowane przez gminę, i znaj-
dują się pod stałym nadzorem. 
Gminie znana jest także przy-
czyna pogarszającej się kondycji 
pięknych roślin. A. Bajerski wy-
jaśnił nam, że drzewa od pew-
nego czasu są atakowane przez 
chorobę o nazwie żołciak siar-
kowy, który powoduje brunat-

ną zgniliznę drzew - stąd też w 
wielu miejscach są słabe i obsy-
chają. Choroba ta, a właściwie 
grzyb, w przypadku cisów ata-
kuje tkanki twarde, zdrewniałe 
- czyli korę i pnie. Urzędnik za-
pewnił nas jednak, że cisy nie są 
pozostawione same sobie. Gmi-
na na bieżąco monituje ich stan, 
a przed kilkoma laty zleciła na-
wet ekspertyzę dendrologiczną, 
która właśnie potwierdziła wy-
stępowania na drzewach wymie-
nionej wyżej choroby. Zgodnie z 

wydanymi wówczas zalecenia-
mi grunt pod cisami został wy-
mieniony, wybudowano też wo-
kół nich system napowietrzają-
co-nawadniający, poprzez który, 
zwłaszcza w upalne dni, drzewa 
są nawadnianie. W miejscach, 
gdzie choroba atakuje pnie 
drzew, głównie u podstawy, do-
raźnie dokonywane jest również 
korowanie. To powoduje, że w 
miejscu powstałych blizn, drze-
wa wypuszczają świeże pędy. W 
ten sposób rośliny mogą sobie 

W wielu miejscach igły są słabe i mają brunatną barwę- to skutki choroby, która 
atakuje od dłuższego czasu stare drzewa

Suche konary na nowogardzkich cisach to smutny widok

same radzić z chorobą. Wpły-
wa to, co prawda, na zmianę ich 
wyglądu, szczególnie, że robią 
się bardziej rozłożyste u podsta-
wy, kosztem coraz słabszych ko-
ron na szczycie. Nie mają bo-
wiem już tyle „energii”, aby cen-
ne składniki równomiernie roz-
prowadzić na wszystkie kondy-
gnacje, szczególnie te starsze. 
Jednak, zdaniem A. Bajerskie-
go, to jedyny sposób na ich ura-
towanie i zapobieganie dalszej 
„degradacji”. Proces dość żmud-
ny, ale niestety nie ma możliwo-
ści, aby drzewa leczyć za pomo-
cą oprysków chemicznych - co 
pewnie przyniosłoby szybszy 
efekt. Pozostaje tylko stwarzać 

im w tej sytuacji, jak najlepsze 
warunki do życia i samodziel-
nej (częściowo) walki z chorobą, 
podejmując działania mecha-
niczne. Miejmy nadzieję, że są 
one właściwe, co pozwoli jesz-
cze przez wiele lat je podziwiać. 
Niemniej pewnie przyjdzie kie-
dyś ich kres, jak wszystkich or-
ganizmów organicznych na zie-
mi. Warto więc o nie dbać, póki 
jeszcze jest o co. Niestety nie 
każdy to rozumie, bo jak twier-
dziła czytelniczka, która do nas 
zatelefonowała w sprawie drzew, 
cisy często są traktowane przez 
ludzi jak miejski szalet, a czasem 
i kosz na śmieci. 

 MS

komisja: Uchybiła godności zawodu nauczyciela

Dyrektor SP 4 ukarana 
Nagana z ostrzeżeniem - to kara, jaką na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie, Beatę Kuligowską, nałożyła Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Zachodniopomorskim. Dyrektor szkoły miała poniżać swoich podwładnych w obecności 
uczniów, przez co zdaniem Komisji, uchybiła godności zawodu nauczyciela. 

O złej atmosferze w szkole pi-
saliśmy już wielokrotnie. Przy-
pomnijmy po krótce, że na-
uczyciele szkoły zarzucają dy-
rektorowi zachowania nie tylko 
sprzeczne z prawem pracy, ale 
też ogólnie przyjętymi norma-
mi społecznymi. Zdaniem na-
uczycieli sprawa zaszła już tak 
daleko, że uznali oni za zasad-
ne zawiadomić o wszystkim za-
równo Prokuraturę Rejonową w 
Goleniowie, jak i Komisję Dys-
cyplinarną dla Nauczycieli przy 
Wojewodzie Zachodniopomor-
skim. Jak już informowaliśmy 
w kwietniu, ta pierwsza insty-
tucja wszczęła postępowanie w 
kierunku złośliwego i uporczy-
wego naruszenia praw pracow-

ników, wynikające ze stosun-
ku pracy na szkodę nauczycieli 
i pracowników SP 4, ale też usi-
łowania przerobienia jednego z 
protokołów posiedzenia Rady 
Pedagogicznej. Prokuratura na 
tym etapie nie informuje me-
diów o szczegółach prowadzo-
nego postępowania, powołując 
się na dobro śledztwa. 

Natomiast Komisja Dyscypli-
narna, która rozpatrywała spra-
wę dyrektora SP 4, w miniony 
wtorek 4 lipca, nie miała żad-
nych wątpliwości i postanowi-
ła ukarać B. Kuligowską.  Komi-
sja rozpatrywała łącznie trzy za-
rzuty postawione przeciwko dy-
rektorowi SP 4. Za udowodnio-
ny uznano ten najcięższy, czy-

li szykanowanie nauczycieli w 
obecności uczniów. Wcześniej 
Komisja przesłuchała obie stro-
ny sporu, czyli nauczycieli i dy-
rektora SP 4. 

- W wyniku przeprowadzonej 
rozprawy, komisja dyscyplinarna, 
w oparciu o ustawę o karcie na-
uczyciela, postanowiła uznać p. 
Beatę Kuligowską winną sytuacji, 
gdy uczniowie byli świadkami po-
niżającego traktowania przez nią 
pedagogów i innych pracowników 
szkoły, w czym uchybiła godności 
zawodu nauczyciela i nałożyć na 
nią karę nagany z ostrzeżeniem – 
odczytała postanowienie komi-
sji jej przewodnicząca- Barbara 
Stępień, i dodała: -Komisja jest 
zgodna, co do tego, że w szkole źle 
się dzieje, a za szkołę odpowiada 
dyrektor. W naszej ocenie, przez 
ostatnie 4 lata dyrektor zrobiła 
wszystko, aby sytuację w szkole 
zaostrzyć. 

Nagana z ostrzeżeniem to naj-
łagodniejsza kara, jaką Komisja 
Dyscyplinarna mogła nałożyć. 
Dyrektorce groziło chociażby 
wydalenie z zawodu. Niemniej 

przez kolejne trzy lata B. Ku-
ligowska nie może, np. starto-
wać w konkursach na dyrektora 
szkoły, a to dość dotkliwa kon-
sekwencja wtorkowego orzecze-
nia, zwłaszcza, że za rok kon-
kurs winien być ogłoszony wła-
śnie w SP 4. Oczywiście ukarana 
dyrektor ma jeszcze prawo od-
wołać się od tej decyzji do Mi-
nistra Edukacji. Ma na to 14 dni. 
Do tego czasu „wyrok” Komisji 
Dyscyplinarnej jest nieprawo-
mocny. 

Dodajmy, że oprócz śledztwa 
w prokuraturze, osobne postę-
powania przeciw dyrektor SP 4 
toczą się chociażby przed Sądem 
Pracy w Goleniowie. Mimo tego, 
w sprawie konfliktu w szkole ani 
razu stanowiska nie zajęła gmi-
na Nowogard, która jest orga-
nem prowadzącym dla szkoły. 
Nie było także prób mediacji, 
by wyprowadzić kadrę szkoły z 
interpersonalnego kryzysu. W 
sprawę nie angażuje się również 
ZNP, do którego należy wielu 
nauczycieli pracujących w SP 4. 

MSBeata Kuligowska, dyrektor SP nr 4 w 
Nowogardzie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zofia Jerzykowska: lat 89, zmarła 3.07.2017 r., pogrzeb odbył 

się 5.07.2017r., na cmentarzu w Sikorkach.
Danuta Kukuła: lat 66, zmarła 3.07.2017 r., pogrzeb odbył się 

6.07.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W owym czasie Jezus prze-
mówił tymi słowami: «Wy-
sławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roz-
tropnymi, a objawiłeś je pro-
staczkom. Tak, Ojcze, gdyż 
takie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał Mi 
Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 
nikt nie zna, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźcie na siebie moje 
jarzmo i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego 
serca, a znajdziecie ukoje-
nie dla dusz waszych. Albo-
wiem słodkie jest moje jarz-
mo, a moje brzemię lekkie».
(Mt 11, 25-30)

Nieustannie poszukujemy 
prawdy o Bogu. Chcemy Go 
poznać, odkryć jaki On jest. 
Upodobaniem Ojca jest ob-
jawienie się ludziom proste-
go serca. Nie możemy szu-
kać Boga mądrością, rozu-
mowo lub też roztropno-
ścią. Jezus dziś mówi, że te 
drogi poznania Boga zosta-
ły zakryte. Tylko człowiek 
prostego serca, serca pokor-
nego może spotkać żywego i 

prawdziwego Boga. Pytanie, 
które warto sobie dzisiaj po-
stawić brzmi: na ile próbu-
ję poznać Boga, a na ile po-
kochać? Ludzkie myślenie 
podpowiada nam, że nie da 
się kochać kogoś, kogo się 
nie zna. Czy jednak nasze 
ludzkie schematy musimy 
odnosić również do relacji 
z Bogiem? Za Jezusem szło 
wielu, ale w zderzeniu z Jego 
nauką można było usłyszeć 
również słowa: trudna jest 
ta mowa, któż jej może słu-
chać, po czym wielu odłą-
czyło się od Niego. Jak mą-
dry i roztropny będą pod-
chodzić do Dobrej Nowi-
ny? Wszystko będą chcieli 
sprawdzić intelektem. Będą 
myśleć i myśleć, lecz z tego 
myślenia nic nie wynik-
nie. Całe życie będą szuka-
li, zastanawiali się, debato-
wali. Będą rozprawiali nad 
różnymi fragmentami Pi-
sma Świętego zadając pyta-
nia o ewolucję, pochodze-
nie człowieka. Rzucą argu-
ment, że Słowo Boże kła-
mie, bo nie mówi nic o di-
nozaurach, a przecież istnia-
ły. Mózg od tego wszystkie-
go się przegrzeje, a spotka-
nia z Bogiem nie doświad-
czą. Z kolei człowiek roz-
tropny będzie kalkulował. 
Czy pójście za Jezusem mi 
się opłaca? Czy zyskam, a 
może przez to stracę? Może 
ktoś odszedł od życia wia-
rą, gdy usłyszał słowa Jezu-
sa skierowane do młodzień-
ca: jeśli chcesz być szczęśli-
wi idź sprzedaj wszystko co 
masz i rozdaj ubogim. Czło-
wiek prostego serca to ten, 

kto nie będzie mędrkował. 
To ten, który będzie przyj-
mował słowo Boże jako dro-
gę szczęśliwego i spełnione-
go życia. To ten kto krótko 
mówiąc zaufa Bogu i swo-
im życiem to pokaże. Czło-
wiek prostego serca żyje w 
przeświadczeniu, że wszyst-
ko ma od Boga. Mam sta-
wać się człowiekiem proste-
go serca, ale jak tego doko-
nać? Jezus mówi dziś: uczcie 
się ode mnie, bo jestem ci-
chy i pokornego serca. Mam 
stawać się człowiekiem pro-
stego serca, co może do-
konać się tylko przy trwa-
niu w bliskości serca Jezu-
sa. Czy kiedykolwiek pra-
gnąłem być cichy i pokor-
ny? To może wręcz prze-
rażać. Jeśli taki będę to ten 
świat mnie zniszczy. Świat, 
w którym żyjemy kieruje się 
innymi regułami niż Jezus. 
Świat dziś mówi: po trupach 
do celu, wyścig szczurów, 
człowiek człowiekowi wil-
kiem. Przeraża również fakt, 
że niejednokrotnie wyznaw-
ca Chrystusa żyje zasadą, że 
w niedzielę owszem obec-
ny jest Bóg, ale pozostałe 6 
dni najważniejszy jest pie-
niądz. Jezus dziś chce i za-
prasza mnie do tego by być 
taki jak On. Jeśli tak zrobi-
my to Jezus zapewnia nas, że 
znajdziemy ukojenie dla na-
szej duszy. Czujesz przemę-
czenie dzisiejszym życiem? 
Czujesz obciążenie wyni-
kające z życia zawodowego, 
a nawet rodzinnego? Jezus 
mówi: przyjdźcie do mnie, 
ja Cię pokrzepię. Szukaj 
ukojenia dla siebie u Jezusa. 
Czyń w Jego obecności swo-
je serce sercem cichym i po-
kornym. Zaufaj, że On prę-
dzej czy później, ale przyj-
dzie z łaską pogody ducha 
dla Ciebie! 

Ks. Krystian Dylewski 

Uczta duchowa w kościele pw. 
Wniebowzięcia NmP w Nowogardzie

Koncert organowy 
Andrzeja Wrony 
W ubiegłą środę, miał miejsce szczególny koncert - w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP, utwory mistrzów muzyki 
organowej zagrał pan Andrzej Wrona, na co dzień organi-
sta tej parafii. 

Andrzej Wrona jest absol-
wentem Akademii Muzycznej w 
Krakowie. Już podczas studiów 
odbywał mistrzowskie kursy 
muzyki organowej w Liechten-
steinie, Hiszpanii w Holandii, 
gdzie został przyjęty do Królew-
skiego Konserwatorium w Ha-
dze. Koncertował w Polsce, Ho-
landii, USA. 

Podczas koncertu pan Andrzej 
wykonał utwory z okresu rene-
sansu, baroku i romantyzmu. 
Usłyszeliśmy kompozytorów 
polskich francuskich i niemiec-
kich, w tym m.in. takie utwory 
jak Toccata i Fuga d -moll Joha-
na Sebastiana Bacha BWV 565. 
partita  O GOTT DU FROMER 
GOTT, Cezarego Francka, Cho-
rał a-moll. Muzykowi asystował 

jego syn Nikodem, który zmie-
niał rejestry w organach i prze-
kładał nuty. Około 100 osób 
przybyłych na koncert przez 
niemal dwie godziny uczestni-
czyło w prawdziwej uczcie du-
chowej. Szkoda, że tak niewiele 
jest okazji, aby w takiej koncer-
towej odsłonie usłyszeć nowo-
gardzkie organy i także poznać 
przez to w pełni kunszt organo-
wy naszego organisty Andrzeja 
Wrony i … sprawność jego po-
mocnika, syna Nikodema.

Organizatorem koncertu była 
Agencja Artystyczna i Koncer-
towa Beata Krzyżanowska oraz 
Proboszcz parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP, Grzegorz Legut-
ko. Patronat medialny: Dzien-
nik Nowogardzki.

Organizator Beata Krzyżanowska, organista Andrzej Wrona i pomocnik organisty 
Nikodem

Podziękowanie
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

składa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział 
w uroczystościach 25-lecia istnienia parafii a także tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygo-
towania i przeprowadzenia tej uroczystości.  Dziękuje-
my także osobom, które przygotowały przyjęcie dla gości 
jubileuszu parafii, w tym szczególnie p. Henrykowi Gry-
gowskiemu, ciastkarni p. Malinowskiej, paniom z obsługi 
przyjęcia. Szczęść Boże Wszystkim!

Proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego
w Nowogardzie

Ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk   
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ZAPROSZENIE   
NA  FESTYN  

„WOJCIESZYN 2017”
Mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie wszystkich 
zapraszają do wspólnej biesiady na VIII Festyn 

pod nazwą, 
„Gdy się Coś buduje, serce się raduje”.

Festyn odbędzie się w dniu 8 lipca 2017 roku, 
na Placu przy świetlicy wiejskiej.  
Początek imprezy o godz. 16:00.

W programie m.in.:
gry, konkursy, zabawy dla dzieci i do-

rosłych
występy zaprzyjaźnionych solistów i 

zespołów muzycznych oraz miejscowej 
ludności

własne wypieki
wspólne ognisko
zabawa taneczna
punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju oraz wiele 

innych niespodzianek
Zapraszają organizatorzy

i ks. G. Legutko

Wycieczka "Dąbrowiaków"
W ramach realizacji statuto-

wych celów, nasze Stowarzysze-
nie realizowało projekt aktywi-
zacyjny dla naszej społeczności. 
W tym roku projekt realizowali-
śmy bez wsparcia projektowego, 
ale wspomogło nas w naszych 
działaniach Nadleśnictwo No-
wogard. Zadanie aktywizacyj-
ne, propagowanie miejsc war-
tych odwiedzenia ze względu 
na walory kulturowe, czy ochro-

ny środowiska realizowaliśmy 
na wyjeździe edukacyjnym. W 
tym roku postanowiliśmy zwie-
dzić niedawno otwarte Afry-
karium we wrocławskim ZOO, 
piękną Pragę z pokazem kolo-
rowych fontann i baletu do Car-
men Georga Bizzeta oraz wspa-
niałe skały, piękny wytwór natu-
ry w skalnym mieście Adrspach 
w Cechach oraz Zespół Klasz-
torny Krzeszów. Zatrzymaliśmy 

się w miasteczku Lubawa. Całą 
wycieczkę towarzyszyła nam 
piękna pogoda i dobre nastroje 
uczestników. Skorzystaliśmy, jak 
już od wielu lat, z super autoka-
rów Firmy Maciej Tur. Mamy 
nadzieję, że wyjazd podobał się 
uczestnikom i wszyscy wróci-
li zadowoleni i bogatsi o infor-
macje oraz wrażenia estetyczne 
ze zwiedzanych miejsc. Jeszcze 
raz dziękujemy sponsorowi za 
pomoc w organizacji wyjazdu, 
Nadleśnictwu Nowogard. 

Prezes Stowarzyszenia   
Zbigniew Florkowski

Brama wejściowa w skalnym mieście

Niezapomniany wyjazd młodzieży z IlO

Pojechali na spotkanie z Trumpem 
30 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego z Nowogardu wzięło udział w spotkaniu z pre-
zydentem USA Donaldem Trumpem, na placu Krasińskich w Warszawie, jakie odbyło się 
wczoraj, tj. czwartek, 6 lipca. 

Uczniom towarzyszyli opieku-
nowie, na czele z dyrektor I LO, 
Kariną Surmą, oraz radny Mar-
cin Nieradka – przedstawiciel 
zachodniopomorskiego PiS- or-
ganizator wyprawy. 

- Spotkanie z prezydentem D. 
J. Trumpem było niesamowi-

tym przeżyciem. Naprawdę war-
to było to wszystko zobaczyć na 
żywo– komentował na gorąco, 
jeszcze ze stolicy M. Nieradka. 

Oprócz wysłuchania prze-
mówienia D. Trumpa na placu 
Krasińskich w Warszawie, mło-
dzież z I LO, wzięła udział tak-

że w wojskowym pikniku pol-
sko-amerykańskim. Ucznio-
wie przy okazji mieli też czas na 
szybkie zwiedzanie stolicy.  Tej 
podróży z pewnością długo nie 
zapomną. 

MS

Twoja Pogoda i  młodszym sił doda
Twoja  życzliwość  cenna jak Miłość
To  Jubileusz więc Gratulacje  oraz życzenia
I dzięki za dobroć, której i czas w niczym nie  zmienia   

W tym miesiącu swoje  

90-te urodziny  
obchodzi

Szymon Fedeńczak 
Z tej okazji  

Wielu Łask  Bożych,  
Zdrowia, Pogody Ducha 

życzy rodzina 
z Nowogardu

 JUŻ W SOBOTĘ
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Reklama

Coroczna prezentacja

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
W poprzednim numerze DN, wzorem lat ubiegłych, rozpoczęliśmy prezentację sylwetek 
najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 - 2017.  Byli to uczniowie ze Szko-
ły SP 1. Dzisiaj druga część prezentacji najlepszych uczniów, tym razem ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. T. Kościuszki. W kolejnych wydaniach zaprezentujemy sylwetki najlepszych 
uczniów z pozostałych szkół podstawowych, a później gimnazjów i szkół średnich.

Maria Aleksandra Lewińska 
jest uczennicą klasy Vb – wycho-
wawczyni  p. Anna Kowalczyk-
-Krzywania. 

Na koniec roku szkolnego 2017/18 
osiągnęła średnią ocen 5,09 oraz wzo-
rowe zachowanie.

Uczennica aktywnie uczestniczy 
w życiu szkoły. W   mijającym roku 
szkolnym brała udział w organiza-
cji uroczystości Święta Niepodległo-
ści i Święta Konstytucji 3 Maja. Wzię-
ła udział w konkursach szkolnych, 
gminnych i powiatowym.  Zajęła I 
miejsce w miejsko- gminnym kon-

kursie  „W świecie mitów”.  Uczest-
niczka wielu konkursów z języka an-
gielskiego na szczeblu gminnym i po-
wiatowym.

Daria Durma jest uczennicą 
klasy 6b – wychowawczyni Anna 
Buczyńska. 

Osiągnęła w tym roku szkolnym 
średnią ocen - 4,82.  Daria nie tylko 
dobrze sie uczy                 i wzorowo 
zachowuje, ale również prężnie dzia-
ła  w  Szkolnym  Klubie Wolontariatu.  
Pracuje  w sklepiku uczniowskim, ob-
sługując swoich kolegów i koleżanki.

Największą pasją uczennicy jest 
działalność w Amatorskim Ruchu Te-

atralnym „Teatr Poto”, który powstał 
z myślą o młodych ludziach szukają-
cych miejsca na scenie.   Daria wspól-
nie z innymi pasjonatami sztuki te-
atralnej gościła na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatralnym w Poznaniu 
ze spektaklem „Ramy, za który otrzy-
mali zaszczytne wyróżnienie”. Dziew-
czynka jest przykładem tego, że pasje 
i zainteresowania można pogodzić z 
nauką.

Martyna Wdowiak  ukończyła 
5 klasę Nowogardzie ze średnią 
ocen 4,91. – wychowawczyni – p. 
Anna Kowalczyk - Krzywania.

W roku szkolnym 2016/17 zajęła:
I m. w miejsko-gminnym konkur-

sie o mitologii greckiej
I m w Mistrzostwach Gminy w mi-

ni-piłce ręcznej dziewcząt IMS
II m w Mistrzostwach Powiatu Go-

leniowskiego w mini-piłce ręcznej 
IMS dziewcząt

I m w IX Turnieju Piłki Ręcznej 
Dziewcząt o Puchar Prezesa LUKS 
„Czwórka”

Miłosz Zieliński z klasy IIIa -  
wychowawca Krystyna Gradzik. 

Otrzymał w tym roku szkolnym na-
grodę ufundowaną przez Burmistrza  
„ Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej 
2017”.  Chłopiec osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce i wyróżnia się wzo-
rowym zachowaniem. Zdobył punk-
towane miejsca i wyróżnienia w róż-
nych konkursach recytatorskich i pla-
stycznych na szczeblu gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim. M.in.: był 
laureatem w Małym Konkursie Recy-
tatorskim na szczeblu gminnym; zdo-
był także II miejsce w gminnym kon-
kursie recytatorskim „ Wypłyń na głę-
bię”;  otrzymał wyróżnienie w gmin-

nym konkursie czytelniczym „ W 
krainie polskich legend ”; w elimina-
cjach powiatowych osiągnął  II miej-
sce  w konkursie recytatorskim „ En-
glish Poetry”.   Uczeń aktywnie włącza 
się w akcje charytatywne prowadzo-
ne przez Klub Wolontariatu w szko-
le. Angażuje się w zbiórkę makulatury 
na rzecz Fundacji    „Przyjazny świat”. 
Swoje umiejętności sportowe rozwi-
ja w Akademii Piłkarskiej  w Nowo-
gardzie  i z tą drużyną brał udział w 
Turnieju Charytatywnym Piłki Noż-
nej w Stargardzie „ Gramy dla mamy 
Oliwiera”. Włączył się także w orga-
nizację Festynu Rodzinnego w naszej 
szkole. Służy pomocą w nauce swoim 
koleżankom i kolegom. 

Klaudia Simińska uczennica 
klasy VI b – wychowawczyni  p. 
Anna Buczyńska 

Uzyskała najwyższą średnią ocen 
- 5,1.  Uczennica aktywnie uczestni-
czy w pracy Samorządu Szkolnego. 
Otrzymała wyróżnienie w gminnym 
konkursie czytelniczym  „W świecie 
legend». Pracuje na rzecz Szkolnego 
Klubu Wolontariatu.
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XX jubileuszowa edycja z udziałem naszych muzyków

Święto gitary na światowym poziomie  
W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu odbyły się różnorodne koncerty z premierą światową i wybitny-
mi kreacjami artystycznymi. Odbył się prestiżowy konkurs z sukcesami gitarzystów ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie.  

W Trzęsaczu w dniach 15 – 17 
czerwca br. odbyła się XX jubile-
uszowa edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu i Konkursu Muzy-
ki Gitarowej. To muzyczne świę-
to gitary klasycznej rok rocznie 
przyciąga do Trzęsacza kilku-
set gitarzystów. Podczas wieczor-
nych koncertów w neogotyckim 
trzęsackim kościele prezentowali 
się wybitni gitarzyści i różnorod-
ne składy wykonawcze. Na sce-
nie konkursowej zaprezentowało 
się ponad 60-ciu solistów i 15 du-
etów z ponad 30-stu miast Polski, 
a także z Rosji. Koncertom i prze-
słuchaniom konkursowym towa-
rzyszyły lekcje mistrzowskie, wy-
stawy i otwarty kurs tańca ha-
wajskiego hula. Nadmorski festi-
wal odbywał się pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Metropo-
lity Szczecińsko – Kamieńskie-
go ks. abp prof. dr hab. Andrze-
ja Dzięgi i Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Ol-
gierda Geblewicza. Bez wątpienia 
najważniejszym wydarzeniem ar-
tystycznym festiwalu było prawy-
konanie światowe „Suity czarno-
leskiej” opartej na fraszkach Jana 
Kochanowskiego. Kompozycja 
na chór mieszany, gitarę klasycz-
ną, kontrabas, flet i djembe kom-
pozytorki Moniki Zytke okazała 
się dziełem zachwycającym me-
lodyką i harmonią pełną świeżo-
ści i dobrze rozumianej prosto-
ty. W swoim charakterze to mie-
szanka stylów muzyki dawnej w 
połączeniu z pierwiastkiem ryt-
mów i muzyki latynoskiej. Teksty 
fraszek Jana z Czarnolasu wraz z 
pomysłami muzycznymi kompo-
zytorki nabrały świeżości i sta-
ły się jakby opisem naszej teraź-
niejszości. Słuchając dziesięcio-
częściowego utworu można było 
przekonać się, jak uniwersalne są 
poezje Jana Kochanowskiego w 

połączeniu z tak ciekawym skła-
dem wykonawczym. Premiera 
„Suity czarnoleskiej” zakończyła 
się owacją publiczności na stoją-
co. Koncert artystów z Akademii 
Pomorskiej w Słupsku poprze-
dził występ Four Guitars – Trzę-
sackiego Kwartetu Gitarowego, 
który zachwycił swoją interpre-
tacją utworów kompozytorów z 
kraju Kwitnącej Wiśni piszących 
muzykę do bajek japońskich. W 
tym uznanym już kwartecie gra 
dwóch uczniów ze Szkoły Mu-
zycznej w Nowogardzie Maja 
Tomasikiewicz i Hadi Yahfouf. 
Warto nadmienić, iż koncert in-
auguracyjny rozpoczął się pięk-
ną kompozycją Cezarego Stro-
kosza ( dyr. artystyczny festiwa-
lu – zarazem nauczyciel klasy gi-
tary w Nowogardzie ) „Arm in 
arm with the Wind” w wykonaniu 
tria: Yoshimasa Yoshida ( Japonia 
), Cezary Strokosz, Dariusz Do-
mański. Drugiego dnia festiwalu 
licznie zebrana publiczność mo-
gła wysłuchać występu Bystrzyc-
kiego Kwartetu Gitarowego oraz 
półrecitalu maestro Yoshimasy 
Yoshida z Japonii. Prof. Yoshida 
to europejski ambasador słynnej 
Niibori Guitar Orchestra z Japo-
nii, który przez znawców nazy-
wany jest „poetą gitary”. Jego re-
cital w pełni potwierdził tę opi-
nię. Gra japońskiego gitarzysty 
była subtelną, pełną delikatności 
opowieścią muzyczną. Wykona-
ny na bis utwór L. Brouwera „ Li-
stopadowy dzień” na długo pozo-
stanie w pamięci zahipnotyzowa-
nych słuchaczy. Wieczór zakoń-
czył koncert duetu Krzysztof Me-
isinger ( gitara ) & Marcel Mar-
kowski ( wiolonczela ). Obaj wir-
tuozi zaprezentowali się w pro-
jekcie „Cantos y Danzas”. Cykle 
M. de Falli i A. Piazzolli były mi-
strzowskim popisem wirtuoze-
rii obu wykonawców. Trzeciego 

dnia festiwalu najważniejszym 
wydarzeniem był koncert laure-
atów konkursów gitarowych. Po-
przedził go tzw. „Kwadrans orga-
nowy w wykonaniu organisty Ja-
kuba Kraszewskiego, który im-
prowizował na zadane mu tematy 
muzyczne zaproponowane przez 
festiwalową publiczność. Wyjąt-
kowo miłym akcentem okazał się 
występ duetu Emilia Tomasikie-
wicz (guitarron ) & Maja Toma-
sikiewicz (gitara klasyczna) ze 
Szkoły Muzycznej w Nowogar-
dzie grającego parafrazę ulubio-
nego utworu polskiego Papieża. 
„Barka” w wykonaniu młodych 
gitarzystek kultowa melodia stała 
się wysublimowaną, wzruszają-
cą do łez formą jazzowej ballady. 
Ogłoszenie wyników konkurso-
wych i koncert laureatów poprze-
dziło krótkie wystąpienie ks. abp 
Andrzeja Dzięgi, który w ciepłych 
słowach zwrócił się do wykonaw-
ców i publiczności. Międzynaro-

dowe jury pod przewodnictwem 
prof. Aliny Gruszka ( AM Kato-
wice ) przyznało nagrody i wy-
różnienia w kategoriach solistów 
i duetów gitarowych. Grand Prix 
festiwalu zdobył Przemysław Re-
liga z Lublina. Wyjątkową sensa-
cją konkursu w kategorii duetów 
był duet STUK – PUK w składzie 
Emilia Tomasikiewicz & Mau-
rycy Zając ( SM I st. w Golenio-
wie filia w Nowogardzie), któ-
rzy mimo bardzo młodego wie-
ku i krótkiego stażu gry (oboje 
pierwsza klasa szkoły muzycznej) 
zachwycili jury uzyskując w ka-
tegorii duetów gitarowych trze-
cie miejsce. Emilia grała m. in. na 
oryginalnym lutniczym guitarro-
nie (taka gitarowa odmiana kon-
trabasu). Ogromnym sukcesem 
zakończył się też występ Hadie-
go Yahfouf (SM I st. w Golenio-
wie filia w Nowogardzie), który 
zdobył trzecie miejsce w katego-
rii solistów. 

Festiwal jest organizowa-
ny przez Stowarzyszenie GITA-
ROWY TRZĘSACZ. Dyrekto-
rem artystycznym od dwudzie-
stu lat jest pomysłodawca impre-
zy, gitarzysta i kompozytor Ce-
zary Strokosz. Dyrektorem or-
ganizacyjnym jest Pani Monika 
Werner - Tomasikiewicz, a ko-
ordynatorem całości Pani Iwona 
Ziółkowska. Wyjątkowo ważną 
postacią dla festiwalu jest osoba 
ks. Stanisława Krzyżanowskiego, 
który od wielu lat gości w neogo-
tyckim trzęsackim kościele gita-
rzystów z całego świata. Wspar-
cia festiwalowi udzieliła m.in. 
Fundacja KGHM Polska Miedź 
oraz Województwo Zachodnio-
pomorskie. Nowogardzkim gi-
tarzystom i ich nauczycielowi 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów artystycznych i kon-
kursowych. 

 fermata

Duet STUK - PUK Emilia Tomasikiewicz & Maurycy Zając - na scenie kon-
kursowej

Siostry Tomasikiewiczówny podczas koncertu galowegoHadi Yahfouf

Zajęcia żeglarskie  
JUNGA & KADET 2017

Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie infor-
muje, że organizuje bezpłatne zajęcia żeglarskie 
JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży w wie-
ku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą od 20 lipca (czwartek) 
do 30 lipca (niedziela) na terenie przystani klubo-
wej na plaży miejskiej w Nowogardzie.       

Uwaga - ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem ro-

dziców oraz harmonogram zajęć do pobrania u 
Bosmana lub na stronie internetowej www. kna-
ga.nowogard.eu

Wypełnione formularze można składać Bos-
manowi Klubu (przystań klubowa) codziennie w 
godz. 14.00 – 18.00 do dnia 17 lipca (poniedzia-
łek). 

Zebranie organizacyjne rodziców w dniu 19 lip-
ca (środa), godz. 17:00 (przystań klubowa).

Tel. kontaktowe: 887-467-309,    601-332-493.
Zajęcia są współfinansowane przez Gminę No-

wogard w ramach zadania publicznego „Bez-
piecznie na wodzie”
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Puchar Polski i kryterium Uliczne – Strzelce krajeńskie

Nikola Wielowska wciąż zachwyca
W dniach od 30 czerwca do 2 lipca, w Strzelcach Krajeńskich odbyły się zawody z cyklu Pu-
charu Polski w kolarstwie szosowym, a także Kryterium Uliczne „Ognia i Czarów”. Z bar-
dzo dobrej strony ponownie zaprezentowała się nowogardzianka Nikola Wielowska. W wy-
ścigach startowali również podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu Chrabąszcze Nowo-
gard, a dwa brązowe medale wywalczył Hubert Grygowski. 

Puchar Polski  
w kolarstwie szosowym   
W piątek (30 czerwca), oraz 

w sobotę (1 lipca), w Strzelcach 
Krajeńskich rozegrana zosta-
ła III seria Pucharu Polski w ko-
larstwie szosowym, będąca jed-
nocześnie eliminacją Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 
Pierwszego dnia w kilku katego-
riach wiekowych odbyła się jaz-
da indywidualna na czas. W ka-
tegorii Juniorka Młodsza starto-
wała Nikola Wielowska, repre-
zentująca barwy LUKS JF Duet 
Goleniów. Nowogardzianka 
walczyła na dystansie 10 km, w 
miejscowości Dobiegniew. Naj-
szybsza była Martina Stecka z 
klubu WLKS Krakus bbc Cza-
ja, która uzyskała czas 15:29,45, 
osiągając przy tym średnią pręd-
kość 38,8 km/h. Nikola Wielow-
ska wywalczyła srebrny medal 
uzyskując wynik 15:36,55, na-
tomiast podium uzupełniła za-
wodniczka WKM Olsztyn – Ka-
mila Niedźwiecka z wynikiem 
15:47,35. Nie zabrakło także re-
prezentantów nowogardzkiego 
klubu Chrabąszcze. W katego-
rii Młodzik bardzo ładnie wy-
padł Hubert Grygowski. W tym 
przedziale wiekowym „czasów-
ka” odbyła się na dystansie 5 km. 
Hubert Grygowski uzyskał wy-
nik 07:45,62 i w ogólnopolskiej 

stawce uplasował się na 7. miej-
scu, ze stratą 28 sekund do zwy-
cięzcy. Kolejnym Młodzikiem z 
Nowogardu był Norbert Stroj-
ny, który 5 km pokonał z czasem 
08:14,60 i zajął 20. pozycję. Do-
dajmy, że w tej kategorii wieko-
wej startowało 54 kolarzy z całej 
Polski. W kategorii Junior Młod-
szy kolarze walczyli na dystansie 
10 km, a w „czasówce” wystar-
tował Robert Krause. Nowogar-
dzianin uplasował się na 52. po-
zycji, z czasem 15:44,35. W tym 
samym przedziale wiekowym 
zaprezentował się również Kamil 
Majcher, który 10 km pokonał z 
czasem 16:01,36 i zajął 58. miej-
sce. Następnego dnia rozegrany 
został wyścig ze startu wspólne-
go. Juniorki Młodsze rywalizo-
wały na dystansie 40 km, a tra-
sa przebiegała przez następujące 
miejscowości: Strzelce Krajeń-
skie – Zwierzyn – St. Kurowo – 
Strzelce Krajeńskie. Nikola Wie-
lowska po raz kolejny udowod-
niła, że wyścigi ze startów wspól-
nych na szosie są jej „konikiem”. 
Nowogardzianka nie miała so-
bie równych i w pięknym stylu 
wywalczyła złoty medal, poko-
nując 40 km z czasem 01:14:48. 
Zaraz za naszą reprezentantką 
uplasowała się zawodniczka klu-
bu UKS Mróz Jedynka Kórnik – 
Zofia Picz, a najniższy stopień 

podium wywalczyła Julia Kowal-
ska z klubu KTK Kalisz. Wiele 
radości swojemu trenerowi dał 
Hubert Grygowski, który wy-
walczył medal. Wyścig ze startu 
wspólnego w kategorii Młodzik 
także odbywał się na dystansie 
40 km. W tym przedziale wie-
kowym zwyciężył Kacper Chry-
stek z KTK Kalisz, przed Łuka-
szem Rykowskim z KKS Ciecha-
nów. Hubert Grygowski uplaso-
wał się na 3. miejscu. Z bardzo 
dobrej strony zaprezentował się 
również Norbert Strojny, któ-
ry w ogólnopolskiej stawce za-
jął wysokie 13. miejsce. W kate-
gorii Junior Młodszy rywaliza-
cja odbyła się już na dystansie 80 
km. Robert Krause został sklasy-
fikowany na 60. miejscu, pośród 
80 kolarzy, którzy ukończyli swój 
start. Kamil Majcher niestety zo-
stał wycofany z wyścigu. 

kryterium Uliczne  
„Ognia i Czarów”

W niedzielę (2 lipca), w Strzel-
cach Krajeńskim odbyło się Kry-
terium Uliczne „Ognia i Cza-
rów”. Tym razem Nikola Wie-
lowska rywalizowała nie tylko 
z Juniorkami Młodszymi, ale i 
z Młodziczkami. Wyścig został 
przeprowadzony na dystansie 
9,25 km, a zawodniczki w Kry-
terium punktowały na poszcze-

Nowogardzianie na Tour de France

Spotkali wielkich kolarzy
Nowogardzcy kolarze – Grzegorz Przybyłek i Łukasz Janic, wybrali się do Düsseldorfu, gdzie kibicowali polskim 
kolarzom podczas pierwszego i drugiego etapu Tour de France. Nowogardzianom udało się spotkać i porozma-
wiać z wielkimi kolarzami. 

Nowogardzianie w Niem-
czech podczas Tour de Fran-
ce przebywali od 29 czerwca 
do 2 lipca. Do miasta  Düs-
seldorf, Grzegorz Przyby-
łek oraz Łukasz Janic wraz 
ze swoją dziewczyną Ewą, 
wybrali się z kilkudziesię-
cioosobową grupą kolarzy, 
jeżdżących w barwach STC 
Stargard. O wyścigu Tour de 
France nie trzeba mówić fa-
nom tej dyscypliny sportu. 
To najsłynniejszy na całym 
starym kontynencie wielo-
etapowy, trzytygodniowy 

szosowy wyścig kolarski, or-
ganizowany cyklicznie na te-
renie Francji oraz krajów 
ościennych. W wyścigu star-
tują najlepsi kolarze świa-
ta. Nowogardzianie kibico-
wali polskim kolarzom pod-
czas pierwszego etapu wyści-
gu, którym była jazda indy-
widualna na czas oraz pod-
czas drugiego etapu. W su-
mie 34-osobowa grupa za-
wodników STC Stargard 
oraz ich przyjaciół wyróżnia-
ła się na tle innych kibiców.  
Wszystko to ze względu na 

biało-czerwone koszulki, fla-
gi oraz głośne śpiewy. Nasi 
kolarze mieli niepowtarzal-
ną okazję rozmowy ze swo-
imi idolami. 

- Mieliśmy okazję spotkać 
się z Rafałem Majką, Macie-
jem Bodnarem,  Pawłem Po-
ljańskim oraz z samym Mi-
strzem Świata - Peterem Sa-
ganem. Wszyscy serdecznie 
pozdrawiają polskich kibiców 
– opowiada Grzegorz Przy-
byłek. Kolarz z Nowogardu 
przyznał, że na długo pozo-
staną w jego pamięci te chwi-

le. - Było naprawdę świetnie, 
bo widzisz tych ludzi na żywo 
a nie w telewizji i czujesz całą 
atmosferę tego wyścigu – ki-
bice, zawodnicy, itd. - super 
sprawa! Wrażenie jest nie od 
opisania, bo było naprawdę 
bardzo dużo kibiców i każdy 
chce być jak najbliżej kolarzy 
– mówi Grzegorz Przybyłek. 

Dodajmy, że w 1 etapie 
zwyciężył Geraint Thomas, 
natomiast najlepszy w dru-
gim etapie był Marcel Kittel.  

KR

Grzegorz Przybyłek przyznaje, że atmosfera była nie-
samowita

Hubert Grygowski w Strzelcach Krajeńskich dwukrotnie wywalczył brązowy medal

Nikola Wielowska - z prawej, w Strzelcach Krajeńskich wywalczyła dwa złote i jeden 
srebrny medal

gólnych etapach. Z ogromną 
przewagą nad konkurentkami 
po złoty medal sięgnęła Nikola 
Wielowska, która w sumie zgro-
madziła 20 punktów. Na drugim 
miejscu została sklasyfikowana 
Zofia Picz z UKS Mróz Jedyn-
ka Kórnik z liczbą 10 punktów, 
z kolei trzecia na podium Nikola 
Ostojska z LKS POM-Spartherm 
Strzelce Krajeńskie wywalczyła 7 
punktów. W kategorii Młodzik 
kolejny medal do swojej kolek-
cji dołożył Hubert Grygowski. 
Podopieczny Ryszarda Posackie-
go walczył na dystansie 11,1 km. 
Nowogardzianin zajął 3. miej-
sce po wywalczeniu 9 punktów. 

Zwyciężył Adam Andrzejak z 
KTK Kalisz z liczbą 17 punktów, 
natomiast na drugim stopniu 
podium stanął Łukasz Rykowski 
z 13 punktami. Norbert Strojny 
zakończył rywalizację bez zdo-
byczy punktowej i uplasował się 
na 15. pozycji. Dodajmy, że w tej 
kategorii wiekowej startowało 29 
kolarzy. W kategorii Żak zapre-
zentowało się dwóch młodych 
kolarzy z Nowogardu – Mateusz 
Krugły oraz Maciej Buriak. Żaki 
rywalizowały na dystansie 3,7 
km. Mateusz Krugły zakończył 
swój start na 10. miejscu, z kolei 
Maciej Buriak zajął 11. pozycję.   

KR 
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

UWaGa mIeSZkaŃCY!
Firma Strabag sp. z o.o.  

uprzejmie informuje, 
że w dniach 8, 10, 11, 12 lipca droga powiatowa  

na odcinku Strzelewo-Nowogard 
będzie zamknięta 

ze względu na konieczność prowadzenia robót związanych  
z remontem nawierzchni. 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia  
powstałe w wyniku prowadzonych robót. 

Podany termin może ulec przesunięciu przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych. 
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aTeRIma meD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wymiary 4m x 6m. Klimatyzacja, alarm, prąd, toaleta, regały, lady, krata z wieszakami, 
podwójne szyby, rolety zabezpieczające okna. Kiosk znajduje się blisko szkół i osiedli. 
Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym miejscu lub 
przeniesienie obiektu w inne miejsce.

Do sprzedania funkcjonujący kiosk 

z prasą, papierosami, tytoniem,
kosmetykami, chemią, bielizną, 
zabawkami i wyrobiną dobrą 
renomą punkt Lotto. 

Przy zakupie kiosku możliwość zakupu towaru w cenach hurtowych, jak i podjęciu 
dalszej współpracy z kontrahentami bez przerywania działalności punktu. Dobra lokalizacja.

Kontakt  tel.  785 081 975

SĄ WakaCJe, CZaS URlOPU 
- ZORGaNIZUJ Dla SIeBIe SOBOTĘ  Dla ZDROWIa - 

"PROFIlakTYka Raka PIeRSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIeRPNIa 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

ReklamaOGŁOSZeNIe

Wspólnota mieszkaniowa 
zleci wykonanie prac 

hydraulicznych, dekoratorskich i 
remontowych. 

Tel. 662 638 195 

Sprzedam działkę 
budowlaną przy ul. Monte 

Cassino w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Garmin Iron Triathlon 2017

Awans Norberta Jarochowicza!
W Stężycy na Kaszubach odbył się IV etap zawodów Garmin Iron Triathlon, w których star-
tuje reprezentant Nowogardu, Norbert Jarochowicz. Trzeba przyznać, że rośnie forma na-
szego reprezentanta, który po występie w Stężycy awansował na 2. miejsce klasyfikacji ge-
neralnej w swojej kategorii. Do końca zmagań już tylko jeden start. 

Czwarty – przedostatni etap 
zmagań w cyklu Garmin Iron 
Triathlon, odbył się w urokliwej 
Stężycy, znajdującej się na Ka-
szubach. Tradycyjnie już zawo-
dy stały na wysokim poziomie 
sportowym. Kibice byli świad-
kami zaciętej rywalizacji w czo-
łówce, o czym świadczą małe 
różnice czasowe. Taka walka 
nie mogła dziwić, gdyż przed 
uczestnikami cyklu pozostanie 
jeszcze tylko jeden etap. Co naj-
ważniejsze dla kibiców z Nowo-
gardu, rośnie forma Norberta 
Jarochowicza, który ma za sobą 
udany występ w Stężycy. Przy-
pomnijmy, że nowogardzia-
nin po trzech etapach zajmo-
wał 3. miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej całego cyklu, w katego-
rii M45. Zawodnik NTS Nexe-
lo miał zatem o co walczyć i nie 
można mu odmówić ambicji na 
trasach czwartego etapu. Na po-

czątek Norbert Jarochowicz, tak 
jak pozostali zawodnicy, musiał 
zmierzyć się z ciężkimi wietrz-
nymi warunkami na trasie pły-

wackiej. Zawodnik z Nowogar-
du uzyskał czas 00:18:11 i po 
pływaniu zajmował 117. miej-
sce. Sporo jednak nasz repre-
zentant zdołał nadrobić podczas 
jazdy na rowerze. Norbert Jaro-
chowicz trasę kolarską pokonał 
z najlepszym wynikiem w swo-
ich dotychczasowych startach. 
Czas 01:10:21 był 31. wynikiem 
w tej konkurencji i sprawił, że 
nowogardzianin awansował w 
klasyfikacji zawodów. Na koniec 
pozostały zmagania w bieganiu. 
W tym przypadku Norbert Ja-
rochowicz zakończył swój start 
z czasem 00:47:43, który był 
93. wynikiem. W sumie czwar-
ty etap Norbert Jarochowicz za-
kończył z czasem 02:21:44, a co 
za tym idzie w swojej kategorii 
M45 zajął 5. miejsce. W klasyfi-
kacji Open etapu w Stężycy no-
wogardzianin został sklasyfiko-
wany na 51. miejscu, ze stratą 
22 minut do zwycięzcy. Co naj-
ważniejsze, udany start w Stęży-
cy sprawił, że Norbert Jarocho-
wicz awansował o jedną pozycję 
w klasyfikacji generalnej całego 
cyklu w swojej kategorii wieko-
wej. Po startach w Ślesinie, Pia-
secznie, Elblągu oraz Stężycy, 
zawodnik z Nowogardu z łącz-
nym czasem 09:39:45 zajmuje 
już 2. miejsce w kategorii M45, 
natomiast wysokie 18. miejsce 
w klasyfikacji Open. Do zakoń-
czenia zmagań pozostał już tyl-
ko etap w Płocku, który zosta-
nie rozegrany 16 lipca. Wierzy-
my, że Norbert Jarochowicz jest 
w stanie utrzymać swoją pozy-
cję w „generalce” cyklu i wywal-
czyć krążek. O tym jak wypadł 
nasz reprezentant w piątym eta-
pie poinformujemy na bieżąco. 

KR

W Stężycy na trasie kolarskiej Norbert Jarochowicz uzyskał swój najlepszy wynik

Norbert Jarochowicz awansował już na 
2. miejsce w kategorii M45, całego cyklu 
Garmin Iron Triathlon.jpg

ReklamaReklama

maraton mTB Cybinka 2017

Jan Baran  
na podium
W niedzielę (2 lipca), w miejscowości Cybinka rozegrany 
został Maraton MTB. W wyścigu wystartował kolarz z No-
wogardu – Jan Baran, który wywalczył miejsce na podium 
w swojej kategorii. 

Maraton MTB Cybinka 2017, 
odbył się w minioną niedzielę. 
Na dystansie Mini wystartowa-
ło 76 kolarzy, a pośród nich do 
rywalizacji przystąpił jedyny re-
prezentant Nowogardu – Jan 
Baran. Nowogardzianin startuje 
w kategorii wiekowej M6. Nasz 
reprezentant urodzony w 1951 
roku podczas pokonywania dy-
stansu Mini, na wymagającej 
trasie osiągnął średnią prędkość 
16,8 km/h. Jan Baran uzyskał 
czas 0:53:22 i w swojej kategorii 
wiekowej uplasował się na wyso-
kim 2. miejscu. Wynik uzyskany 
na trasie Mini, sklasyfikował ko-

larza z Nowogardu na 51. miej-
scu pośród wszystkich uczestni-
ków. Reprezentant Nowogardu 
był zadowolony ze swojego star-
tu. - Muszę przyznać, że bardzo 
mnie cieszy podium w Cybince. 
Trasa była bardzo trudna, a kon-
kurencja również stała na wyso-
kim poziomie. Tym bardziej cie-
szy mnie to 2. miejsce – mówi Jan 
Baran. Gratulujemy kolarzowi z 
Nowogardu wywalczonego me-
dalu oraz życzymy mu jeszcze 
lepszych startów podczas kolej-
nych wyścigów. 

KR

Jan Baran na drugim stopniu podium w kategorii M6
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Firma transportowa  
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych,  

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne  

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.
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• kReDYTY mIeSZkaNIOWe  GMK 
FINANSE, oferta wielu banków w 
jednym miejscu. Adres: Nowogard, 
700 Lecia 15, I piętro nad apteką, 
tel.: 662 315 470.

•	 OKAZJA. Sprzedam działkę pod 
budowę 10 arów za szkołą podsta-
wową nr 3. 534 991 778

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam mieszkanie w Wierz-
bięcinie 66.3 m2 bezczynszowe, 
docieplone + garaż. 669 716  872

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ład-
nie położony.696 404 840 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje IV 
piętro, Nowogard. 724 171 708

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, 
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 607 545 623 

• Do wynajęcia lokal ok. 30 m2, 
Dąbrowszczaków 23. Tel. 695 
209 162

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 607 545 623 

•	 Sprzedam 2 ha ziemi, Błotno. Tel. 
503 790 084 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 663 695 260 

•	 Wynajmę lub kupię garaż na ul. 5 
marca. 500 508 904 

•	 Kupię mieszkanie nad jeziorem 50-
60m2 I piętro. 508 211 575 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we parter. 536 170 619 

•	 Sprzedam działkę 1320 m2 na ul. 
Wiejskiej w Nowogardzie. 697 346 
173 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnym Młynie 10ha ziemi rolnej 
tel. 668-676-788

mOTORYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam lublina na części silnik 
poj.2417 cm3.  609 167 729

•	 Sprzedam cześci do Ford Fiesta 1.1 
i chłodnicę do lublina. Tel. 609 167 
729

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Mazda 626 sprzedam, rok prod. 
2002. 697 612 848 

•	 Opony i alufelgi do Mercedesa 
w bardzo dobrym stanie 195/50 
R1582V. Tel. 782 320 977

•	 Opel Corsa D rok produkcji 2010, 
1,2 benzyna, przebieg 64000, bo-
gate wyposażenie sprowadzony z 
Niemiec. 604 774 854 

•	 Stare samochody, motocykle mo-
torowery, rowery. Literaturę kupię. 
600 182 682 

•	 Sprzedam części Opel Astra. Błot-
nik przedni sztuk 2, skrzynia bie-
gów, hak do przyczepki. 572 955 
124 

ROlNICTWO
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-

wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belo-
wania siana-słomę, zgrabianie, ta-
lerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowa-
nie w kostkę. Tel. 781 744 340 

• PROPOlIS leCZNICZY, miody le-
śne. Tel.503-58-222

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam kombajn do ziemnia-
ków Anna. Tel. 514 387 864 

•	 Sprzedam króliki. 792 883 988

•	 Sprzedam kury, kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	 Ciągnik Deutz Fahr DX 120 ubez-
pieczony zarejestrowany, spraw-
ny, cena 30 tys., kombajn zbożowy 
MF-180 z sieczkarnią cena 8 tys. i 
inny sprzęt rolniczy typu talerzów-
ki, pługi, przyczepy. Tel. 691 383 
543, Chociwel 

•	 Sprzedam ładowacz cyklop cena 
do uzgodnienia. 784 602 925 

•	 Sprzedam ciągnik Ursus 330, dwie 
przyczepy 3,5 tonowe nie wywrot-
ki, jedną przyczepę dwutonową 
wywrotkę. 606 576 417 

•	 Sprzedam kombajn Forshnit 514  
Tel. 603 467  609 

•	 Przecinarka stołowa silnik  3 kw 
tarcza Ф400 . Tel. 785 182 423 

•	 Sprzedam zboże. 502 853 573 

 USŁUGI
• PRaNIe-maGIel,PRaNIe DYWa-

NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICeRkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓRZaNeJ maTeRIaŁOWeJ / PO-
ŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPRZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

• mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 

regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Godzinowa pomoc osobom star-
szym: robienie zakupów, sprząta-
nie, opieka higieniczna. 796 061 
284 

• Remonty. 508 920 135 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE. 600 182 
682 

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie wakacyj-
ne, 530555015

•	 amBeRCaRe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodo-
wego w Nowogardzie. 601 897 368 

• Przyjmę do pracy przy docieple-
niach na umowę o pracę oraz po-
mocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE 
W NOWOGARDZIE ZATRUDNI NA 
STAŁE OSOBĘ DO PRACY W SKLEPIE 
MEBLOWYM, JAKO KIEROWCA/MA-
GAZYNIER. WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘ-
CIEM PROSZE SKŁADAC  W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWADRATMEBLE UL. 
ARMII KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 402 
266, d.pawlowski@vectra.pl

•	 Przyjmę do ogrodzeń słupki, drut. 
Tel. 607 654 692 

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań zatrud-
ni kucharza – pełen etat, dobre wa-
runki finansowe. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w syste-
mie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 502 509 384 

•	 Zatrudnię barmaki na umowę. Tel. 
693 521 211 

•	 Zatrudnię geodetę/geodetkę do 
prac kameralnych. Tel. 608 622 920 

• Restauracja Przystań zatrudni 
kierowcę do rozwożenia posił-
ków. Tel 91 39 20 221 

•	 Szukam operatora koparki. 660 
497 390

•	 Zatrudnię pracownika do pracy w 
gospodartwie  rolnym na umowę 
o pracę. Możliwość pracy na sta-
łe. Wymagania: prawo jazdy kat.B, 
brak nałogów, doświadczenie w 
pracy w gospodarstwie, wiek do 
50 lat, Błądkowo. Tel. 665 785 726 

•	 Zatrudnię kierownika fermy (gm, 
Osina) mieszkanie służbowe. 502 
562 378 

•	 Zatrudnię pracownika fizyczne-
go na fermę drobiu gm, Osina. 511 
731 352 

•	 Zatrudnię pracownika- usługi re-
montowo wykończeniowe. 697 
329 453 

•	 Szukam pracownika do sklepu 
Żabka ul, Bema. 530 118 199

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Sprzedam tarcicę budowlaną mo-
drzew, różniej grubości, sezono-
wana 8 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe. 880 201 
888 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
tanio. 507 264 523 

•	 Sprzedam kanapotapczan w bar-
dzo dobrym stanie. Cena do 
uzgodnienia. 784 188 148

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPRZeDaŻ  2 POkOJe 
PO RemONCIe, 51 m2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Przyjmiemy do pracy 
montażystę mebli 

z doświadczeniem. 
Praca w kraju i za granicą.  

606 830 893

mieszkanie wynajmę - 
Nowogard - українська 
- 4 osoby - 650 zł/osoba. 

Od sierpnia. 
Tel. 503-100-277 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁaD JaZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
� stabilne warunki zatrudnienia 
� wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

małgorzata Rogala
Ważka

Starsza aspirant Agata Górska 
rozpoczyna prywatne śledztwo w 
tajemnicy przed przełożonymi, gdy 
okazuje się, że śmierć jej koleżanki, 
Leny, nie była przypadkowa. Jedy-
nym tropem jest tajemnicza brosz-
ka w kształcie ważki, o której Lena 
wspomniała podczas ich ostatniego 
spotkania.

Tymczasem partner Agaty, Sła-
wek Tomczyk, prowadzi dochodze-
nie w sprawie zabójstwa wyracho-
wanego dziennikarza - jego zwłoki 
odnaleziono w redakcji gazety in-
ternetowej. Zamordowany nie wa-
hał się sięgać po niemoralne środki 
w pogoni za sensacją i wywlekał na 
wierzch brudy mieszkańców War-
szawy, więc krąg podejrzanych nie-
ustannie się rozszerza.

Czy sprawa zabójstwa Woźnickie-
go oraz śmierci Leny są ze sobą po-
wiązane? Jaki sekret skrywa broszka 
w kształcie ważki?

PIONOWO:
1. potocznie o nierozgarniętym chło-
paku
2. miękki metal, l. a. 49
3. strzelec wyborowy
4. anglosaska jednostka masy
5. posiedzenie sądu w dawnej Polsce
6. jezioro na granicy USA i Kanady
7. wymarły koń
8. poeta perski
9. ustęp w tekście
10. pochówek
11. wiewiórka workowata
12. jesionowy człowiek Odyna
13. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
14. ptak z oczkami w ogonie
15. piec hutniczy
16. w nią oprawiony obrazek
17. malwa
18. jednostka siły

19. zastawiane w lesie
20. kochał Heloizę
21. szczególny metal
22. założył stolicę Paragwaju
23. świeccy członkowie kościoła
24. grosz norweski
25. miasto w środkowej Holandii
26. Marcelo, słynny tenisista chilijski
27. materiał żałobny
28. roślina na włókno
29. zbawca, wybawiciel
30. potoczne określenie członka od-
działów SS
31. Cezary, gra tramwajarza
32. obchodzi imieniny w Wigilię
33. choroba oczu
34. taniec towarzyski
35. prawy dopływ Rodanu
36. puma
37. matka Heliosa
38. "tak" naszych południowych braci

39. Karenina lub Nehrebecka
40. uraza, pretensja
41. ocena od jurora
42. pląs na parkiecie
43. dziewczyna z All Saints
44. rynek w miastach muzułmańskich
45. środek odurzający
46. postać z "Chaty za wsią"
47. jeden z sędziów w Hadesie

POZIOmO:
48. czerwonawe drewno
49. czapla biała
50. wulkan na Mindano
51. pustorożec
52. dopływ Dunaju
53. msza w adwencie
54. instytucja bankowa
55. zebra malowana
56. serowarskie miasto
57. ... Kurosawa

58. rodzaj zapinki
59. ironicznie o arystokracie
60. nabyta biegłość
61. Polska do 1989
62. doktryna braci polskich
63. duża grecka wyspa
64. syn Apollina, król Aten
65. w zębie wypełniany plombą
66. skarbiec w banku
67. potrawa mięsna, zraz
68. reżyser "Zmienników"
69. skorupiak z ośmioma nogami
70. kuliste skupienia mineralne
71. postać z "Pana Tadeusza"
72. bryła z czubkiem
73. wielka ilość
74. grecki bóg wojny
75. okucie żeglarskie
76. prawy dopływ Wisłoka
77. model poloneza

78. okres rozwoju, faza
79. oprawca na szafocie
80. żółty lub biały
81. pleciony batog
82. choroba przenoszona przez tse-tse
83. ubiór bezpieczeństwa
84. namuł rzeczny
85. z rodziny fiatów
86. miasto i port w Nowej Gwinei
87. gatunek morskiego ślimaka
88. nad kolanami
89. otyła figura
90. odział jakiegoś urzędu
91. Montezuma
92. ojczyzna Mandeli
93. przodek Rumuna

PODPOWIEDŹ: APO, ATAAR, ERIE, INN, 
MARTEN, NASSA. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Ziemia to kropka pod 
znakiem zapytania

Małgorzata Krawczyk, Christiana 
Syfert, Danuta Skworon, Anita Bu-
dzich, Barbara Lach, Halina Galus, 
Pelagia Feliksiak, Malwina Bryndza, 
Maria Sowińska, Renata Wiertalak, 
Ewa Wołosewicz, Patrycja Żóralska, 
Natalia Sobieraj, Barbara Sobieraj, 
Andrzej Leszczyński, Władysława 
Huget, Dorota Rosa, Bożena Gude-
łajska, Urszula Kaczmarek, Cecylia 
Furmańczyk, Agnieszka Skowroń-
ska, Robert Kierzyk, Zofia Lepka, 
Grażyna Gibka, Adrian Kierasiński

Nagroda książkowa: Bożena 
Gudełajska 

Zwycięzcy prenumerata: Zofia 
Lepka, Barbara Sobieraj

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Arkadiusz Za-

remba, Marysia Pawlik, Ola Klusz-
czyńska, Ania Rolewska, Kacper 
Stocker, Marcel Budzich, Lilka Fe-
liksiak, Amelia Filipińska, Kacper 
Skowroński, Weronika Zaremba, 
Nadia Grenda, Jagoda Zarczyńska

Zwycięzca: Amelia Filipińska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

PIaSek, PIaSek 
PRZeSIeWaNY, 

ŻWIR, CZaRNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Dzieje się, oj dzieje...

Gminna dotacja

OGłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Nieprzytomna 
zamknięta w 
mieszkaniu

s. 11

złoto  
H. Grygowskiego

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 
zatrudni zbieraczy zapisy od 

19.06.2017r. 
Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Ile zarabiają dyrektorzy 
szkół i przedszkoli

Strażacy weszli przez balkon

 s. 3

s. 9

Tłumy w Wojcieszynie

Czołówka pod 
Wojcieszynem

 s. 3

Jednak wytną 
te drzewa...  s. 6 s. 5
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   Kronika policyjnanasza sonda
W nabliższy piątek 15 lipca będziemy obchodzić „Dzień 
bez Telefonu Komórkowego”. Z tej okazji zapytaliśmy prze-
chodniów, czy często używają telefonu? Czy wytrzymaliby 
jeden dzień bez komórki?

Pani Agnieszka: Telefon komór-
kowy używam dość rzadko, więc je-
den dzień bez problemu bez niego 
bym wytrzymała. Zagrożeń związa-
nych z częstym używaniem komór-
ki także się nie boję. Telefony komór-
kowe odgrywają dużą rolę w dzi-
siejszym świecie, ponieważ mamy 
łatwiejszy kontakt ze wszystkimi. 
Przekłada się to także w drugą stro-
nę, ponieważ dzięki telefonom ła-
twiej nas znaleźć.

Maciek: Komórki używam rzad-
ko, częściej tablet. Bez telefonu 
mógłbym wytrzymać jeden dzień 
bez większych problemów. W zasa-
dzie telefon jest potrzebny najbar-
dziej do tego, aby się komunikować 
z ludźmi. Zagrożenia, o których się 
mówi, mnie nie obchodzą, nie boję 
się tego. 

Pan Andrzej: Telefon jest mi po-
trzebny do komunikowania się z ro-
dziną, kiedy jestem w pracy. Mimo 
to nie używam go bardzo często, je-
dynie wieczorami. O zagrożeniach 
za wiele nie słyszałem, więc pewnie 
nie są one zbyt duże, żeby się nimi 
przejmować. Myślę, że ten jeden 
dzień bez komórki spokojnie bym 
wytrzymał.

Hania i Maja: Z komórki korzy-
stamy właściwie cały czas. Nie tyl-
ko piszemy sms-y czy dzwonimy, 
ale także dzięki niemu korzysta-
my z internetu, wszelkich aplika-
cji i portali społecznościowych. Je-
den dzień bez telefonu byłby cięż-
ki i raczej nie dałybyśmy rady wy-
trzymać. Zagrożenia, o których się 
mówi, to jak dla nas są to mrzonki. 
Telefon komórkowy w dzisiejszych 
czasach jest bardzo ważny. Dzięki 
niemu możemy się komunikować, 
czy chociażby szybciej wezwać po-
moc.

Pani Marta: Telefon w moim życiu 
jest ważny, ponieważ z nim związa-
na jest moja praca. Z racji tego uży-
wam go bardzo często, bo codziennie 
po minimum osiem godzin. Jednak, 
jeżeli tylko bym mogła, z pewnością 
wytrzymałabym jeden dzień bez ko-
mórki. Uważam, że każdy powinien 
raz na jakiś czas odpocząć od patrze-
nia w ekran telefonu i skorzystać z ta-
kiego dnia, jak dzień bez telefonu ko-
mórkowego. 

Rozmawiała 
Dorota Śmieciuch

2017/07/04
godz. 13:33
Mieczysław K. l. 52 (brak 

stałego miejsca zam.) poszu-
kiwany na podstawie nakazów  
wydanych przez SR Goleniów, 
celem doprowadzenia do ZK 
Nowogard. Zatrzymany przez 
patrol OPI KP Nowogard. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2017/07/05
godz. 19:00
Nieznany sprawca po 

uprzednim wyłamaniu rolety i 
wybiciu szyby w oknie kiosku, 
dokonał kradzieży papierosów 
różnych marek, na szkodę Syl-
wii O.. Łączna suma strat 2028 
zł. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2017/07/06
godz. 20:30
Halina S. zam. Nowogard za-

wiadomiła o kradzieży rowe-
ru typu damka koloru niebie-
sko - czerwonego o wartości 
400 zł, który był pozostawio-
ny przy sklepie LIDL. W toku 
podjętych czynności ustalono, 
że sprawcą jest Henryk G., ro-
wer został odzyskany i przeka-
zany włascicielce.

2017/07/08
godz. 17:40
Policjanci KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej 
ujawnili, iż kierujący samo-
chodem marki Ford Mondeo, 
Kamil D., lat 34 (zam.Nowo-
gard) posiada dwa aktywne za-
kazy prowadzenia pojazdów 

mechanicznych wydane przez 
SR Goleniów. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/07/09
godz. 13:16
Czołowe zderzenie samo-

chodów osobowych marki 
BMW i Range Rover na dro-
dze krajowej nr 6 - w kierunku 
m. Wojcieszyn (odrębna notat-
ka w bieżącym numerze DN- 
dop. red.).

godz. 13:49
Tomasz P. zam. Nowogard 

powiadomił o kradziezy tele-
fonu komórkowego marki LG 
Joy wartości 200 zł., w skle-
pie Lewiatan w Nowogardzie. 
Przyjęto zawiadomienmie o 
wykroczeniu.

Inf. KPP Goleniów

Mija już miesiąc

Dziura rośnie, władza śpi
Już mija miesiąc od czasu, jak 

powstała dziura na środku jezdni 
przy ulicy Bat. Chłopskich. Dziu-
rę tę zabezpieczono widoczną na 
zdjęciu barierką i pozostawiono 
samej sobie. Czyżby władze sądzi-
ły, że dziurze znudzi się oczekiwa-
nie na naprawę i sobie sama znik-
nie, albo przeniesie się w miej-
sce, gdzie znajdzie zainteresowa-
nie ekip remontowych?  Jeśli tak, 
to władze na dziurze przy Bat. 
Chłopskich się zawiodły – siedzi 
sobie tutaj ona spokojnie i rozra-
sta się z każdym dniem szczegól-
nie, jak popada i woda spływająca 
podmywa jej brzegi.     

red

straż Pożarna w więzieniu 

Osy na spacerniaku 
Do nietypowej interwencji wezwana została straż pożarna, w miniony piątek, 7 lipca. Stra-
żacy usuwali gniazdo os z terenu Zakładu Karnego w Nowogardzie. 

Osy zagnieździły się w 
szafce hydrantowej przy-
legającej do spacerniaka, a 
więc ogrodzonego miejsca, 
gdzie skazani mogą co ja-
kiś czas przebywać na świe-
żym powietrzu. Aby pozbyć 
się owadów, do ZK wezwano 
strażaków. Ci usunęli gniaz-
do i spryskali szafkę środ-
kiem owadobójczym. Cała 
akcja miała miejsce ok. godz. 
13:30 i trwała zaledwie kilka 
minut. Po wszystkim straża-
cy opuścili mury więzienia.

MS Spacerniak na terenie ZK w Nowogardzie. To tu zagnieździły się osy, które musiała 
zneutralizować straż pożarna. Fot. Archiwum
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGłOszenie

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

nieprzytomna kobieta znaleziona w mieszkaniu

Weszli przez balkon 
Dramatyczna akcja przy ul. St. Żeromskiego. W jednym z mieszkań, znajdujących się na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego, straż pożarna musia-
ła przez balkon dostać się do nieprzytomnej, starszej kobiety. Poszkodowana przebywa nadal w szpitalu.

W miniony piątek, 7 lip-
ca, ok. godz. 11.30, do służb 
ratunkowych dzwoni rodzina za-
niepokojona brakiem kontak-
tu ze swoją bliską, około 60 let-
nią kobietą. Drzwi do mieszka-
nia miały być zamknięte od środ-
ka, a kobieta nie odbierała telefo-
nu i nie reagowała na pukanie 
do mieszkania. Było oczywiste, 
że coś musiało się jej złego przy-
trafić. Przybyły na miejsce, jako 
pierwszy, patrol policji, wzywa 
do pomocy straż pożarną. 

- Na miejscu zdarzenia zasta-
no zatrzaśnięte drzwi do mieszka-
nia na trzecim piętrze w budyn-
ku wielorodzinnym. Z informacji 
od Policji wynikało, że w miesz-
kaniu może być kobieta niedają-
ca oznak życia. Strażacy dostali 
się do mieszkania przez uchylone 
okno balkonowe z użyciem pod-
nośnika koszowego - informuje 
nas st. kpt. Marek de Weyher z  
KP PSP Goleniów. 

Strażacy w mieszkaniu zasta-
li nieprzytomną kobietę siedzą-
cą w fotelu. Natychmiast otwo-
rzyli drzwi ratownikom medycz-
nym, którzy czekali już przed 
wejściem do domu gotowi, by jak 
najszybciej udzielić kobiecie po-
mocy. Nieprzytomną ułożono na 

noszach i z pomocą strażaków 
służby medyczne przetranspor-
towały ją do karetki, a stamtąd 
do szpitala. Jak poinformowała 
nas rodzina, kobieta ostatecznie 
trafiła do szpitala w Gryficach. 
Jej stan w dalszym ciągu nie jest 
najlepszy. 

Ma pretensje do policji 
Syn kobiety przy okazji rozmo-

wy z DN wyraził swoje rozcza-
rowanie tym, w jaki sposób całą 
interwencję obsłużył patrol po-
licji. Zdaniem mężczyzny, poli-
cja przyjechał na miejsce dopiero 
po ok. pół godzinie od wezwania. 
Funkcjonariusze mieli odmó-
wić wejścia do mieszkania, gdzie 
znajdowała się starsza kobie-
ta, mimo iż zgodę na to wyraża-
ła będąca na miejscu rodzina po-
szkodowanej. Dopiero wezwana 
na miejsce straż pożarna weszła 
do mieszkania przez balkon, po 
czym otworzyła drzwi wejściowe 
do mieszkania. Dlatego syn ko-
biety rozważa złożenie na poli-
cjantów skargi. – Skoro dzwonię 
o pomoc i mówię, że w domu jest 
prawdopodobnie ktoś w stanie za-
grożenia życia, to czy policja nie 
powinna od razu przy użyciu do-
stępnych środków wyważyć drzwi 
do mieszkania, tylko traci cenne 

minuty i wzywa do tego celu straż 
pożarną? Dla mnie to jakieś nie-
dorzeczne i ja tego tak nie zosta-
wię- mówi nam p. Robert. 

Zwróciliśmy się do rzeczni-
ka prasowego policji o ustosun-
kowanie się do zarzutów stawia-
nych przez syna kobiety. Odpo-
wiedź mamy otrzymać jeszcze w 
tym tygodniu. Kiedy to nastąpi, 
wówczas niezwłocznie ją opubli-
kujemy.

 Obraźliwa relacja w interne-
cie 

Pan Robert za pośrednictwem 
naszej gazety wyraził też oburze-
nie tym, jak całe zdarzenie opi-
sano na jednej ze stron interne-
towych, ostatnio promowanych 
za pośrednictwem Facebooka, 
współpracujących też z nową 
inicjatywą wydawniczą w No-
wogardzie. Krzywdzący dla ro-
dziny wpis, za pomocą którego 
w niewybredny sposób ocenio-
no samą pokrzywdzoną stwier-
dzając, że miała „ostatnio o sie-
bie nie dbać”, został później co 
prawda usunięty, ale przez jakiś 
czas krążył po internecie, nara-
żając tym samym rodzinę na nie-
przyjemności. 

MS
 To w jednym z mieszkań w tym bloku znaleziono nieprzytomną kobietę

Groźny wypadek k. Wojcieszyna – dwie osoby ranne 

Wjechał na czołówkę
Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w minioną niedzielę, 9 lipca, 
w okolicach Wojcieszyna. W wypadku dwie osoby zostały ranne, w tym jedna dość poważnie. 

Jak informuje policja do zdarze-
nia miało dojść ok. godz. 13.15, 
kiedy kierowca jednego z samo-
chodów, nagle zjechał na przeciw-
legły pas ruchu. 

-Kierujacy samochodem osobo-
wym marki Range Rover, 61- let-
ni mieszkaniec woj. Lubuskiego, 
jadąc drogą nr 6, w kierunku m. 
Wojcieszyn, na prostym odcinku 
drogi, jadąc w ciągu pojazdów, nie 

zachował bezpiecznej odległości od 
poprzedzających pojazdów. Chcąc 
uniknąć zderzenia z poprzedzają-
cym go pojazdem zjechał gwałtow-
nie na lewy pas ruchu i zderzył się 
czołowo z jadącym z przeciwnego 
kierunku samochodem osobowym 
marki BMW, kierowanym przez 
30-letniego mieszkańca pow. bia-
łogardzkiego- relacjonuje przebieg 
wypadku, st. asp. Julita Filipczuk, 

rzecznik prasowy policji. 
Wskutek zdarzenia pasażer-

ka pojazdu marki Range Rower, 
62-letnia kobieta, również pocho-
dząca z woj. lubuskiego, dozna-
ła obrażeń w postaci podejrzenia 
pęknięcia śledziony. Kobieta zo-
stała zabrana karetką pogotowia 
do szpitala. To samo spotkało kie-
rującego pojazdem marki BMW, 
który został lżej ranny, ale wyma-
gał przeprowadzenia badań kon-
trolnych. 

Jak informuje policja, wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli trzeź-
wi. Postępowanie w sprawie pro-
wadzi Komisariat Policji w Nowo-
gardzie. 

Wypadek spowodował spore 
utrudniania w ruchu. Świadkowie 
mówią, że stali w kilometrowych 
korkach. Tego dnia ruch na krajo-
wej 6 był dość spory. 

MS
Fot. KPP Goleniów 
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Odłączyli się od Osowa

Powstało nowe sołectwo 
Nowym, już 37 sołectwem w granicach gminy Nowogard zostało sołectwo Bieniczki, „wchłaniając” również w swój obszar wieś Bieńczyce. To efekt podzia-
łu sołectwa Osowo, jakiego dokonano na wniosek samych mieszkańców. 

W kwietniu, mieszkańcy Bie-
niczek i Bieńczyc złożyli wniosek 
o odłączenie ich wsi od Osowa, i 
stworzenie odrębnego sołectwa. 
Twierdzili, że Osowo nie reprezen-

tuje w zadawalającym stopniu „ich 
interesów”. Są też pomijani przy 
podziale pieniędzy z funduszu so-
łeckiego, czy organizacji imprez. 
Słowem - czuli się przez stolicę so-

łectwa marginalizowani.  Wniosek 
został poparty przez 45 mieszkań-
ców Bieniczek oraz 44 mieszkań-
ców Bieńczyc. Na początku czerw-
ca, na boisku w Osowie, odbyło 

się spotkanie mieszkańców sołec-
twa w tej sprawie. Wówczas wszy-
scy jednogłośnie poparli wnio-
sek w sprawie utworzenia nowe-
go sołectwa. Zdecydowali jedno-
cześnie, że sołectwo będzie nosić 
nazwę - Bieniczki. Podczas ostat-
niej przed wakacjami sesji Rady 
Miejskiej (28.06), Radni przyjęli 
jednogłośnie uchwałę w tej spra-
wie, formalizując ostatecznie wolę 
mieszkańców. 

Tym samym sołectwo Osowo 
straciło miano największego pod 
względem liczby ludności w na-
szej gminie, na rzecz Wierzbięci-
na (515 mieszkańców - dane UM 
Nowogard). Przed podziałem za-
mieszkiwało je łącznie 535 miesz-
kańców, w tym 114 z Bieniczek i 
Bieńczyc. Teraz sołectwo Osowo, 
do którego należy również nie-
wielka miejscowość Osowo Gaj, li-
czy 421 mieszkańców. Daje to mu i 
tak drugie miejsce, pod względem 
populacji, wśród pozostałych so-
łectw. 

Po podziale sołectwa Osowo, w 
obrębie gminy Nowogard, znajdu-
je się obecnie łącznie 37 sołectw. 

Mieszkańcy nowo utworzonego 
sołectwa – Bieniczki - muszą jesz-
cze wybrać swoje władze - sołtysa 
i radę sołecką. UM na razie nie in-
formuje, kiedy odbędzie się zebra-
nie wiejskie, podczas którego spo-
łeczność wybierze swoich przed-
stawicieli. 

Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach podobnych podzia-
łów już dokonywano, również na 
wnioski samych mieszkańców. 
Wierzchy odłączyły się od sołec-
twa Sikorki, Konarzewo od sołec-
twa Żabówko, a Łęgno od sołec-
twa Błotno. Swego czasu od so-
łectwa Karsk, odłączyć chcieli się 
mieszkańcy Warnkowa, ale po-
mysł ten nie doczekał się realiza-
cji.  Na razie nie ma informacji, 
czy w najbliższym czasie z podob-
ną inicjatywą do gminy zamierza-
ją się zgłosić mieszkańcy innych 
wsi.   

SiMin

Bieniczki

Osowo

Bieńczyce

Majstruje nawet przy herbie

„Czapla herbu Nowogard”
Herb to znak urzędowy podlegający szczególnej ochronie także dlatego, ponieważ jest on podsta-
wowym narzędziem budowania poczucia tożsamości wspólnoty z tym znakiem się identyfikującej.

Ta szczególna ochrona wyra-
ża się także w trybie nadawania 
herbu. Przyjęcie herbu miejskie-
go nie jest czynnością dowolną, 
lecz podlega określonej proce-
durze. Najpierw wzór przyszłe-
go herbu opiniuje Komisja He-
raldyczna, potem zatwierdza Mi-
nisterstwo Administracji i  Cy-
fryzacji, i po tych decyzjach pro-
jekt przyjmowany jest stosowną 
uchwałą rady miejskiej. Herb jest 
bowiem znakiem urzędowym, 
czyli chronionym przez prawo i 
ze względu na formalny admini-
stracyjny aspekt i ze względu na 
jego wartość dla wspólnoty, jako 
elementu identyfikującego zbio-
rowość i budującego tożsamość.  

Tak jest w każdej cywilizacji, 
ale w kołchozie to jest zupełnie 
inaczej…

W kołchozie oczywiście za-
sady cywilizacji nie obowiązu-
ją. Tutaj „dzieli i rządzi” kierow-
nik, namiestnik partii, karbowy 
czy jak go jeszcze tam nie zwał. 
Tutaj nie ma też świadomej sie-
bie wolnej wspólnoty, ale zastra-
chany przez kierownika (często 
psychopatę) ludek, który żad-
nej tożsamości nie posiada.  Je-
śli już na taką fanaberię, jak ja-

kaś tożsamość kierownik miałby 
się godzić to może być to, co naj-
wyżej, utożsamianie się z nim sa-
mym, czyli wspólnota „pod” kie-
rownikiem (bywa, że i dosłow-
nie).   Jak wiadomo w naszej 
Gminie to kołchoz jest klasyczny 
i tego wyrazem ma być też, do-
konana ostatnio przez kierow-
nika, modyfikacja herbu nasze-
go miasta. Modyfikacja polega 
na uczynieniu integralną częścią 
herbu funkcji i nazwiska same-
go kierownika. W tym zmienio-
nym kształcie herb ten jest obec-
nie oficjalnie używany np. ostat-
nio na materiałach nowogardz-
kiego „Lata z Muzami”.

„Czapla herbu Nowogard”
W tych dniach w Szczeci-

nie w Muzeum Centrum Dialo-
gu Przełomy otworzona została 
bardzo ciekawa wystawa. Jej ty-
tuł brzmi: „Europa w rodzinie. 
Ziemiaństwo polskie w XX wie-
ku”. Na wystawie zgromadzono 
niezwykle rzadko prezentowa-
ne fotografie polskich rodzin zie-
miańskich. Możemy tam np. zo-
baczyć prezentacje postaci z ro-
dziny Lanckorońskich herby Za-
dora, z rodziny Czapskich her-
bu Leliwa, czy Połczyńskich her-

bu Janta.  Niestety organizato-
rzy nie wystawili tam wizerun-
ku „Roberta Czapli herbu No-
wogard”. Zapomnieli czy co? 
Jak nas nieoficjalnie poinformo-
wał jeden z organizatorów wy-
stawy: w ramach szlacheckich ro-
dzin ziemiańskich nie kwalifikuje 
się kołchozowych samodzierżaw-
ców - to osobnicy reprezentujący 
mentalność epoki niewolnictwa, a 
tacy nas nie interesują, jako, że w 
przeciwieństwie do ziemiaństwa, 
nie wnieśli nic do dziedzictwa 
kulturowego narodu. Oczywiście 
czymś się odznaczyli, ale ich do-
konania to już domena prokura-
torów i historyków zbrodni.  

sm  

Tak wygląda obecnie używany przez 
UM herb miasta

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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Oświadczenia majątkowe 2016 - ostatnie

Ile zarabiają dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli?
Dobiega końca prezentacja oświadczeń majątkowych. W poprzednich wydaniach DN opublikowaliśmy informacje na temat stanu majątku, jaki zgodnie z 
ustawą do publicznej wiadomości podają radni, najwyżsi rangą urzędnicy na wszystkich szczeblach samorządu, a także dyrektorzy jednostek podległych. 
W tym numerze prezentujemy zarobki dyrektorów placówek oświatowych działających na terenie gminy Nowogard, którzy również podlegają obowiąz-
kowi składania oświadczeń majątkowych.  

Imię i nazwi-
sko 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty

Tomasz 
Żelazowski 
 dyrektor SP
 w Błotnie

45 200 zł Mieszkanie o pow. 62,3 m2 o wartości 180 000 
zł

Ze stosunku pracy – 89 607 zł
polisa na życie – 11 854 zł
polisa AC – 10 688 zł
sprzedaż auta – 7 912 zł

Toyota Auris rok prod. 
2008,

Toyota Yaris rok prod. 
2003

Leszek Becela 
dyrektor ZSO w 

Nowogardzie

41 000 zł, 3 700 
euro, TU Gene-
rali – 14 000 zł 
(wartość wyku-
pu) 

Dom o pow. 136,4 m2 o wartości 400 000 zł, 
mieszkanie o pow. 50,6 m2 o wartości 300 000 
zł, działka gruntowa o pow. 268 m2 (ujęta w ce-
nie domu), garaż  o pow. 20,4 m2 (ujęty w cenie 
domu), udział w prawie własności gruntu w wy-
sokości 5.060/62774 (ujęty w cenie mieszkania)

Zatrudnienie w ZSO – 96 
187,09 zł, umowa zlecenie – 17 
940 zł, najem – 14 274 zł

sprzedaż samochodu – 13 000 
zł

Audi A4 rok prod. 2013 Kredyt hipoteczny 
Dbank – do spłaty 3 880 
euro

Beata
Kuligowska 
dyrektor SP nr 4 

w Nowogardzie

20 000 zł Dom o pow. 155 m2 o wartości 600 000 zł, 
działka na której stoi dom o pow. 503 m2 o war-
tości 50 000 zł

Umowa o pracę – 91 408,06 zł, 
działalność wykonywana osobi-
ście – 960 zł

Nissan Qashqai rok prod. 
2015

Kredyt samochodowy w 
mBank – 57 750 zł

Anna Łysiak / 
dyrektor Gimna-
zjum nr 1 w No-
wogardzie

25 000 zł Dom o pow. 140 m2 o wartości 600 000 zł, 
mieszkanie o pow. 48 m2 o wartości 140 000 
zł, działka na której stoi dom o pow. 1180 m2 o 
wartości 40 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 88 712 
zł, inne – 3 480 zł

Skoda Octavia rok prod. 
2002

Kredyt hipoteczny w 
BPH – 139 066 CHF

Elżbieta 
Majchrzak 
dyrektor Przed-

szkola nr 4 w No-
wogardzie

87 000 zł Dom o pow. 180 m2 o wartości 300 000 zł, go-
spodarstwo indywidualne o pow. 205 ha 31 a 04 
m2 (współwłasność) 173 ha 92 a 82 m2 (dzierża-
wa) 67 ha 48 a 19 m2 (właściciel), budowa domu 
jednorodzinnego o pow. 240 m2 o wartości 150 
000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 79 
553,77 zł

Seat Leon rok prod. 2008 Zakup gruntów rolnych 
– 528 600 zł

Alicja 
Starczewska
 dyrektor SP 
w Żabowie

47 600 zł Dom o pow. 35,64 m2 o wartości 26 900 zł, 
mieszkanie o pow. 63 m2 

Ze stosunku do pracy – 75 
668,02 zł

Ford Fiesta rok prod. 2010, 
o wartości 18 000 zł

Nie dotyczy

Ewa Wróbel / 
dyrektor Przed-
szkola nr 3 w No-
wogardzie

40 000 zł,
1 029 funt bry-

tyjski

Dom o pow. 200 m2 o wartości 500 000 zł, 
działka na której stoi dom o pow. 0,2238 ha o 
wartości 50 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 78 
993,45 zł,

sprzedaż samochodu – 30 000 
zł

KIA Ceed rok prod. 2016 Nie dotyczy

Danuta
Ziółkowska
 dyrektor SP 
w Długołęce

3 600 zł, Dom o pow. 180 m2 o wartości 100 000 zł Z tytułu zatrudnienia – 91 
527,11 zł

Citroen C3 rok prod. 2016, 
o wartości 56 000 zł

Nie dotyczy

Sebastian 
Szymański 
 dyrektor SP nr 

1 w Nowogardzie

19 000 zł Nie dotyczy Z tytułu zatrudnienia – 80 
961,71 zł

Ford S-Max rok prod. 2007 Nie dotyczy

Agnieszka 
Forgiel 
 dyrektor SP 
w Strzelewie

20 000 zł Dom o pow. 96 m2 o wartości ok. 100 000 zł, 
działka o pow. 0,63 ha o wartości ok. 30 000 zł

PIT 11 – 105 326,04 zł
działalność wykonywana oso-

biście – 456 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Jolanta Bielska 
dyrektor Przed-
szkola nr 1 w No-
wogardzie

25 000 zł Dom o pow. 120 m2 o wartości 500 000 zł, 
mieszkanie o pow. 66,5 m2 o wartości 60 000 zł, 
działka o pow. 3450 m2 o wartości 40 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 80 
289,16 zł

Volvo S60 D5 rok prod. 
2007

Nie dotyczy

Renata Fusik 
/ dyrektor SP w 
Orzechowie

Nie dotyczy Dom o pow. 120 m2 o wartości 150 000 zł, go-
spodarstwo rolne o pow. 12,54 ha o wartości 125 
000 zł

Gospodarstwo rolne dochód – 
4 950 zł, z tytułu zatrudnienia – 
95 601,79 zł, 

Toyota Yaris rok prod. 
2004, Toyota Rav4 rok prod. 
2002,

Toyota Avensis rok prod. 
2013

Nie dotyczy

Piotr Kazuba / 
dyrektor SP nr 3 w 
Nowogardzie 

4 000 zł Dom o pow. 136,40 m2 o wartości 320 000 zł, 
działka o pow. 296 m2 o wartości 60 000 zł, ga-
raż o pow. 20,40 m2 o wartości 15 000 zł

Ze stosunku pracy – 92 914,69 
zł,  

Honda Accord rok prod. 
2011, Fiat Panda rok prod 
2011

Kredyt hipoteczny – 36 
413,49 CHF

Józef Korkosz 
/ dyrektor SP w 
Wierzbięcinie

ok. 5 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o wartości 140 000 
zł

Umowa o pracę – 89 300,72 zł, 
dieta radnego Rady Powiatu – 12 
487,46 zł

LZS – 4 560 zł

Chrysler Voyager rok prod. 
2002, Chrysler Crossfire rok 
prod. 2003

Kredyt w Banku BGŻ – 
11 820 zł

Lidia 
Wiznerowicz  

Gliwna dyrektor 
SP nr 2 w Nowo-
gardzie 

61 000 zł Dom o pow. 120 m2 o wartości 260 000 zł, 
mieszkanie o pow. 26 m2 o wartości 100 000 zł, 
mieszkanie o pow. 41,29 m2 o wartości 90 000 zł

Ze stosunku pracy – 79 407,70 
zł, umowy zlecenie i o dzieło – 6 
918,11 zł

Citroen C5 rok prod. 2009 Nie dotyczy

Oprac: DŚ



Nr 52 (2581)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Turniej Piłki nożnej w Maszkowie 

Walczyli o puchar Visonex 
W niedzielę, 9 lipca br., w Maszkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej. Organizatorem sporto-
wej imprezy byli: Gospodarstwo Rolne „Visonex” Państwa Beaty i Zbigniewa Piątaków, So-
łectwo Maszkowo oraz Pogoń Szczecin Football Schools. 

Jak co roku Turniej organizowa-
ny był o puchar Visonex. W tym 
roku do walki o to trofeum stanęło 
siedem zespołów, tj. z: Kulic, Oso-
wa, Jarchlina, Ostrzycy, Maszko-
wa, Wojcieszyna i z Sikorek. Zwy-
cięzcami turnieju została drużyna 
z Maszkowa. II miejsce zajęli pił-
karze z Kulic, a III reprezentacja 
Sikorek. 

Turniej piłkarski był jednocze-

śnie połączony z festynem dla 
dzieci. Z tej okazji dla najmłod-
szych mieszkańców Maszkowa i 
okolic przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Gratką był też pokaz bra-
zylijskiego jiu -jitsu, jaki zaprezen-
towali miłośnicy tych sztuk walki. 

Warto wspomnieć, że me-
cze podczas turnieju rozgrywa-
no na miejscowym boisku „Nor-
lik”, ze sztucznej nawierzchni, któ-

re ufundowali właściciele Go-
spodarstwa Rolnego „Visonex” w 
Maszkowie. Obiekt następnie zo-
stał przekazany przez fundatorów 
na rzecz sołectwa.  Boisko oddano 
do użytku w czerwcu, 2014 roku, a 
jego koszt wyniósł ok. 300 tys. zł.

MS 
Fot. Piotr Adamkiewicz/Visonex 

Najlepsze drużyny niedzielnego turnieju o pochar Gospodarstwa Rolnego Visonex

Bzdura miesiąca 

Jednak wytną te drzewa…
Nie ma co liczyć na to, że nowogardzki UM zaprotestuje wobec planu wycięcia setek drzew 
rosnących przy miejskich ulicach – tak wynika z oficjalnego tekstu na stronie miasta.

Prawie miesiąc  temu, pisaliśmy 
o projekcie wycięcia prawie 500 
drzew rosnących wzdłuż prze-
biegającej przez Nowogard drogi 
wojewódzkiej (droga z Kamienia 
dalej do Stargardu). Drzewa te, 
co każdy może zobaczyć, zostały 
już oznaczone. Obecnie trwa pro-
cedura uzyskania stosownych ze-
zwoleń, w której stroną jest tak-
że gmina Nowogard. Nie mamy 

niestety dobrych wiadomości 
dla tych, którzy liczyli, że równie 
wrażliwy na przyrodę, co wybit-
ny w każdej dziedzinie, burmistrz 
Nowogardu, upomni się o zagro-
żony absurdalnym cięciem drze-
wostan i zaprotestuje wobec ta-
kich zamiarów w ramach swoje-
go udziału w procedurze admini-
stracyjnej udzielania zezwoleń na 
ciecia .   Po raz kolejny burmistrz 

odsłania jednak swoją prawdziwą 
twarz, a ta okazuje się (jak zwy-
kle) twarzą osobnika mało ku-
matego.  Dowodem na to jest ofi-
cjalny komentarz na stronie mia-
sta zamieszczony w związku z wy-
rwaniem 2 (słownie dwóch) nie-
wielkich drzew ( w tym jedno 
przed POLO) w trakcie ostatniej 
ulewy połączonej z wichurą. Oto 
ten tekst:

…Doszedł również problem 
wyrwanych, przez silny wiat 
podczas gwałtownych burz, ro-
snących przy drodze wojewódz-
kiej drzew, które utrudniały po-
ruszanie się po drodze i tworzy-
ły zagrożenie dla samych miesz-
kańców. To pokazuje m.in. za-
sadność planowanego wycię-
cia drzew przy głównej drodze w 
mieście, przeciwko czemu chcia-
no nawet protestować…

Większej bzdury dawno nie 
czytaliśmy…Notabene piszą-
cy powyższe słowa, zatrudnio-
ny przez burmistrza, bierze kilka 
tysięcy miesiąc w miesiąc z kasy 
gminy za taką i podobną „twór-
czość”. Niezależnie od tego tak 
wyrażone stanowisko UM nie po-
zostawia wątpliwości – burmistrz 
przeciwko planowanej wycince 
nie będzie 

sm

Drzewa przeznaczone do wycięcia są już oznaczone

Wyniki matur cd..

ZSP – rzeczywiście 
było co ukrywać
Tydzień temu  podsumowaliśmy wyniki matur uzyskane 
przez nowogardzkie Licea nr I i nr II. Zabrakło wówczas 
tylko wyników ZSP na Poniatowskiego, ponieważ dyrektor 
tej szkoły zabronił podania ich do publicznej wiadomości.  

Takie wyniki to jednak infor-
macja jawna, dlatego powiat, któ-
ry jest jednostką prowadzącą 
szkołę, bez problemu je nam udo-
stępnił. Już pierwszy rzut oka na 
tabele z wynikami matur uzyska-
nymi w ZSP wyjaśnia, dlaczego 
dyrektor wolał przynajmniej od-
wlec moment, gdy wyniki te dotrą 
do opinii publicznej. Oto tabelka:

34% zdawalności to rzeczy-
wiście bardzo słabo i to w sytu-
acji, gdy zaledwie niecała poło-
wa uczniów kończących tę szko-

lę przystępuje do egzaminu ma-
turalnego. Przypomnijmy, że naj-
lepsza od lat  nasza szkoła śred-
nia, czyli LO nr II, w której wszy-
scy uczniowie klas trzecich (84 
osoby) przystąpili do matury, uzy-
skała zdawalność 95% (cztery po-
prawki z matematyki) natomiast 
w LO nr I zdawalność sięgnęła 
niemal 90 procent (2 osoby nie 
zdały i 7 poprawek). Tutaj do eg-
zaminu maturalnego przystąpiły 
53 osoby na 59 kończących szkołę.                                                                                                                                    
Red.

Wyniki egzaminów maturalnych w ZSP 2017

t e g o r o c z n i 
absolwenci

przystąpili 
do matury

zda-
li eg-
zamin

% 
zdawal-
ności

uprawnieni 
do poprawki

96 47 16 34 12

przedmiot l i c z b a 
zdających

z d a l i 
egzamin

% zda-
walności

średni 
wynik 

procentowy
EGZAMINY USTNE
język polski 47 44 93,6 48,2
język 
angielski 36 32 88,9 43,5
język 
niemiecki 11 7 63,6 22
EGZAMINY PISEMNE
język polski 47 31 66 31,3
matematyka 47 25 53,2 29,5
język 
angielski 36 25 69,4 44,8
język 
niemiecki 11 5 45,5 26,6

Wyniki z poszczególnych przedmiotów

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
� stabilne warunki zatrudnienia 
� wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Firma transportowa  
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych,  

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne  

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

OGłOszenie

OGłOszenie

Dzieje się, oj dzieje…

Festiwalowe przedbiegi
W miniony piątek, 7 lipca, rozpoczęły się przedbiegi, czyli prolog tegorocznego Festiwalu „ Lato z Muzami”, którego głów-
ne wydarzenia zaplanowane są na najbliższy weekend. Zgodnie z programem ruszyły pierwsze warsztaty ARTeria i projek-
cje filmowe- w tym również  te  w plenerze, czyli na plaży miejskiej. Ruszył również plener malarski. Poniżej krótka relacja 
z wydarzeń ostatniego weekendu. 

MSTaniec współczesny

Prawie 50 – osobowa grupa młodzieży, a w hali całkowita cisza i sku-
pienie… Słychać tylko głos wykładowcy – Pani Moniki Kiwak, któ-
ra instruuje młodych tancerzy po polsku i angielsku, pokazując kolej-
ne sekwencje układu. Początkowo wszyscy ćwiczą bez podkładu, a gdy 
wreszcie rozbrzmiewa muzyka…poruszają się prawie jak jeden orga-
nizm. Aż trudno uwierzyć, że to dopiero drugi dzień ich tanecznych 
zmagań!

Poranek z Ukrainą ...

W drugim dniu warsztatów ar-
tystycznych zajęcia integracyj-
ne przygotowali nasi ukraińscy 
goście i, podobnie jak wczoraj, 
płaszczyzną porozumienia zosta-
ła muzyka. Jednak nauka trady-
cyjnej piosenki ukraińskiej z to-
warzyszeniem akordeonu okaza-
ła się dla niektórych nie lada wy-
zwaniem.

Komediowy wieczór na plaży
Ciepły, bezchmurny wieczór sprzyjał niedzielnemu pokazowi filmu 

na plaży. Licznie zgromadzona widownia miała okazję obejrzeć pierw-
szą komedię prezentowaną w plenerze. AGENTKA to naszpikowana 
gagami opowieść o analityczce CIA, która zostaje wysłana „w teren” z 
zadaniem zapobieżenia globalnej katastrofie.

W kolejnych dniach zaprezentujemy klasykę gatunku Sci-Fim PLA-
NETA MAŁP, komedię DRUGI HOTEL MARIGOLD i komedię kry-
minalną KINGSMAN. TAJNE SŁUŻBY.

Manchester By The Sea
W sobotni wieczór widzowie, którzy przybyli do Kina Orzeł mieli okazję obejrzeć MANCHESTER BY 

THE SEA– znakomitą produkcję w reżyserii i według scenariusza Kennetha Lonergana. Krzysztof Spór, dy-
rektor artystyczny ,,Lata z Muzami", jeszcze przed seansem bardzo mocno zwracał uwagę na postać Lee (Ca-
sey Affleck). W jego opinii „Manchester By The Sea” to jeden z nielicznych filmów ostatnich lat, opowiada-
jących bez zbędnej przesady i przerysowań o psychice i uczuciach mężczyzny bardzo doświadczonego przez 
los, który stara się radzić sobie w codziennym życiu. Opinie po seansie były zgodne. Widzowie uznali, że ob-
raz ten słusznie został nagrodzony dwoma Oskarami: za scenariusz i pierwszoplanową rolę męską.

Anna Zamecka
Anna Zamecka mieszka i 

pracuje w Warszawie. Stu-
diowała dziennikarstwo, an-
tropologię kulturo-wą i fo-
tografię w Warszawie i Ko-
penhadze. „Komunia” jest 
jej pełnometrażowym de-
biutem. Film autorki odkry-
wa piękno w odrzuconych, 
siłę w najsłabszych, potrzebę 
zmiany tam, gdzie nic na nią 
nie rokuje.Wielkie kinowe emocje towa-

rzyszyły niedzielnym projekcjom 
w Prologu „Lata z Muzami”. Na 
ekranie nie brakowało autenty-
zmu , wzruszenia i prawdy o ludz-

kim losie, który twórcy prezento-
wanych filmów pokazali w zupeł-
nie odmienny sposób. Oba tytuły 
zasługują jednak na miano wiel-
kiego kina. Pierwszy z nich to „Ja 
i mój tata” Alka Pietrzaka pre-
zentowany w konkursie Filmo-
wa Młoda Polska, drugi to „Ko-
munia”, oklaskiwany na festiwa-
lach na całym świecie obraz Anny 
Zameckiej. Autorka „Komunii” 
przyjechała do Nowogardu, aby 
opowiedzieć o swoim filmie. Za-
praszamy do obejrzenia zdjęć i fil-
mowej relacji ze spotkania z reży-
serką.

opr. red, żródło NDK

Ja i Mój Tata", "Komunia" - wielkie kinowe
 emocje
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Masz chwilę? Przeczytaj!
Nazywam się Patrycja Dąbrowska.  15 marca 2017- ta data zmieniła nasze życie moje i naj-
bliższych. Diagnoza: rak złośliwy piersi z przerzutem do węzłów chłonnych. Trudno pisać 
o samym momencie diagnozy. Momencie, do którego człowiek cały czas powtarza sobie, że 
nic złego się nie dzieje, że wyszukany guz nie oznacza nic złego. Chociaż może jeszcze kilka 
dni połudzi się, że to jakaś pomyłka i za moment ktoś zadzwoni, sprostuje ją i ominie nas to 
całe zło, które ona za sobą niesie. Nie zadzwonił…

Brutalnie dowiedziałam się, że przede mną bardzo 
długie leczenie: chemioterapia, operacja, radioterapia i 
1,5 roczne leczenie celowanym lekiem- herceptyną… Sto 
myśli na minutę. Ile pożyję, co z Piotrem, co z malutkim 
Mieszkiem, który tak bardzo potrzebuje mamy, i co z ma-
rzeniami, które mieliśmy, choć nie było ich wiele… 

Po chwilach wypełnionych płaczem, lękiem i niewia-
domą, co przyniesie jutro, otrząsnęłam się i powiedzia-
łam sobie: Skoro mnie to spotkało, to nie mam wyjścia - 
muszę stanąć z n i m w szranki. 

Tak oto stałam się pacjentem onkologicznym. Choć za 
mną 2 kursy chemii, mocno wierzę w niekonwencjonal-
ne metody leczenia. Robimy wszystko, co możemy, aby 
mi pomóc. Jeżdżę dwa razy w tygodniu do prywatnej kli-
niki, która kompleksowo zajmuje się moją osobą (podda-
wana jestem hipertermii, ozonoterapii oraz witaminote-
rapii). Po tych zabiegach chemia nie jest tak dokuczliwa a 
ja mam siły do życia! 

Niestety- zabiegi i terapie, którym jestem poddawa-
na są szalenie kosztowne. Miesięczny koszt stosowanych 
przeze mnie terapii oraz zakup drogich suplementów 
wspierających moją odporność to koszt rzędu 25 tysię-
cy złotych. Jest to kwota dla nas niewyobrażalnie duża. 
Pełna mobilizacja i ogromne wsparcie materialne rodzin: 
mojej i mojego męża oraz naszych cudownych przyjaciół, 
nie wystarczą na pokrycie kosztów niemal 2-letniego le-
czenia.

Ci, co mnie znają, wiedzą, że niełatwo mi prosić o po-

moc. Z drugiej strony wiecie też, że jestem zawzięta i 
uparta i będę robić wszystko, żeby wyzdrowieć. W tym 
momencie, schowałam wstyd i dumę do kieszeni i zapu-
kałam do okna Fundacji Sedeka, która jako jedna z nie-
licznych w Polsce, finansuje leczenie alternatywne. I choć 
ciężko mi to pisać, proszę Was o wsparcie. 

Dowolną darowiznę pieniężną można przekazać na 
jedno ze wskazanych poniżej kont Fundacji. 

Konto w Alior Bank SA: 
Fundacja Sedeka ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 

Warszawa 
nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 
tytuł przelewu: 11289 – Grupa OPP – Dąbrowska Pa-

trycja 
Konto w Banku City Handlowy S.A.: 
Fundacja Sedeka 
ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa 
nr konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 
tytuł przelewu: 11289 – Grupa OPP – Dąbrowska Pa-

trycja
Rak uświadomił mi, jak wspaniałych przyjaciół i rodzi-

nę mam wokół. JESTEŚCIE CUDOWNI! To dzięki Wam 
mam przeogromne przeświadczenie, że wygram, że się 
nie poddam, bo wiem jak we mnie wierzycie i jak bardzo 
chcecie, żebym żyła.

NIE PODDAM SIĘ, BO CHCĘ ŻYĆ, BO BAR-
DZO KOCHAM ŻYCIE! MAM PRZECIEŻ JESZ-
CZE TYLE RZECZY DO ZROBIENIA…

W klimacie czerwonych serc, pogodnego nieba i wznoszących się mu-
rach Kościoła, mieszkańcy Wojcieszyna z Ks. Proboszczem Grzegorzem 
Legutko, dziękują wszystkim gościom, za przybycie na festyn – Wojcieszyn 
2017.

Serdecznie dziękują również za radość,  hojność i wsparcie pod każdym 
względem.

Dziękują także za niezwykły wspólnie i mile spędzony czas, który umi-
lała Kapela "Kryzys" ( w składzie: Tadeusz, Grzegorz, Mirek, Zdzisław i Ja-
cek), Martyna Heinrich, Waldemar Kowalczyk oraz miejscowi muzycy.

Dziękują także szczególnie sponsorom tj.:
– Marek Wojciechowski
– Przedsiębiorstwo PUWiS
– Zdzisław Lubczyński
– Mirella Skwarczyńska (Nowo-Print)
– Mariusz Budzich (Mar-90)
– Małgorzata Rutkowska (Margaret)
– Patrycja Skowrońska (Glamur)
– Marek Ubych (Myjnia samochodowa)

PODziękOWania



11-13.07.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGłOszenie

Nr 49 (2578)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

„Gdy się Coś buduje, serce się raduje”

Tłumy w Wojcieszynie  
Kilkaset osób bawiło się na festynie w Wojcieszynie, który odbył się w minioną sobotę, 8 lipca. Była to już VIII edycja imprezy, z której dochód przezna-
czany jest na budowę kościoła we wsi. Świątynia jeszcze w tym roku ma zostać pokryta dachem. 

Tegoroczna impreza odby-
ła się pod hasłem: „Gdy się Coś 
buduje, serce się raduje”. W pro-

gramie tradycyjnie nie brako-
wało wszystkiego, czego może 
zapragnąć dusza i ciało. Pięk-
nie przygotowany plac, namio-
ty z ławkami, stoiska z domowy-
mi wypiekami. Była też trady-
cyjna, wojcieszyńska grochów-
ka, bez której trudno sobie wy-

obrazić tę imprezę. Oczywiście 
nie brakowało muzyki, zarówno 
w wykonaniu Kapeli „Kryzys”, 
jak i słynnego zespołu „Bursz-
tyn”, rodziny Zająców z Wojcie-
szyna. Przed sceną, jak co roku 
ułożono drewniany parkiet, na 

którym tańcowano do białe-
go rana. Prowadzono też licyta-
cje ciekawych i cennych przed-
miotów, w tym np. miedziorys 
przedstawiający sianokosy, któ-
ry zakupił współwłaściciel firmy 
Pro-Bud- generalny wykonawca 
budowy kościoła we wsi. W fe-
stynie udział brali także pracow-
nicy firmy ze swoimi rodzina-
mi, którzy na co dzień wznoszą 
mury świątyni. Zadbano także 
o najmłodszych i młodzież. Dla 
nich przygotowano kilka konku-
rencji z nagrodami. Furorę robi-
ły jak zwykle przejażdżki konne. 
Nieopodal płonęło też ogrom-
ne ognisko, przy którym można 
było piec kiełbaski i powspomi-
nać poprzednie edycje imprezy. 

Organizatorów festynu, a za-
razem inicjatorów budowy ko-
ścioła w Wojcieszynie, spotka-
ła też nie lada niespodzianka. 
Wieś odwiedziła rodzina nie-
żyjącego proboszcza parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP Bronisła-
wa Pisarka ze Śląska, która wrę-
czyła obecnemu proboszczowi 
ks. G. Legutce, przepięknie zdo-
bioną monstrancję. Ma ona tra-
fić na wyposażenie budowanego 
kościoła. To właśnie z inicjatywy 
ks. Pisarka w Wojcieszynie, jesz-
cze w latach 80-tych, zaczęto od-
prawiać Msze św. w pomieszcze-
niu, gdzie znajduje się obecnie 
również świetlica wiejska. Wów-
czas też nieśmiało zaczęto ma-
rzyć o budowie we wsi kościoła 
z prawdziwego zdarzenia. Ma-
rzenia te dziś są już rzeczywisto-
ścią. Sam projekt świątyni, jaka 
ma stanąć w Wojcieszynie, po-
wstał w 2014 roku, a budowa ru-
szyła w zeszłym roku jesienią, 
o czym wówczas informowali-
śmy. Poza budową świątyni za-
planowano też drogę dojazdową 
i koncepcję zagospodarowania 
przykościelnego placu. W sa-
mej świątyni poza zakrystią po-

wstanie także niewielka świetli-
ca. Obok kościoła zostanie zbu-
dowana także duża wiata, gdzie 
będą mogli spotykać się parafia-
nie. Patronem świątyni będzie 
św. Jan Paweł II. Jeszcze w tym 
roku budowla ma zostać pokryta 
dachem i odbędę się tam pierw-
sze Msze św. i nabożeństwa. 

Budowa kościoła to spory wy-
siłek finansowy dla parafii. Dla-
tego pieniądze na budowę świą-
tyni od kilku lat zbierają rów-
nież sami parafianie – miesz-
kańcy Wojcieszyna. Jedna z ro-
dzin przekazała działkę pod bu-
dowę kościoła. Poza organiza-
cją corocznego festynu, jaki miał 
miejsce w minioną sobotę, lo-
kalna społeczność organizuje też 
często zbiórki pieniędzy w cza-
sie ważnych świąt, przy koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Sprzedają wów-
czas smaczne wyroby i wypieki, 
a także rękodzieła jak stroiki, czy 
bukiety.  Za zgodą biskupa pie-
niądze z tacy zbierane, w co dru-
gą niedzielę miesiąca w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP, tak-
że trafiają na specjalne subkon-
to. Mimo tego parafia i tak bę-
dzie musiała część środków na 
dokończenie budowy pozyskać z 
kredytu. Kuria już wyraziła zgo-
dę na zaciągnięcie zobowiązania. 

Darowizny na budowę świą-
tyni można też wpłacać bezpo-
średnio na subkonto: BGŻ BNP 
PARIBAS S.A. Oddział Nowo-
gard, numer konta: 25 2030 0045 
1110 0000 0426 7170, w tytule: 
Ofiara na budowę kościoła pw. 
św. Jana Pawła II w Wojcieszynie.

Marcin Simiński 

Organizatorzy festynu przyodziali się w specjalne stroje wykonane na tę okazję, 
czerwone kapelusze i koszulki z logiem i hasłem festynu. Na zdjęciu od lewej Dawid 
Szponar i Tadeusz Bonachomski

Festyn już od lat jest okazją do miłych, towarzyskich spotkań. Tu na zdjęciu Wojcie-
szynanie i goście z Sąpolnicy

Setki osób bawiło się na festynie. To była biesiada z prawdziwego zdarzenia, a do 
tego w szczytnym celu

Ks. G. Legutko prezentuje przepiękną 
monstrancję ufundowaną przez ro-
dzinę śp. ks. proboszcza Bronisława 
Pisarka

W Wojcieszynie nie mogło zabraknąć tańców z muzyką na żywo

Licytacje, jak co roku prowadził nieza-
stąpiony w tej roli Jacek Rafiński

Nie zapomniano także o najmłodszych. Dla nich zorganizowano kilka konkurencji 
sprawnościowych z nagrodami, które prowadził Tadeusz Łukaszewicz.
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Coroczna prezentacja

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Kontynuujemy nasz coroczny, wakacyjny cykl, czyli prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 - 2017.  W poprzednich 
numerach zaprezentowaliśmy najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Czas na kolejne szkoły, tym razem SP 3 i SP 4. 

JAKUB PARADZIŃSKI - 
uczeń klasy 3 A

I miejsce – turniej piłki noż-
nej „tymbark 2017”  

 ( etap powiatowy)
Wyróżnienie-mały konkurs 

recytatorski ( etap powiatowy)
III miejsce - konkurs recyta-
torski „Wypłyń na głębię” 

–poezja Jana Pawła II  
(etap gminny)

I miejsce - mały konkurs 
recytatorski  

(Etap gminny)
II miejsce – konkurs mu-
zyczny  „Konkurs kolęd 

i pastorałek”
(Etap szkolny)

MACIEJ ŁOKAJ - 
uczeń klasy 3 A

I miejsce – turniej piłki nożnej 
„Tymbark 2017”
 ( etap powiatowy)

III miejsce konkurs plastycz-
ny „25 lat psp- profesjonalni, 

sprawni, pomocni”  
 ( etap powiatowy)

II miejsce - konkurs czytelniczy 
„W krainie polskich  legend” 

( etap gminny)
I miejsce – konkurs czytelni-

czy „W krainie polskich  legend”                                                   
( etap szkolny)

III miejsce - konkurs ortogra-
ficzny uczniów klas III

  ( etap szkolny)

TOMASZ GRYGOWSKI - 
uczeń klasy 3 B

I miejsce – turniej piłki nożnej 
„Tymbark 2017”   
( etap powiatowy)

III miejsce - konkurs plastycz-
ny „Kartka bożonarodzeniowa”                                  

( etap gminny)
III miejsce - konkurs ma-

tematyczny uczniów klas III                                                     
( etap gminny)

I miejsce – konkurs matema-
tyczny uczniów klas III

  (etap szkolny)
II miejsce - konkurs ortogra-

ficzny uczniów klas II
 (etap szkolny)

SZYMON HEISER -
 uczeń klasy 6 B

wyróżnienie 
w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur 
Matematyczny 2016

I miejsce –miejsko-gminny 
konkurs „Parki Narodowe Polski 

”-drużynowo wyróżnienie
 w wojewódzkim konkursie
 „Poszukiwacze smaków”

Tytuł Matematycznego Asa 
II stopnia klas szóstych w XVII 

Międzyszkolnym Konkursie Ma-
tematycznym CZWÓRECZKA

tytuł Matematycznego Asa z 
VI klasy w XII konkursie 

miejsko-gminnym

HANNA IRZYMSKA –
 uczennica klasy 6 B

II miejsce w wojewódzkim 
konkursie „ Kto jest EKO ten 

zajdzie daleko”
III miejsce w wojewódzkim 

konkursie„ Najaktywniejsze SK 
LOP w woj. zachodniopomorskim"

- Prowadzenie szaty graficz-
nej wyróżnienie w wojewódzkim 

konkursie 
„Poszukiwacze smaków”
Wyróżnienie w miejsko- 
gminnym konkursie 

czytelniczym 
„Mikołajek i inne chłopaki”,

ukończyła Dziecięcy Uniwersy-
tet Technologiczny w Szczecinie

ALEKSANDRA 
BORKOWSKA

Uczennica klasy V Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II w Nowogardzie, wychowaw-
ca Marta Grycner. Średnia ocen 
na zakończenie roku szkolnego 
2016/2017 – 6,0. Ola jest uczen-
nicą wszechstronnie uzdolnioną 
o wielu zainteresowaniach. Bie-
rze udział w licznych konkursach 
przedmiotowych. W tym roku 
szkolnym osiągnęła bardzo dobry 
wynik w III edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu – Maks Matema-
tyczny, została zakwalifikowana 
do etapu wojewódzkiego rejono-
wego Konkursu Języka Polskiego, 

otrzymała II miejsce w miejsko 
gminnym konkursie czytelniczym 
„W świecie legend”. Osiągnęła też 
duże sukcesy w zawodach spor-
towych na szczeblu wojewódz-
kim: IV miejsce w Wojewódz-
kim Turnieju Piłki Ręcznej w Świ-
dwinie oraz gminnym: III miej-
sce w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych, II miejsce w Unihoke-
ju, III miejsce w Minisiatkówce, 
III miejsce w Turnieju Piłki Ręcz-
nej. Ola trenuje także brazylijskie 
jiu-jitsu i odnosi w tej dziedzinie 
liczne sukcesy.

MACIEJ MISARKO
Uczeń klasy VI Szkoły Pod-

stawowej nr 4 im. Jana Pawła II w 
Nowogardzie, wychowawca Elż-
bieta Troczyńska. Średnia ocen 
na zakończenie roku szkolne-
go 2016/2017 – 5,27. Maciej jest 
uczniem wszechstronnie uzdol-
nionym. Interesuje się sportem i 
muzyką. Odnosi liczne sukcesy w 
zawodach sportowych na szczeblu 
powiatowym: III miejsce w mi-
strzostwach powiatu w Unihokeju 
chłopców, oraz gminnym: I miej-
sce w Turnieju Piłki Ręcznej w 
Nowogardzie, II miejsce w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych, II 
miejsce w Unihokeju, III miejsce 
w Minikoszykówce, III miejsce w 
Minisiatkówce, III miejsce w Piłce 
Ręcznej. Maciej w czasie wolnym 
gra na perkusji i jeździ na crossie.

KAROLINA SAWICKA  -
 uczennica klasy 6 A

wyróżnienie wojewódzkie w 
finale regionalnym części pla-

stycznej XVIII edycji ogólnopolskie-
go i XI polsko-litewskiego Konkursu 
Geologiczno-Środowiskowego „Na-
sza Ziemia-Środowisko przyrodni-

cze wczoraj, dziś i jutro” 
wyróżnienie Międzynarodowy 

konkurs matematyczny „Kangur”
Laureatka Szkolnego Konkur-

su Plastycznego „Nowogard-mo-
je miasto”

I miejsce Projekt logo 
„Eko-Trójeczka”

II miejsce w konkursie 
„Mistrz Matematyki klas VI”

III miejsce w Gminnym Konkur-
sie „Matematyczne Asy z VI klasy”

sĄ WakaCJe, Czas UrlOPU 
- zOrGanizUJ Dla sieBie sOBOTę  Dla zDrOWia - 

"PrOFilakTYka raka Piersi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 sierPnia 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-

dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Szkoła Podstawowa numer 3 im. Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa numer 4 im. Jana Pawła II
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Chrabąszcze podczas 3-etapowego wyścigu kolarskiego

Złoto Huberta Grygowskiego
W dniach 7-9 lipca, w miejscowościach Kobyla Góra – Ludwików – Droszew, odbył się 3-etapowy XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prze-
wodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS. W rywalizacji wzięli udział podopieczni Ryszarda Posackiego. Najlepiej spisał się Hubert Grygowski, który po 
trzech etapach wywalczył złoty medal w kategorii Młodzik.  

Organizatorem XXVII edycji 
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolar-
skiego o Puchar Przewodniczące-
go Krajowego Zrzeszenia LZS był 
Wielkopolski Związek Kolarski. 

W kategorii Młodzik Nowogard 
reprezentowali Hubert Grygowski 
oraz Norbert Strojny, z kolei po-
śród Juniorów Młodszych wystar-
towali Robert Krause oraz Kamil 
Majcher. Podczas pierwszego eta-
pu Młodzicy przejechali 37,8 km, 
wykonując trzy okrążenia w miej-
scowości Kobyla Góra. Bardzo 
ładnie zaprezentował się Hubert 
Grygowski, który uzyskał czas 
01:07:13, dzięki czemu wywalczył 
2. miejsce. Zwyciężył Jakub Kozic-
ki z LUKS Trójka Piaseczno, na-
tomiast trzecie miejsce wywalczył 
Michał Waloszek z Grupy Kolar-
skiej Gliwice. Klubowy kolega Hu-
berta z LKKS Chrabąszcze Nowo-
gard – Norbert Strojny, również 
zaprezentował się z dobrej strony 
zajmując wysokie 14. miejsce. Do-
dajmy, że wyścig ukończyło 43 ko-
larzy. W kategorii Junior Młodszy 
kolarze mieli do przejechania 76,5 
km, wykonując po Kobylej Górze 
6 okrążeń. Wymagająca trasa spra-

wiła sporo problemów naszym ko-
larzom, przez co Kamil Majcher 
nie ukończył swojego startu, na-
tomiast Robert Krause został skla-
syfikowany na 38. miejscu. Na-
stępnego dnia zmagania przenio-
sły się do miejscowości Ludwików. 
Młodzicy walczyli na dystansie 30 
km, na które składały się 2 okrą-
żenia. Tym razem Hubert Gry-
gowski przegrał walkę o podium. 
Nowogardzianin zajął 6. miejsce, 
z czasem 00:49:17. Norbert Stroj-
ny zmagania w drugim etapie za-
kończył na 16. pozycji. Juniorzy 
Młodsi do pokonania mieli tra-
sę o dystansie 75 km, czyli 5 okrą-
żeń po miejscowości Ludwików. 
Tym razem podopieczni Ryszarda 
Posackiego spisali się nieco lepiej. 
Robert Krause uplasował się na 31. 
miejscu, natomiast Kamil Majcher 
został sklasyfikowany na 44. pozy-
cji. Na koniec w niedzielę (9 lip-
ca), kolarze przenieśli się do miej-
scowości Droszew, gdzie wszyst-

ko się rozstrzygnęło. Młodzicy 
walczyli na dystansie 28 km, któ-
ry składał się z 4 okrążeń. Ponow-
nie świetnie wypadł Hubert Gry-
gowski, który zajmując 2. miej-
sce, wywalczył zwycięstwo w ca-
łym cyklu! To wielki sukces no-
wogardzkiego kolarza oraz jego 
trenera, tym bardziej, że konku-
rencja była naprawdę silna. Dru-
gi z Młodzików – Norbert Strojny, 
uplasował się na 16. miejscu, spo-
śród 32 sklasyfikowanych kolarzy. 
W sumie Norbert po trzech eta-
pach został sklasyfikowany na wy-
sokim 10. miejscu. W kategorii Ju-
nior Młodszy rozegrano 11 okrą-
żeń, składających się na 77 km. 
Tym razem Robert Krause po bar-
dzo dobrej jeździe wywalczył wy-
sokie 9. miejsce, a jego klubowy 
kolega Kamil Majcher, w tym eta-
pie nie wystartował. W całym cy-
klu Robert Krause został sklasyfi-
kowany na 20. miejscu.

KR

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe MP w strzelectwie sportowym

Nowogardzianie strzelali we Wrocławiu
W dniach 6-9 lipca, we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym. W barwach wo-
jewództwa zachodniopomorskiego wystąpiło dwóch zawodników z Sekcji Strzeleckiej z Nowogardu - Mateusz Mikołajczyk w MPJ oraz Jakub Cieplak w 
MMP.

Mateusz Mikołajczyk, jako ju-
nior startował w trzech konku-
rencjach. W karabinie dowolnym 
60 strzałów leżąc (KD60L), gdzie 
tarcza znajdowała się w odległości 
50 metrów, uzyskał wynik 613,8 
punktów. Był to jego rekord ży-
ciowy i pozwolił mu zająć tym sa-
mym 5. miejsce, na 42 zawodni-
ków ocenianych. Mateusz Miko-
łajczyk w tej konkurencji dostał 

się do ścisłego finału, w którym 
starowało ośmiu zawodników z 
najlepszymi wynikami. Ostatecz-
nie w finale uzyskał szósty wynik i 
w klasyfikacji ogólnej został skla-
syfikowany na 6. miejscu. Dodaj-
my, że zwycięzca tej konkurencji 
uzyskał wynik 617,1 punktów. Ko-
lejnym startem Mateusza Miko-
łajczyka była konkurencja karabin 
dowolny 3x40 strzałów (KD3x40), 

do tarczy w odległości 50 metrów. 
Konkurencja odbyła się w trzech 
postawach - klęcząca, leżąca i sto-
jąca. Nowogardzianin uzyskał wy-
nik 367+387+349 = 1103 punkty, 
co również było jego rekordem 
życiowym. W tym przypadku wy-
nik ten pozwolił Mateuszowi Mi-
kołajczykowi zająć 11. miejsce, na 
28 zawodników ocenianych. Zwy-
cięzca tej konkurencji uzyskał wy-
nik 1156 punktów. Na koniec za-
wodnik z Nowogardu wystąpił w 
konkurencji karabin pneumatycz-
ny 60 strzałów na odległość 10 m. 
Jego wynik 581,9 pkt., pozwolił 
zająć mu 29. miejsce na 31 ocenia-
nych. Zwycięzca z TKS LOK Tar-
nów uzyskał wynik 609,1 pkt. Ja-
kub Cieplak jako młodzieżowiec 
startował w takich samych konku-
rencjach jak Mateusz, ale w innej 
kategorii ocenianych. W karabi-
nie dowolnym, oddając 60 strza-
łów leżąc (KD60L) do tarczy znaj-
dującej się w odległości 50 me-
trów, Jakub Cieplak uzyskał wy-
nik 610,0 punktów, zajmując tym 
samym 8. miejsce na 16 zawodni-
ków ocenianych. W tej konkuren-
cji uzyskany wynik pozwolił do-

stać się do ścisłego finału, w któ-
rym starowało ośmiu zawodni-
ków z najlepszymi rezultatami. 
Ostatecznie w finale Jakub Cie-
plak uzyskał czwarty wynik i w 
klasyfikacji ogólnej został sklasy-
fikowany na 4. miejscu. Zwycięz-
ca tej konkurencji uzyskał wynik 
617,9 punktów. W karabinie do-
wolnym 3x40 strzałów (KD3x40) 
do tarczy znajdującej się w odle-
głości 50 metrów, rywalizując w 
trzech postawach - klęcząca, leżą-
ca i stojąca, nowogardzianin uzy-

skał wynik 369+387+345 = 1101 
punktów, zajmując 11. miejsce na 
13 zawodników ocenianych. Zwy-
cięzca tej konkurencji uzyskał wy-
nik 1159 punktów. Na koniec po-
zostały zmagania w konkurencji 
karabin pneumatyczny 60 strza-
łów na odległość 10 metrów. Ja-
kub Cieplak uzyskał wynik 591,0 
pkt., zajmując 13. miejsce, na 16 
ocenianych zawodników. W tym 
przypadku zwycięzca z Legii War-
szawa uzyskał wynik 621,4 pkt.

KR

Mateusz Mikołajczyk dwukrotnie we Wrocławiu uzyskiwał swój rekord życiowy

Jakub Cieplak tym razem nie zdołał stanąć na podium

Po trzech etapach Hubert Grygowski 
wywalczył złoty medal w ogólnopol-
skim wyścigu

Hubert Grygowski w żółtej koszulce 
lidera
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Piłkarze Pomorzanina rozpoczynają przygotowania

Niemcy w Nowogardzie
W tym tygodniu, podopieczni Zbigniewa Gumiennego wrócą do treningów. Niebawem znany będzie harmonogram gier sparingowych, pewnym jest, że 
już w najbliższą sobotę nowogardzianie zagrają towarzysko z Doberaner FC, gdyż piłkarze tego klubu od czwartku przebywać będą na obozie w Nowo-
gardzie. 

Po krótkiej przerwie najwyż-
szy czas, aby powrócić na bo-

isko i szlifować formę przed in-
auguracją sezonu 2017/2018. 

Wymagający kibice z Nowo-
gardu stawiają przed piłkarza-

mi tylko jeden cel – awans do 
wojewódzkiej okręgówki, zatem 
trener Zbigniew Gumienny bę-
dzie musiał ostro popracować 
nad formą nowogardzkich pił-
karzy. Niebawem przedstawio-
ny będzie pełen harmonogram 
gier sparingowych, które Po-
morzanin rozegra w tym okre-
sie przygotowawczym. Wiado-
mo już, że pierwszy mecz kon-
trolny zostanie rozegrany prze-
ciwko gościom z Niemiec. Tra-
dycyjnie, odkąd Pomorzanin 
nawiązał współpracę z niemiec-
kim klubem Doberaner FC, 
nasi zachodni sąsiedzi przeby-
wają na kilkudniowym obozie 
przygotowawczym w Nowogar-

dzie, w tym przypadku w na-
szym mieście pojawią się w naj-
bliższy czwartek. Jak zaznacza 
prezes Pomorzanina Nowogard, 
przynosi to korzyści nie tylko 
dla klubu, ale i dla nowogardz-
kich przedsiębiorców u któ-
rych Niemcy zostaną m.in. za-
kwaterowani. Jak zazwyczaj pił-
karze z Bad Doberan rozegrają 
sparing z gospodarzami, na tę 
chwilę nie znamy dokładnej go-
dziny tego spotkania, ale pew-
nym jest, że mecz zostanie za-
planowany na sobotę. Więcej 
szczegółów podamy w najbliż-
szym wydaniu Dziennika No-
wogardzkiego. 

KR

W najbliższy weekend piłkarze Pomorzanina po raz kolejny rozegrają sparing z Doberaner FC

Golczewo Cup 2017

Bosman Nowogard poza podium
W sobotę (1 lipca), na boisku w Wysokiej Kamieńskiej odbyły się Mistrzostwa w piłce noż-
nej Golczewo Cup 2017. W kategorii Oldboje zwyciężyli goście z Rosji, z kolei pośród We-
teranów najlepsi byli piłkarze ze Świnoujścia. 

Turniej piłkarski Golczewo Cup 
2017 organizowany był przez An-
drzeja Szafrana i Burmistrza Gol-
czewa. Zawody odbywały się na 
boisku w Wysokiej Kamieńskiej w 
dwóch kategoriach wiekowych - 
w Oldbojach i Weteranach. Zma-
gania trwały od godziny 9:00 do 
17:00. W kategorii Oldbojów naj-
lepsi okazali się piłkarze z Pri-
morska, którzy na podium wy-
przedzili Mosty oraz Przybier-

nów. Z kolei w kategorii Wetera-
nów zwyciężyli zawodnicy ze Świ-
noujścia, przed Rosjanami z Pri-
morska oraz piłkarzami z Kosza-
lina. Zespół Bosman Nowogard 
rywalizujący w kategorii Wetera-
nów uplasował się na 4. miejscu. 
Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary oraz 3 pierwszym zespołom 
wręczono medale: złote, srebrne i 
brązowe, na scenie stadionu miej-
skiego w Golczewie, które wręczał 

Burmistrz Golczewa, Andrzej Da-
nieluk. Ponadto chciałbym po-
dziękować Burmistrzowi Gol-
czewa, Andrzejowi Danielukowi 
oraz Antoniemu Bielidzie, Prze-
wodniczącemu Celowego Związ-
ku Gmin R-XXI w Nowogardzie 
za pomoc w organizacje tych mi-
strzostw. Przy artykule prezentu-
jemy klasyfikację końcową w po-
szczególnych kategoriach.

Organizator
Prezes Klubu Sportowego
„Bosman” Nowogardzie 
Andrzej Szafran
Oprac: KR
Klasyfikacja końcowa:

OLDBOJE
I miejsce – Primorsk (Rosja)
II miejsce – Mosty
III miejsce – Przybiernów
IV miejsce- „SUPER” Taxi Warszawa
Król Strzelców – Andrzej Seweryniak - Mosty
Najlepszy Bramkarz - Ewgenij Buwaew – Primorsk Rosja
Najlepszy zawodnik- Paweł Łuczak - Przybiernów
Puchar fair-play – Kraków

WETERANI
I miejsce – Świnoujście
II miejsce – Primorsk (Rosja)
III miejsce – Koszalin
IV miejsce- Bosman Nowogard
Król Strzelców – Sergiej Żernoklejew Primorsk Rosja
Najlepszy Bramkarz- Piotr Duszyński Świnoujście
Puchar fair-play – Elwira Zabalujewa w imieniu kibicek z Primorska

Po raz kolejny turniej organizowany przez prezesa klubu Bosman Nowogard cieszył się dużym zainteresowaniem.JPG

Najlepsze zespoły oraz piłkarze nagradzani byli na scenie w Golczewie
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOzkłaD JazDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez kaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

aTeriMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;

Strona 1 z 2
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OGłO sze nia drob ne

reklaMa

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	KREDYTY MIESZKA-

NIOWE  GMK FINAN-
SE, oferta wielu banków 
w jednym miejscu. Adres: 
Nowogard, 700 Lecia 15, I 
piętro nad apteką, tel.: 662 
315 470.

•	OKAZJA. Sprzedam dział-
kę pod budowę 10 arów za 
szkołą podstawową nr 3. 
534 991 778

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy stadionie. 
695 400 600

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, I 
piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki budow-
lane w Karsku przy dro-
dze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docieplo-
ne + garaż. 669 716  872

•	Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników 
z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Sprzedam mieszkanie 4 
pokoje IV piętro, Nowo-
gard. 724 171 708

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie na działalność gospo-
darczą 100 m2, w Nowo-
gardzie, tel. 696 463 833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. 
Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 607 545 623 

•	Do wynajęcia lokal ok. 30 
m2, Dąbrowszczaków 23. 
Tel. 695 209 162

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. Tel. 607 545 623 

•	Sprzedam 2 ha ziemi, 
Błotno. Tel. 503 790 084 

•	Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 663 695 260 

•	Wynajmę lub kupię garaż 
na ul. 5 marca. 500 508 
904 

•	Kupię mieszkanie nad je-
ziorem 50-60m2 I piętro. 
508 211 575 

•	Sprzedam działkę budow-
laną 1202m2 w Kościusz-
kach. Cena 47 900 zł. 534 
028 453 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe parter. 536 
170 619 

•	Sprzedam działkę 1320 
m2 na ul. Wiejskiej w No-
wogardzie. 697 346 173 

•	Karsk działki budowlane 
14 arowe sprzedam. 666 
730 305

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Sprzedam lublina na czę-
ści silnik poj.2417 cm3.  
609 167 729

•	Sprzedam cześci do Ford 
Fiesta 1.1 i chłodnicę do 
lublina. Tel. 609 167 729

•	Każdego mercedesa, każdą 
toyotę kupię zdecydowa-
nie. 736 777 245

•	Opony i alufelgi do Mer-
cedesa w bardzo dobrym 
stanie 195/50 R1582V. Tel. 
782 320 977

•	Opel Corsa D rok pro-
dukcji 2010, 1,2 benzyna, 
przebieg 64000, bogate 
wyposażenie sprowadzony 
z Niemiec. 604 774 854 

•	Stare samochody, motocy-
kle motorowery, rowery. 
Literaturę kupię. 600 182 
682 

•	Sprzedam części Opel 
Astra. Błotnik przedni 
sztuk 2, skrzynia biegów, 
hak do przyczepki. 572 955 
124 

ROLNICTWO
•	Koszenie łąk, mulczowa-

nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	Koszenie łąk , mulczowa-
nie, belowania siana-sło-
mę, zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowanie, 
presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

•	PROPOLIS LECZNICZY, 
miody leśne. Tel.503-58-
222

•	Sprzedam zboże pszenice, 
jęczmień. 91 39 18 307 

•	Sprzedam kombajn do 
ziemniaków Anna. Tel. 
514 387 864 

•	Sprzedam króliki. 792 883 
988

•	Sprzedam kury, kaczki i 
gęsi. 782 429 405 

•	Sprzedam ładowacz cy-
klop cena do uzgodnienia. 
784 602 925 

•	Sprzedam ciągnik Ursus 
330, dwie przyczepy 3,5 to-
nowe nie wywrotki, jedną 
przyczepę dwutonową wy-
wrotkę. 606 576 417 

•	Sprzedam kombajn For-
shnit 514  Tel. 603 467  609 

•	Przecinarka stołowa silnik  
3 kw tarcza Ф400 . Tel. 785 
182 423 

•	Sprzedam zboże. 502 853 
573 

 USŁUGI
•	PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 

700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę remon-
towe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, 
opieka higieniczna. 796 
061 284 

•	Remonty. 508 920 135 
•	USŁUGI TRANSPORTO-

WE. 600 182 682 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzo-
ne oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umowę 
o pracę oraz pomocnika. 
785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE ME-
BLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. 
WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PRO-
SZE SKŁADAC  W SKLE-
PIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. ARMII 
KRAJOWEJ 49 NOWO-
GARD.

•	Firma Vectra S.A zatrud-
ni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warun-
ki finansowe. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E 
w systemie 2/1 DE-SE-NL. 
Tel. 502 509 384 

•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 211 

•	Restauracja Przystań za-
trudni kierowcę do roz-
wożenia posiłków. Tel 91 
39 20 221 

•	Zatrudnię kierownika fer-
my (gm, Osina) mieszka-
nie służbowe. 502 562 378 

•	Zatrudnię pracownika fi-
zycznego na fermę drobiu 
gm, Osina. 511 731 352 

•	Zatrudnię pracownika- 
usługi remontowo wykoń-
czeniowe. 697 329 453 

•	Szukam pracownika do 
sklepu Żabka ul, Bema. 
530 118 199

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia Mi krO BU sO Wa serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWóz OsóB - rO Man BiŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkłaD JazDY BU sóW
inFOrMaTOr lOkalnY - nOWOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęszczar-
ka – 400 kg. 790 285 382

•	Sprzedam drewno komin-
kowe olchę. 730 744 751 

•	Sprzedam tarcicę budow-
laną modrzew, różniej gru-
bości, sezonowana 8 lat. 
668 298 084 

•	Sprzedam łóżko piętrowe. 
880 201 888 

•	Sprzedam zamrażarkę 
skrzyniową tanio. 507 264 
523 

• Sprzedam kanapotap-
czan w bardzo dobrym 
stanie. Cena do uzgod-
nienia. 784 188 148

•	Sprzedam	 sofe	 rozkła-
daną	 Led	 nowoczesna	
kolor	 jasno	 siwy	 boki	
czarne.	Z	boków	wysu-
wane	dwie	pufy	do	sie-
dzenia,	 oparcie,	 3	 po-
duszki,	 podświetlana	
w	 róznych	 kolorach.	
Cena	 do	 uzgodnienia.	
507 198 447
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

regaty o Puchar Prezesa PUWis

Walczyli dzielnie, ale Szczecin się nie dał 
W minioną sobotę, 8 lipca, na naszym jeziorze odbyły się pierwsze w tym roku regaty żeglarskie zorganizowane przez "Knagę", tym razem o Puchar Pre-
zesa Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. Na szczęście tego dnia względnie dopisała pogoda, choć popadało między wyścigami. 
Podczas samych regat zmienne, ale umiarkowane warunki, sprawiły, że wyścig był bardzo ciekawy.

Oprócz zawodników z „Kna-
gi” Nowogard, w regatach wzięło 
udział 4 żeglarzy z klubu żeglar-
skiego działającego przy Pałacu 
Młodzieży w Szczecinie. W wyści-
gu o Puchar Prezesa PUWiS wy-
startowało łącznie 10 młodych że-
glarzy. 

W ramach regat odbyły się dwa 
wyścigi. W pierwszym goście ze 
Szczecina od samego początku 
przejęli prowadzenie. Po około 20 
minutach pierwszy na metę przy-
był Gabriel Małecki, tuż za nim 
jego klubowe koleżanki, kolej-
no: Jagoda Perejczuk, Ula Sachaj 
i Lena Małecka. Na piątym miej-
scu, jako pierwszy spośród repre-
zentantów „Knagi” Nowogard, 
przybył Mikołaj Simiński. Kolejne 
pozycje zajęli: Igor Kiniarz (6. m.), 
Miłosz Machocki (7. m.), Dawid 
Werner (8. m.), Karol Jankowski 
(9. m.) oraz Maciej Włochowicz 
(10. m.). 

Przed drugim wyścigiem na 
parę minut zepsuła się pogoda i 
padał deszcz. Na szczęście po kil-
kunastu minutach można było 
wrócić do rywalizacji na wodzie. 
Już po starcie zawodnicy ze Szcze-

cina znów od samego początku 
przejęli inicjatywę, ustawiając  się 
szybko na czele wyścigu. Jednak 
tym razem, mimo wyraźnych róż-
nic sprzętowych i większemu do-
świadczeniu, jakimi dysponowa-
li goście, walkę podjął z nimi Mi-
kołaj Simiński (Knaga), pływający 
dopiero drugi sezon. 13-latek nie 
odstawał od czołówki na całej tra-
sie, a do pierwszej bojki prowadził, 
mimo zmiennym wiatrom. Szcze-
cinianie nie pozwoli jednak od-
płynąć zbyt daleko reprezentan-
towi Nowogardu i cały czas trzy-
mali się jego łódki bardzo blisko. 
W dalszym etapie wyścigu przejęli 
prowadzenie, opływając Mikoła-
ja. Tuż przed ostatnią bojką zdoła-
ła go jednak jeszcze minąć Jagoda 
Perejczuk (Szczecin) i zawodnik z 
„Knagi” ostatecznie na linię mety 
dopłynął jako czwarty, poprawia-
jąc mimo to swój wynik z pierw-
szego wyścigu o pozycję w górę i 
zostawiając w tyle jedną zawod-
niczkę ze Szczecina. Wyścig dru-
gi wygrała natomiast Ula Sachaj 
(Szczecin), wyprzedzając kolegę z 
klubu Gabriela. 

 Po podsumowaniu obu wyści-

gów ogłoszono wyniki. Wszystkie 
miejsca na podium zajęli goście. 
Pierwszy był G. Małecki, druga U. 
Sachaj, a trzecia J.  Perejczuk. Tuż 
za nimi na czwartej pozycji regaty 
ukończył M. Simiński (Knaga No-
wogard). Pełną klasyfikację koń-
cową prezentujemy obok. 

Za pierwsze trzy miejsca pu-
char wręczył prezes PUWiS, Ry-
szard Sobieralski. Na wszystkich 
uczestników czekał też smaczny 
poczęstunek, w postaci słodkich 
wypieków, jakie przygotowali ro-
dzice i dziadkowie. Na grillu przy-
gotowano smaczne kiełbasy i ka-
szanki. Całość dopełniały szan-
ty, które płynęły z głośnika usta-
wionego przy przystani. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim za po-
moc i współpracę w przygotowa-
niu regat. 

Były to pierwsze, ale z pewno-
ścią nie ostatnie regaty zorganizo-
wane przez „Knagę” tego lata. Na-
tomiast już 20 lipca, ruszy też kurs 
żeglarski dla najmłodszych. Zapi-
sy trwają. Szczegóły w ogłoszeniu 
publikowanym w numerze. 

W imieniu zarządu KŻ „Kna-
ga”, zachęcamy też do współpracy 

sponsorów z terenu Nowogardu. 
W planach jest, aby kadra „Knagi”, 
zaczęła reprezentować Nowogard, 
również na innych wodach nasze-
go regionu. Będzie to jednak trud-
ne biorąc pod uwagę jakość sprzę-
tu, na jakim teraz pływają nasi że-
glarze.  Dało się to odczuć cho-

ciażby podczas sobotnich regat. 
W pierwszej kolejności trzeba wy-
mienić więc żagle, a to także wy-
datek, którego „Knaga” sama nie 
udźwignie. Zachętą niech będzie 
to, że na każdym nowym płótnie 
może być umieszczone logo spon-
sora. 

MS

Klasyfikacja końcowa regat o Puchar Prezesa PUWiS 
1. Gabriel Małecki (Szczecin) 

2. Ula Sachaj (Szczecin)
3. Jagoda Perejczuk (Szczecin)

4.Mikołaj Simiński (Nowogard)
5.Lena Małecka (Szczecin)
6. Igor Kiniarz (Nowogard)

7. Dawid Werner (Nowogard)
8. Miłosz Machocki (Nowogard)
9. Karol Jankowski (Nowogard)

10. Maciej Włochowicz (Nowogard)

Wspólne zdjęcie uczestników, zarządu klubu oraz sponsorów, po zakończeniu regat

Mikołaj Simiński dopływa na metę w drugim wyściugu sobotnich regat

reklaMa



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

 Zaryzykował swoim życiem...  • Znowu nas zalało
Jak burmistrz oszukał mieszkańców • Program LATA z MUZAMI

rekLAMA

rekLAMA

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
PRZEJAZDY ZAGRANICZNE

SPRZEDAŻ BILETÓW
Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
14 lipca 2017 r. 
Nr 53 (2582)
nakład 3000 
Rok XXIV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni zbieraczy zapisy 
od 19.06.2017r. 

Organizujemy dowóz 
Tel. 789 190 168

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

r e k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

 NA UKRAINIE  
LWÓW-TARNOPOL

strona  
- Lekarski 
- Stomatologia
- Farmacja

STUDIA MEDYCZNE

strona 20

Cmentarz: Diabelskie symbole w kolumbarium 

Urządzili 
satanistyczną
libację!

Groził 
ratownikom,  
pójdzie do 
więzienia

s. 2

s. 3
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W skrócie

Ulewy, jakie ostatnio nawiedziły nasze miasto nie oszczędziły też no-
wogardzkiego cmentarza. Wiele nagrobków jest pozapadanych i wyma-
gać będzie remontów. Pozapadały się także groby, na których nie stoją 
jeszcze pomniki. Problemów przysparzają też gałęzie i liście, które po-
krywają miejsca wiecznego spoczynku, w czasie silnych porywów wia-
tru, towarzyszących obfitym deszczom. MS

Trwa odświeżanie ścian korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2, w ra-
mach wakacyjnych remontów placówek oświatowych. Wcześniej w 
szkole, na jednym z ciągów komunikacyjnych ułożono specjalną anty-
poślizgową wykładzinę. Wciąż jednak pozostaje temat elewacji SP 2. 
Mury szkoły straszą już od lat i niestety, jak na razie nie ma informacji 
z gminy, by planowano ich remont. W poprzedniej kadencji samorzą-
du naprawiano tylko dach i wymieniono rynny. Gruntownie odnowiono 
także wnętrze szkoły, poza najniższą kondygnacją. MS

Trwają „Wakacje w Bibliotece”- bezpłatne zajęcia dla chętnych dzieci 
z terenu naszej gminy. Program zajęć oparty jest oczywiście głównie na 
czytaniu książek, ale nie brakuje także innych atrakcji, w tym wspólne-
go wykonywania prac plastycznych, czy gier i zabaw, a także spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Na zdjęciu, dzieci podczas zajęć w Bibliotece, któ-
re odbywały się w minioną środę. Wakacje w Bibliotece potrwają do 11 
sierpnia, w dni robocze w godz. od 12:00-14:00. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. MS

Groźne zdarzenie na drodze do Dobrej 

Zaryzykował swoim życiem…
Mowa o kierowcy ciężarówki należącej do firmy z Nowogardu, który musiał uciekać na po-
bocze, by nie doszło do wypadku. Mężczyzna zaryzykował swoim życiem, by nie stratować 
jadącego wprost na niego samochodu osobowego. 

Do zdarzenia doszło około 
godz. 10:00, w miniony wtorek, 
11 lipca, na drodze z Nowogardu 
do Dobrej, przed skrzyżowaniem 
na Błądkowo. Jak udało nam się 
ustalić na miejscu, kierujący cię-
żarówką typu łódka, należącej do 
nowogardzkiej firmy transporto-
wej, zauważył, że środkiem dro-
gi, w jego kierunku zmierza oso-
bówka. Kierowca ryzykując wła-
sne życie, zdecydował się zjechać 
ciężarówką na pobocze, by nie 
doszło do czołowego zderzenia, 
zatrzymując się w grząskim pod-
łożu pobocza drogi. Na szczęście 

kierowca opanował pojazd, z kil-
kudziesięciu tonowym ładun-
kiem i wyszedł ze zdarzenia bez 
szwanku, zatrzymując ciężarów-
kę tuż przed rosnącymi drzewa-
mi w pobliży drogi. Sam pojazd 

lekko pochylony trzeba było wy-
ciągać za pomocą specjalistycz-
nego sprzętu, wcześniej opróż-
niając z jego naczepy ładunek, w 
postaci ton żwiru. Kierujący sa-
mochodem, który jadąc środ-

kiem drogi doprowadził do tej 
groźnej sytuacji, nie zatrzymał 
się i jest nieznany. 

O mały włos, w efekcie tego 
zdarzenie nie doszło do trage-
dii, z udziałem przypadkowo 
przejeżdżających w tym miej-
scu innych osób.  Kobieta kie-
rująca Oplem Astrą zagapiła 
się i uderzyła w jadącego przed 
nią VW Golfa, którego kierują-
cy miał zwolnić, zaniepokojony 
widokiem przechylonej na po-
bocze ciężarówki.  W wyniku 
zdarzenia ucierpiała pasażerska 
Opla, która została przewiezio-
na do szpitala w Nowogardzie. 
Na szczęście poszkodowanej ko-
biecie nie stało się nic poważne-
go, toteż policja zakończyła całe 
zdarzenie mandatem karnym, 
który został wypisany na konto 
kierującej Oplem. 

MS

Zanim uwolniono ciężarówkę z pobocza, trzeba było opróżnić ładunek z naczepy

Kierowca zdołał zatrzymać kilkudziesięciotonową ciężarówkę i uniknął zderzenia 
z rosnącymi w pobliżu drzewami

Wyrok bez precedensu 

Groził ratownikom,  
pójdzie do więzienia 
Mężczyzna, który w maju tego roku znieważył dwóch ratowników medycznych z Nowogar-
du, otrzymał wyrok 3 miesięcy więzienia. Ma też zapłacić każdemu z poszkodowanych 300 
zł zadośćuczynienia. 

To finał zdarzenia, do jakie-
go doszło w listopadzie ubiegłe-
go roku, w miejscowości Wrze-
śnie (gm. Dobra). Zespół ra-
townictwa medycznego z nowo-
gardzkiej filii pogotowia został 
tam wysłany do niepełnospraw-
nego mężczyzny, który miał do-
znać urazu głowy. O pomoc 
prosiła córka mężczyzny. Kie-
dy jednak ratownicy przyjecha-
li na miejsce spotkali się z agre-

sją ze strony kolegi mężczyzny, 
któremu mieli pomóc. Napast-
nik miał nie tylko grozić ratow-
nikom i używać w ich kierunku 
wulgaryzmów, ale też posunąć 
się do rękoczynów, uniemożli-
wiając im przez jakiś czas wy-
konywanie czynności medycz-
nych. Na miejsce przyjechała 
policja, sprawą zajęła się proku-
ratura. 57-latek usłyszał zarzuty. 
W maju Sąd Rejonowy w Łobzie 

wydał wyrok w sprawie i skazał 
mężczyznę ostatecznie na 3 mie-
siące więzienia. Będzie też mu-
siał wypłacić na rzecz poszkodo-
wanych ratowników nawiązki w 
kwocie 300 zł dla każdego.  

Jak dowiedział się DN, to 
pierwszy taki wyrok wyda-
ny przez łobeski Sąd. Podobnej 
sprawy nie rozpatrywał w prze-
szłości także Sąd w Goleniowie. 

MS
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Cmentarz: Diabelskie symbole w kolumbarium 

Urządzili satanistyczną libację! 
Porozbijane znicze, satanistyczne pentagramy odlane z wosku i puste butelki po piwie- taki widok w kolumbarium na naszym cmentarzu zastała w minio-
ny wtorek pani Aleksandra z Nowogardu, której bliscy są pochowani w tym miejscu. 

W rozmowie z DN p. Aleksan-
dra informuje, że podobne akty 
wandalizmu miały już miejsce 
przy okazji zeszłorocznego świę-
ta Wszystkich Świętych. 

- Wtedy ktoś sobie tutaj chyba 
zrobił Halloween. Na fasadach 
kolumbarium wymazano jakieś 
inicjały, symbole, pozostawiono 
podobny bałagan - opowiada p. 
Aleksandra. 

Sytuacja znów się powtórzy-
ła, ale tym razem zbulwersowa-
na kobieta postanowiła powia-
domić o sprawie naszą redakcję. 
- Pomyślałam, że teraz trzeba to 
nagłośnić. Proszę zobaczyć, jaki 
tutaj jest bałagan. To wszystko 
wygląda, jak pozostałość po ja-
kiejś satanistycznej libacji- mówi 
p. Aleksandra.  

Rzeczywiście poza typowym 
dla alkoholowego posiedzenia 
bałaganem, na posadzce kolum-
barium wylany jest z wosku sata-
nistyczny pentagram, w kształ-
cie gwiazdy o pięciu ramio-
nach – zwany też gwiazdą sata-
nistów, zamknięty w kręgu. Po-
między ramionami gwiazdy od-
lano mniejsze symbole, w tym 
m.in. nazistowską swastykę. Na 
samym środku pozostał wypalo-
ny wkład od znicza - jednego z 
tych, które zapalili bliscy pocho-
wanych tutaj osób. 

- To musiało się stać w nocy, 
bo dzień wcześniej była tu moja 
mama i wszystko było w porząd-
ku. Naprawdę przykro na to pa-
trzeć – dodaje p. Aleksandra. 

Kobieta postanowiła sprawę 

zgłosić także na Komisariat Po-
licji w Nowogardzie. Przybyły 
na miejsce dzielnicowy obiecał, 
że na cmentarzu zostaną wzmo-
żone patrole piesze. Dodatkowo, 
jak informuje rzecznik prasowa 
policji, sprawa może nabrać kar-
nego wymiaru. 

- Policjanci z Nowogardu pro-
wadzą czynności pod kątem ob-
razy uczuć religijnych. Czyn ten 
zgodnie z przepisami kodeksu 
karnego zagrożony jest karą do 2 
lat pozbawienia wolności- infor-
muje J. Filipczuk

Jak wiadomo na cmentarzu 
nie ma monitoringu, więc usta-

lenie autorów tego obrzydliwego 
aktu wandalizmu trudno będzie 
ustalić. Policja ma jednak swo-
je sposoby. Przy okazji zauwa-
żyliśmy, że jacyś wandale wyma-
lowali sprejem na znajdującym 
się w pobliży budynku, gdzie są 
m.in. toalety, nazwy swoich za-
pewne ulubionych zespołów. 
Może to będzie jakaś wskazów-
ka dla funkcjonariuszy. 

Pozostała jeszcze kwestia po-
sprzątania całego tego bałaga-
nu.  Pani Aleksandra próbowała 
szukać pomocy u zarządcy ne-
kropolii, firmie ZUK, która jesz-
cze do końca tego tygodnia ma 

podpisaną z miastem umowę 
na administrowanie i utrzymy-
wanie porządku na terenie ca-
łego cmentarza. Tam jednak jak 
twierdzi, usłyszała, że sprząta-
nie kolumbarium nie należy do 
obowiązku zarządcy. W końcu 
pani Aleksandra sama wszystko 
posprzątała. 

Swoją drogą warto dodać przy 
okazji, że poziom dbania o samo 
kolumbarium jak i jego otocze-
nie jest dyskusyjny. Zarówno w 
środku obiektu, jak i wokół nie-
go porastają wysokie już na metr 
chwasty.  Dużo do życzenie po-
zostawiają niektóre elemen-

ty konstrukcyjne grobowca, jak 
„parapety”, na których stawia-
ne są znicze- są szare i brzydkie. 
Zdarza się, że ludzie sami bio-
rą się za malowanie i usuwanie 
porastających grobowiec chwa-
stów. Tak swojego czasu zrobiła 
również p. Aleksandra, ale czy to 
należało do jej obowiązków, po-
dobnie jak sprzątanie po wizy-
cie satanistów? Z pewnością nie. 
Trudno jednak się dziwić rodzi-
nom, że nie chcą pozwolić, aby 
miejsce wiecznego spoczynku 
ich bliskich było w takim, a nie 
innym stanie. Miejmy tylko na-
dzieję, że takie sytuacje już się 
nie powtórzą, a nowy zarządca 
(J. Furmańczyk) będzie sumien-
nie przykładał się do swoich 
obowiązków. Warto też pomy-
śleć o monitoringu na cmenta-
rzu. Kradzieże są tu na porząd-
ku dziennym – przyznają osoby 
często odwiedzające miejską ne-
kropolię. Giną nie tylko meta-
lowe, najczęściej mosiężne ele-
menty nagrobków, ale także wa-
zony, kwiaty czy nawet znicze. 
Do tego teraz jeszcze dochodzą 
akty wandalizmu połączone z 
okultyzmem. 

MS

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rekLAMA

rekLAMA

rekLAMA

rekLAMA

A to już jeden z hangarów na cmentarzu, gdzie znajdują się toalety, pomazany sprejem

Porozbijane znicze i puste butelki po piwie, to obraz jaki pozostawili po sobie, na 
razie jeszcze nieznani miłośnicy odprawiania diabelskich kultów

Satanistyczna gwiazda i kilka innych pentagramów, w tym nazistowska swastyka 
- takie symbole wylano z wosku na posadzkę w kolumbarium znajdującym się na 
naszym cmentarzu.
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Dlaczego świetlicy w Wyszomierzu nie będzie?

Jak burmistrz Czapla  
oszukał mieszkańców
Historia niedoszłej budowy świetlicy w Wyszomierzu wpisuje się, jako kolejny znamien-
ny przykład ignorancji i nieudolności burmistrza Czapli w obszarze pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Przypomnijmy, w latach 2007-2015 (w tym 5 lat Czapli), Gmina Nowo-
gard pozyskała środków zewnętrznych 3,26 zł per capita, a np. w tym samym okresie Gmi-
na Goleniów pozyskała ich ponad 600 zł per capita. Na dodatek burmistrz Czapla nie wy-
ciąga żadnych wniosków i nie uczy się od sąsiadów, a brak sukcesów pokrywa żenującą pro-
pagandą sukcesu, w której forma przerosła dawno treść i to w sposób strawny już tylko dla 
kompletnie nie-kumatych niczego. (rosną np. rozmiary i ilość zdjęć burmistrza, na których 
odnosi on „sukces”, czyli podpisuje jakiś wniosek, z którego na ogół finalnie to są „nici”).  
O kulisach takich „działań burmistrza” pisze radna Jowita Pawlak w tekście odsłaniającym 
rzeczywiste przyczyny braku realizacji budowy świetlicy w Wyszomierzu. Oto ten tekst: 

Jako Przewodnicząca Komi-
sji ds. pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych i inwestycji w Radzie 
Miejskiej z ogromnym zaskocze-
niem przyjęłam informację, że 
Burmistrz Robert Czapla nie zło-
żył wniosku na dofinansowanie 
budowy świetlicy wiejskiej w Wy-
szomierzu. 

Możliwość pozyskania środ-
ków dawał Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Szan-
se Bezdroży Gmin Powiatu Gole-
niowskiego, do pozyskania były 
środki w wysokości 63.63% inwe-
stycji. 

Od wielu lat mieszkańcy Wy-
szomierza zabiegali o budowę 
świetlicy w swojej wiosce, na ten 
cel zostały również zabezpieczo-
ne środki w budżecie w wysoko-
ści 300 000,00 zł, jako wkład wła-
sny do projektu. 

Co sesję, Sołtys Wyszomierza i 
jednocześnie Radny Andrzej Ka-
nia pytał o budowę świetlicy i za 
każdym razem otrzymywał od-
powiedź, że w lipcu będzie ogło-
szony nabór wniosków na dofi-
nansowanie, jest pełna dokumen-
tacja, czyli wszystko gotowe tylko 
złożyć wniosek i budować. 

Jakie było moje zdziwienie, kie-
dy przeczytałam na stronie urzę-

du, że Burmistrz nie złożył wnio-
sku o dofinansowanie na świetli-
cę w Wyszomierzu tłumacząc się 
limitem ustanowionym na jedną 
gminę przez Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie w kwocie 633 
000 zł na jedną gminę, a koszto-
rys wykonania świetlicy wyno-
sił  665 779 zł, co rzekomo unie-
możliwia w tym naborze złożenie 
wniosku dla Wyszomierza. I tu 
powstaje problem i należy posta-
wić pytanie? 

Limit, o którym zostało wspo-
mniane na stronie urzędu ow-
szem obowiązuje, ale informację 
o tym zarówno Burmistrz, jak i 
jego pracownicy posiadali już w 
styczniu 2017 roku. 

Dokładnie tak samo jak pozo-
stałe Gminy z tereny Powiatu Go-
leniowskiego, które również w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich zostały obarczo-
ne takim limitem, jak się okazu-
je, doskonale poradziły sobie z tą 
sytuacją ograniczając zakres swo-
ich inwestycji, w taki sposób, aby 
osiągnąć główny cel, jakim jest 
dofinansowanie. 

W Nowogardzie jak widać się 
nie da. A wystarczyło ograniczyć 
zakres inwestycji o 32  000,00 zł, 
co nie jest trudne w inwestycji za 
prawie 650 000,00 zł zrezygnować 
z czegoś, co nie jest niezbędne do 
wybudowania i funkcjonowania 
nowej świetlicy. 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że w ramach tego same-
go programu rok wcześniej re-
montowana była droga w Olcho-
wie, i tam zakres inwestycyjny był 
większy o ponad 100  000,00 zł 
(Rada na ten cel specjalnie dokła-
dała pieniądze) i jakoś problem 
drogi w Olchowie związany z li-
mitem rozwiązać się udało, a jak 
widać z Wyszomierzem się nie da. 

Co więc jest przyczyną takiego 
stanu? 

Czy to nie, aby niekompeten-
cja urzędników, którzy od stycz-
nia do lipca nie zrobili nic, aby 
dokładnie jeszcze raz przekal-
kulować koszty i przygotować 

nowy kosztorys? Więc za co na 
swoich stanowiskach zarabia-
ją kilka tysięcy złotych miesięcz-
nie? Jako Przewodnicząca Komi-
sji do spraw funduszy mam pra-
wo o tym pisać, ponieważ za pia-
stowane przez siebie stanowisko 
zrzekłam się swojego uposażenia 
na cele charytatywne. 

Czy może to niechęć Burmi-
strza Czapli do Sołtysa i Rad-
nego Kani sprawiła, że Wyszo-
mierz świetlicy się nie docze-
ka? Wszak wiadomo, iż Pan Ka-
nia Burmistrza po plecach nie 
klepie i mówi to, co myśli. Więc 
może pokazał Pan Burmistrz in-
nym sołtysom, na przykładzie 
Wyszomierza, jak to jest, kie-
dy ktoś ma swoje zdanie inne niż 
burmistrz, to się figę dostanie, a 
jak się chwali i głaszcze (jak w Ol-
chowie) to nawet limit nie prze-
szkadza, aby drogę zbudować. 

Mieszkańcy Wyszomierza 
mogą czuć rozgoryczenie, za któ-
re w 100% odpowiada Urząd, a w 
nim burmistrz i jego urzędnicy. 
Jak widać takie cuda mogą dziać 
się tylko w Nowogardzie, w in-
nych gminach wnioski złożyli i 
czekają na pieniądze. 

Swoją drogą będąc już przy te-
macie sołeckim, warto też przy-
pomnieć, jak to Radna Jolanta 
Bednarek, będąca jednocześnie 
Przewodniczącą Konwentu Sołty-
sów, nie poparła na ostatniej Se-
sji Rady uchwały dotyczącej mie-
sięcznych diet dla sołtysów wy-
płacanych za ich pracę na rzecz 
sołectw. A Sołtys i Radny Andrzej 
Kania, który potrafi postawić się 
okoniem burmistrzowi, głosował 
za pieniędzmi dla swoich kole-
żanek i kolegów sołtysów. Cieka-
we, jak teraz zachowają się pozo-
stali sołtysi, kiedy na zebraniu so-
łeckim padnie temat świetlicy w 
Wyszomierzu? Czy staną po stro-
nie mieszkańców Wyszomierza i 
człowieka, który ich broni, czy po 
stronie burmistrza, który tym, co 
chce to daje, a tym, co nie to … 

Jowita Pawlak

Radna Jowita Pawlak podczas jednej z 
ostatnich sesji Rady Miejskiej.

komisja szacuje, rolnicy liczą straty

Dramatyczna 
sytuacja na polach 
Trwa szacowanie strat, jakie w tym roku poniosą rolnicy w 
związku z obfitymi opadami deszczu, które już od kilku ty-
godni niszczą uprawy na polach. 

Jak nas poinformował An-
drzej Leja, przewodniczący Po-
wiatowej Rady Izb Rolniczych, 
kilka dni temu w gminie Nowo-
gard prace rozpoczęła powoła-
na przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego Komisja ds. szaco-
wania szkód w gospodarstwach 
rolnych. Z pierwszych oględzin 
wynika, że w niektórych przy-
padkach straty w uprawach 
sięgają nawet ponad 70% po-
wierzchni. 

- Jest dramat. Na polach jest 
mokro, zboża się kładą, a do tego 
atakowane są przez choroby. To 
samo tyczy się rzepaków, które 
nie są jeszcze dojrzałe i za chwi-
lę też się położą. Słabo też wyglą-
dają ziemniaki, które nawet się 
jeszcze nie zawiązały. Wszystko 
gnije – mówi A. Leja, który sam 
prowadzi gospodarstwo rolne w 
Kościuszkach. 

Rolnicy będą też mieli pro-
blem, żeby wjechać ciężkimi 
maszynami na podtopione pola, 
o ile w ogóle będzie co kosić. 
Problem mają też posiadacze łąk 
i pastwisk. Jest tak mokro, że nie 
mogą kosić trawy. 

- Ja mam nieskoszone 8 ha 
łąk, bo nie da się tam wjechać ze 
sprzętem- mówi Dariusz Olej-
nik, hodowca bydła mleczne-
go z Ostrzycy. Rolnik przyzna-
je jednak, że producenci mle-
ka nie są jeszcze w tak złej sytu-
acji, jak plantatorzy zbóż.- Dla 
nas pogoda nie jest taka zła, poza 
tym, że są utrudnienia w kosze-
niu. Trawa odrasta praktycznie 

„za krową”, co wpływa pozytyw-
nie na produkcję mleka. Można 
też na bieżąco gromadzić siano. 
Gorsze są susze, bo wtedy trzeba 
bydło dokarmiać, a brakuje po-
żywienia. W prawdziwym kło-
pocie są producenci zbóż, szcze-
gólnie, jeśli nie są wyposaże-
ni w suszarnie. Ci bowiem będą 
potrzebowali kilku suchych dni, 
aby móc skosić swoje plony- do-
daje rolnik. 

W skład komisji do szacowa-
nia strat w uprawach powołanej 
przez Wojewodę Zachodniopo-
morskiego obok przedstawicie-
la Izb Rolniczych, wchodzą też 
pracownicy Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego oraz Gminy. Na 
podstawie oszacowanych strat 
rolnicy będą mogli uzyskać po-
moc od państwa, w postaci pre-
ferencyjnych kredytów na od-
nowienie produkcji. Dotyczyć 
to będzie jednak tych gospoda-
rzy, u których straty sięgną min. 
30 proc. w skali całej produk-
cji. K. Leja zachęca gospodarzy 
z naszego terenu, aby zgłaszali 
się do gmin o oszacowanie strat. 
Bez tego nie będzie można ubie-
gać się o żadne wsparcie. 

 Jak informuje Ministerstwo 
Rolnictwa w tej chwili w całym 
kraju straty, jakie rolnicy ponie-
śli z tytułu niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, się-
gają już prawie 400 mln zł! Ko-
misje szacujące straty mają już 
pracować w przeszło 970 gmi-
nach. 

MS

Serdeczne podziękowania 
za uczciwość i oddanie 

znalezionej karty 
bankomatowej 

dla Pani renaty Lisieckiej 
bardzo wdzięczna 

Helena Kolanek

PoDZIękoWAnIA

Położone zboża na jednej z upraw pod Nowogardem. Pogoda sprawia, że takie ob-
razki nie są rzadkością w naszej okolicy
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Po ulewach Dziennik pyta o wnioski 

Analiza sytuacji czy pobieżna „spychologia” 
W związku z licznymi zalaniami, do jakich doszło po ubiegłotygodniowej ulewie (zalania powtórzyły się w ostatnią środę). DN skierował pytania do no-
wogardzkiego Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego ustawowo za reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedź nadeszła jak na lokalne tempo wła-
dzy bardzo szybko. Chyba tylko dlatego, że sporządził ją pan Stanisław Pietrzycki zajmujący się w Gminie sytuacjami kryzysowymi. 

Dziennik pyta, pan Pietrzyc-
ki odpowiada

Po ubiegłotygodniowych ule-
wach, które ujawniły kilka „sła-
bych punktów” miejskiej infra-
struktury kanalizacyjnej i od-
wodnieniowej skierowaliśmy do 
Gminy następujące pytanie: 

Czy w związku z ostatnią ule-
wą została dokona inwenta-
ryzacja miejsc, w których na-
stąpiły zalania bądź podtopie-
nia i czy   jest przygotowywana 
analiza przyczyn tych zdarzeń- 
włącznie z programem zapobie-
gania tego typu sytuacji w przy-
szłości? 

Bardzo szybko, jak na dotych-
czasowe zwyczaje lokalnej wła-
dzy, otrzymaliśmy odpowiedź, 
którą publikujemy niżej: 

W nawiązaniu do przesłane-
go zapytania w dniu 5 lipca 2017 
roku, w sprawie dokonania in-
wentaryzacji miejsc, w których w 
dniu 29 czerwca 2017 roku nastą-
piły zalania i podtopienia obiek-
tów oraz czy przygotowano anali-
zę przyczyn tych zdarzeń – włącz-
nie z programem zapobiegania 
tego typu sytuacjom w przyszło-
ści, informuję:

ad. 1. do Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie na stanowi-
sko Gminnego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego w dniu 30 
czerwca 2017 roku wpłynęły trzy 
telefoniczne powiadomienia:

1)  o godzinie 8:29 od Państwo-
wej Straży Pożarnej w sprawie 
wydania worków na piasek do 
zabezpieczenia wejścia do księ-
garni przy ulicy Warszawskiej;

2)  o godzinie 9:24 od Pana 
Marcina Simińskiego w sprawie 
pomocy mieszkańcom posesji nr 
16 przy ulicy Rtm. W. Pileckiego 
w związku z zalaniem wodami 
opadowymi całej posesji wraz z 
podpiwniczeniem budynku;

3)  o godzinie 12:08 od Pani Jo-
lanty Bednarek sołtysa Sołectwa 
Strzelewo w sprawie podtopienia 
posesji nr 2 i 4 w m. Strzelewo;

ad. 2. z przeprowadzonej wi-
zji lokalnej wyżej wymienionych 
miejsc podtopień obiektów wo-
dami opadowymi nasuwają się 
następujące wnioski:

ad. 1.1.  przyczyną zalania po-
mieszczeń księgarni przy uli-
cy Warszawskiej była niedroż-
ność kanałów odprowadzających 
wody opadowe do studzienki. 
Właściciel posesji jak i dzierżaw-

ca obiektu po okresie zimowym 
nie dokonał czyszczenia kanałów 
z zanieczyszczeń i piasku. Wej-
ście do księgarni jest usytuowa-
ne poniżej górnej granicy grun-
tu otaczającego obiekt a ponad-
to cały teren przed wejściem do 
księgarni wyłożony jest kostką be-
tonową (typu polbruk) na podło-
żu betonowym nieprzesiąkalnym. 
Dodatkową przyczyną zwiększe-
nia napływu wody opadowej na 
otaczający teren księgarni jest jej 
usytuowanie w bliskiej odległości 
od jezdni i woda z jezdni jest wy-
pryskiwana przez przejeżdżające 

pojazdy na teren przy księgarni. 
Natomiast studzienka usytuowa-
na obok wejścia do księgarni jest 
dość głęboka, ale bez odpływu, 
jako podsiąkowa i została prze-
pełniona wodą;

ad. 1.2.  przyczyną zalania po-
sesji przy ulicy Pileckiego 16 było 
bardzo duże spiętrzenie się wód 
opadowych w kanalizacji desz-
czowej, sanitarnej i na jezdni. Te-
ren posesji jest usytuowany po-
niżej przebiegającej jezdni, któ-
rej spadek w obu kierunkach jest 

w kierunku posesji nr 16. Na-
stępną przyczyną wlania się spię-
trzonej wody z jezdni na posesję 
jest bardzo mała wysokość kra-
wężnika na wjeździe na pose-
sję w granicach do 5 cm (bez za-
piaszczenia). Ponadto studzien-
ki odprowadzające wody opado-
we usytuowane na terenie pose-
sji były nieczyszczone (zapiasz-
czone), a dodatkowo właściciele 
wykonali prowizoryczne odpro-
wadzenie wód opadowych z tere-
nu posesji do studzienki bez od-

stojnika, w którym to osiadałyby 
zanieczyszczenia (piasek i inne). 
Odprowadzenie wód ze studzie-
nek usytuowanych na posesji jest 
w dolnej części studzienki, co przy 
przepełnieniu studzienki zbior-
czej usytuowanej w jezdni ulicy 
Pileckiego następuje cofka wód 
na posesję. Natomiast, co do za-
lania podpiwniczeń w budynku 
to jedną z przyczyn jest narusze-
nie struktury gruntu przyziemia 
w części budynku przez użytkow-
nika, który zaczął przebudowy-
wać pomieszczenia piwniczne jak 
i wykonywanie częściowej izola-

cji muru przyziemia (nie wiado-
mo czy zgodnie ze sztuką budow-
laną). Widać to było po wypom-
powaniu wody z terenu posesji i 
korytarza piwnicznego a woda w 
remontowanych pomieszczeniach 
piwnicznych utrzymywała się na-
dal na poziomie do 20-25 cm, co 
może świadczyć o złej izolacji re-
montowanej posadzki podpiwni-
czenia.

ad. 1.3. przyczyną pod-
topienia posesji w m. Strzelewo 
to zły stan rowu odwadniającego, 
częściowo zasypany.

ad. 3. na podstawie wyżej wy-
mienionych przypadków pod-
topień nasuwają się następujące 
wnioski w celu zapobieżenia tego 
typu sytuacjom w przyszłości:

- uzgodniono z Panem Dy-
rektorem Piotrem Tomkowem 
z Przedsiębiorstwa Usług Wod-
nych i Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie kwestię przepro-
wadzenia negocjacji z firmą 
„BETMIX” Sp.j. ul. Górna 4, w 
sprawie nie odprowadzania bez-
pośrednio wód popłucznych do 
systemu kanalizacji sanitarnej i 
burzowej, czego przyczyną jest 
zamulanie betonem drożności 
kanalizacyjnej.

Ponadto przygotowuje się in-
formacje, które zostaną poda-
ne na stronie internetowej urzę-
du w zakładce „Obrona cywilna 
i ZK o:

- odpowiedzialności właścicie-
la lub zarządcy za utrzymaniem 
stanu technicznego elementów 
budynku i instalacji - zgodnie 
prawem budowlanym (art. 62)

- odpowiedzialności właścicie-
li gruntów za utrzymaniem ro-
wów

Powyższe informacje będą 
przekazywane corocznie w okresie 
wczesnowiosennym jak i jesien-
nym, tak jak cykliczne informacje 
– „NIE DLA CZADU” w okresie 
grzewczym, „O KĄPIELI” w okre-
sie wakacyjnym, czy o „ODMRO-
ŻENIACH i WYCHŁODZENIU 
ORGANIZMU” w okresie zimo-
wym.

Trzeba przyznać, że p. Stani-
sław Pietrzycki autor tej odpo-
wiedzi podjął przynajmniej ja-
kąś próbę diagnozy i wyjaśnie-
nia przyczyn zalań. Niestety wy-
daje się to być diagnoza wysoce 
niewystarczająca i to nie z winy 
p. Pietrzyckiego, ale z braku za-
interesowania burmistrza zba-
daniem sprawy i asygnowania 
w tym celu właściwych środ-
ków i narzędzi. Dopiero to po-
zwoliłoby sformułować precy-
zyjne wnioski, co do rzeczywi-
stych i istotnych źródeł powsta-
wania zalań, a także opracować 
i wdrożyć plan usunięcia przy-
czyn podtopień, które spowodo-
wałyby już spore szkody w mie-
niu i wielu mieszkańców i gmin-
nym… 

W środę  
„powtórka z rozrywki”   

O tym, że działać trzeba szyb-
ko i po dokładnym rozezna-
niu tematu przekonaliśmy się 
w środę, gdy ulewa się powtó-
rzyła i powtórzyły się dokładnie 
miejsca zalań zwłaszcza na uli-
cy Pileckiego, ale także na Zielo-
nej czy Bankowej. Burmistrz jak 
zwykle nie pojawił się tam, gdzie 
jest realny i trudny problem i nie 
wysłuchał zagrożonych miesz-
kańców (ale skakał np. po da-
chu pewnej remizy, gdzie na su-
ficie pojawiła się niewielka pla-
ma - patrz foto UM). Mieszkań-
cy byli zdani w zasadzie na siebie 
samych i pomoc strażaków. 

redakcja
 

Wysoka woda przy ul. Bankowej unieruchomiła jedno z przejeżdżających tędy aut. 
Ulica przez kilkadziesiąt minut była nieprzejezdna

Strażacy uzbrajają pompę, którą przez następne kilka godzin usuwali wodę, jaka 
ponownie zalała podwórze przy ul. Rtm. W. Pileckiego 16

Ulica Zielona znów utonęła
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Krystyna Tamborowska: lat 62, zmarła 10.07.2017 r., pogrzeb 

odbył się12.07.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Bożena Baca: lat 63, zmarła 11.07.2017 r., pogrzeb odbył się 

13.07.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Zielińska: lat 76, zmarła 12.07.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 18.07.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Rosołowska: lat 81, zmarła 13.07.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 15.07.2017r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i 
usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały 
się koło Niego tłumy tak wielkie, że 
wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud 
stał na brzegu. I mówił im wiele w 
przypowieściach tymi słowami: Oto 
siewca wyszedł siać. A gdy siał nie-
które [ziarna] padły na drogę, nad-
leciały ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na miejsca skaliste, gdzie nie-
wiele miały ziemi; i wnet powscho-
dziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz 
gdy słońce wzeszło, przypaliły się i 
uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a cier-
nie wybujały i zagłuszyły je. Inne 
w końcu padły na ziemię żyzną i 
plon wydały, jedno stokrotny, dru-
gie sześćdziesięciokrotny, a inne trzy-
dziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha! Przystąpili do Niego ucznio-
wie i zapytali: Dlaczego w przypo-
wieściach mówisz do nich? On im 
odpowiedział: Wam dano poznać 
tajemnice królestwa niebieskiego, im 
zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie 
dodane, i nadmiar mieć będzie; kto 
zaś nie ma, temu zabiorą również 
to, co ma. Dlatego mówię do nich w 
przypowieściach, że otwartymi ocza-
mi nie widzą i otwartymi uszami nie 
słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia 
się na nich przepowiednia Izajasza: 
Słuchać będziecie, a nie zrozumie-
cie, patrzeć będziecie, a nie zobaczy-
cie. Bo stwardniało serce tego ludu, 
ich uszy stępiały i oczy swe zamknę-
li, żeby oczami nie widzieli ani usza-
mi nie słyszeli, ani swym sercem nie 
rozumieli: i nie nawrócili się, abym 
ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy 
wasze, że widzą, i uszy wasze, że sły-
szą. Bo zaprawdę, powiadam wam: 
Wielu proroków i sprawiedliwych 
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzy-
cie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy 
słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem 
posłuchajcie przypowieści o siewcy! 
Do każdego, kto słucha słowa o kró-
lestwie, a nie rozumie go, przycho-
dzi Zły i porywa to, co zasiane jest w 
jego sercu. Takiego człowieka ozna-
cza ziarno posiane na drodze. Posia-
ne na miejsce skaliste oznacza tego, 

kto słucha słowa i natychmiast z ra-
dością je przyjmuje; ale nie ma w so-
bie korzenia, lecz jest niestały. Gdy 
przyjdzie ucisk lub prześladowanie 
z powodu słowa, zaraz się załamuje. 
Posiane między ciernie oznacza tego, 
kto słucha słowa, lecz troski doczesne 
i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, 
tak że zostaje bezowocne. Posiane w 
końcu na ziemię żyzną oznacza tego, 
kto słucha słowa i rozumie je. On też 
wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, inny trzydzie-
stokrotny. (Mt 13,1-23)

„Oto siewca wyszedł siać”. Tymi 
słowami Jezus rozpoczyna swoją 
przypowieść. Nigdy nie zwróciłem 
na to uwagi, że Jezus, nie bez zna-
czenia, używa tutaj czasu teraźniej-
szego. Mógł przecież powiedzieć: 
siewca siał albo że będzie siał. Je-
zus tym sposobem pokazuje, że ak-
tualnie jest moment Bożego sia-
nia, że to tu i teraz, w tym momen-
cie Boży siewca wykonuje swoje za-
danie. Widzimy, że siewca nie rzu-
ca ziarna tylko na glebę, która przy-
niesie gwarantowany plon. Podej-
muje ryzyko rzucając na skałę, na 
drogę oraz między ciernie. Rzuca 
w ogóle nie rezygnując. Oto siew-
ca wyszedł siać i to siał z nadzieją, 
że wszędzie coś wyrośnie. Bóg jest 
dobry, a jego ziarno najlepsze. Dla-
czego zatem nie widać efektów Jego 
pracy? Problem nie jest w Bogu. On 
swoją rolę odgrywa- idzie i sieje. 
Problem nie leży również w ziarnie. 
Ono jest najlepsze- to ziarno życio-
dajne. Problem tkwi w żyzności gle-
by. Tak jak w rolnictwie to od gle-
by zależy, czy roślina będzie miała 
odpowiednie warunki wzrostu, tak 
w życiu duchowym to od gleby na-
szych serc zależy wzrost naszej wia-
ry. Żyzność gleby można podzie-
lić na trzy grupy i spróbujmy zro-
bić teraz analogię do życia ducho-
wego. Na początku powiedzmy so-
bie o żyzności naturalnej gleby. Jest 
ona wynikiem właściwości skały 
macierzystej i zależy od zawarto-
ści minerałów w glebie. Na ile taka 
gleba będzie obfitować w minera-
ły, na tyle przyniesie plon. W tym 
miejscu powinniśmy pochylić się 
nad skałą macierzystą dla ludzkich 
serc jaką jest każda rodzina. Na ile 
w rodzinie pielęgnowany jest duch 
życia religijnego, na tyle serce każ-
dego z członków będzie przynosi-
ło plon. Tutaj warto zapytać siebie 
o nasze przeżywanie wiary w ro-
dzinie. Czy nasza religijność opie-
ra się tylko na przeżywaniu dwóch 
głównych świąt chrześcijańskich: 

Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy? Czy każdą niedzielę traktuje-
my jako wspólne świętowanie Dnia 
Pańskiego? Jak to jest z piątkowymi 
postami? Czy w naszych domach 
jest miejsce na wspólną modlitwę? 
Czy dbam o rozwój wiary moje-
go dziecka: przez udział w kateche-
zie, różnych spotkaniach dla dzieci 
i młodzieży? Plon duchowy każde-
go z członków rodziny będzie wpły-
wał na jej całokształt. Dalej, na ile 
w rodzinie jest życie wiarą, na tyle 
ona będzie rodziną mocną. Mo-
żemy mówić o żyzności agrotech-
nicznej. Jest ona wynikiem działal-
ności człowieka. Ten rodzaj żyzno-
ści może być zwiększony poprzez 
odpowiednie nawożenie, wapno-
wanie, czy też uprawę. W przy-
padku żyzności naturalnej mówili-
śmy o wymiarze społecznym wiary. 
Tak tutaj mowa jest o mojej wierze. 
Na ile dokonuję wysiłku by zwięk-
szyć potencjał gleby mojego serca? 
Powinienem zapytać siebie przede 
wszystkim o moje życie sakramen-
talne. Jak często przystępuję do sa-
kramentu pokuty i pojednania, aby 
móc z czystym sercem przyjmować 
chleb aniołów- komunię świętą? 
Czy moje życie oparte jest na De-
kalogu? Czy zgłębiam treści Pisma 
Świętego, czy też mój jedyny kon-
takt ze Słowem Bożym jest podczas 
niedzielnej liturgii? Czy sięgam po 
prasę katolicką, po książki o tema-
tyce religijnej? Czy oglądam war-
tościowe filmy? Jak wygląda moja 
codzienna modlitwa? Czy jest to 
prawdziwe spotkanie z Siewcą, czy 
może tylko spełnienie chrześcijań-
skiego obowiązku, pewien rytuał? 
Możemy jeszcze mówić o żyzności 
nabytej. Jest to żyzność wytworzona 
przez człowieka. Człowiek pomaga 
skałom i zwietrzelinom stać się gle-
bą. Tutaj możemy mówić o moim 
zaangażowaniu w dzieło głoszenia 
Dobrej Nowiny tym, którzy okre-
ślają siebie mianem niepraktykują-
cych, mianem niewierzących. Py-
tamy siebie tutaj: jakim świadkiem 
wiary jestem dla innych? Czy bro-
nię wiary, gdy jest ona atakowana? 
Czy modlę się za tych, którzy się 
pogubili w swoim życiu? Za tych, 
którzy odeszli od Boga?  Czy niosę 
miłosierdzie tam, gdzie go potrze-
ba? Oto siewca wyszedł siać. Dziś 
siewca przychodzi konkretnie do 
Ciebie! Rzuca ziarno w twoje ser-
ce, a Ty zrób wszystko co w twojej 
mocy abyś przyniósł jak najobfit-
szy plon. 

Ks. Krystian Dylewski 

Takie prawdziwki  
w naszych lasach!
Widoczne na zdjęciu ponad kilogramowe prawdziwki zna-
leźli w okolicy Ostrzycy, panowie: Zbigniew Krępa i Roman 
Malinowski z Nowogardu. 

Panowie postanowili pochwa-
lić się znaleziskiem i przyjecha-
li prosto z lasu do naszej redakcji. 
Największe ze znalezionych praw-
dziwków miały nieco ponad 1 kg 
wagi. Grzyby, co prawda były ro-
baczywe, ale mimo wszystko zna-
lezienie takich okazów przynio-
sło miłośnikom rowerowych wy-
cieczek po naszych lasach dużą 

satysfakcję. Gratulujemy i czeka-
my na więcej takich zdjęć, zachę-
cając do spędzania czasu na łonie 
natury, niekoniecznie wyjeżdża-
jąc poza naszą gminę. Tym bar-
dziej, że pogoda nie sprzyja wyle-
giwaniu się na plaży, a jak wiado-
mo nasze lasy to prawdziwy skarb 
przyrody. 

MS

Na zdjęciu od lewej pan Roman Malinowski i Zbigniew Krępa z ogromnymi praw-
dziwkami, które znaleźli w lasach koło Ostrzycy
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Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 - 

2017.  W poprzednich numerach zaprezentowaliśmy najlepszych uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu miasta. Teraz czas na szkoły wiejskie. Zaczynamy od prezentacji najlepszych uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Długołęce. W kolejnym numerze będą to uczniowie ze szkół w Strzelewie, 
Wierzbięcinie, Orzechowie i Żabowie. 

SP Długołęka

Amelia Michalska, uczen-
nica kl. IV, średnia ocen 5,18, 
wych. Magdalena Sawicka.

Uczennica brała udział w wie-
lu konkursach szkolnych i mię-
dzyszkolnych, m.in. Konkurs 
Parki Narodowe Polski, Kon-
kurs Wiedzy o Ziemi Nowo-
gardzkiej, liczne konkursy pla-
styczne szkolne i międzyszkol-
nych, wielokrotna laureatka we-
wnątrzszkolnego konkursu „Or-
der Radości”, aktywna uczest-
niczka akcji charytatywnych, 
laureatka stypendium ufundo-
wanego przez sponsora za wyso-
kie wyniki w nauce. 

Aleksandra Stefańska, 
uczennica kl. IV, średnia ocen 
5,27, wych. Magdalena Sawic-
ka.

Uczennica brała udział w wie-
lu konkursach szkolnych i mię-
dzyszkolnych, m.in. Konkurs 
Parki Narodowe Polski, Konkurs 
Wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej, 
liczne konkursy plastyczne we-
wnątrzszkolne i międzyszkolne, 
aktywna uczestniczka akcji cha-
rytatywnych, dwukrotna laure-
atka stypendium ufundowanego 
przez sponsora za wysokie wy-
niki w nauce. 

SP orzechowo

Klaudia Tomaszewska -  uczen-
nica klasy VI - średnia 5,18; wy-
chowawca Małgorzata Siewior

Aktywnie uczestniczy w ży-
ciu szkoły i bierze udział w róż-
norodnych konkursach czy-
telniczych, plastycznych, wie-
dzowych oraz zawodach spor-
towych a także w przedstawie-
niach i apelach okolicznościo-
wych. Czynna uczestniczka ak-
cji „Poczytaj przedszkolakom”. 
Wraz z drużyną zdobyła I miej-
sce w XL Eliminacjach Powiato-
wych Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym. Laureatka szkolnych 
konkursów: plastyczno-literac-
kiego „Biblioteka moich ma-
rzeń”, „Mikołajkowy Turniej Ta-
bliczki Mnożenia”, „Mistrz gło-
śnego czytania”, recytatorskiego 
„Wiosno, ach to ty!”, plastyczne-
go „Jan Paweł II – nasz autory-
tet”, praktycznego „Potrafię jeź-
dzić rowerem”.

Ponadto  laureatka w gmin-
nym konkursie plastycznym 
„Dyscypliny sportowe The 
World Games Wrocław 2017”, 
III miejsce - „Podwodny świat”, 

uczestniczka konkursu Archi-
diecezjalnego „Spotkania ze 
św. Markiem” oraz Krajowego 
Konkursu Wiedzy Olimpijskiej 
„Letnie Igrzyska Olimpijskie – 
Rio 2016”.

Kamil Mikołajczyk -  uczeń 
klasy VI - średnia 5,00; wycho-
wawca Małgorzata Siewior

Zaangażowany w życie szkoły, 
uczestnik przedstawień szkolnych. 
II miejsce w regionalnym konkur-
sie „Mój las”, II miejsce indywidu-
alnie i I miejsce drużynowo w XL 
Eliminacjach Powiatowych Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, wyróż-
nienie w konkursie plastycznym  
„Dzielnicowy w moich oczach”. 
I miejsce w konkursie na Stroik 
Świąteczny organizowanym przez 
Nowogardzki Dom Kultury. Mistrz 
matematyki klasy VI, laureat szkol-
nych konkursów plastycznych: 
„Bezpiecznie na drodze”, „Jan Pa-
weł II – nasz autorytet”.

Uczestnik wielu różnorodnych 
konkursów szkolnych i międzysz-
kolnych – wiedzowych, plastycz-
nych i sportowych . 

Podziękowania dla wszystkich uczestników 

"Imprezy Konnej w Kościuszkach" 
która odbyła się po wielu perypetiach w dniu 9.07.2017r.
Dziękujemy:
Cukierni „Marysieńka“ z Nowogardu za pączki i ciasto
Magdzie Kurek za pomoc w prowadzeniu imprezy
Dorocie Mielczarek za pomoc przy kuchni, a szczególnie jeźdź-

com i ich koniom.
Organizatorzy

Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach:
I Poszukiwanie kwiatu paproci – 
Amelia Pabisiak
II Parkur:
Asia Studniarz na „Varsawianie“
Justyna Musilińska na „Lisce“
Asia Studniarz na „Felicji“
III Potęga Skoku:
Klaudia Kozłowska na „Lisce“
Robert Gilewicz na „Blu Czako“
Wiktoria Pabisiak na „Princessie“
IV Tot Przeszkód dla jeźdźców:
Klaudia Kozłowska
Weronika Morawska
Justyna Musilińska
V Tor przeszkód dla mężczyzn:
Tomasz Sowiński
Krzysztof Filipiak
Robert Gilewicz

VI Tor przeszkód dla dzieci:
Paweł Cegłowski
Ksawier Kaczmarek
Daria Sowińska
VII rzut podkową dla dzieci:
Daria Sowińska
Ksawier Kaczmarek
Filip Gaik
VIII rzut podkową dla męż-
czyzn:
Paweł Stocker
Tomasz Sowiński
Krzysztof Stocker

Organizatorzy zapraszają po-
nownie w dniu 14 października 
2017 r. na „Pogoń za lisem“.

Damian Kłys, uczeń VI kla-
sy, średnia ocen 5,36; wycho-
wawca Anita Piotrowska. 

Zajął I miejsce w elimina-
cjach powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega po-
żarom”, brał udział w elimina-
cjach wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom”, III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Goleniowskiego w Teni-
sie Stołowym. Wielokrotny lau-
reat wewnątrzszkolnego konkur-
su „Mistrz tabliczki mnożenia” 
Wszechstronny sportowiec, uta-
lentowany piłkarz. Laureat sty-
pendium ufundowanego przez 
sponsora za wysokie wyniki w na-
uce.

Dworcowa 

Lepią dziury, a gdzie inwestycja 
Ponad milion złotych przeznaczyli radni w tegorocznym budżecie na wykonanie tzw. łącz-
nika ulicy Dworcowej z 700-lecia. Minęło już pół roku, a realizacji inwestycji nadal nie wi-
dać.

W zamian za to w środę na 
tym iście „indyjskim” trakcie, 
gdzie wiatr i samochody hu-
lają jak popadnie, pojawiły się 
ekipy łatające dziury. Oczywi-
ście nieco to poprawi bezpie-
czeństwo na tym uczęszcza-
nym zarówno przez pojazdy, 
jak i pieszych ciągu komunika-
cyjnym. Ale tylko nieco… nie 
zniknie zasadnicze źródło za-
grożeń wypadkami i potrące-
niami, czyli brak wyodrębnio-
nej i wytyczonej jezdni i chod-
ników, tzn. ulicy w powszech-
nym znaczeniu tego słowa. 
Także w żaden sposób łatanie 
dziur (są one tutaj jak po do-
brym bombardowaniu) nie po-
prawi estetyki tego miejsca… 
Jak wszyscy widzą, całość spra-

wia wrażenie kompletnego za-
niedbania od każdej strony. W 
kolejnym wydaniu zajmiemy 
się precyzyjną odpowiedzią na 
pytanie: dlaczego dotychczas 
burmistrz nie podjął żadnych 
widocznych działań celem re-

alizacji największej kwotowo 
inwestycji, którą radni zapisa-
li w budżecie, czyli wykonania 
łącznika Dworcowej z 700-le-
cia?  Na razie pozostaje się za-
dowolić załataniem dziur.

sm 

Łatanie dziur wykonuje firma Dro-Most Nowogard
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112 lub 797 050 885
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zadania:
1. Wykonywanie napraw maszyn oraz usuwanie awarii.   
2. Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń.
3. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych . 
4. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne. 
5. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. 
Wymagania:
1. Wykształcenie pro�lowe zawodowe lub średnie techniczne. 
2. Doświadczenie na podobnym stanowisku. 
3. Praktyczna znajomość układów mechanicznych i elektrycznych. 
4. Dobra organizacja pracy własnej. 
Oferujemy: 
1. Pracę w renomowanej �rmie o stabilnej pozycji. ,
2. Zatrudnienie na umowę o pracę. 
3. Możliwość rozwoju zawodowego. 

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy 
pracowników na stanowisko:

MECHANIK
Miejsce pracy: Osina 

Region: Zachodniopomorski 

Dzisiaj 
90. rocznicę 

urodzin obchodzi

Jan Dżugała
Z tej okazji ukochanemu 

Mężowi, Tacie, 
Dziadkowi i Pradziadkowi

kolejnych lat życia w zdrowiu 
i wielu łask Bożych

życzy 
rodzina

ŻyCZenIA

Z okazji 
45 rocznicy ślubu

Marii  
i Zbigniewowi 

Wypart 
moc najserdeczniejszych 

życzeń dużo zdrowia, 
szczęścia i miłości 

składają 
Dzieci, Wnuki  

i Prawnuki 

PIASek, PIASek 
PrZeSIeWAny, 

ŻWIr, CZArnoZIeM, 
PoSPÓŁkA 

 ŻWIroWnIA 
DŁUGoŁękA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZeM 
Do kLIenTA
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Polsko- niemiecki Plener Malarski „Lato z Muzami 2017” 

Nowogard- miejsce przyjazne sztuce i artystom 
Nie ma Festiwalu „Lato z Muzami” bez Pleneru Malarskiego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, do Nowogardu przyjechali malarze z Polski i Niemiec. 
Niektórzy z nich są u nas po raz pierwszy. Inni dobrze już znają nasze miasto. Wszyscy przyznają zgodnie, że to nie tylko miejsce przyjazne sztuce i artystom. 

Tegoroczny Plener, który trwa 
od 7 lipca, został zatytułowany 
„Polsko-niemieckie pocztówki z 
Nowogardu”. Taki tytuł to efekt 
współpracy Nowogardzkiego 
Domu Kultury z działającym w 
Niemczech Stowarzyszeniem ar-
tystów z Ars Porta International 
e.V., którego prezesem jest Polak 
- Bruno Wioska, gość festiwalu i 
pleneru, artysta malarz, i nie tyl-
ko. 

- Ukończyłem Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie w kierunku 
grafika i malarstwo. Ostatnio po-
święciłem się dwoistości, czyli sfe-
rze psychicznej i realnej. W realnej 
serii inspiruję się naturą i przez re-
dukcję dochodzę do abstrakcji. W 
serii fantastycznej obrazy powsta-
ją ciągle dalej, są jakby związane z 
podświadomością człowieka. Inte-
resuje mnie relacja równowagi cia-
ła i umysłu - mówi artysta, które-
go prace będzie można podziwiać 
podczas wernisażu zatytułowane-
go „Dwoistość”, towarzyszącemu 
uroczystości oficjalnego otwarcia 
„Lata z Muzami”, już dziś (piątek), 
o godz. 18:00 w NDK. 

Pasją pana Brunona jest nie tyl-
ko malarstwo, ale jak się okazuje 
także pisanie książek. 

-Przygoda z książką zaczęła się, 
kiedy odbyłem podróż po Fran-
cji rowerem i opisałem to w książ-
ce pt.„Rowerem dookoła świata”. 
Głównie piszę jednak powieści, w 
których moimi bohaterami są lu-
dzie związani ze sztuką – mówi 
B. Wioska. Fragmenty najnowszej 
swojej powieści pt. „Okowy zmy-
słów”, przybyły do Nowogardu, 
gość będzie czytał je publiczności 
w najbliższą sobotę, o godz. 20:30 
w NDK.  

Po raz pierwszy w nowogardz-
kim plenerze malarskim biorą też 
udział dwie malarki spod Olszty-
na: Grażyna Kowiel i Irena Wy-

rzykowska. – Tworzę od 35 lat. Je-
stem już po 32 wystawach indywi-
dualnych. Głównym tematem mo-
ich prac są kwiaty, pejzaże i archi-
tektura. Tu, w Nowogardzie, za-
jęłam się sercem tego miasta, czy-
li pięknym, zabytkowym kościo-
łem Wniebowzięcia NMP. Wiem, 
że kościół ten został przed kilko-
ma laty zniszczony przez pożar, a 
dziś jest pięknie odnowiony. To do-
wód na to, że jeśli naród tylko bę-
dzie chciał, odbuduje na nowo 
zniszczone rzeczy. Drugim tema-
tem są mury obronne - symbol bez-
pieczeństwa mieszkańców tego gro-
du - mówi G. Kowiel. 

- Moim tematem, stał się inny 
kościół, ten przy ul. Bema, które-

go chyba nikt jeszcze nie malował - 
mówi Irena Wyrzykowska. - Dru-
gi obraz to świat podwodny jeziora 
Nowogardzkiego… Nurkowałam 
(śmiech) i robiłam wywiady z węd-
karzami, którzy mi wiele opowie-
dzieli o tym akwenie. Jestem ma-
larką od 12 lat. Maluję wszystko 
oprócz portretów- dodaje artystka. 

Obie panie, jak same wspomi-
nają, trafiły tu zupełnie nie przez 
przypadek. – To było zrządzenie 
losu. Byłyśmy na plenerze w Ko-
łobrzegu. Odpoczywałyśmy z ko-
leżanką na plaży, no i pani Janin-

ka, kurator nowogardzkiego ple-
neru, po prostu do nas podeszła i 
zaczęłyśmy rozmawiać. Świat jest 
taki maleńki. Od słowa do słowa 
nawiązałyśmy kontakt i zostały-
śmy tu zaproszone - wspomina G. 
Kowiel. Jej koleżanka podkreśla, 
że w Nowogardzie jest wspania-
ła atmosfera. - Organizatorzy po-
starali się, żeby było nam tutaj do-
brze. Panuje wspaniała atmosfera  
- mówi I. Wyrzykowska. 

 W plenerze biorą też udział 
artyści z Niemiec, zrzeszeni we 
wspomnianym stowarzyszeniu 

Ars Porta International e.V. Jed-
ną z nich jest Polka urodzona we 
Wrocławiu, ale od lat mieszkają-
ca za Odrą - Mariola Maria Hor-
nung. - W zasadzie maluję akry-
lem, ale moją specjalizacją są por-
trety. Tu zafascynował mnie ten 
stary, obronny mur. Kamień powie 
prawdę, powie wszystko. Jesteśmy 
zachwyceni Nowogardem - mówi 
M.M. Hornung, którą spotkali-
śmy podczas pracy w Bibliote-
ce Miejskiej, na zapleczu sali wy-
stawowej. Towarzyszyła jej para z 
Niemiec: Manuele Klein i Detlev 
Weigand. Oboje tworzą wyszuka-
ne formy sztuki nowoczesnej, abs-
trakcje, łączące ze sobą elemen-
ty malarstwa, grafiki, a także fo-
tografii. – Mnie zainspirowała sy-
tuacja w kościele, stare dzwony 
koło świątyni - zdradza nam te-
mat swojej pracy M. Klein.  

- Tematem przewodnim mojej 
pracy jest stary dom, zbudowany z 
drewnianych rygli. W swoich pra-
cach nie skupiam się na detalach. 
Są one tylko elementem wyjścio-
wym, uchwyconym zwykle na fo-
tografii, do poszukiwania głębsze-

go sensu naszego życia - mówi D. 
Weigand. 

W plenerze uczestniczą też tacy 
artyści, którzy dobrze znają już 
Nowogard, i przyjeżdżają tutaj 
od kilku lat. Tak jest w przypad-
ku Dominiki Odrowąż ze Szczeci-
na. Artystka przyznaje, że uwiel-
bia przyjeżdżać do naszego mia-
sta. Znajduje tutaj za każdym ra-
zem nową inspirację. 

- To jest tak cudowne miejsce, że 
za każdym razem znajdę motyw 
do malowania. Ja najbardziej lu-
bię serce Nowogardu, czyli wasze 
jezioro, odbicia światła, chmur. To 
wdzięczne miejsce dla pracy arty-
sty – mówi nam D. Odrowąż. 

Janina Kołodzińska, kurator or-
ganizacyjny pleneru, zdradza re-
dakcji DN, że namalowane w cza-
sie pleneru prace będą materia-
łem na widokówki, które później 
sławić mają Nowogard w świecie. 

- Zależało mi na tym, aby po-
przez tworzone w czasie pleneru 
obrazy pokazać piękno perełek ar-
chitektury tego miasta, zarejestro-
wać miejsca historyczne, tak żeby 
po plenerze zostały wydane wi-
dokówki z tymi miejscami. Wido-
kówki, które niczym ambasadoro-
wie, rozsyłane po całym świecie, 
opowiedzą o tym mieście… Miej-
scu przyjaznym artystom i sztu-
ce - mówi J. Kołodzińska, któ-
ra oprócz zdolności organizacyj-
nych, jest także czynnym uczest-
nikiem pleneru i tworzy obra-
zy malując na szkle i jedwabiu, w 
czym się specjalizuje. 

Plener Malarski to integralna 
część Festiwalu Filmu Muzyki i 
Malarstwa, „Lato z Muzami”. W 
tym roku to 20. edycja wydarze-
nia. Bierze w nim udział łącznie 
12 artystów malarzy. Są to: Agata 
Pełechaty, Małgorzata Buca, Do-
minika Odrowąż, Sylwia Godow-
ska, Irena Wyrzykowska, Graży-
na Kowiel, Janina Kołodzińska, 
Bruno Wioska, Manuel Klein, De-
tlev Weigand, Mariola Maria Hor-
nung oraz Urlike Reutlinger. Każ-
dy z nich ma za zadanie namalo-
wać przynajmniej dwa obrazy, w 
dowolnej technice. Prace te bę-
dzie można obejrzeć podczas wy-
stawy poplenerowej, która odbę-
dzie się już w tę sobotę, 15 lipca, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie. Serdecznie zapra-
szamy mieszkańców Nowogardu 
i okolic do zwiedzania wystawy, 
w imieniu wszystkich twórców- 
uczestników tegorocznego Plene-
ru Malarskiego. 

Marcin Simiński

Międzynarodowa ekipa, spotkana w Bibliotece Miejskiej, od lewej Detlev Weigand, 
Janina Kołodzińska - kurator Pleneru, Mariola Maria Hornung i Manuele Klein

Uczestnicy Pleneru Malarskiego, w czasie pracy na tarasie hotelu Przystań. Od lewej Sylwia Godowska, Dominika Odrowąż, Janina Kołodzińska, Bruno Wioska, Małgo-
rzata Buca i Agata Pełechaty

Irena Wyrzykowska (po lewej) i Grażyna Kowiel, prezentują prace, jakie stworzyły 
w czasie trwającego od zeszłego tygodnia Pleneru Malarskiego
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Łowcy. B  
na zakończenie 
Znany polski kabaret Łowcy. B wystąpi w najbliższą nie-
dzielę (16.07.2017 r.), wieczorem na scenie przy NDK, w ra-
mach zakończenia Festiwalu „Lato z Muzami”. 

Kabaret powstał w Cieszynie, 
w 2002 roku. Stworzyła go gru-
pa studentów z Uniwersytetu Ślą-
skiego. Kabaret ma na swoim kon-
cie m.in. zwycięstwo na przeglą-
dzie PaKa. Było to w roku 2003. 
Grupa prezentuje nurt zwany ka-
baretem/teatrem absurdu. Sporą 
popularność kabaret zdobył kilka 
lat temu, kiedy jego liderem był 
Mariusz Kałamaga, - dziś już były 
członek kabaretu, związany obec-
nie z radiem RMF FM i występu-
jący solowo. Mimo zmian w skła-
dzie grupa nadal jest jedną z naj-
popularniejszych formacji saty-

rycznych w kraju i występuje na 
największych przeglądach i festi-
walach kabaretowych. „Z upodo-
baniem taplamy się w absurdzie 
i grotesce, bo tak nam sumienie 
podpowiada”- piszą o sobie arty-
ści na oficjalnej stronie kabaretu 
Łowcy. B. 

Występ kabaretu uświetni wy-
darzenia kończące 21. Edycję 
„Lata z Muzami”. Początek ok. 
godz. 20:30, na scenie plenerowej 
przy NDK. 

Wstęp oczywiście wolny. 
MS

Przyjedzie Andrzej Seweryn 
Andrzej Seweryn, jeden z najwybitniejszych polskich akto-
rów filmowych i teatralnych, będzie gościem 21. Festiwalu 
Filmu Muzyki - Malarstwa „Lato z Muzami” w Nowogar-
dzie. Ten wybitny twórca na otwarcie zaprezentuje widzom 
spektakl „Rozmowy z Szekspirem” oraz spotka się z widza-
mi po seansie filmu „Ostatnia rodzina”.

Na „Lecie z Muzami” Andrzej 
Seweryn wystąpi w spektaklu 
„Rozmowy z Szekspirem”, któ-
ry 14 lipca uroczyście zainaugu-
ruje tegoroczny festiwal. Otwar-
te spotkanie aktora z publicz-
nością, będzie po seansie fil-
mu „Ostatnia rodzina”, do któ-
rego dojdzie 15 lipca. To nie ko-

niec spotkań z artystycznym do-
robkiem Andrzeja Seweryna. 14 
i 15 lipca w późnych godzinach 
wieczornych odbędą się otwar-
te plenerowe prezentacje (scena 
przy NDK) filmów „Różyczka” i 
„Anatomia zła” z jego udziałem.

Opr. MS Andrzej Seweryn

Piotr Dumała otrzyma 
„Laur Cisowy” 
Doroczny „Laur Cisowy”, nagrodę przyznawaną polskim 
reżyserom za wybitne osiągnięcia zawodowe, na Festiwalu 
„Lato z Muzami”, w tym roku odbierze Piotr Dumała.

Piotr Dumała to jeden z gości 
„Lata z Muzami”. Już dziś, tj. pią-
tek 14 lipca, odbędzie się spotka-
nie towarzyszące seansowi krót-
kich filmów mistrza, których wy-
boru dokonał sam Laureat. Jesz-
cze tego samego dnia, podczas 
otwarcia festiwalu, Piotr Duma-
ła otrzyma honorowy „Laur Ciso-
wy”. Dzień później, czyli w sobo-
tę publiczność będzie mogła obej-
rzeć fantastyczny „Ederly”, po 
którym także odbędzie się spo-
tkanie z reżyserem.

Piotr Dumała to jeden z najbar-
dziej cenionych na świecie pol-
skich twórców filmu animowa-
nego, reżyser, scenarzysta, pisarz 
i rysownik. Zadebiutował w 1981 
roku w Studiu Filmowym Se-ma-

-for w Łodzi filmem animowa-
nym „Lykantropia”, pełnej czarne-
go humoru opowieści o bestiach, 
które okazują się tak naprawdę 
skrywać ludzkie oblicze. Od tego 
czasu spod jego oka wyszło mnó-
stwo produkcji.

MS

Piotr Dumała
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Do poczytania na wakacje 

Esej Aleksandry Pietrzykowskiej z Nowogardu 
Jak już informowaliśmy przed dwoma tygodniami, Aleksandra Pietrzykowska, uczennica klasy II a, II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie zosta-
ła laureatką XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 529 uczniów z ca-
łej Polski. Nasza uczennica zajęła w nim trzecie miejsce. Za zgodą Aleksandry, redakcja DN w częściach zaprezentuje pracę, za którą została wyróżniona. 
Dziś część pierwsza. W imieniu autorki życzymy naszym czytelnikom przyjemnej lektury, zwłaszcza, że pogoda do czytania odpowiednia. 

Nie wszystko, co się liczy, 
może być policzone; nie wszyst-
ko, co może być policzone, liczy 
się.

Albert Einstein

Liczymy. Nieustannie coś li-
czymy. Ewentualnie szacujemy, 
kiedy sprawa wydaje się być 
zbyt skomplikowana rachunko-
wo. Żyjemy w świecie zawład-
niętym cyframi, w którym pew-
ni ludzie poświęcają swoją pra-
cę, czas, wiedzę, a w końcu na-
wet życie, na ograniczenie wie-
lu zjawisk i zamknięcie ich w 
ścisłych granicach. Tak powsta-
ją chłodne definicje poszcze-
gólnych wielkości, do których 
przypisywane są różne jednost-
ki, regulowane rzędem przed-
rostków. Jednak, mimo to, tak 
znaczna część naszego życia 
okazuje się być niepoliczalna. 

Zastanówmy się, czym jest 
KILKA ludzkich ciał przy nie-
opisywalnych RAZACH usły-
szanych słów prawdy, pociesze-
nia, czy nadziei. Istnieją emo-
cje, uczucia, działania, cechy, 
których nikt nie zliczy, a na-
wet najbogatsi ludzie nie mogą 
ich nabyć, czy wymienić za naj-
nowsze BWM. W tych wyjątko-
wych momentach nie oczeku-
je się liczby, ponieważ czy po-
prawnym byłoby zestawić ze 
sobą np. 3mln wsparć przyja-
ciela, 9 modlitw o nasze zdro-
wie, czy 528 rezygnacji z sie-
bie… 

Już od najmłodszych lat wy-
maga się od nas ułożenia prio-
rytetów. Na początku nasi ro-
dzice, nauczyciele-wychowaw-
cy radują się, słysząc, gdy za 
wspomniany priorytet stawia-
my coś sensownego. Z czasem 
bardziej opłacalnym jest, aby 
nasze cele i wartości pokrywały 
się z planami i marzeniami na-
szych pracodawców, czy ogól-
nie - ludzi „nad nami”. Moż-
na również powiedzieć, że upo-
rządkowane priorytety wy-
znaczają naszą dojrzałość, ale i 
człowieczeństwo.

Niewątpliwie, prędzej czy 
później stajemy przed KO-
NIECZNOŚCIĄ odpowiedze-
nia samemu sobie na pytanie: 
co w moim życiu jest najważ-
niejsze?

NAJWAŻNIEJSZE! Jaką wiel-

ką moc ma to słowo! Tak więc, 
do jakiego szablonu to podsta-
wić? NAJWAŻNIEJSZE… Czy-
li takie najistotniejsze, zasadni-
cze, sprawiające, że dalej te ko-
lejne dni w ogóle chcemy prze-
żywać; dające nam radość, speł-
nienie, poczucie bezpieczeń-
stwa, coś, bez czego nie mogli-
byśmy się obejść lub bez cze-
go otaczająca rzeczywistość nie 
byłaby taka sama. Z jednej stro-
ny do tego dążymy, jest to nasz 
cel. Co takiego, jako istoty ludz-
kie, mamy za priorytet, a co 
mieć powinniśmy. Natomiast, z 
drugiej strony, to może być coś, 
czym zostaliśmy obdarowani, a 
teraz bardzo o to dbamy i doce-
niamy to.

Oczywiście, pytanie które za-
dałam, jest bardzo osobiste, a 
odpowiedź na nie jest indywi-
dualna dla każdego z nas. Jed-
nak ten piękny świat, przy całej 
swej złudności, znoju i rozwia-
nych marzeniach, na każdym 
kroku daje nam podpowiedzi. 
Posłuchajmy tekstów znacznej 
większości piosenek, zwróć-
my uwagę  na fabułę co drugie-
go filmu, przyjrzyjmy się reak-
cji młodej dziewczyny w obec-
ności przystojnego mężczy-
zny… Przecież to wszystko to, 
albo narzędzia, albo owoce mi-
łości! Nas, ludzi, łączy jedna ce-
cha: szalone dążenie do szczę-
ścia. Jednakże, jakikolwiek cel, 
jakiekolwiek marzenie, jaka-
kolwiek ambicja, która zapewni 
nam chociaż odrobinę poczu-
cia szczęścia, w ogóle nie mia-
łyby miejsca bez MIŁOŚCI. To 
najpiękniejsze chyba uczucie 
(które prowadzi za sobą jesz-
cze piękniejsze czyny) można 
rozpatrywać różnorako, w za-
leżności od tego, czyich relacji 
staje się podstawą. Kochanków, 
członków rodziny, przyjaciół, 
a może silnego związania czło-
wieka z jego nową grą kompu-
terową, czy ślicznymi, butami? 
Wierzę, że to wszystko, co do-
brego człowiek potrafi okazać 
na Ziemi, ma swoje źródło w 
jednym wyrazie miłości. Mia-
nowicie w wyrazie niesamowi-
tej i niezwykłej miłości Boga 
do ludzi. Ponieważ, kiedy świat 
zbłądził, zgubił swoje wartości i 
nie pozostawiał dla siebie żad-
nej nadziei,  On darował swoje-

go Syna, abyśmy my dzisiaj mo-
gli żyć naprawdę: żyć w pełni na 
Ziemi i oczekiwać wspanialszej 
wieczności w niebie.

Bóg zaś daje dowód swej mi-
łości ku nam przez to, że kiedy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł. 

List św. Pawła do Rzymian 5;8
 
Dzisiaj słuchamy wspomnia-

nych pieśni miłosnych, oglą-
damy romantyczne filmy, czy-
tamy i tworzymy wiersze, któ-
rych treść obraca się w mniej-
szym lub większym stopniu 
wokół miłości. A dzieje się tak 
tylko dlatego, że ktoś kiedyś 
okazał nam ją w ten niepojęty 
sposób. Co więcej, otaczają nas 
liczne wzorce, instruujące i od-
powiadające na pytanie: jak ko-
chać. Z pewnością, ważną rolę 
odgrywają nasi rodzice, nasze 
autorytety, idole… Jednak zasa-
dy, którymi oni podążają w dzi-
siejszych czasach, musiały być 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, już od samego źró-
dła. Dlatego, sięgnijmy głębiej.

(…)bylebym tylko dokonał 
biegu mego i służby

Apostoł Paweł

Rozprawiając na wybrany 
przeze mnie temat, nie omiesz-
kam spojrzeć na karty Księ-
gi, która przewyższa wszystkie 
inne. Właśnie w Biblii znajdu-
jemy postać, której słowa już 
pozwoliłam sobie przytoczyć. 
Uznaję historię życia św. Paw-
ła za wartą uwagi, zarówno ze 
względu na jego priorytety i 
postawę, jak i fakt przekazywa-
nia zasad i mądrości, które we-
dług mnie, dzisiaj kształtują na-
sze pojmowanie tego słowa. 

Apostoła Pawła kojarzymy 
jako wielkiego męża wiary, ca-
łym sobą oddanego Panu, po-
słusznego i wykonującego jego 
dzieło. Był on mężem, który 
nie tylko usłyszał słowa: Idąc 
na cały świat, głoście ewange-
lię wszystkiemu stworzeniu, ale 
wykonywał je i faktycznie czy-
nił ludzi uczniami. Chciałabym 
się skupić na tym, co musiało 
się wydarzyć wcześniej, aby ów-
czesny Saul zmienił swoje życie. 
Pamiętajmy, że urodzony w Tar-
sie w Cylicji Żyd, który później 

zyskał obywatelstwo rzymskie, 
wychowany u stóp Gamaliela, 
starannie wykształcony w zako-
nie ojczystym, był przez długie 
lata największym prześladowcą 
chrześcijan. Jego prześladowa-
nia nie miały granic, gdyż nie 
raz prowadziły tłumy do śmier-
ci. Bez względu na osobę, czy to 
mężczyzna, czy kobieta, wiązał 
i więził, bił, karał, wydając inne 
srogie represje. To się odmieni-
ło, gdy na drodze do Damasz-
ku, zobaczył światłość i usłyszał 
głos Boga. Wtedy jego odmie-
nione serce spytało, gotowe do 
nowego życia: Co mam czynić, 
Panie? Od tego momentu Pa-
weł stał się sługą, który dziel-
nie podążał tą niezwykle trud-
ną ścieżką, będącą jednak czę-
ścią Bożego planu dla niego. 
Jego przeszłość często stawa-
ła się powodem, dla którego lu-
dzie nie szanowali Pawła, nie 
ufali mu i nie wierzyli jego sło-
wom, ale on nie poddawał się. 
Godna podziwu wierność ob-
jawia się w tym, że świadomy 
ucisków i doświadczeń, które 
go czekają, nigdy już nie zbo-
czył z tej drogi. Sam Paweł naj-
lepiej podsumowuje swoją bio-
grafię: Lecz o życiu moim mó-
wić nie warto i nie przywiązuję 
do niego wagi, bylebym tylko do-
konał biegu mego i służby, którą 
przyjąłem od Pana Jezusa, żeby 
składać świadectwo o ewange-
lii łaski Bożej (Dzieje Apostol-
skie 20;24). Dlatego i ja chcę te-
raz pisać o świadectwie pozo-
stawionym przez tego mężczy-
znę. Wiele możemy wyczytać w 
licznych listach autorstwa wła-
śnie apostoła Pawła. Ile znaj-
dziemy tam mądrości! Paweł, 
pisał w celu napomnienia, upa-
miętania, ale i zachęty, czy po-
chwały. Żaden człowiek nie był 
mu obojętny, aby uratować jego 
życie. Pisał prawdę. Prawdzi-
wą ewangelię, jak i dawał rady, 
jak żyć dobrze. Pisał, aby ludzie 
obdarzali siebie nawzajem tro-
ską i staraniem, aby nie bali się, 
aby nie oddawali złem, mieli do 
siebie szacunek i miłość… Pi-
sał, że lepiej dawać niż się boga-
cić, nauczał, że lepszy jest pokój 
i wzajemne zbudowanie, cenił 
stałość, pełnię zapału do pracy. 
Zachęcał do modlitwy z wiarą. 
Wzywał do gotowości. Pochwa-

lał cierpliwość, uprzejmość, 
wierność, łagodność i wstrze-
mięźliwość. Udzielał cennych 
nauk i czynił cuda, uzdrawia-
jąc, czy zmieniając serca in-
nych ludzi. A to wszystko pod-
czas nieustannej walki. To-
czył bój z siłami, które czyha-
ły na jakie własne życie, któ-
re za wszelką cenę chciały uka-
rać go za to, co robił i w co wie-
rzył.  Opisuje on czas doświad-
czeń, których my sobie nie wy-
obrażamy: Bardziej przez trudy, 
bardziej przez więzienia; dale-
ko bardziej przez chłosty, przez 
częste niebezpieczeństwa śmier-
ci. Przez Żydów pięciokrotnie 
byłem bity po czterdzieści razów 
bez jednego. Trzy razy byłem 
sieczony rózgami, raz kamie-
nowany, trzykrotnie byłem roz-
bitkiem na morzu, przez dzień 
i noc przebywałem na głębinie 
morskiej. Często w podróżach, 
w niebezpieczeństwach na rze-
kach, w niebezpieczeństwach od 
zbójców, w niebezpieczeństwach 
od własnego narodu, w niebez-
pieczeństwach od pogan, w nie-
bezpieczeństwach w mieście, w 
niebezpieczeństwach na pustko-
wiu, w niebezpieczeństwach na 
morzu, w niebezpieczeństwach 
od fałszywych braci; w pracy i 
umęczeniu, często na czuwaniu, 
w głodzie i pragnieniu, w licz-
nych postach, w zimnie i nago-
ści, nie mówiąc już o mojej co-
dziennej udręce płynącej z tro-
ski o wszystkie Kościoły (II List 
do Koryntian 11:23-28). A tym 
wszystkim wyznaczał się tak 
wielką trzeźwością umysłu.

cdn.

Aleksandra Pietrzykowska, laureatka
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Wiemy z kim Pomorzanin rozegra sparingi

Na początek goście z Niemiec
Tak jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, piłkarze Pomorzanina swój pierwszy 
sparing rozegrają w najbliższą sobotę (15 lipca), o godzinie 16:00, a ich rywalami będą pił-
karze z Niemiec. W okresie przygotowawczym podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagra-
ją jeszcze przynajmniej 4 mecze kontrolne. Najbardziej wymagającymi rywalami będą za-
wodnicy MKP Szczecinek oraz SALOS-u Szczecin. 

Piłkarze Doberaner FC od śro-
dy przebywają już w Nowogar-
dzie, gdzie do końca tygodnia 
przygotowywać się będą do roz-
grywek ligowych. Zaprzyjaźnio-
ny klub występuje na podob-
nym szczeblu rozgrywek co Po-
morzanina, różnicą jest jednak 
to, że Doberaner FC to niemiec-
ki klub i poziom 5 ligi niemiec-
kiej jest zdecydowanie wyższy niż 
tej polskiej... Zwieńczeniem wi-
zyty w Nowogardzie będzie mecz 
sparingowy z Pomorzaninem. Dla 
podopiecznych Zbigniewa Gu-
miennego będzie to pierwszy spa-
ring w tym okresie przygotowaw-
czym. Piłkarze z Nowogardu tre-
ningi wznowili dopiero w tym ty-
godniu, zatem forma zawodników 
Pomorzanina jest wielką niewia-
domą. Mecz odbędzie się w naj-
bliższą sobotę, o godzinie 16:00. 
Wiemy również z kim podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego będą 
rozgrywali kolejne sparingi. Na 
pewno Pomorzanin rozegra przy-
najmniej cztery mecze kontrolne. 

Najtrudniejszymi rywalami będą 
zawodnicy czwartoligowego MKP 
Szczecinek. Zespół ten ma za sobą 
fantastyczny sezon. Co praw-
da, Szczecinek w rozgrywkach 
2016/2017 nie wywalczył awan-
su, ale uplasował się na solidnym 
5. miejscu w IV Lidze. To jednak 
nie koniec, MKP Szczecinek w 

minionym sezonie wywalczył Pu-
char Polski ZZPN, dzięki czemu 
zagra w rundzie wstępnej Pucha-
ru Polski. Kolejnym wymagają-
cym przeciwnikiem będzie z pew-
nością zespół SALOS-u Szcze-
cin, który na co dzień występuje 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
juniorów, czyli w Centralnej Li-

Piłkarze Pomorzanina powrócili do treningów i w najbliższą sobotę na swoim bo-
isku zagrają z Doberaner FC

Międzynarodowe Mistrzostwa koszalina w tenisie stołowym

Zwycięstwo Bartosza Jemilianowicza
W niedzielę (9 lipca), w Koszalinie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Koszalina w 
tenisie stołowym. W zmaganiach wzięło udział pięciu zawodników z klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin. Najlepiej spisał się Bartosz Jemilianowicz, który nie miał sobie równych i 
sięgnął po złoty medal. 

W koszalińskich mistrzostwach 
wzięła udział spora grupa zawod-
ników, a pośród nich pięciu teni-
sistów stołowych z klubu Viso-
ex LUKS Top Wierzbięcin – Bar-
tosz Jemilianowicz, Sebastian Je-
milianowicz, Kamil Amiliano-
wicz, Mikołaj Olejnik i Antoni 
Rachwał. Najlepiej spisał się Bar-

tosz Jemilianowicz. Podopiecz-
ny Józefa Korkosza po emocjo-
nującym meczu pokonał w fina-
le Radosława Malinowskiego 3:2. 
W decydującym secie zawodni-
cy rozstrzygali losy złotego meda-
lu grając na przewagi. Ostatecznie 
piąty set zakończył się wynikiem 
20:18. Blisko podium był rów-

nież młodszy brat Bartosza – Se-
bastian Jemilianowicz, który osta-
tecznie uplasował się na 5. pozy-
cji. W turnieju seniorskim zapre-
zentował się również Kamil Ami-
lianowicz, ale zawodnik z Wierz-
bięcina nie zbliżył się do podium 
koszalińskich zawodów. Pozostali 
podopieczni Józefa Korkosza ry-
walizowali w turnieju do 18 lat. 
Mikołaj Olejnik w tym przedzia-
le wiekowym uplasował się na 8. 
miejscu, z kolei Antoni Rachwał 
wywalczył 10. pozycję. Warto za-
znaczyć, że był to ostatni turniej 
w tym sezonie. Tenisiści z Wierz-
bięcina nie będą mieli jednak zbyt 
dużo czasu na odpoczynek. - Był 
to ostatni turniej w tym sezonie i 
teraz mamy czas na parę dni prze-
rwy – jednak nie za wiele... Niedłu-
go bierzemy się ostro do roboty, bo 
przed nami ciężki sezon ligowy, a 
także jeszcze bardziej napięty gra-
fik co do zawodów wojewódzkich 
i ogólnopolskich – informuje Bar-
tosz Jemilianowicz. 

KR 

Bartosz Jemilianowicz na najwyższym stopniu podium Międzynarodowych Mi-
strzostw Koszalina

IV Maraton MTB Dookoła 
Jeziora nowogardzkiego

Wyścig już w sierpniu
Zbliża się już IV edycja Maratonu MTB Dookoła Jeziora No-
wogardzkiego, który jest zarazem Memoriałem im. Artura Ko-
misarka. Tradycyjnie na uczestników czekać będzie malowni-
cza trasa oraz atrakcyjne nagrody. Organizatorzy w szczegól-
ności apelują o udział w wyścigu mieszkańców Nowogardu. 

Już 26 sierpnia, odbędzie się IV 
Maraton MTB Dookoła Jeziora 
Nowogardzkiego. Ponownie na-
sze miasto zamieni się w świąty-
nię kolarstwa, a w kilku katego-
riach wiekowych wystartują za-
wodnicy z całej Polski. Dla orga-
nizatorów niezwykle ważne jest 
to, aby wystartowała jak najwięk-
sza grupa miłośników kolarstwa 
z Nowogardu. Warto wspomnieć 
o tym, że odbędzie się także wy-
ścig dla całych rodzin. Przed ro-
kiem rywalizacja w tej kategorii 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, a kolarskie rodziny świetnie 
się bawiły na przygotowanej tra-

sie. Organizatorzy mają nadzie-
ję, że tym razem wystartuje jesz-
cze więcej rodzin. Zapisy do wy-
ścigów w poszczególnych katego-
riach przyjmowane są na stronie 
internetowej wyścigu: www.mara-
tonnowogard.pl. Dodajmy, że jak 
co roku wyścig jest zarazem Me-
moriałem im. Artura Komisarka. 
Niebawem przedstawimy więcej 
informacji dotyczących regulami-
nu wyścigu. Już dziś zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Nowo-
gardu do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu. 

KR

dze Juniorów. Szczecinianie w mi-
nionym sezonie obronili się przed 
spadkiem zajmując 12. miejsce w 
lidze, w której walczyli m.in. z Ju-
niorami Pogoni Szczecin, Lecha 
Poznań, Arki Gdynia, czy też Le-
chii Gdańsk. Pomorzanin zagra 
także z Juniorami Starszymi Błę-
kitnych Stargard, którzy na co 
dzień występują w Wojewódzkiej 
Lidze Juniorów. Zespół ten w mi-
nionym sezonie zajął 4. miejsce w 
swojej klasie rozgrywkowej. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go mają także w planach zagrać z 
Orłem Trzcińsko-Zdrój, jest to ze-

spół, który walczy na tym samym 
szczeblu rozgrywek co Pomorza-
nin, ale w grupie Szczecin Płd. 
Orzeł w sezonie 2016/2017 obro-
nił się przed spadkiem zajmując 
12. miejsce. Nie znamy dokład-
nych terminów tych meczów spa-
ringowych. O każdym pojedynku 
informować będziemy na bieżą-
co. Nie wykluczone, że trener Zbi-
gniew Gumienny zechce dla swo-
ich podopiecznych zorganizować 
jeszcze jeden mecz kontrolny, tuż 
przed inauguracją rozgrywek. 

KR
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

ATerIMA MeD. 

opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

r e k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
Wymiary 4m x 6m. Klimatyzacja, alarm, prąd, toaleta, regały, lady, krata z wieszakami, 
podwójne szyby, rolety zabezpieczające okna. Kiosk znajduje się blisko szkół i osiedli. 
Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym miejscu lub 
przeniesienie obiektu w inne miejsce.

Do sprzedania funkcjonujący kiosk 

z prasą, papierosami, tytoniem,
kosmetykami, chemią, bielizną, 
zabawkami i wyrobiną dobrą 
renomą punkt Lotto. 

Przy zakupie kiosku możliwość zakupu towaru w cenach hurtowych, jak i podjęciu 
dalszej współpracy z kontrahentami bez przerywania działalności punktu. Dobra lokalizacja.

Kontakt  tel.  785 081 975

SĄ WAkACJe, CZAS UrLoPU 
- ZorGAnIZUJ DLA SIeBIe SoBoTę  DLA ZDroWIA - 

"ProFILAkTykA rAkA PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIerPnIA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

rekLAMA

Sprzedam działkę 
budowlaną przy ul. Monte 

Cassino w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

rekLAMArekLAMA

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem  

poszukujemy pracowników na stanowisko :

PrACoWnIk BIUroWy (obsługa sekretariatu)
Miejsce wykonywanej pracy : nowogard 

oD kAnDyDATÓW oCZekUJeMy: 
- wykształcenia min. średniego
- znajomości obsługi urządzeń biurowych 
- obsługa komputera (pakiet MS Office)
- komunikatywności
- zdolności organizacyjnych pracy własnej 
- wysokiej kultury osobistej
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- mile widziana znajomość podstaw kosztorysowania oraz 
   programów branżowych Autocad oraz NORMA
oFerUJeMy :
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników na stanowisko :
PrACoWnIk  

oGÓLnoBUDoWLAny 
(prace wykończeniowe, elewacje,  

prace dekarskie, elektryczne)
Miejsce wykonywanej pracy:  Zachodniopomorskie  

z możliwością pracy za granicą 

oD kAnDyDATÓW oCZekUJeMy: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
oFerUJeMy :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Maraton MTB Grand Prix kaczmarek electric – Strzelce krajeńskie

Janusz Pietruszewski na piątkę
W niedzielę (9 lipca), w miejscowości Długie pod Strzelcami Krajeńskimi, rozegrany został 
Maraton MTB „Grand Prix Kaczmarek Electric”. W wyścigu wystartowali kolarz z Nowo-
gardu, a najwyżej sklasyfikowany został Janusz Pietruszewski.   

Maraton MTB Kaczmarek Elec-
tric Strzelce Krajeńskie odbył się 
w minioną niedzielę. W wyścigu 
wystartowali Iwona Pietruszew-
ska, Janusz Pietruszewski i Jan Ba-
ran. Na dystansie Mini (22 km) wy-
startowało 387 zawodnikowi, a po-
śród nich do rywalizacji przystąpi-
ło dwóch reprezentantów Nowo-
gardu – Iwona Pietruszewska i Jan 
Baran. Nowogardzianka startowa-
ła w kategorii K4+  zajmując 20. 
miejsce z czasem1:51:10. Warto do-
dać, że Iwona Pietruszewska na co 
dzień rywalizuje w przedziale wie-
kowym K6, zatem pozycja uzyska-
na w Strzelcach krajeńskich zasłu-
guje na uwagę. Jan Baran w kate-
gorii M6 wywalczył 18. miejsce, z 
czasem 1:24:51, zajmując tym sa-
mym w kategorii open 351. miejsce. 
Na dystansie Mega (51 km) wystar-
towało 234 zawodników w tym je-
den nowogardzianin - Janusz Pie-
truszewski. Kolarz LKK Nowogard 
uzyskał czas 3:04:45 i w swojej kate-

gorii wiekowej uplasował się na wy-
sokim 5. miejscu. Wynik uzyskany  
na trasie Mega, sklasyfikował na-
szego reprezentanta na 189. miej-
scu pośród wszystkich uczestników. 
Reprezentant Nowogardu był za-
dowolony ze swojego startu. - Mu-
szę przyznać, że bardzo mnie cie-
szy 5. miejsce w Strzelcach Krajeń-

skich, gdyż mogłem sprawdzić się 
w ogólnokrajowej stawce zawodni-
ków MTB. Trasa była bardzo wy-
magająca z 850 metrami przewyż-
szeń – mówi Janusz Pietruszewski. 
Gratulujemy naszym reprezentan-
tom uzyskanych wyników oraz ży-
czymy kolejnych udanych startów. 

KR

Janusz Pietruszewski - w środku, wywalczył 5. miejsce w swojej kategorii podczas 
ogólnopolskiego Maratonu MTB w Strzelcach Krajeńskich

Damian kosior ponownie piłkarzem Pomorzanina

To będzie duże wzmocnienie
Jak poinformował naszą redakcję prezes Pomorzanina Nowogard Marcin Skórniewski, Da-
mian Kosior od najbliższego sezonu ponownie przywdzieje koszulkę nowogardzkiego klubu. 
Oprócz tego, piłkarz z Goleniowa zajmie się również prowadzeniem jednej z grup dziecięcych. 

W tym tygodniu Pomorzanin ogłosił informacje, 
które z pewnością ucieszą nowogardzkich kibiców. 
Otóż ponownie w barwach klubu występować będzie 
Damian Kosior. Ostatni raz zawodnik ten występował 
w Pomorzaninie w sezonie 2015/2016. Następnie przy-
trafiła mu się kontuzja. Piłkarz z Goleniowa dał się po-
znać z bardzo dobrej strony. Był pewnym punktem de-
fensywy Pomorzanina, a pomimo jego pozycji na bo-
isku, strzelał także sporo bramek. Damian Kosior dla 
rywali jest szczególnie groźny przy stałych fragmentach 
gry. Oprócz tego, że Damian Kosior dołączy do nowo-
gardzkiej drużyny, piłkarz z Goleniowa zajmować się 
będzie także szkoleniem młodzieży. Jak zapowiada pre-
zes Marcin Skórniewski, Damian Kosior będzie trene-
rem jednej z dziecięcych drużyn. Niebawem klub ogło-
si kolejne nazwisko piłkarza, który wzmocni nowo-
gardzki zespół. Jak tylko otrzymamy takie informacje, 
opublikujemy je na łamach DN. KR Damian Kosior ponownie będzie bronił barw Pomorzanina
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość.  
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator maszyn

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie firmy:                                       
Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27  500, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Firma transportowa  
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych,  

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne  

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy  
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Poszukuję montażysty  
do salonu mebli  

na wymiar
MonTer MeBLI 
kUChennyCh

Zadania
- montaż mebli w miejscu doce-
lowym u Klienta
- umiejętność samodzielnej pra-
cy
- dokładność
Wymagania
- doświadczenie w montażu 
mebli kuchennych, biurek, gar-
derób, szaf, etc
Dyspozycyjność
Mile widziane prawo jazdy kat. B
Zdolności manualne

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

telefoniczny 535 348 919
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oGŁo SZe nIA drob ne
nIerUChoMoŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 najlepsze ceny 
w nowogardzie, osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum no-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

• Sprzedam mieszkanie w Wierz-
bięcinie 66.3 m2 bezczynszo-
we, docieplone + garaż. 669 716  
872

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ład-
nie położony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, 
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 607 545 623 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 607 545 623 

•	 Sprzedam 2 ha ziemi, Błotno. Tel. 
503 790 084 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 663 695 260 

•	 Wynajmę lub kupię garaż na ul. 5 
marca. 500 508 904 

•	 Kupię mieszkanie nad jeziorem 
50-60m2 I piętro. 508 211 575 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

•	 Sprzedam działkę 1320 m2 na ul. 
Wiejskiej w Nowogardzie. 697 346 
173 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 47m2 I piętro w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

•	 Do wynajęcia kawalerka na Leśnej, 
umeblowana. 508 070 311

•	 Działki budowlane uzbrojone, Ko-
ściuszki fajna lokalizacja. 691 180 
848 

•	 Sprzedam działkę 29a, 8 km od 
Nowogardu, media koło działki. 
669 517 975 

MoToryZACJA

•	 Sprzedam Fiata Punto I, OC, prze-
gląd, LPG, hak, bez rdzy ,garażo-
wany, 1300zl, 603529865

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Opel Corsa D rok produkcji 2010, 
1,2 benzyna, przebieg 64000, bo-
gate wyposażenie sprowadzony z 
Niemiec. 604 774 854 

•	 Stare samochody, motocykle mo-
torowery, rowery. Literaturę kupię. 
600 182 682 

• Sprzedam na części Passat 
Volkswagen B4, 1.9 Td, silnik 
uszkodzony. 605 576 908 

roLnICTWo

• koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, belo-
wania siana-słomę, zgrabianie, ta-
lerzówka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, presowa-
nie w kostkę. Tel. 781 744 340 

• ProPoLIS LeCZnICZy, miody le-
śne. Tel.503-58-222

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam króliki. 792 883 988

•	 Sprzedam kury, kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	 Sprzedam ładowacz cyklop cena 
do uzgodnienia. 784 602 925 

•	 Sprzedam ciągnik Ursus 330, dwie 
przyczepy 3,5 tonowe nie wywrot-
ki, jedną przyczepę dwutonową 
wywrotkę. 606 576 417 

•	 Sprzedam kombajn Forshnit 514  
Tel. 603 467  609 

•	 Sprzedam zboże. 502 853 573 

•	 Sprzedam prosięta. 692 222 840

•	 Łąka Trzechel użyczę. 502 853 573 

 USŁUGI

• PrAnIe-MAGIeL,PrAnIe DyWA-
nÓW, WykŁADZIn, TAPICerkI 
MeBLoWeJ SAMoChoDoWeJ/ 
SkÓrZAneJ MATerIAŁoWeJ / 
PoŚCIeLI WeŁnIAneJ / LAnoLI-
nĄ/SPrZĄTAnIe: CZySZCZenIe 
FUG.TeL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROM-
TEX 668 151 516

• MonTAŻ MeBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrMA USŁUGoWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Godzinowa pomoc osobom 
starszym: robienie zakupów, 

sprzątanie, opieka higieniczna. 
796 061 284 

• remonty. 508 920 135 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE. 600 182 
682 

PrACA

•	 Zatrudnię pomocnika murarza. 
Tel. 508 290 657 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl opiekunki Se-
niorów niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBerCAre24 opiekunki do 
niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368 

• Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę oraz 
pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRA-
CY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC  W SKLEPIE MEBLOWYM 
KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań zatrud-
ni kucharza – pełen etat, dobre 
warunki finansowe. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w syste-
mie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 502 509 384 

•	 Zatrudnię barmaki na umowę. Tel. 
693 521 211 

• restauracja Przystań zatrudni 
kierowcę do rozwożenia posił-
ków. Tel 91 39 20 221 

•	 Zatrudnię pracownika- usługi re-
montowo wykończeniowe. 697 
329 453 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E praca 
na miejscu. 783 678 674 

•	 Kobietę do sprzątania i do ogród-
ka ( z praktyką). 91 39 20 120, 
00491727890131 

Inne

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Sprzedam tarcicę budowlaną mo-
drzew, różniej grubości, sezono-
wana 8 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe. 880 201 
888 

•	 Sprzedam kanapotapczan w bar-
dzo dobrym stanie. Cena do 
uzgodnienia. 784 188 148

• Sprzedam sofe rozkładaną Led 
nowoczesna kolor jasno siwy 
boki czarne. Z boków wysuwane 
dwie pufy do siedzenia, oparcie, 
3 poduszki, podświetlana w ró-
znych kolorach. Cena do uzgod-
nienia. 507 198 447

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z 
pilotem. Tel. 697 980 702 

•	 Sprzedam kosiarkę traktork ogro-
dowy. 507 045 404 

• Sprzedam rower trzykołowy. 
607 726 615 

•	 Sprzedam szafę prawie nowa, bia-
ła, trzydrzwiowa. Nie drogo. 665 
541 960 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

nA SPrZeDAŻ  2 PokoJe 
Po reMonCIe, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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InForMATor LokALny - noWoGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejroZkŁAD JAZDy PkP
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor
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track
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train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Podziękowania 
dla sklepu 

Neonet 
na ul. Bohaterów 

Warszawy 
za miłą obsługę 

i za udane zakupy 
dziękuje 

Krystyna Witkowska 



Nr 53 (2582)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZyŻÓWkA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Małgorzata Mroczkowska
oD JUTrA DIeTA

Nazywam się Baśka i jestem gru-
ba. Zakrztusiłam się wczoraj mar-
chewką. Pączek by mi tego w życiu 
nie zrobił.

Baśka ma 39 lat, kochającego 
męża i wspaniałą rodzinę, jednak 
od lat w jej życiu jest rzecz, która 
spędza jej sen z powiek - dieta. Baś-
ka jak większość kobiet w jej wieku 
walczy z kilogramami. Walka ta pro-
wadzona od ponad dziesięciu lat, 
dodajmy bez większych sukcesów 
po stronie Baśki, jest tą częścią co-
dziennego życia, która zajmuje jej 
najwięcej czasu i energii. Dzielnie 
wypróbowała na sobie wszystkie 
możliwe diety świata. Niestety, żad-
na z tych diet nie zadziałała na Baś-
kę, bo dodatkowe kilogramy po 
prostu ją pokochały. Bez wzajem-
ności, rzecz jasna. Aż przyszedł 
dzień, ten właściwy dzień, by w 
końcu zmieniła się w kobietę, którą 
zawsze chciała być!

Od jutra dieta to książka o szalo-
nych zmaganiach z dietą i pokusa-
mi, opowieść o codziennych dyle-
matach żon i matek, które wbrew 
przeciwnościom losu decydują się 
pokochać siebie i… owsiankę!

Pamiętaj, wszystko zależy od po-
zytywnego nastawienia. Biegnij za 
marzeniami! Nawet jeśli ich nie zła-
piesz, to przynajmniej schudniesz!

PIonoWo:
1. krawędź żagla
2. twórca bajki greckiej
3. miasto w Togo
4. sadło zajęcze
5. człowiek z pasją
6. 2 + 2 = 4
7. waluta Łotwy
8. obecnie Sur w Libanie
9. sąsiad Szweda
10. szwajcarska rzeka
11. rzeka w Szwecji, uchodzi do Zato-
ki Botnickiej
12. brak przesady
13. brat Mojżesza
14. intryga, spisek
15. jednostka pracy
16. polskie kąpielsko
17. mechanizm w tylnym kole roweru
18. wyspy koło Irlandii
19. nizina
20. Walter, astrofizyk amerykański
21. wyrżnął stado baranów w "Iliadzie"

22. azjatycki przysiółek
23. błazen na arenie
24. Krzysztof, prowadził program 
"Czar par"
25. spożywanie płynów
26. ryje pod ziemią
27. francuski pionier lotnictwa
28. odgłos owada w locie
29. syn Posejdona
30. Harold, komik filmowy
31. nasza od narodzin Chrystusa
32. John Emerich, 1834-1902, historyk 
angielski
33. miasto na północny-wschód od 
Swierdłowska
34. 1919 r.; prezydent Szwajcarii
35. zoo na niebie
36. włoska szeroka ulica, aleja
37. filmowa Marusia
38. sprawdzał czujność wart
39. grzyb jadalny
40. zwierzchnik w pracy
41. nazwisko dowódcy "Rudego"

42. niski głos kobiecy
43. badanie serca
44. Indianie z Kanady
45. ... "King" Cole

PoZIoMo:
46. na muchy
47. ostrzeżenie ze strony układu po-
karmowego
48. ojciec Jakuba i Ezawa
49. skaza moralna
50. wieszczka Apollina w Delfach
51. jedzie w peletonie
52. nitowacz
53. Albanka ze stolicy
54. żądza podpalania
55. zastępuje człowieka
56. zawody sportowe ku czyjejś czci
57. cech górniczy
58. "Lemoniadowy ...", film
59. świtezianka nad stawem
60. grupa wysp wulkanicznych na 

Oceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny
61. zwrot staropolski
62. numer identyfikacji podatnika
63. kryty pomost statku, pokład
64. stolica Afganistanu
65. dowód niewinności podejrzanego
66. kaczka morska
67. domena szatana
68. chrząszcz, larwa żeruje w gniaz-
dach pszczelich
69. szwedzki drobniak
70. zrzutka panny młodej
71. kozacka, zaporoska
72. okres godowy ryb
73. węzeł z włosów
74. graniczyła z RFN
75. marka ciągnika
76. gatunek fr. wina
77. biała niewolnica w haremie
78. poziomy drążek gimnastyczny
79. Robert de ..., gwiazdor amerykań-
ski

80. książka z tłumaczeniem snów
81. roztwór koloidowy
82. baśniowy dobry duszek domowy
83. miasto w Federacji Rosyjskiej, na 
Uralu, ośrodek eksploatacji bogatych 
złóż azbestu
84. wachlarz japoński
85. biały polny kwiatek

PODPOWIEDŹ: ASBIEST, EDREDON, 
KORSO, OERE, RONT, SKROM. 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArnA LInIA MI kro BU So WA SeroCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ oSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTro Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro MAn BIŃCZyk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GoLCZeWo - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GoLCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁAD JAZDy BU SÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : nie jeden bumerang 
nie wraca

Renata Wiertalak, Maria Sowiń-
ska, Christiana Syfert, Teresa No-
wak, Władysława Huget, Marek 
Kozioł, Pelagia Feliksiak, Dorota 
Rosa, Anita Budzich, Zofia Siejko, 
Halina Galus, Stanisław Strzelczyk, 
Danuta Skowron, Grażyna Gib-
ka, Agnieszka Skowrońska, Maria 
Kloch, Urszula Kaczmarek, Halina 
Stefańska, Zdzisława Chocian, Ce-
cylia Furmańczyk, Andrzej Lesz-
czyński

nagroda książkowa: Zofia 
Siejko

Zwycięzcy prenumerata: Ce-
cylia Furmańczyk, Grażyna Gibka

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Jagoda Zarczyńska, Mateusz 

Wiertalak, Jula Bednarek, Olaf 
Kluszczyński, Basia Kloch, Kacper 
Skowroński, Bartek Feliksiak, Mi-
łosz Wielgus, Anna Rolewska

Zwycięzca: Olaf Kluszczyński 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

STUDIA MEDYCZNE NA UKRAINIE 
LWÓW-TARNOPOL 

KIERUNEK: 
Lekarski  -  Stomatologia - Farmacja 

Kompleksowe załatwienie wszelkich formalności:
- całoroczna opieka nad studentem
- tłumaczenie dokumentów

- wszelkie formalności w dziekanacie
- pomoc w znalezieniu mieszkania lub akademika
- dojazd na miejsce z opiekunem 

Kontakt: 502 625 884 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

23000

24000

25000

Spadek liczby mieszkańców gminy Nowogard
w latach 2011 - 2017

24358 24260 24172
24067

23840
23724

- 98 - 88 -105 - 227 - 116

23644

- 80 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 VI 2017

Razem w ciągu  6 i pół roku 
ubyło 722 osoby

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Spadek liczby 
mieszkańców

Gminna dotacja

s. 12

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Nieprzytomna 
zamknięta w 
mieszkaniu

s. 7

Ratujmy 
nowogardzkie 
drzewa

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki
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lNAJTANIEJ w okolicy

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Strażacy weszli przez balkon

s. 5

Interwencje TVN i TVP

Wielki 
sukces Nikoli 
Wielowskiej

Lato z Muzami 2017 Lato z Muzami 2017Lato z Muzami 2017
Wywiad z Andrzejem Sewerynem Koncert Justyny Sawickiej Sonda i fotorelacja z Festiwalu

 s. 10, 11   s. 11  s. 2, 9

Czy to legalne? 

Szynszyle w 
centrum miasta

 s. 3

Zbieramy podpisy!
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   Kronika policyjnaNasza sonda
W niedzielę, 16 lipca, zakończył się Festiwal Filmu, Muzyki, 
Malarstwa „Lato z Muzami” 2017 w Nowogardzie. W naszej 
cotygodniowej sondzie zapytaliśmy więc mieszkańców, czy 
brali udział w Festiwalu? Co im się podobało, a czego we-
dług nich zabrakło? A jeżeli nie brali udziału, to dlaczego?

Pani Helena: Niestety nie by-
łam na „Lecie z Muzami”. Nie 
było mnie akurat w mieście, dopie-
ro dzisiaj wróciłam. Bardzo ubo-
lewam nad tym, że mnie nie było, 
ponieważ lubię tego typu wydarze-
nia. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku uda mi się być i brać udział.

Pan Ryszard: Nie byłem na „Le-
cie z Muzami”. Jak mam być szcze-
ry, nawet nie wiedziałem, że odby-
ło się ono w ten weekend. Gdybym 
wiedział, być może bym skorzystał, 
chociażby z filmów, czy występów.  

Pani Agnieszka: Byłam na „Le-
cie z Muzami” i podobało mi się, nie 
było nawet wielu opóźnień. Zmieni-
łabym natomiast dobór filmów, po-
nieważ te, co leciały, wszystkie zna-
łam. Mogli pokazać jakieś nowo-
ści, jak kiedyś, gdzie leciały nawet 
przedpremierowe pokazy. I jedynie, 
czego mi brakowało, to spotkań z 
aktorami, jak we wcześniejszych la-

tach. Te osobistości, które były są zdolne i znakomite, jednak mało znane 
dla szerszej publiczności.

Pani Ilona i pan Radek: Nie by-
liśmy na „Lecie z Muzami”. Nie je-
steśmy stąd, a poza tym, nawet nie 
byliśmy w tej okolicy. Wiedziałam, 
że ma być występ Justyny Sawic-
kiej i kabaretu, jednak okoliczności 
nie sprzyjały do przyjazdu do No-
wogardu. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku się nam uda. 

Pani Monika z wnuczką Lilia-
ną: Niestety nie skorzystałam z ofert 
„Lata z Muzami”. Nie mieszkamy w 
Nowogardzie i po prostu nie przyje-
chaliśmy. Mimo to dobrze, że takie 
imprezy są organizowane w mieście, 
że jest atrakcja, gdzie ludzie mogą 
się spotkać i porobić coś fajnego, cie-
kawego. We wcześniejszych latach 
brałam udział w „Lecie z Muza-
mi”. Może na przyszły rok uda mi 
się przyjechać.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

2017/07/13
godz. 15:50
Policjanci PP Maszewo zatrzy-

mali Mirosława W. lat 62, zam. 
Korytowo, za kierowanie rowe-
rem będąc w stanie nietrzeźwości 
(0,88 mg/l). Postępowanie prowa-
dzi KPP Goleniów.

godz.16:05
Policjanci RRD KPP Goleniów 

zatrzymali Krzysztofa S. lat 48, 
zam. Nowogard, za kierowanie 
rowerem będąc w stanie nietrzeź-
wości (0,77mg/l). Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

2017/07/14
godz.18:40
Patrol RRD zatrzymał Kami-

la W. lat 38, zam. Wyszomierz, za 
kierowanie rowerem będąc w sta-
nie nietrzeźwości (0,56 mg/l). Po-
stępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

godz. 18:40
Patrol RRD zatrzymał Ryszar-

da P. lat 66, zam. Wyszomierz, za 
kierowanie rowerem będąc w sta-

nie nietrzeźwości (0,86 mg/l). Po-
stępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

godz. 20:00
Z otwartego samochodu mar-

ki VW Golf dokonano kradzie-
ży skrzyni basowej marki Magnat 
BS30 i wzmacniacza samochodo-
wego marki Magnat Edition Four, 
na szkodę Angeliki L. zam.Nowo-
gard.Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2017/07/15
godz. 10:00
Jadwiga S. zam. Nowogard, po-

wiadomiła o włamaniu poprzez 
wybicie szyby w oknie do altanki 
ogrodowej, z wnętrza której n/n 
sprawca dokonał zaboru dwóch 
telewizorów, dekodera DVBT i 
radioodtwarzacza CD,na szkodę 
zgłaszającej. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz.15:12
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Waldemara G. lat 35, 
zam. Nowogard poszukiwanego 

przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, celem odbycia kary pozba-
wienia wolności. Doprowadzony 
do ZK Nowogard. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/07/16
godz.18:04
Grzegorz S. lat 29, zam.No-

wogard, poszukiwany celem do-
prowadzenia do ZK Nowogard 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
przez patrol OPI KP Nowogard.

Po wpłaceniu kary grzywnej, 
Grzegorz S. został zwolniony.

2017/07/17
godz.11:46
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał Damiana W. z Nowogar-
du (bez stałego miejsca zameldo-
wania) poszukiwanego na pod-
stawie nakazu doprowadzenia 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie.Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

Inf. KPP Goleniów

Kolejna kolizja na  S-6

Szybkość zagraża i kosztuje 

W ubiegłą sobotę około godzi-
ny 11.00 na drodze nr 6, koło miej-
scowości. Żabowo, Piotr L. lat 33 
(zam. Woj. Dolnośląskie), kierują-
cy pojazdem marki Ford Focus nie 
dostosował prędkości do panuja-

cych warunków drogowych i ude-
rzył w tył poprzedzającego go po-
jazdu marki BMW, w którym jecha-
ła Izabela O. zam. Niemcy z czwór-
ką dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W 
wyniku zdarzenia nikomu z pojaz-

du BMW nic się nie stało. Kierujący 
Fordem, wraz z pasażerką i dziec-
kiem lat 3 zostali przewiezieni do 
szpitala. Postępowanie  dotyczące 
wypadku prowadzi KP Nowogard.

inf. KPP Goleniów 

Groźny wypadek w Słajsinie 

W minioną niedzielę około go-
dziny 19:50  jednostka OSP Oso-
wo została zadysponowana do 
wypadku drogowego w miejsco-

wości Słajsino. Doszło tam do wy-
muszenia pierwszeństwa z drogi 
podporządkowanej na drogę wo-
jewódzką. Uczestnikom wypad-

ku nic sie nie stalo ale samochody 
uległy poważnym uszkodzeniom. 

red, zdjęcie OSP Osowo

zdjęcie KP Nowogard
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czy to legalne? 

Szynszyle w centrum miasta
Mieszkańcy ulicy Roosevelta zostali zaskoczeni informacją, że tuż pod drzwiami ich mieszkań prowadzona jest hodowla zwierząt futerkowych, a dokład-
nie szynszyli. Budynek, w którym trzymane są zwierzęta położony jest pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Hodowla, choć stosunkowo mała, zdaniem 
mieszkańców uprzykrza im życie. Właściciel zwierząt, reakcją sąsiadów jest zaskoczony i twierdzi, że prowadzi działalność tak, by nie sprawiała ona niko-
mu kłopotów. Pozostaje tylko pytanie, czy w centrum miasta można prowadzić tego typu działalność. 

Szynszyle

PKP informuje 

Kasa z powrotem otwarta  
Zamknięta w grudniu kasa biletowa na dworcu PKP w Nowogardzie, znów jest otwarta- po-
informował rzecznik prasowy spółki Przewozy Regionalne, Przemysław Tarasiewicz. 

Przypomnijmy, że kasa została 
zamknięta z początkiem grudnia 
zeszłego roku. Stało się tak, bo ze-
wnętrzna firma prowadząca sprze-
daż biletów na dworcu zrezygno-
wała z działalności. Umowa z fir-
mą została więc wypowiedziana, a 
spółka Przewozy Regionalne roz-

poczęła poszukiwania nowej fir-
my, która byłaby zainteresowana 
prowadzeniem tej działalności w 
Nowogardzie. Od wczoraj, tj. po-
niedziałek 17 lipca, kasa znów jest 
czynna, poinformował P. Tarasie-
wicz, rzecznik prasowy kolejowej 
spółki. 

„Uprzejmie informuję, że dziś 
(17 lipca 2017 r.), na dworcu w No-
wogardzie została otwarta kasa bi-
letowa. Kasa prowadzi sprzedaż bi-
letów kolejowych POLREGIO oraz 
innych przewoźników”- czytamy w 
oficjalnym komunikacie przesła-
nym do naszej redakcji. 

Kasa czynna jest w dni robocze 
w godz. 7: 15-18:40, w soboty w 
godz. 7:15-11:55 oraz w niedziele 
i święta w godz. 9:00 - 18:40. Kasa 
jest czynna w wyżej wymienionych 
godzinach pół godziny przed od-
jazdem pociągu ze stacji w Nowo-
gardzie. 

Dodajmy tylko, że w kasie bile-
towej, na dworcu PKP w Nowogar-
dzie, oprócz biletów na pociąg jeż-
dżący trasą Szczecin-Kołobrzeg, 
można też nabyć bilety na pociągi 
dalekobieżne- także te, gdzie wy-
magana jest rezerwacja miejsc. 

MS

Już od jakiegoś czasu mieszkań-
cy ulicy Roosevelta i ulicy Wiej-
skiej zauważyli zwiększoną ilość 
much, gryzoni, a także fetor uno-
szący się w powietrzu. -Z początku 
myśleliśmy, że brzydki zapach uno-
si się z pól należących do firmy Po-
ldanor z Miętna - mówi pani Da-
nuta, mieszkanka ul. Roosevelta.  
– Okazało się jednak, że to nasz są-
siad otworzył sobie hodowlę szyn-
szyli tuż pod naszym nosem – kon-
tynuuje. 

Pani Danuta, której dom znaj-
duje się najbliżej hodowli, jako 
pierwsza zauważyła, że w budyn-
ku mieszkalnym obok, trzymane 
są małe zwierzęta. 

– W nocy było dokładnie widać, 
że sąsiad coś tam trzyma. Zwró-
ciłam się do odpowiednich służb i 
okazało się, że te zwierzęta to szyn-
szyle - opowiada p. Danuta - Z po-
czątku chciałam załatwić sprawę 

polubownie, ale z tym panem nie 
można porozmawiać. Na dodatek 
okazuje się, że nikt w sąsiedztwie 
nie wiedział, że mój sąsiad otwo-
rzył hodowlę szynszyli – dodaje. W 
niewiedzy byli także inni sąsiedzi, 
którzy o całej sprawie dowiedzie-
li się od pani Danuty. - Nie mia-
łem zielonego pojęcia, że coś takie-
go się tam dzieje. Nikt nas nie po-
informował, ani nie zapytał o zda-
nie. Cały smród i muchy przypisy-
waliśmy firmie z Miętna, a okazuje 
się, że to pod naszymi nosami taki 
bigos – opowiada jeden z sąsia-
dów. Większość mieszkańców, z 
którymi rozmawialiśmy, jest prze-
ciwna hodowli, szczególnie, że 
jest ona prowadzona w mieście, w 
ścisłej zabudowie domów jedno-
rodzinnych. Zastanawiają się, czy 
na terenie miejskim takową dzia-
łalność można w ogóle prowa-
dzić. - Oprócz oczywistych aspek-
tów przyrodniczych, pozostaje tak-
że pytanie, czy budynek mieszkal-
ny można bez uprzedniej zgody 
przeznaczyć na hodowlę jakichkol-
wiek zwierząt? - pyta sąsiad pana 
Jurka. 

Hodowca szynszyli, pan Jurek, 
uważa natomiast, że sąsiedzi zu-
pełnie bez potrzeby tak się dener-
wują całą sprawą. - Nie rozumiem, 

o co cała ta afera. Przecież nie ma 
ani smrodu, ani much. Dodatkowo 
cała hodowla została zgłoszona do 
weterynarii i Urzędu Skarbowego – 
komentuje całą sprawę pan Jurek, 
właściciel szynszyli. - Zwierząt nie 
jest wcale tak dużo, bo jest ich tylko 
50 sztuk. Poza tym cały budynek 
jest zabezpieczony specjalnym pre-
paratem muchobójczym oraz roz-
łożone są trutki na gryzonie - do-
daje hodowca. Jak mówi, do tego 

typu zajęcia przygotowywał się już 
jakiś czas – Najpierw dowiedzia-
łem się, co trzeba robić, jak dbać o 
zwierzęta, jak chronić itp., itp. To 
nie była decyzja ot tak! Z dnia na 
dzień - mówi pan Jurek. Pienią-
dze ze sprzedaży szynszyli prze-
znacza na wykształcenie córek, bo 
jak twierdzi, praca raz jest a raz jej 
nie ma. - Nie mam obowiązku in-
formować sąsiadów, że zamierzam 
coś takiego robić. Szynszyli jest na-
prawdę mało w porównaniu z tym, 
co widziałem w niektórych miej-
scach w Polsce. Tam hodują nawet 
i 1000 sztuk i w takich samych wa-
runkach jak ja, a nikt pretensji o to 
nie ma – kończy hodowca. 

Mimo zapewnień pana Jurka, 
sąsiedzi i tak obawiają się o wspól-
ne życie wraz z szynszylami tuż 
pod nosem. - Na dwór wyjść nie 
można. Jak nie smród, to muchy. 
Jak nie muchy, to szczury. Gdy-
by każdy mógł hodować, co chce i 
gdzie chce, to byśmy mieli wszędzie 
chlew. Jak już tak bardzo pan Jurek 
chce, to niech hoduje sobie te szyn-
szyle za miastem – kwitują miesz-

kańcy.
Pan Jurek swoją hodowlę zare-

jestrował w Państwowym Inspek-
toracie Weterynarii na począt-
ku czerwca. W połowie miesiąca 
miał kontrolę weterynaryjną, któ-
ra nie wykazała żadnych niepra-
widłowości. - Na miejscu hodow-
li nie stwierdziliśmy, aby zwierzęta 
przetrzymywane były w złych wa-
runkach, lub żeby działa im się ja-
kakolwiek krzywda – informuje 
Monika Tuliszewska, pracownik 
PIW w Nowogardzie – Zwierzę-
ta nie są także chore, więc my, jako 
weterynaria nic więcej nie możemy 
zrobić -  dodaje.

Próbowaliśmy dowiedzieć się 
w gminie, czy prowadzenie tego 
typu hodowli w mieście jest zgod-
ne z prawem. W tej sprawie jed-
nak żaden z urzędników nie chciał 
z nami rozmawiać telefonicznie. 
Powiedziano nam, że mamy sfor-
mułować pytania na piśmie, co też 
uczyniliśmy. Jak tylko otrzymamy 
odpowiedź, opublikujemy ją nie-
zwłocznie. 

DŚ

Kasa z powrotem otwarta, a w okienku znana pasażerom twarz - pani Halina za-
chęca do kupowania biletów PKP na dworcu w Nowogardzie

Ulica Roosevelta, przy której istnieje hodowla szynszyli
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Już tylko 15 872 mieszkańców - dlaczego ludzie stąd wieją?

Utrzymuje się tempo spadku liczby ludności  
Ostatnie dane dotyczące wzrostu tempa spadku liczby ludności gminy Nowogard podawaliśmy już w styczniu i dotyczyły one sytuacji na dzień 31 grudnia 
2016. Niestety pierwsze półrocze tego roku nie przyniosło zmiany trendu. Nadal „ubywa nas” w tempie prawie 200 osób na rok.

Systematyczny spadek liczby 
mieszkańców gminy Nowogard 
to zjawisko występujące od daw-
na. Ale stabilne od lat tempo w 
tym zakresie, czyli około 100 uby-
wających osób rocznie, w 2015 
roku wykazało dramatyczne przy-
spieszenie. Za 2015 odnotowa-
no bowiem spadek liczby ludno-
ści o 227 osób! Niestety statysty-
ki za pierwsze półrocze tego roku 
potwierdzają, że to zatrważające 
tempo trwa - tylko od stycznia do 
30 czerwca ubyło w naszej gmi-
nie 80 mieszkańców! Jak to wyglą-
da przez lata w liczbach wynika ze 
statystyk ewidencji ludności no-
wogardzkiego urzędu miejskiego. 

Liczba mieszkańców gminy No-
wogard:

na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
na 31. 12. 2012 – 24 260 osób – 

spadek o 98 osób
na 31. 12. 2013 – 24 172 osób- 

spadek o 88 osób
na 31. 12.  2014 –  24 067 osób- 

spadek  o 105 osób
na 31. 12. 2015 -   23840  osób -  

spadek o  227 osób!
Na 31.12. 2016 - 23724-  spadek 

o 116 osób
Na 30. 06. 2017- 23 644 osób- 

spadek o 80 osób (za pół roku)

W tym liczba mieszkańców 
miasta Nowogard stanowi na 31 
grudnia 2016 osób 15 922 osób, a 
na dzień 30 czerwca 2017 już tyl-
ko 15 877

Charakterystyczne dla sytuacji 
demograficznej gminy Nowogard 
jest to, że spadek liczby miesz-
kańców nie wynika z ujemnego 
wskaźnika przyrostu naturalnego, 
ale jest efektem bardzo dużej licz-
by osób emigrujących na stałe z 
terenu gminy.  Dzieci się u nas ro-
dzą, i to nawet sporo, mimo to w 
przeciwieństwie do analogiczne-
go trendu powiatowego, miesz-
kańców gminy Nowogard uby-
wa z roku na rok, i to w tem-
pie coraz szybszym. Za rok 2015 
dane były wręcz alarmujące, wte-
dy liczba mieszkańców zmniej-
szyła się o 227 osób! Ale i w roku 
2016 był wyższy spadek od śred-
nich spadku z poprzednich lat, 
zaś pierwsze półrocze tego roku 
pokazuje, że w 2017 może być 
wynik podobny jak w 2015. Dla-
czego ludzie nie chcą mieszkać 
w zarządzanej przez taką wybit-
ną władzę burmistrzowską gmi-
nie? - zachęcamy do refleksji nad 
tym zagadnieniem.  Spadek licz-
by ludności w gminie Nowogard 

jest zjawiskiem już wieloletnim – 
obrazujemy go dodatkowo na za-
łączonym grafie. Jak już zauwa-
żyliśmy problem demograficzny 
Nowogardu nie polega na małym 
czy tym bardziej ujemnym przy-
roście naturalnym. Systematycz-
ny spadek liczby ludności wyni-
ka z ucieczki migracyjnej, której 
konsekwencją jest wyjazd na sta-
łe z terenu gminy… Oczywiście 
liczby zawarte w grafie nie po-
kazują pełnego rozmiaru migra-

cyjnego ruchu ludnościowego, 
związanego nie tylko z poszuki-
waniem pracy, ale i lepszych per-
spektyw życiowych i warunków 
dla rodziny i dzieci (np. w zakre-
sie oferty edukacyjnej czy kultu-
ralnej). Nie ma w tych danych np. 
liczby osób, które aczkolwiek nie 
wymeldowały się z naszej gmi-
ny, to faktycznie tutaj nie miesz-
kają i już być może nigdy nie za-
mieszkają, np. takich, które cza-
sowo pracują za granicą (niekie-

dy to czasowo oznacza wiele lat), 
a pozostają zameldowane w No-
wogardzie. Nie ma też tych, któ-
re dojeżdżają relatywnie dale-
ko do pracy, a Nowogard widzą 
rano o 6 i wieczorem o 18/19. 
Władza nasza nowogardzka ta-
kich statystyk nie prowadzi, ona, 
bowiem zajmuje się ważniejszy-
mi sprawami, czyli np. skrupu-
latnym dokumentowaniem osią-
gnięć burmistrza. 

sm
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Razem w ciągu  6 i pół roku 
ubyło 722 osoby

Sygnał czytelnika

Plac zabaw  
przy Żeromskiego
Jak się okazuje, urządzenia montowane na placach zabaw 
nie zawsze wytrzymują nadmiar sił i energii, które podczas 
zabawy mają dzieci. Gorzej jest wtedy, kiedy zepsute już ele-
menty z placu zabaw nie zostają usunięte.

Tak właśnie jest na placu za-
baw przy ulicy Żeromskiego, 
gdzie sprężyna od bujanego ko-
nika pękła, a konik leży obok na 
ziemi. Na niebezpiecznie wystają-
cą sprężynę zwrócił uwagę jeden 
z mieszkańców tej ulicy, który 
uczęszcza na plac zabaw z dziec-
kiem. - Ten konik leży już tak od 
jakiegoś czasu. Rozumiemy, że nie 
wszystko jest trwałe i może w każ-
dej chwili się zepsuć. Jednak w ta-
kiej sytuacji, to ta zabawka powin-
na być stąd zabrana, bo wystająca 
sprężyna jest bardzo niebezpieczna 
dla bawiących się dzieci – mówi 
mężczyzna.

Miejmy nadzieję, że osoby, któ-
re są odpowiedzialne za stan urzą-
dzeń na placu zabaw przy ul. Że-

romskiego, zajmą się naprawą, 
bądź wymianą na nową, zepsutej 
zabawki. 

DŚ

Sprężyna, która może stwarzać zagro-
żenie dla bawiących się dzieci

Lotem bliżej 

Kolejne rekordy lotniska  
W I półroczu 2017 roku, Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłużył 263 965 pasażerów, co 
stanowi wzrost, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,3 %.

Również czerwiec okazał się 
najlepszym miesiącem w hi-
storii lotniska. Przez 30 dni 
czerwca obsłużonych zostało 
54 732 pasażerów poprawia-
jąc wynik z czerwca 2016 roku 
o 20,60 %.

Na tak dobre wyniki, złożyło 
się kilka czynników – powie-
dział Krzysztof Domagalski, 
rzecznik prasowy Portu Lotni-

czego Szczecin-Goleniów im. 
NSZZ Solidarność. 

To między innymi:
rekordy popularności bije 

połączenie do Warszawy, gdzie 
dzięki coraz większej różno-
rodności połączeń oferowa-
nych przez PLL LOT, liczba pa-
sażerów tranzytowych zwięk-
szyła się o ponad 100 %

codzienne połączenie do 
Warszawy oferuje RYANAIR

linia lotnicza WIZZ AIR, do-
strzegając rosnący potencjał na 
trasach do Bergen, Stavanger 
oraz Oslo Torp, do ich obsługi 
przeznaczyła 230 miejscowego 
Airbusa A-321

Szczecin, jak i całe Woje-
wództwo Zachodniopomor-
skie coraz częściej stają się 
miejscem krótkich, 3-4 dnio-
wych wypadów turystycznych, 
co przekłada się na fakt, iż li-
nie lotnicze Norwegian notu-

ją poziom wypełnienia miejsc 
znacznie przekraczający 90 %, 
z czego połowę pasażerów sta-
nowią turyści z Norwegii

Dodatkowo, dużym zain-
teresowaniem cieszą się za-
graniczne czartery turystycz-
ne. Mieszkańcy naszego regio-
nu chętnie korzystają z wypo-
czynku na Krecie, Korfu, w Al-
banii, Chorwacji, Bośni i Her-
cegowinie czy w Czarnogórze 
– dodał Krzysztof Domagalski.  
Jak wielu mieszkańców na-
szej gminy już wie, nad Nowo-
gardem na niskiej wysokości 
(około 1000 m), możemy czę-
sto zauważyć podchodzący do 
lądowania samolot linii WIZZ 
AIR. Bywa także, że widzimy 
go jeszcze niżej, gdy wchodzi 
na kurs do Skandynawii nad 
naszym miastem tuż po starcie 
z goleniowskiego lotniska. 

Inf. własna
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Telewizyjne interwencje w Nowogardzie

O zalaniach i drodze, której nie ma
W ubiegłym tygodniu ukazały się w telewizjach ogólnopolskich aż dwie relacje z interwencji reporterskich przeprowadzonych w naszej Gminie. W prze-
ciągu dwóch dni był u nas zarówno TVN, jak i TVP.

TVN na Pileckiego 
TVN nadał program ukazują-

cy skutki zalania posesji na ulicy 
Pileckiego. Występujący w pro-
gramie mieszkańcy, zalanego w 
ostatnim czasie dwukrotnie bu-
dynku, ujawnili między inny-
mi straty, jakie ponieśli w wyni-
ku zalania piwnic użytkowych i 
obiektów gospodarczych znajdu-
jących się na terenie nierucho-
mości.   Skarżyli się, że nie otrzy-
mali w trakcie wielogodzinnego 
zmagania się z żywiołem żadne-
go wsparcia ze strony Gminy. Po-
mocy udzielili im jedynie straża-
cy.  

TVP Szczecin w Czermnicy
Drugą audycję wyemitowała 

TVP. Ekipa telewizji TVP Szcze-
cin przybyła z interwencją na 
prośbę mieszkańców Czermni-
cy, którzy nie mogą się doczekać 

budowy dawno obiecanej dro-
gi wewnątrz wsi. Radni w tego-
rocznym budżecie, jak przypo-
mniał przez kamerami radny Ka-
nia,  zabezpieczyli wnioskowa-
na przez burmistrza  kwotę po-
trzebną do wykonania inwesty-
cji, ale burmistrz do tej pory nie 
rozpoczął żadnych czynności re-
alizacyjnych.  Realizatorzy pro-
gramu pokazali przedmiotową 
drogę, która w zasadzie drogą nie 
jest, ale polnym traktem pełnym 
dziur, w trakcie opadów niekiedy 
zupełnie nieprzejezdnym dla sa-
mochodów osobowych.  Miesz-
kańcy, których posesje znajdują 
się przy feralnej drodze, wystę-
pując przed kamerą ukazali ska-
lę niedogodności związanych z 
brakiem dojazdu czy nawet nie-
kiedy dojścia do swoich zagród. 
Tym razem w sprawie wypowie-

dział się też przedstawiciel Gmi-
ny, kierownik działu w UM zaj-
mujący się inwestycjami. Stwier-
dził on, że inwestycja nie jest re-
alizowana, ponieważ kwota prze-
widziana w budżecie (180 tys.) 
jest mniejsza od tej którą prze-
widuje kosztorys (220 tys.). Kie-
rownik nie dodał już, że to do 
burmistrza i wyłącznie do nie-
go należy przedłożenie Radzie 
odpowiedniej uchwały zwięk-
szającej tę pozycję wydatkową.  
Przedłożenie uchwały należy do 
wyłącznej kompetencji burmi-
strza tak, jak do wyłącznej kom-
petencji Rady należy jej przyjęcie 
bądź odrzucenie. Ponadto zwy-
kle w trakcie przetargów na wy-
konawstwo takich robót udaje 
się uzyskać kwoty istotnie niższe 
od kosztorysowych. Na co cze-
ka więc burmistrz?  Jak stwier-
dza w konkluzji redaktor TVP 
Przemysław Plecan, ani radni, 
ani mieszkańcy odpowiedniej 
uchwały przedłożonej przez bur-
mistrza nie mogą się dotychczas  
doczekać, więc pewnie burmistrz 
czeka aż sprawa umrze „śmier-
cią naturalna”, ponieważ skoń-
czy się rok budżetowy i pienią-
dze już przeznaczone w budżecie  
na drogę formalnie „przepadną”. 
A ponieważ faktycznie nie prze-
padną to będzie można za nie re-
alizować różne fanaberie np. w 
postaci ścieżynki wokół jeziora 
dla tych, co sobie chcą pohasać 
rowerem po lesie.       

Podsumowanie
Pro-urzędowe nowogardzkie 

przekaźniki, czyli urzędowy biu-
letyn gminny wspierany przez 
nieurzędowy portal i nieurzędo-
wą gazetę tworzą zorganizowa-
ny front walki z jedynym realnie 

niezależnym od władzy nowo-
gardzkim medium, czyli Dzien-
nikiem Nowogardzkim. Czo-
łowym hasłem tej krucjaty jest 
rzekome czepianie się przez DN 
burmistrza Czapli, który to prze-
cież doskonały jest, ale nawet jak 
niedoskonały w jakimś nieistot-
nym detalu to wszak ludzkie to 
jest. Na dodatek-co już jest kpi-
ną z inteligencji odbiorcy- two-
rzący te służalcze wobec władzy 
media nazywają siebie dzienni-
karzami, reporterami itp. Jeden 
to nawet, jako oficjalne stanowi-
sko w UM ma wpisane- Redak-
tor. To tak jakby UM nazwać Re-
dakcją.  Inny zaś także „redak-
tor”, maturzysta z zawodu, po-
czuł nawet edukacyjne powoła-

nie i chce nauczać „dziennikar-
stwa niezależnego politycznie”.   
Ale to na tyle treści rodem  z ka-
baretu, a teraz wracając do spraw 
poważnych: obie przywołane w 
tekście audycje telewizyjne zre-
alizowane przez profesjonalistów 
pokazują, na czym polega dzien-
nikarska misja- na ocenianiu po-
czynań władzy, która nie wyko-
nuje bądź źle wykonuje obowiąz-
ki, jakie nakładają na nią usta-
wy, i za wykonanie których bie-
rze publiczną kasę. I taką misję 
realizuje także już 25 lat DN i re-
alizować będzie i żadne kwilenie 
miejscowej kliki pilnującej jedy-
nie swego koryta  w niczym tej 
determinacji nie zmieni.    

sm      

Mieszkana pani Marta

Zalane podwórko na Pileckiego

Czermnica mieszkańcy wsi w trakcie nagrywania programu

Po opadach ta droga staje się nieprzejezdna

Radny  Michał Krata przypomniał, że burmistrz nie realizuje budżetu także w punk-
cie dotyczącym drogi w Czermnicy

Pani Iwona Fedak opowiada o trudnościach, jakich doświadczają mieszkańcy z po-
wodu braku drogi



Nr 54 (2583)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem  

poszukujemy pracowników na stanowisko :

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
Miejsce wykonywanej pracy : Nowogard 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenia min. średniego
- znajomości obsługi urządzeń biurowych 
- obsługa komputera (pakiet MS Office)
- komunikatywności
- zdolności organizacyjnych pracy własnej 
- wysokiej kultury osobistej
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- mile widziana znajomość podstaw kosztorysowania oraz 
   programów branżowych Autocad oraz NORMA
OFERUJEMY :
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników na stanowisko :
PRACOWNIK  

OGÓLNOBUDOWLANY 
(prace wykończeniowe, elewacje,  

prace dekarskie, elektryczne)
Miejsce wykonywanej pracy:  Zachodniopomorskie  

z możliwością pracy za granicą 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
OFERUJEMY :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 
- 2017.  W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy uczniów ze szkół w Długołęce i Orze-
chowie. Teraz czas na kolejnych prymusów, tym razem ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
W przyszłym numerze opublikujemy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie i Wierzbięcinie, a następnie rozpoczniemy prezentację uczniów z gimnazjów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie w roku szkolnym 2016/2017 brali aktywny 
udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym, kilkoro z nich osiągnęło bardzo dobre wyniki w 
nauce. 

Najlepsze uczennice w szkole 
osiągnęły średnią ocen 5.09 – są 
to Kinga Lewandowska i Magda-
lena Skowrońska z klasy V. Obie 
uczennice bardzo angażowały się 
w życie klasy i szkoły oraz wzię-
ły udział w wielu konkursach. 
Dziewczynki wykazały się w kon-
kursach sportowych zajmując I 
miejsce w Mistrzostwach Gmi-

ny w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt, I miejsce w Mi-
strzostwach Gminy w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt, II miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w Druży-
nowym Tenisie Stołowym Dziew-
cząt. Kinga Lewandowska  dodat-
kowo zajęła II miejsce w gmin-
nym konkursie plastycznym „No-
wogard w moich oczach”, III miej-
sce drużynowo w miejsko-gmin-

nym konkursie  „Parki Narodowe 
Polski”. Magdalena Skowrońska 
uzyskała natomiast wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym dla dzieci „ 25 lat PSP 
– Profesjonalni, Sprawni, Pomoc-
ni” oraz wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Plastyczno-Matema-
tycznym „Niezwykłe koła i okrę-
gi”. 

Bardzo dobrymi wynikami w 
nauce może poszczycić się uczeń 
klasy VI - Kacper Skowroński 
ze średnią ocen 5.0. Kacper bar-

dzo angażował się w życie klasy i 
szkoły, jest Przewodniczącym Sa-
morządu Uczniowskiego, prowa-
dził apele szkolne, wziął udział 
w wielu konkursach. Do najważ-
niejszych osiągnięć ucznia należą: 
I miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny w Siatkówce Chłopców, I miej-
sce w Mistrzostwach Powiatu w 
Siatkówce chłopców i II miejsce w 
Gminnym Konkursie Literackim 
„I ja mogę pomagać”. 

Uczennica klasy VI - Dagmara 
Molka osiągnęła średnią ocen 4,9. 
Dagmara brała aktywny udział 
w pracach Samorządu Uczniow-
skiego oraz aktywnie uczestniczy-
ła w życiu klasy i szkoły. Dagma-
ra Molka wraz z Kacprem Skow-
rońskim zajęli III miejsce w kon-
kursie pt. „Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości na weso-
ło” zorganizowanym przez Szko-
łę Podstawową w Osinie. 

W klasie IV najlepszą uczenni-
cą została Maja Bortnik ze śred-
nią ocen 4,81. Uczennica brała ak-
tywny udział w życiu klasy i szko-
ły, ponadto zajęła I miejsce w Mi-
strzostwach Gminy w Siatkówce 
Dziewcząt, zdobyła też III miej-
sce w konkursie „Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości na 
wesoło” zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Osinie.  

Kinga Lewandowska

Magdalena Skowrońska

Kacper Skowroński

Maja Bortnik

Dagmara Molka

Enea informuje 

Gdzie wyłączą
Enea Operator informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwa-
cyjno-modernizacyjnych urządzeń elektrycznych w dniu 21 lipca, w godzinach 9:20-11:40 
nastąpi przerwa w dostawie energii na obszarze: ul. Boh. Warszawy 7, 7a, 6a, bcd, 103, za-
kład produkcji okien i Biedronka. Enea przeprasza za utrudnienia. 

Opr. MS
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Będziemy zbierać podpisy! 

Czas ratować nowogardzkie 
drzewa…
Przed miesiącem dotarła do nas informacja, że Zachodniopomorski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ma zamiar wyciąć wszystkie drzewa znajdujące się w obrębie miasta Nowogard, 
wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 106 łączącej Stargard z Kamieniem Pomorskim. 

 Na terenie miasta do wycin-
ki oznaczono łącznie około 450 
drzew, znajdujących się przy uli-
cach Poniatowskiego, 700-lecia, 
Bohaterów Warszawy, Placu Wol-
ności, Warszawskiej i Kościuszki. 
Zamiar jest o tyle zaskakujący, że 
większość z tych drzew nie stano-
wi zagrożenia ani dla ruchu dro-
gowego, ani dla mieszkańców, a 
wręcz przeciwnie są one niewąt-
pliwie pożyteczne pod wieloma 
względami. Chronią np. przed za-
nieczyszczeniami i hałasem do-
biegającym z drogi wojewódz-
kiej. Zapewniają także niezbędny 
w gorące letnie dni cień, zaś w zi-
mie chronią budynki przed wia-
trem. Posiadają one również wa-
lory estetyczne, co sprzyja space-
rom wzdłuż alei. W okresie świąt 
Bożego Narodzenia drzewa przy 
Placu Wolności służą do moco-
wania świątecznego oświetlenia. 
Są ważnym i atrakcyjnym elemen-
tem nowogardzkiego krajobrazu 

miejskiego. 
ZZDR czeka na zgodę burmi-

strza
Ujawniona przed miesiącem 

sprawa zbulwersowała mieszkań-
ców Nowogardu, wielu z nich wy-
powiedziało się także w sondzie 
ulicznej przygotowanej przez DN 
bardzo negatywnie oceniając po-
mysł wycinki drzew. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że jednocze-
śnie kontynuowana jest procedu-
ra uzyskania formalnego pozwo-
lenia na wycinkę. Jak udało się 
ustalić, Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg wojewódzkich w ra-
mach tej procedury wystąpił do 
burmistrza Nowogardu z prośbą o 
zgodę na usunięcie drzew. I  jeśli 
ten ją wyrazi drzewa zostaną wy-
cięte.  Mimo, że sprawa jest zna-
na od miesiąca to burmistrz nie 
zajął dotychczas jednoznacznego 
stanowiska w tej sprawie a nawet 
z notki zamieszczonej na stronie 
miasta można wnioskować, że nie 

będzie protestował i zaakceptu-
je wniosek administratora drogi, 
czyli ZZDW. Wobec tego koniecz-
nym i racjonalnym rozwiązaniem 
jest obywatelki protest i zbiórka 
podpisów pod petycją sprzeciwia-
jącą się wycince drzew w obrębie 
miasta. Zachęcam, zatem wszyst-
kich mieszkańców miasta do skła-
dania podpisów pod przygotowa-
ną przez nas petycją. A społeczni-
ków, partie polityczne i stowarzy-
szenia do czynnego włączenia się 
w tę akcję. To czy drzewa będą ro-
sły zależy także od naszej aktyw-
ności w tym temacie. 

Paweł Słomski
Partnerstwo i Rozwój

W tym numerze załączamy listę 
do podpisywania protestu w akcji 
przeciwko wycięciu drzew. Prosi-
my o dostarczanie podpisanych 
list (nie musi byc kompletna ) do 
red DN Zdaniem ZZDW te wszystkie drzewa  zagrażają bezpieczeństwu w ruchu  i należy 

je wyciąć

Autostrada przez las 

Rozebrali nielegalny murek
Trwa budowa drogi rowerowej przez teren „Sarniego Lasu”, będącej częścią tzw. ścieżki wokół jeziora, której to aktualny pomysł realizacyjny z racjonalno-
ścią, (czyli rozumnym działaniem) ma tyle wspólnego, co osławione „ścieżki zdrowia” ze zdrowiem.

Burmistrz mimo braku dyspo-
zycji budżetowej kontynuuje pra-
ce nad budową, ścieżki rowero-
wej wokół jeziora. Nie tylko nie 
przestrzega przy tym prawa bu-
dżetowego, ale także prawa ogól-
nego- rozpoczęta budowa okaza-
ła się „samowolką” i postawiony 
murek oporowy trzeba było roze-
brać, gdy łamanie prawa budowla-
nego wyszło na jaw (ciekawe, kto 
za to zapłaci i co na to RIO?). Wie-
lokrotnie pisaliśmy o stałym mar-
notrawieniu publicznego grosza 
wynikającego zarówno z poru-
szonego wyżej braku przestrzega-

nia prawa, ale także z braku sto-
sowania jakiejkolwiek racjonalnej 
hierarchii potrzeb. I tak - w zakre-
sie ścieżek rowerowych- to wszy-
scy wykonują w pierwszej kolej-
ności takie trakty, które mają zna-
czenie komunikacyjne i stanowią 
o bezpieczeństwie (np. u nas była-
by to ścieżka do Karska czy Dłu-
gołęki oraz Jarchlina). I na takie 
ścieżki są też pieniądze zewnętrz-
ne np. Goleniów otrzymał w tym 
roku od Marszałka aż 7 milionów 
złotych!  na dwie takie inwestycje. 
W przypadku Nowogardu oczy-
wiście nie tylko projekt „autostra-

da w lesie”, ale i inne inwestycje są 
na ogół planowane i realizowa-
ne w całości za pieniądze z, wyjąt-
kowo biednej w relacji do innych 
gmin, kasy gminnej.  Do tego na-
leży jeszcze dodać zupełnie chy-
bione rozwiązania szczegółowe w 
urządzaniu tego „raju na ziemi”.  
Nie oznacza to, że ścieżki wokół 
jeziora nie należy nigdy wykony-
wać. Mogłaby ona być realizowa-
na, ale:

w odpowiedniej kolejności in-
westycyjnej,

nie za tak duże pieniądze(nie 
ma takiej konieczności ani z po-
trzeby funkcjonalnej ani realiza-
torskiej),

jako dofinasowana także z ze-
wnętrznych środków,

wykonana w zupełnie innej 
technologii ze względu na rodzaj 
otoczenia bezpośredniego,

 o innym, uzasadnionym racjo-
nalnie, przebiegu,

Ale na takie działanie to trze-
ba realizatora z zupełnie innej, nie 
komuszej bajki.

sm

Zdjęcia  432 i 430 z foto szefa
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Z okazji Dnia Imienin oraz niedawno obchodzonych  
90-tych Urodzin

Pani Henryce Gaszewskiej 
Składamy Najserdeczniejsze życzenia

 Wszelkiego Dobra, Zdrowia, Pogody Ducha
Pamiętamy Pani życzliwość, dobroć  

i pomoc z jaką zawsze chętnie Pani spieszyła- Sto Lat!
Karolina, Magda z braćmi i rodzicami   

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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Święto kultury w Nowogardzie - fotorelacja 

21. „Lato z Muzami” za nami 
Dobiegł końca 21. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”, którego główne wydarzenia miały miejsce w miniony weekend. Plener ma-
larski, warsztaty artystyczne dla młodzieży, gwiazdy kina i ciekawi goście - Nowogard na chwilę stał się stolicą kultury w naszym regionie. Orga-
nizatorzy szacują, że przez festiwal przewinęło się około 10 tysięcy osób, tak mieszkańców Nowogardu, jak i przybyłych gości. To już jednak hi-
storia, a kolejny Festiwal za rok. Tymczasem pozostają fotograficzne wspomnienia. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzeń ostatniego weekendu. 

Krzysztof Spór-dyrektor artystyczny 
Festiwalu, znawca kina i krytyk filmo-
wy pochodzący z Nowogardu

Aneta Drążewska - dyrektor NDK, 
główna organizatora Festiwalu

Piotr Dumała, światowej sławy reżyser filmów animowanych, odbiera  nagrodę 
Laur Cisowy z rąk burmistrza Nowogardu i dyrektor NDK. Wcześniej w holu Domu 
Kultury odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt

Festiwal był okazją do spotkań, na zdjęciu Marian Szpilkowski, architekt i działacz 
społeczny oraz Jan Bąk- lokalny przedsiębiorca, właściciel hurtowni budowlanej..

Goście w oczekiwaniu na uroczyste otwarcie Festiwalu, które miało miejsce w miniony piątek

Artystyści biorący udział w plenerze malarskim, towarzyszącym festiwalowi "Lato z Muzami"..

Młodzież biorąca udział w warsztatach ARTeria, na zakończenie pokazała swoje talenty na scenie plenerowej
Warsztaty i projekcje dla najmłodszych dzieci już zakończone zdjęcia NDK
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Rozmowa z Andrzejem Sewerynem

„Wciąż staram się dostarczać widzom materiału do fascynacji”
Jednym z gości tegorocznego „Lata z Muzami” 2017 był Andrzej Seweryn, wybitny aktor, znany z ról w filmach „Ziemia Obiecana” Andrzeja Wajdy czy 
„Prymas” w reżyserii Teresy Kotlarczyk. Przez wiele lat A. Seweryn grał też we Francji, był trzecim cudzoziemcem w historii teatru francuskiego, który 
został zaangażowany do Comedie-Francaise, czyli jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie. Grał w wielu filmowych produkcjach zagranicz-
nych z takimi aktorami jak Gerard Depardieu, Jane Seymour, Peter Ustinov czy Christopher Lee.

Piotr Słomski: W czasie fe-
stiwalu wystąpił pan ze spek-
taklem „Rozmowy z Szekspi-
rem”. Zdaje się, że widzowie 
spodziewali się konwencjo-
nalnego występu, a tu nastąpił 
żywy dialog z widownią. Moż-
na powiedzieć, że było to spo-
tkanie z widzami...

Andrzej Seweryn: Rzeczy-
wiście, to chyba dobre określe-
nie tego spektaklu, tzn., że było 
to spotkanie. To przedstawienie 
ma długą historię, nie było ono z 
początku przedstawieniem dia-
logu bezpośredniego, w ten spo-
sób ukształtowało się jakiś czas 
temu. Inspirował mnie brytyj-
ski aktor Ian McKellen, którego 
przedstawienie widziałem bo-
dajże w roku 1987 w Glasgow, jak 
i jego rodak John Gielgud, któ-
rego z kolei przedstawienie pole-
gało na tym, że siedział w fotelu i 
mówił monologi Szekspira. Myśl 
o tym przedstawieniu powsta-
wała przez lata w trakcie moje-
go pobytu we Francji. Wiedzia-
łem, że w kiedyś wrócę do Polski 
i będę chciał prezentować stan 
mojego aktorstwa, stan mojej 
sztuki i uznałem, że musi to być 
po prostu spektakl. Niemniej nie 
mogłem przygotować spektaklu 
kilkuosobowego, żeby potem za-
grać w Polsce. Tak więc z moim 
przyjacielem, Piotrem Kamiń-
skim, który jest tłumaczem tek-
stów Szekspira, postanowili-
śmy zrobić swego rodzaju - Best 
of. Wybrane teksty, w sposób 
zróżnicowany prezentują twór-
czość Szekspira. Chętnie przed-
stawiam również sonety szek-
spirowskie. Szekspir towarzyszy 

mi od wczesnych lat mojej pra-
cy, już od czasów studiów. Wła-
śnie podczas studiów profesor 
Wyrzykowski zorganizował coś, 
co się nazywa „Sceny marzeń”, 
każdy z nas na I roku mógł wy-
brać sobie jakąś scenę, przygoto-
wać ją i zagrać. Więc ja wybra-
łem „Być albo nie być”. To było 
moje prawdziwe marzenie, któ-
re jednak się nie spełniło, ponie-
waż nigdy nie zagrałem Hamle-
ta. Być może właśnie stąd pra-
gnienie, aby ten monolog zna-
lazł się w tym przedstawieniu. I 
potem oczywiście w teatrze jak 
również w telewizji grałem Hen-
ryka V, po wielu latach zagrałem 
również Ryszarda III, Koriolana. 
W każdym razie Szekspir był mi 
bliski. Jest to wielki nauczyciel, 
mistrz, który uczy nas w grun-
cie rzeczy wszystkiego - aktor-
stwa, życia społecznego; jest fan-
tastycznym poetą. Jest taki tekst, 
który wypowiada chór w Hen-
ryku V, brzmi on następująco: 
„Wyobraźcie sobie, że jest chwi-
la szmerów tajemnych, kiedy 
przypływ mroku wypełnił świa-
ta przepastne naczynie.” Szek-
spir jest po prostu uniwersalny 
w czasie i przestrzeni. 

Przejdźmy teraz do innego 
mistrza, Andrzeja Wajdy. Kie-
dyś powiedział pan, że A. Waj-
da nauczył pana walki o każdą 
sekundę istnienia w odgrywa-
nej scenie

To dla mnie bardzo ważne, że 
przypomina pan tę moją wypo-
wiedź, która z kolei kojarzy mi 
się też z pracą z brytyjskim reży-
serem teatralnym Peterem Bro-
okiem nad „Mahabharatą”, dla-

tego, że Peter w gruncie rze-
czy formułował podobne my-
śli. Mówił o tym, że teatr jest ży-
ciem, ale ściśniętym taką presją, 
w związku z czym, czas w teatrze 
jest czasem nie z życia. W trak-
cie spektaklu dawałem przykład 
trzech posłańców, którzy przy-
noszą wieści Ryszardowi III, 
pierwszy wchodzi i mówi, że 
wojska wyruszają z Francji, po-
tem wchodzi następny i mówi, 
że wojska wylądowały w Anglii, 
a trzeci, że są one już pod Lon-
dynem. To jest taki doskona-
ły przykład tego ściśnięcia cza-
su i przestrzeni w teatrze. Zresz-
tą mówiłem również, że jest to 
efekt filmowy. Więc tak, zarów-
no Wajda jak i Brook tego mnie 
uczyli. To się stało dzisiaj natu-
ralne, nawet kiedy w cudzysło-
wie nic się nie dzieje na scenie, 
bo powiedzmy, że zatrzymuję 
się i nic nie mówię, to i tak ma 
to zawsze jakieś znaczenie, po-

nieważ chodzi o to, żeby zawsze 
się coś działo. Ale żeby nie tra-
cić tej sekundy, to nie oznacza, 
że trzeba cały czas mówić i cho-
dzić. To raczej polega na tym, 
żeby cały czas myśl była obecna, 
żeby umożliwić fascynację wi-
dza, bo bez tego nie ma teatru, 
gdyż widz się po prostu zaczyna 
nudzić. A ja muszę mu dostar-
czać ciągle materiału do fascy-
nacji. Może się to dziać na róż-
ny sposób. Jest to kwestia dźwię-
ku, słowa, pozycji ciała, światła, 
itd. W każdym razie, to co po-
wiedział Wajda, było dla mnie 
bardzo ważne, zresztą o tym też 
rozmawiałem z Andrzejem Żu-
ławskim...

... nota bene warto przypo-
mnieć, że u Żuławskiego za-
grał pan w słynnym filmie „Na 
srebrnym globie”, którego pro-
dukcję zatrzymała cenzura 
PRL...

Tak, zagrałem tam rolę Mar-

ka. Zresztą odnowioną wersję 
tego filmu widziałem w zeszłym 
roku na festiwalu w Gdyni. I ta 
wersja została pochwalona przez 
Andrzeja Jaroszewicza, auto-
ra zdjęć, jak również Andrzeja 
Korzyńskiego, który napisał do 
tego filmu muzykę. To jest fan-
tastyczny film. Jakiej „zbrodni” 
dokonano wówczas przerywając 
zdjęcia i paląc lub zakopując de-
koracje i kostiumy.

Na szczęście jego taśmy prze-
trwały

Ale niestety nie całego filmu, 
trzeba było je sztukować, itp. 
I nie został od razu pokazany. 
Jego premiera odbyła się dopie-
ro kilkanaście lat po produkcji.

W roku 1980 rozpoczęła 
się pana wieloletnia praca we 
Francji, gdzie został pan ak-
torem Comedie-Francaise. W 
jednym z wywiadów powie-
dział pan, że praca we Fran-
cji jeszcze bardziej 

Piotr Słomski przeprowadza wywiad z Andrzejem Sewerynem 
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uświadomiła panu in-
tegralność w pracy aktora, to 
znaczy, że odgrywa rolę nie tyl-
ko słowo, ale również ciało i 
emocje

To prawda. Miałem za sobą 
dobrą szkołę polską, warszaw-
ską. Byłem dobrze przygotowa-
ny do zawodu. To było ponad 
30 lat pobytu we Francji i pra-
cy w językach angielskim i fran-
cuskim. Czasami mam ochotę 
powiedzieć, żeby zajęli się tym 
okresem mojego życia ci, któ-
rzy mają możliwość przeanali-
zować moją pracę. Człowiek nie 
wszystkiego jest w pełni świado-
my. Gdybym się tym zajął i po-
równał jakiś mój film z okre-
su lat 70-tych, to mógłbym kon-

kretnie wskazać, że to było tak, 
a to inaczej. Myślę po prostu, 
że ten pobyt otworzył mnie na 
świat, na inne poetyki teatralne, 
artystyczne, filmowe, otworzył 
mnie na innych ludzi. Poznawa-
łem więc języki, inne kultury. Je-
stem w stanie funkcjonować nie 
tylko w świecie polskim. Mogę 
podzielić się moim doświadcze-
niem z młodymi ludźmi w Pol-
sce. Ale mnie nikt nie chce dzi-
siaj w pedagogice w naszym kra-
ju. W pewnym sensie domagam 
się tego, ponieważ uważam, że 
warto skorzystać z mojej oso-
by. W związku z tym, regular-
nie co roku w sierpniu organizu-
ję warsztaty aktorskie w Radzie-
jowicach. Od siedmiu lat jestem 

też dyrektorem teatru, przekazu-
ję moją wiedzę wtedy, kiedy się 
da. Próbuję kształtować moich 
przyjaciół aktorów w taki spo-
sób, który uważam za słuszny. 
Więcej nic się nie da zrobić.

Nawiążmy jeszcze do postaci 
historycznych, w które się pan 
wcielał, jedną z nich był kard. 
Stefan Wyszyński, prymas Pol-
ski, więziony przez komuni-
stów. Jakim wyzwaniem było 
dla pana wcielenie się w jego 
rolę?

Przede wszystkim pamiętam 
poczucie ogromnej odpowie-
dzialności. Zarówno reżyser i 
scenarzysta, operator, wreszcie 
ja wiedzieliśmy, że jest to pierw-
szy fabularny obraz prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, który bę-
dzie pokazany Polakom. Jednak 
to poczucie odpowiedzialno-
ści nie oznaczało wcale poczu-
cia ostrożności, tylko powagi, 
ponieważ dotykaliśmy pewne-
go sacrum, a przy sacrum trze-
ba być uważnym, taktownym. 
Ten film jest prawdziwy. Nie ma 
w nim żadnych kłamstw. Ob-
raz prymasa został stworzony 
na podstawie scenariusza i pra-
cy z reżyserem jak i dokumen-
tów, zdjęć, które oglądałem, fil-
mów, które widziałem, przeczy-
tanych przeze mnie listów. Uwa-
żam ten film za bardzo pozytyw-
ny i ważny. 

W życiu twórczym, tak jak w 
innych dziedzinach, ważny jest 

dialog międzypokoleniowy, ale 
kiedyś powiedział pan takie 
zdanie: „Nie często widzę po-
trzebę kontaktu z mistrzem w 
młodym pokoleniu, wydaje mi 
się, że ta kwestia już dla nich 
nie istnieje.”

Tak, powtarzam to wielokrot-
nie. Ale ostatnio jednak przeży-
łem bardzo poruszającą chwi-
lę. Przyszło do mnie dwoje ak-
torów i powiedziało, że jestem 
dla nich mistrzem. Okazało się 
więc, że się myliłem, że rzeczy-
wistość jak zwykle jest bardziej 
skomplikowana niż może nam 
się wydawać.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również serdecznie dziękuję i po-

zdrawiam wszystkich czytelników
Rozmawiał: Piotr Słomski

Ona wystąpiła na inaugurację „Lata z Muzami” 

Justyna Sawicka – nowogardzka gwiazda muzyczna        

  Co u Pani nowego i jakie wra-
żenia z nowogardzkiego koncer-
tu? - pytamy Justynę Sawicką, 
która swoim występem w piątek 
zainaugurowała część artystycz-
ną „Lata z Muzami”.  

  Od czasu naszej ostatniej roz-
mowy sporo się zmieniło, poczy-
niłam bardzo duży krok ku ko-
mercyjnej, ogólnopolskiej karie-

rze, wiele się dzieje, oczywiście nie 
mogę powiedzieć nic więcej… 

Co do piątkowego koncertu, to 
dziękuję za zaproszenie pani Ane-
cie Drążewskiej, był to najtrud-
niejszy koncert w moim życiu, 
bo nie ma nic bardziej stresujące-
go niż koncert, czy występ „u sie-
bie” w rodzinnym mieście, wy-
stęp „dla swoich” - to największe 

wyzwanie z jakim przyszło mi się 
zmierzyć. Nawet występ w MBTM 
nie był dla mnie tak stresujący. To 
najbardziej wymagająca publicz-
ność, a ja również ze swojej stro-
ny chciałam pokazać się jak naj-
lepiej potrafię. Po komentarzach 
na Fb - stwierdzam, że było jed-
nak całkiem fajnie. Dałam z siebie 
wszystko, publiczność, co prawda 
rozkręciła się dopiero pod koniec 
mojego występu, ale było mi bar-
dzo miło. Dziękuję za gorące przy-
jęcie mojego nowego zespołu i do-
brą zabawę, za bisy również dzię-
kuję, nie ma nic przyjemniejszego 
niż usłyszeć wołanie publiczno-

ści „bis», to niesamowite uczucie. 
Dało mi to ogromnego kopa na 
dalszą muzyczną drogę. Dzięku-
ję za liczne przybycie!  Bałam się, 
(nawet mi się to śniło), że oprócz 
mojej najbliższej rodziny nie bę-
dzie nikogo, ale to tylko dowód na 
to, jak ogromnie się stresowałam.

W moim zespole grają zna-
ni szczecińscy muzycy, to czte-
rech  wykształconych muzyków - 
profesjonalistów.

Aleksander Jastrząb - pianista 
i wielbiciel instrumentów klawi-
szowych, od 2001 czynnie współ-
pracujący z wieloma szczeciński-
mi projektami i muzykami. Ro-

bert Jarząbski - gitarzysta, kom-
pozytor, który w swojej karie-
rze grał m.in. w Quintecie Marka 
Kazany,  Wojtek Górecki -Absol-
went Katedry Edukacji Artystycz-
nej oraz Szczecińskiej Akademii 
Sztuki na wydziale Edukacji Mu-
zycznej. Ceniony gitarzysta baso-
wy i pasjonat wokalistyki i technik 
wokalnych. Marcin Panasiuk -ma 
na swoim koncie udział w wielu 
muzycznych projektach, bardzo 
skromny... 

Pozdrawiam Wszystkich 
Justyna Sawicka.

Opr. red.

Na koncert nowogardzkiej wokalistki przybyły tłumy mieszkańców. Fot. Michał Kufta

Justyna Sawicka w trakcie koncertu na scenie plenerowej obok NDK. Fot. Michał 
Kufta
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XI Maraton MTB Amatorów O Srebrny Krzyż Joanitów

Nowogardzianin na podium
W niedzielę (16 lipca), w malowniczej miejscowości Łagów, odbył się XI Maraton MTB Amatorów O Srebrny Krzyż Joanitów. W zawodach wziął udział je-
den reprezentant Nowogardu – Janusz Pietruszewski. Nasz kolarz zdołał wywalczyć 3. miejsce. 

Organizatorami wyścigu MTB 
byli Wójt Gminy Łagów – Czesław 
Kalbarczyk, Lubuskie Stowarzysze-
nie Cyklistów Świebodzin, Nadle-
śnictwo Świebodzin oraz Edward 
Gralec. Trasa wyścigu przebiega-
ła przy najwyższych wzniesieniach 
Ziemi Lubuskiej. Na krótkich dy-
stansach występowały zatem duże 
różnice poziomów. Uczestnicy mieli 
do pokonania strome zjazdy i pod-
jazdy oraz nierówności i wyboje. Z 
racji, że wyścig rozgrywał się w Ła-

gowskim Parku Krajobrazowym, na 
jego trasie nie było bufetu i zawod-
nicy zmuszeni byli we własnym za-
kresie zaopatrzyć się w odpowiednią 
ilość płynów. Do rywalizacji przy-
stąpiło sporo kolarzy z całej Polski, 
a pośród nich nie zabrakło repre-
zentanta Nowogardu – Janusza Pie-
truszewskiego. Zawodnik LKK No-
wogard  rywalizował na dystansie 
Mini, który liczył 32 km. Janusz Pie-
truszewski zakończył swój wyścig z 
czasem 01:11:58, który uplasował go 

na 3. miejscu. - Jest to bardzo pięk-
na miejscowość. Nie spodziewałem 
się, że spotkam się z takimi krajobra-
zami  i tak przyjemną, choć wyma-
gającą trasą. Zwieńczeniem zmagań 

było wręczenie nagród, które odbyło 
się w pięknym miejscowym Amfite-
atrze. Tym bardziej cieszę się z tego, 
że wywalczyłem miejsce na podium 
– relacjonuje swój start Janusz Pie-

truszewski. Gratulujemy kolarzo-
wi z Nowogardu kolejnego meda-
lu oraz życzymy następnych równie 
udanych startów. 

KR

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Wielki sukces Nikoli Wielowskiej
Za nami pierwsze wyścigi kolarskie przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – najważniejszych zawodów dla młodych kolarzy z 
naszego kraju. Ogromny sukces odniosła nowogardzianka – Nikola Wielowska, która w wyścigu ze startu wspólnego wywalczyła brązowy medal. 

W dniach 12-13 lipca, w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyły się szo-
sowe wyścigi w ramach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Była to 
już 23. edycja tych prestiżowych za-
wodów. Przypomnijmy, że wszyscy 
młodzi polscy sportowcy od początku 
sezonu zbierają punkty, które umoż-
liwiają im start w OOM. W Nowym 
Dworze Mazowieckim startowali w 
kolarstwie szosowym najlepsi z naj-

lepszych pośród Juniorek Młodszych 
oraz Juniorów Młodszych. Oprócz Ni-
koli Wielowskiej wystartował również 
podopieczny Ryszarda Posackiego – 
Robert Krause. Pierwszego dnia zma-
gań odbyła się jazda indywidualna na 
czas. Juniorki Młodsze przystąpiły do 
„czasówki” na dystansie 9,6 km. Mi-
strzynią Polski 2017 roku została Julia 
Kowalska z klubu KTK Kalisz, która 
uzyskała czas 14:56,17. Wicemistrzy-

nią została Nikola Seremak z klubu 
LUKS JF Duet Goleniów, natomiast 
brąz wywalczyła Agata Świątkowska 
z UKS Copernicus-SMS Toruń. Re-
prezentantka Nowogardu, startują-
ca w barwach LUKS JF Duet Gole-
niów – Nikola Wielowska, uzyska-
ła czas 15:28,33 i wywalczyła 7. miej-
sce. W tym wyścigu wystartowały 43. 
najlepsze Juniorki Młodsze z całej Pol-
ski. Z kolei kolejnego dnia, rywaliza-

cja toczyły się już ze startu wspólnego, 
na dystansie 72,8 km. Na ten dystans 
składały się dwie rundy, a panie poza 
kilometrami, miały do pokonania 
jeszcze fatalne warunki atmosferycz-
ne. Tego dnia nad Nowym Dworem 
Mazowieckim przeszła ulewa. Zawo-
dy zostały storpedowane przez rzęsi-
sty deszcz i porywisty wiatr. Organi-
zatorzy długo zmagali się z tym, aby 
należycie przygotować trasę wyścigu, 
tak by Juniorki Młodsze bezpiecznie 
mogły ze sobą rywalizować. Wyścig w 
końcu doszedł do skutku i zakończył 
się ogromnym sukcesem Nikoli Wie-
lowskiej i co za tym idzie, całego no-
wogardzkiego kolarstwa. Nikola po 
pięknej walce przez cały wyścig utrzy-
mywała się w czołówce i przekroczyła 
linię mety z czasem 02:09:28. Wynik 
ten pozwolił nowogardziance cieszyć 
się z brązowego medalu XXIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mi-
strzynią Polski została Małgorzata Dą-
browska z LKS Atom Boxmet Dzier-
żoniów, która uzyskała czas 02:09:26. 
Małgorzata Dąbrowska wygrała zale-
dwie o długość koła z klubową kole-
żanką Nikoli Wielowskiej – Nikolą Se-
remak, która cieszyła się ze srebrnego 
medalu. W wyścigu ze startu wspól-

nego pośród Juniorów Młodszych wy-
startował także Robert Krause. Pod-
opieczny Ryszarda Posackiego przez 
cały sezon skrupulatnie zbierał punk-
ty, co zaowocowało startem w tak pre-
stiżowych zawodach. Nowogardzia-
nin co prawda nie odegrał głównej 
roli, ale występ ten na pewno zaowo-
cuje w przyszłości. Juniorzy Młodsi 
mieli do przejechania 108,2 km. Ro-
bert Krause pokonał ten dystans z cza-
sem 02:54:56 i został sklasyfikowany 
na 79. miejscu. Mistrzem Polski został 
Konrad Kołodziejski z TKK Pacific 
Nestle Fitness uzyskując czas 02:53:12, 
czyli jedynie niespełna o dwie minu-
ty lepszy od podopiecznego Ryszarda 
Posackiego. Wicemistrzem został Mi-
łosz Potasznik z UKS Kożminianka 
Kożminek, natomiast brąz wywalczył 
Michał Gałka z UKS Copernicus-SMS 
Toruń. Dodajmy, że pośród Juniorów 
Młodszych wyścig ukończyło 109 ko-
larzy. To jednak nie musi być koniec 
nowogardzkich medali podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Nie-
bawem kolarze spotkają się na torze, 
gdzie Nikola Wielowska wielokrotnie 
udowadniała, że jest bardzo mocna. 

KR

Po malowniczej trasie Ziemi Lubuskiej pojechało kilkudziesięciu kolarzy z całej Polski

Janusz Pietruszewski na trasie maratonu MTB w Łagowie

Nikola Wielowska - z prawej, wywalczyła brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Nr 54 (2583)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

REKLAMA

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam tanio działkę 

budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 
197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy stadionie. 
695 400 600

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, I 
piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docieplo-
ne + garaż. 669 716  872

•	Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników 
z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie na działalność gospo-
darczą 100 m2, w Nowo-
gardzie, tel. 696 463 833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. 
Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 607 545 623 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. Tel. 607 545 
623 

•	Sprzedam 2 ha ziemi, 
Błotno. Tel. 503 790 084 

•	Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 663 695 260 

•	Wynajmę lub kupię garaż 
na ul. 5 marca. 500 508 
904 

•	Kupię mieszkanie nad je-
ziorem 50-60m2 I piętro. 
508 211 575 

•	Sprzedam działkę budow-
laną 1202m2 w Kościusz-
kach. Cena 47 900 zł. 534 
028 453 

•	Sprzedam działkę 1320 
m2 na ul. Wiejskiej w No-
wogardzie. 697 346 173 

•	Karsk działki budowlane 
14 arowe sprzedam. 666 
730 305

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 47m2 I pię-
tro w Nowogardzie. 697 
980 702 

•	Do wynajęcia kawalerka 
na Leśnej, umeblowana. 
508 070 311

•	Działki budowlane uzbro-
jone, Kościuszki fajna lo-
kalizacja. 691 180 848 

•	Sprzedam działkę 29a, 8 
km od Nowogardu, media 
koło działki. 669 517 975 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Każdego mercedesa, każ-
dą toyotę kupię zdecydo-
wanie. 736 777 245

•	Opel Corsa D rok pro-
dukcji 2010, 1,2 benzyna, 
przebieg 64000, bogate 
wyposażenie sprowadzo-
ny z Niemiec. 604 774 854 

•	Stare samochody, motocy-
kle motorowery, rowery. 
Literaturę kupię. 600 182 
682 

•	Sprzedam na części Pas-
sat Volkswagen B4, 1.9 
Td, silnik uszkodzony. 
605 576 908 

ROLNICTWO
•	Koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	Koszenie łąk , mulczowa-
nie, belowania siana-sło-
mę, zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siew agregatem. 
508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowanie, 
presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

•	PROPOLIS LECZNICZY, 
miody leśne. Tel.503-58-
222

•	Sprzedam zboże pszeni-
ce, jęczmień. 91 39 18 307 

•	Sprzedam króliki. 792 883 
988

•	Sprzedam kury, kaczki i 
gęsi. 782 429 405 

•	Sprzedam ładowacz cy-
klop cena do uzgodnie-
nia. 784 602 925 

•	Sprzedam ciągnik Ursus 
330, dwie przyczepy 3,5 
tonowe nie wywrotki, jed-
ną przyczepę dwutonową 
wywrotkę. 606 576 417 

•	Sprzedam kombajn For-
shnit 514  Tel. 603 467  609 

•	Sprzedam zboże. 502 853 
573 

•	Sprzedam prosięta. 692 
222 840

•	Łąka Trzechel użyczę. 502 
853 573 

 USŁUGI
•	PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę remon-
towe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprzątanie, 
opieka higieniczna. 796 
061 284 

•	Remonty. 508 920 135 
•	USŁUGI TRANSPORTO-

WE. 600 182 682 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzo-
ne oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umowę 
o pracę oraz pomocnika. 
785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUD-

NI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE ME-
BLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. 
WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PRO-
SZE SKŁADAC  W SKLE-
PIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. ARMII 
KRAJOWEJ 49 NOWO-
GARD.

•	Firma Vectra S.A zatrud-
ni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warun-
ki finansowe. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E 
w systemie 2/1 DE-SE-NL. 
Tel. 502 509 384 

•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 211 

•	Restauracja Przystań za-
trudni kierowcę do roz-
wożenia posiłków. Tel 91 
39 20 221 

•	Zatrudnię pracownika- 
usługi remontowo wykoń-
czeniowe. 697 329 453 

•	Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E praca na miejscu. 
783 678 674 

•	Kobietę do sprzątania i do 
ogródka ( z praktyką). 91 
39 20 120, 00491727890131 

•	Fryzjerkę przyjmę, super 
warunki finansowe, peł-
ne ubezpieczenie, płatny 
urlop. Tel. 607 687 676

•	Zatrudnię kierownika na 
fermę drobiu. 502 562 378 

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
ława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęszczar-
ka – 400 kg. 790 285 382

•	Sprzedam drewno komin-
kowe olchę. 730 744 751 

•	Sprzedam tarcicę budow-
laną modrzew, różniej gru-
bości, sezonowana 8 lat. 
668 298 084 

•	Sprzedam łóżko piętrowe. 
880 201 888 

•	Sprzedam kanapotapczan 
w bardzo dobrym stanie. 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Sprzedam 
czarną

 porzeczkę
503 676 983 

Cena do uzgodnienia. 784 
188 148

•	Sprzedam sofe rozkłada-
ną Led nowoczesna ko-
lor jasno siwy boki czar-
ne. Z boków wysuwane 
dwie pufy do siedzenia, 
oparcie, 3 poduszki, pod-
świetlana w róznych kolo-
rach. Cena do uzgodnie-
nia. 507 198 447

•	Sprzedam łóżko rehabili-
tacyjne z pilotem. Tel. 697 
980 702 

•	Sprzedam kosiarkę trak-
tork ogrodowy. 507 045 404 

•	Sprzedam rower trzyko-
łowy. 607 726 615 

•	Sprzedam szafę prawie 
nowa, biała, trzydrzwio-
wa. Nie drogo. 665 541 960 
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REKLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

REKLAMA

7 goli i porażka Pomorzanina w pierwszym sparingu

Niemcy zagrali do końca
W sobotę (15 lipca), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina rozgrywali swój pierwszy mecz sparingowy. Rywalami byli goszczący w naszym 

mieście zawodnicy niemieckiego klubu Doberaner FC. Goście po zaciętym meczu wygrali w Nowogardzie 3:4. 

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 3:4 (0:1)
Gole: Kamil Lewandowski (62’), Przemysław Bartlewski (70’), Paweł Królik (75’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Michał Komenda, Paweł Królik, Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski, 
Maciej Grzejszczak, Michał Teodorczyk – Kacper Litwin, Przemysław Bartlewski; zmiany: Mateusz Toruński, Mariusz Dryjel. 

W pierwszym meczu sparingo-
wym Pomorzanina Nowogard za-
brakło w składzie Damiana Ko-
siora, o którym informowaliśmy, 
że powrócił do zespołu. Zamiast 
niego pozycję w obronie zajął Mi-
chał Komenda – który jest kolej-
nym wzmocnieniem Pomorza-

nina. Michał Komenda miał już 
wcześniej zasilić nowogardzki 
klub, jednak w minionym sezonie 
transfer ten nie doszedł do skut-
ku. Dziś już jest pewne, że piłkarz, 
o którym mowa występować bę-
dzie w barwach nowogardzkiego 
zespołu. Michał Komenda urodził 

się 9 kwietnia 1998 roku, ostat-
nio występował w Pionierze Żar-
nowo. Może z powodzeniem wy-
stępować na pozycji pomocnika, 
lub obrońcy, gdzie zagrał w sobot-
nim sparingu. Co prawda, swój 
debiut w Nowogardzie Michał 
Komenda niekoniecznie zapisze 
do udanych... To właśnie po fau-
lu tego piłkarza, w 26. minucie sę-
dzia wskazał na „wapno”, a zawod-
nik niemieckiego zespołu pewnie 
wykorzystał jedenastkę. Dobe-
raner objęło prowadzenie, a wy-
nikiem 0:1 zakończyła się pierw-
sza połowa. Pomorzanin równie 
źle rozpoczął drugą część spotka-
nia i ponownie antybohaterem był 
Michał Komenda. W 60. minucie 
po raz drugi obrońca Pomorzani-
na sfaulował rywala w polu kar-
nym i Niemcy wykonywali kolej-
ną jedenastkę. Zawodnik gości po 
raz drugi pokonał Kornela Pękalę 

i od tego momentu nowogardzia-
nie zabrali się do pracy. Najpierw 
w 62. minucie oskrzydlającą akcję 
przeprowadził Rafał Listkiewicz, 
który idealnie zacentrował do Ka-
mila Lewandowskiego. Napastnik 
Pomorzanina precyzyjnym strza-
łem głową zdobył bramkę kontak-
tową. W 70. minucie było już 2:2. 
Tym razem Przemysław Bartlew-
ski wykorzystał dośrodkowanie 
Macieja Dobrowolskiego i skie-
rował futbolówkę do bramki go-
ści. Pomorzanin nie zwalniał i po 
kilku minutach strzelił kolejnego 
gola. Po składnej akcji całego ze-
społu w dogodnej sytuacji znalazł 
się Paweł Królik, który wypro-
wadził swój zespół na prowadze-
nie. Niestety trener Zbigniew Gu-
mienny z różnych przyczyn miał 
do dyspozycji zdecydowanie krót-
szą ławkę rezerwowych, aniże-
li jego niemiecki odpowiednik. Z 

nowogardzian uszło powietrze, a 
piłkarze z Bad Doberan grali do 
końca. W 80. minucie po szybkiej 
kontrze Niemcy wyrównali na 3:3, 
z kolei w 87. minucie po ładnym 
prostopadłym podaniu, napast-
nik przyjezdnych znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z Kornelem Pę-
kalą i ustalił wynik meczu na 3:4. 
Obiecujący jest przede wszyst-
kim fakt, że podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego nie spuścili głów 
i odwrócili losy tego spotkania, 
strzelając 3 gole w niespełna kwa-
drans. Remis mógłby być sprawie-
dliwym wynikiem, ale nie zawsze 
piłka nożna bywa sprawiedliwa. 
Teraz przed Pomorzaninem ko-
lejny mecz sparingowy. Spotkanie 
odbędzie się w najbliższy piątek, 
a rywalami będą zawodnicy Orła 
Trzcińsko-Zdrój. Więcej na temat 
tego spotkania w najbliższym wy-
daniu DN. 

KR

Mchał Komenda po raz pierwszy zagrał w barwach Pomorzanina

Piłkarze z Niemiec przebywali w Nowogardzie od środy, a swój obóz zakończyli wygranym meczem z Pomorzaninem
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Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie 

informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku 

siedziba Spółki została przeniesiona 
na ul. 3 Maja 14/2,  72-200 Nowogard 

(budynek Banku Spółdzielczego). 
kasa, Biuro Obsługi Odbiorców oraz 

Zarząd Spółki znajduje się pod wskazanym powyżej adresem. 
konta bankowe Spółki pozostają bez zmian. 

                   Telefon kontaktowy                           91 39 20 711. 
Za utrudnienia 
przepraszamy! 

Wieś w żałobie po tragedii we Włoszech 

Utonął  
kierowca  
z Dąbrowy
Najbogatsze samorządy – najnowszy ranking 
krajowy - Nowogard daleko 

Jaki Pan taki kram
Durska 

mistrzynią 
światas. 11

s. 4
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W skrócie

Znaleziono okulary!
W czwartek, 20.07.2017r, na 

ulicy Bohaterów Warszawy, w 
pobliżu sklepu Biedronka, zna-
leziono widoczne na zdjęciu 
okulary. Właściciela prosimy o 
odbiór okularów w redakcji DN, 
przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy 7a.

Teraz wszystko w jednym miejscu 

PUWiS w nowej siedzibie
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych (PUWiS) przeniosło swoją siedzibę. Teraz 
nowogardzka spółka wodna urzęduje nad Bankiem Spółdzielczym przy ul. 3 Maja 14, co 
znacznie ułatwi klientom korzystanie z usług firmy. 

Spółka zajęła dwa piętra bu-
dynku, które kupiła od banku, 
już kilka miesięcy temu. Zgod-
nie z umową PUWiS ma tak-
że prawo pierwokupu parteru, 
na wypadek, gdyby kiedyś bank 
zdecydował się przenieść w inne 
miejsce i sprzedać również tę 
część nieruchomości. 

Dzięki przeprowadzce spółka 
w jednym miejscu skupiła po-
rozrzucane do tej pory po mie-
ście wydziały, włącznie z siedzi-
bą zarządu, która znajdowała się 
przez lata w budynku należącym 

do gminy - przy ul. 700-lecia 14, 
nad ZBK.   

- Skupienie w jednej lokali-
zacji wszystkich wydziałów na-
szej spółki usprawniło bezpośred-
nie kontakty z klientami. Teraz 
wszystkie sprawy klienci mogą 
załatwić, bez konieczności prze-

mieszczania się po mieście, w jed-
nym miejscu - mówi Ryszard So-
bieralski, prezes zarządu PUWiS 
sp. z o.o. 

Na pierwszym piętrze budyn-
ku ulokowano m.in. biuro ob-
sługi klienta, kasę i te wydzia-
ły, do których bezpośrednio tra-

fiają klienci. Na drugiej, najwyż-
szej kondygnacji znajdują się: 
wydział inwestycyjno-finanso-
wy, administracja i biura zarzą-
du PUWiS. Oba piętra przeszły 
prawdziwą metamorfozę i zy-
skały nową aranżację, co nie-
wątpliwie podniosło nie tylko 
estetyczną wartość pięknej, po-
niemieckiej kamienicy przy ul. 
3 Maja 14, ale także jej rynko-
wą cenę. Wszystkie pomieszcze-
nia włącznie z klatką schodową 
i korytarzami zostały gruntow-
nie odremontowane przy uży-
ciu wysokiej jakości materiałów. 
Wnętrza są nowoczesne i prze-
stronne, utrzymane w ciepłych 
kolorach. Część z nich jest tak-
że klimatyzowana. 

Poza nową siedzibą spółki po-
zostało tylko laboratorium, któ-
re znajduje się przy ul. Boh. War-
szawy 34 (nad Agromą). Niewy-
kluczone jednak, że i tu nastąpi 
zmiana lokalizacji. Spółka ma na 
to pewne plany, ale na razie jed-
nak za wcześnie by o tym pisać.  

Marcin Simiński

Od 1 lipca siedziba PUWiS znajduje się nad Bankiem Spółdzielczym przy  
ul. 3 Maja 14.

Zanim spółka przeprowadziła się do nowej siedziby, gruntownie odremntowała 
dwie kondygnacje poniemieckiej kamienicy, włącznie z klatką schodową, która 
zyskała nowoczesne oblicze.

W ostatnim czasie na ulicach Nowogardu pojawiły się nowe tablice in-
formacyjne. Stoją one na ulicy Bohaterów Warszawy, Kościuszki i 700-le-
cia. Umieszczone są na nich informacje, gdzie znajdują się najważniej-
sze miejsca, obiekty turystyczne i instytucje publiczne w Nowogardzie. 
Schludnie i przejrzyście wykonane tablice ułatwią zarówno mieszkań-
com, jak i odwiedzającym nasze miasto, dotarcie do wybranych przez 
siebie miejsc. Wykonawcą tablic była firma DORADO z Nowogardu. DŚ

Rozpoczęły się prace remontowo-budowlane na budynku Cechu Rze-
miosł w Nowogardzie, przy ul. 3 Maja. Nieruchomość zostanie docieplo-
na i zyska nową elewację, przez co przestanie straszyć. Cech prowadzi 
inwestycję praktycznie dzięki zaangażowaniu materialnemu zrzeszo-
nych w organizacji przedsiębiorców, poza 10 tys. zł, które otrzymał od 
gminy, w ramach dość ciekawego konkursu. Za te pieniądze Cech ma 
przeszkolić kilku pracowników z tematu termomodernizacji budynków, 
właśnie w trakcie rozpoczętej na swoim budynku inwestycji. Taki kon-
kurs w gminie wymyślono, by wesprzeć Cech. MS

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowo-
gardzie rozpoczął działalność w grudniu 2016 r. Jest to grupa osób, które 
spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Moderatorem nowogardz-
kiego DKK jest emerytowany bibliotekarz Kazimiera Fecak. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Biblioteki Publicznej przy Placu 
Wolności 8. Na spotkania przychodzi ok. 15 osób. Każdy uczestnik Klu-
bu otrzymuje egzemplarz książki wybranej do przeczytania i omówie-
nia. Po dyskusji książki wracają do organizatora, po czym następuje ich 
wymiana z innymi Klubami. Zapraszamy tych, którzy lubią czytać a tak-
że rozmawiać o przeczytanej książce. Inf. własna

Nadspodziewany odzew!

Mieszkańcy przeciw  
wycince drzew 

We wtorkowym wydaniu DN 
opublikowałem stanowisko no-
wogardzkiego Stowarzysze-
nia Partnerstwo i Rozwój, pro-
klamujące akcję sprzeciwu wo-
bec planowanej wycinki drzew.   
Przypomnę: na terenie miasta 
do wycinki oznaczono łącznie 
około 450 drzew, znajdujących 
się przy ulicach Poniatowskiego, 

700-lecia, Bohaterów Warszawy, 
Placu Wolności, Warszawskiej i 
Kościuszki. Jako organizatorzy 
akcji sprzeciwu udostępniłem 
także listy do składania podpi-
sów pod protestem wobec za-
miaru pozbawienia drzew głów-
nego traktu miasta. Już następ-
nego dnia spłynęły pierwsze li-
sty z podpisami. Odzew jest  

więc nadspodziewany.  Zachę-
cam do podpisywania protestu 
i dostarczania list do redakcji 
DN. To, czy drzewa będą rosły 
nadal zależy także od naszej ak-
tywności w tym temacie. („czy-
ste” listy można też pobrać w se-
kretariacie DN)

Paweł Słomski
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReklAMA

ReklAMA

ReklAMA

ReklAMA

Wieś w żałobie po tragedii we Włoszech 

Utonął 50-letni kierowca z Dąbrowy
50-letni mieszkaniec Dąbrowy Nowogardzkiej zginął tragicznie we Włoszech, podczas kąpieli w morzu. Mężczyzna był zawodowym kierowcą.  Do tego 
tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 15 lipca.

Okoliczności zdarzenia nie 
są na razie do końca znane. Jak 
podaje portal „polacywewlo-
szech.com” do wypadku doszło 
około godziny 13,   pomiędzy 
miejscowością  Petacciato Ma-
rina i Montenero di Bisaccia 
(Campobasso, region Molise). 
Pochodzący z Dąbrowy Now.  
Ireneusz L. zaparkował cięża-
rówkę w pobliżu niestrzeżonej 
plaży, by zażyć szybkiej kąpie-
li w morzu.  Towarzyszył mu 
jeszcze drugi kierowca. Chwi-
lę po wejściu do wody mężczy-
zna miał źle się poczuć. Kolega 
zdołał go wyciągnąć na brzeg i 
rozpoczął reanimację. Po kilku 
minutach na miejsce przybyły 
służby ratunkowe, które prze-
jęły akcję. Niestety mężczyzny 
nie udało się uratować.

Według naszych informacji, 

na razie nieoficjalnych, zda-
rzenie mogło mieć jednak inny 
przebieg.  Tego dnia morze 
było bardzo wzburzone i męż-
czyźni mieli obaj zacząć się to-
pić. Jednego z nich udało się 
uratować, wyciągając nieprzy-
tomnego na brzeg. Gdy męż-
czyzna się  ocknął powiadomił 
służby medyczne, że kąpał się 
z nim jeszcze jego kolega. Do-
piero wtedy rzucono się na po-
moc drugiemu mężczyźnie. 
Niestety, mimo, że dość szybko 
udało się go odnaleźć, było już 
za późno na ratunek. 

- Znałem Irka od dziecka. 
Mogę powiedzieć, że wychowy-
waliśmy się na jednym podwór-
ku. To był zawsze uśmiechnię-
ty i chętny do pomocy człowiek. 
Wszyscy jesteśmy wstrząśnię-
ci wiadomością o jego nagłym 

odejściu. Dąbrowa jest w żałobie. 
Bardzo współczujemy rodzinie 
Irka - mówi łamiącym się gło-
sem Zbigniew Florkowski, soł-
tys Dąbrowy, wieloletni przyja-
ciel zmarłego i jego rodziny. 

Na razie nie wiadomo, czy 
wyjaśnieniem okoliczności 
śmierci mężczyzny zajmie się 
polska prokuratura. 

- Jeśli do zdarzenia doszło 
za granicami naszego kraju, w 

pierwszej kolejności wyjaśnia-
ją to miejscowe służby. Na tę 
chwilę nie mam informacji, aby 
nasza prokuratura zajmowała 
się tą sprawą - mówi Joanna Bi-
ranowska-Sochalska, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie. 

Data pochówku mężczyzny 
nie jest jeszcze znana. Trwa 
procedura sprowadzenia ciała 
tragicznie zmarłego do Polski. 
Jak potwierdził starosta gole-
niowski Tomasz Kulinicz, Sta-
rostwo Powiatowe w Golenio-
wie wydało już zgodę na trans-
port zwłok do naszego kraju. 

50-letni Ireneusz L. miał 
żonę i dwoje dorosłych już sy-
nów. Redakcja DN łączy się 
bólu z bliskimi zmarłego. 

MS

„Nie ma gdzie wyrzucić papierka”

Brak koszy na ulicach miasta
Spacerując głównymi ulicami miasta, można zauważyć problem braku koszy na śmieci. 
Przechodzeń zmuszony jest iść m.in. z tzw. „papierkiem” wiele metrów, aby móc go wyrzu-
cić. W niektórych miejscach Nowogardu koszy nie ma wcale. 

Na ten dość nietypowy pro-
blem zwrócił uwagę jeden z 
mieszkańców ulicy Bohaterów 
Warszawy, – Kiedy jestem w 
Gryficach i idę ulicą Wojska Pol-
skiego, przynajmniej co 50 me-
trów stoi kosz na śmieci. Nato-
miast, kiedy idę ulicami Nowo-
gardu, głównie ulicą Bohaterów 

Warszawy, jedynie przy przy-
stankach autobusowych mogę się 
pozbyć śmieci – komentuje męż-
czyzna. Ten problem jest nie tyl-
ko przy tej ulicy, ale bardzo mała 
ilość śmietników jest także przy 
głównych ulicach takich jak 
700-lecia, Armii Krajowej czy 
Warszawskiej. Przy tej ostatniej 
nie stoi ani jeden kosz na śmie-
ci, a przy innych ilość śmietni-
ków jest zdumiewająco mała. To 
samo jest na mniejszych ulicach 
Nowogardu. Brak odpowied-
niej ilości koszy w pewnym sen-
sie jest przyczyną i tak już du-

żego zaśmiecenia Nowogardu 
- Bądźmy szczerzy: zdarzają się 
osoby, które zwyczajnie nie chcą 
ze sobą nosić papierków i rzucają 
je na pobocze. Zdarza się to zwy-
kle dzieciom, które nie są zbyt 
cierpliwe i nie mają ochoty trzy-
mać śmieci i iść z nimi wiele me-
trów. Dorosłych w tej kwestii tak-
że nie brakuje – mówi pani Ala, 
mieszkanka Nowogardu – Gdy-
by śmietniki były ustawione czę-
ściej to i mniej śmieci byłoby na 
ulicach – dodaje.

W dzisiejszych czasach wie-
le mówi się o ekologii i dbaniu o Ul. Armii Krajowej, na której na całej długości znajdują sie 4 kosze, w tym trzy przy 

przystankach

środowisko ( w naszym mieście 
szczególnie, gdyż od lat organi-
zowany jest tutaj m.in. festiwal 
pn. „Ekofilm” przyp. red.). Po-
mimo to w naszym mieście, nie-
stety, jeszcze nie ukształtowały 
się odpowiednie wzorce. A prze-
cież taka niewielka rzecz, jaką 
jest zwiększenie ilości śmietni-
ków, z pewnością przyczyniła-
by się do poprawy wyglądu i wi-
zerunku naszego miasta. Dzie-

ci łatwiej uczyłyby się wyrzucać 
niepotrzebne rzeczy tam, gdzie 
potrzeba, a i dorośli z większą 
chęcią dbaliby o wygląd i este-
tykę miasta. Przecież dbania o 
środowisko można się nauczyć, 
potrzebna jest jednak pomoc i 
odpowiednia zachęta, zwłaszcza 
rządzących. Kosze na śmieci z 
pewnością ułatwiłyby tę kwestię 
mieszkańcom Nowogardu.

DŚ

Zmarły tragicznie kierowca był mieszkańcem Dąbrowy



Nr 55 (2584)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Co słychać w kołchozie

„Tajni” współpracownicy i zadania specjalne
W naszym cyklu, „ Co nowego w kołchozie” dzisiaj o kulisach nowogardzkiej imprezy z okazji Święta Policji.

Redakcyjna informacja z ob-
chodów powiatowych Święta 
Policji została zawarta w rela-
cji przygotowanej przez naszego 
dziennikarza obecnego na ofi-
cjalnej części obchodów odby-
wającej się w NDK i zamieszczo-
nej w tym wydaniu.  Zajmiemy 
się jednak dodatkowo pewnymi 
„smaczkami” tej imprezy, wpi-
sującymi się idealnie w tematy-
kę naszego cyklu: 

- Najpierw sprawa tajemni-
czych zasług p. Kazimierza Lem-
basa i p. Anety Drążewskiej.  
Obie te osoby, jako jedyne zo-
stały nagrodzone przez Komen-
danta Powiatowego upominka-
mi wraz ze specjalnym podzię-
kowaniem za „wsparcie udzie-

lane Policji”. Nie wymieniono 
przy tym rodzaju tego wspar-
cia. Rozciągnięcie tajemnicy nad 
tymi zasługami mogłoby suge-
rować, że mamy tu do czynienia 
z nagradzaniem jakichś tajnych 
współpracowników. Gdyby to 
była jednak prawda, to oficjalne 
ujawnianie nazwisk nagrodzo-
nych byłoby ich zupełnie nie-
profesjonalnym zdemaskowa-
niem.  Sądzimy więc, że mamy 
tu do czynienia raczej z innym 
rodzajem relacji między Policją 
a obywatelami Lembasem i oby-
watelką Drążewską. Otóż jeszcze 
w okresie, w którym służba na-
sza nazywała się Milicją istniały 
tzw. Ochotnicze Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej w skrócie ORMO. 

W skład ORMO wchodzili or-
mowcy, czyli obywatele ochot-
niczo wspierający Milicję w wy-
konywaniu jej odpowiedzial-
nych zadań. Zapewne wypra-
cowany wówczas model wspie-
rania stał się tym wzorem, we-
dług którego obywatel Lembas 
i obywatelka Drążewska „wspie-
rają szczególnie” dzisiejszą Poli-
cję. Innej płaszczyzny nagrodzo-
nego „wparcia”, bowiem trudno 
dostrzec a sama Policja żadnych 
szczegółów nie podała, mimo 
naszego dodatkowego zapyta-
nia.

- Logika pachnąca resenty-
mentem dawnych dobrych cza-
sów, ale także aktualnymi za-
leceniami kierownika kołcho-

zu dała o sobie znać także w in-
nym podziękowaniu.  Otóż ko-
mendant Policji podziękował 
nowogardzkim samorządow-
com za przeznaczenie, kilka ty-
godni temu, z budżetu Gmi-
ny Nowogard kwoty prawie 70 
tys. złotych na nowy samochód 
dla naszego komisariatu. Była 
to rzeczywiście ofiarna decyzja 
radnych nowogardzkich wobec 
znanej biedy lokalnego budże-
tu a także wobec faktu, że Po-
licja to jednostka rządowa i to 
z pieniędzy rządowych powin-
na się utrzymywać i otrzymy-
wać sprzęt.  Podziękowanie było 
więc jak najbardziej na miejscu 
tyle, że… skierowano je głównie 
do burmistrza, który nie dyspo-

nuje tylko wykonuje budżet.  Ża-
den z realnych darczyńców, czyli 
radnych gminnych nie mógł być 
w praktyce adresatem podzię-
kowań, ponieważ nikogo w tym 
nawet przewodniczącego Rady 
nie zaproszono na policyjną 
galę. W ten sposób zrealizowano 
zapewne jakieś „zadanie specjal-
ne” w ramach lokalnej „kołcho-
zowej” dyplomacji.  Część nie-
oficjalna święta w jednej z no-
wogardzkich restauracji, jak do-
noszą przechodnie huczną i dłu-
gą była, ale to już pominiemy, bo 
tak nakazuje nie kołchozowa, ale 
nasza Kindersztuba. 

Marek Słomski - Nie TW, 
ale JK, czyli jawny krytykant        

lISTA AWANSOWANYCH POlICJANTÓW
z kP NOWOGARD:
STARSZYM ASPIRANTeM POlICJI
asp.  LEYK  Piotr
asp.  PLESKACZ  Grzegorz
asp.  PROCHOWSKI  Tomasz
asp.  SZCZYRBA  Adam
asp.  WRZOSEK  Rafał
ASPIRANTeM POlICJI 
mł.asp.   RATAJCZAK  Michał
mł.asp.   ZIELEŚKIEWICZ  Tomasz
MŁODSZYM ASPIRANTeM POlICJI 
sierż.szt.   KIERZKOWSKI  Artur
sierż.szt.   POKORSKI  Tomasz
sierż.szt.   ZAWADZKI  Grzegorz
SIeRŻANTeM SZTABOWYM POlICJI 
st.sierż.  ZELMANOWSKI  Kamil
STARSZYM SIeRŻANTeM POlICJI 
sierż.  KLIMCZAK  Rafał
sierż.  KUKIEŁA   Patryk
sierż.  PIOTROWSKI  Mateusz
sierż.  ZAROŚLIŃSKI  Piotr
SIeRŻANTeM POlICJI 
st.post.  MOLKA  Kamil
STARSZYM  POSTeRUNkOWYM  POlICJI
post.       MIZERSKA   Justyna  

Powiatowe Obchody Święta Policji

Awanse i nagrody 
W dniu 19 lipca (środa), w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się Powiatowe Obcho-
dy Święta Policji, podczas których wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służ-
bowe. Na uroczystości obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczeci-
nie, insp. Piotr Ostrowski, Starosta goleniowski Tomasz Kulinicz, a także wójtowie i burmi-
strzowie gmin Powiatu Goleniowskiego. W obchodach brali udział także zaproszeni przed-
stawiciele innych służb mundurowych, prokuratury i instytucji publicznych.

Uroczystość rozpoczął Ko-
mendant Powiatowy Policji w 
Goleniowie, insp. Krzysztof Tar-
goński. Wyraził on uznanie za 
trud i wysiłek, które towarzyszą 
policjantom w codziennej służ-
bie, a także podziękował za do-
tychczasową pracę - „ Chciałem 
podziękować wszystkim za cięż-
ką pracę i za jej ogrom. Dziękuję 
Wam także, że mimo codzienne-
go trudu, nie tracicie uśmiechu, 
że wykazujecie się empatią, a 
gdzie można pomóc, pomagacie” 
- mówił Komendant KPP Gole-
niów, insp. K. Targoński. Podzię-

kował On także Radnym Nowo-
gardu za przekazane pieniądze 
w kwocie 67 500 zł, przeznaczo-
ne na zakup dwóch nowych ra-
diowozów. Niestety nikt z rad-
nych nie mógł osobiście usły-
szeć owych podziękowań. Orga-
nizatorzy obchodów nie zapro-
sili nikogo z obecnych członków 
Rady Miasta w Nowogardzie, do 
udziału w uroczystości, w tym 
także przewodniczącego Rady 
Piotra Słomskiego. Zaproszo-
no natomiast dyr. szpitala Ka-
zimierza Lembasa i dyr. Domu 
Kultury Anetę Drążewską, któ-

rym złożono specjalne podzię-
kowania za „wspieranie Policji”.  
Szczegółów dotyczących tego 
wsparcia jednak nie podano.    

Po podziękowaniach, Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkie-
go, insp. Piotr Ostrowski wraz z 
Komendantem KPP Goleniów, 
insp. Krzysztofem Targońskim, 
wręczyli nominacje na wyższe 
stopnie służbowe dla policjan-
tów KPP w Goleniowie i KP w 
Nowogardzie. Rozdano też na-
grody, m.in. otrzymała ją st. asp. 
Julita Filipczuk, „za bycie naj-
lepszym rzecznikiem prasowym 

Policji”. Podziękowania otrzy-
mała również podinsp. Małgo-
rzata Figura, Komendant Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie.

Po wręczeniu nominacji i po-
dziękowań, głos zabrał Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie insp. Piotr 
Ostrowski, który pogratulował 
wszystkim awansowanym, oraz 
podziękował za dotychczasową 
pracę i życzył dalszych sukce-
sów w pracy. 

Nie zabrakło również słów 
podziękowań za dobrą współ-
pracę skierowanych w stronę 
Policji od przedstawicieli samo-
rządów i zaproszonych gości, 
którzy składając gratulacje ży-
czyli dalszych sukcesów w pra-
cy wszystkim policjantom i pra-
cownikom goleniowskiej, jak 
i nowogardzkiej jednostki. Jak 
nas informowali Czytelnicy, do 
późnych godzin wieczornych, 
w jednej z lokalnych restauracji 
trwała, raczej nieoficjalna, część 
uroczystości.  

DŚ
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Najbogatsze samorządy – najnowszy ranking krajowy - Nowogard daleko 

Jaki Pan taki kram
Ukazał się najnowszy ranking porównujący dochody samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli wartość podstawowego wskaźnika realne-
go stanu gminnego gospodarstwa- Nowogard w tym zestawieniu na szarym końcu i w powiecie i województwie i w kraju. 

Tam gdzie dbają o rozwój go-
spodarczy tam mają wysokie do-
chody „per capita”, co się przekła-
da na wielkość nakładów na sa-
morządowe inwestycje, a w kon-
sekwencji na zakres i poziom ofe-
rowanych mieszkańcom gmin-
nych usług w obszarze oświaty, 
kultury, zdrowia, wypoczynku czy 
rożnych form opieki. Rankingi 
porównujące wszystkie samorzą-
dy w Polsce, w zakresie poziomu 
dochodów budżetu w przelicze-
niu na mieszkańca („per capita), 
prowadzone są przez miesięcz-
nik branżowy Wspólnota corocz-
nie od 2006 roku.  Na czele zespo-
łu przygotowującego zestawie-
nia stoją: Paweł Swianiewicz pro-
fesor nauk ekonomicznych, kie-
rownik Zakładu Rozwoju i Polity-
ki Lokalnej na Wydziale Geografii 
i  Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Julita 
Łukomska, która jest adiunktem 
w  tym samym zakładzie.  Oboje 
wymienieni przygotowali też me-
todologię rankingu.

Metodologia rankingu 
Zastosowana w tym roku (dane 

za 2016 rok) metoda obliczania 
wskaźnika użytego w  rankingu 
jest identyczna jak poprzednio. 
Pominięto wpływy z dotacji celo-
wych. Zwłaszcza w okresie inten-
sywnego korzystania z  funduszy 
unijnych dotacje takie mają chwi-
lowy, za to bardzo silny wpływ na 
dochody. Wysoka dotacja potra-
fi wywindować samorząd bardzo 
wysoko w rankingu. Jest to awans 
chwilowy (incydentalny) i niema-
jący związku z trwałym wzrostem 
zamożności. Uwzględnienie tyl-
ko dochodów własnych i  otrzy-
mywanych subwencji lepiej od-
daje hasło rankingu. Jak w  ubie-
głych latach dochody do budżetu 
zostały skorygowane na dwa spo-
soby. Po pierwsze, odjęto skład-
ki przekazywane przez samorzą-
dy w związku z subwencją równo-
ważącą (regionalną w  przypadku 
województw) – tak zwane janosi-
kowe. Po drugie, do faktycznie ze-
branych dochodów dodano skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i  zwol-
nień w podatkach lokalnych (cho-
dzi o to, by porównywać faktyczną 
zamożność, a  nie skutki autono-
micznych decyzji odnoszących się 
do polityki fiskalnej). Skorygowa-
ne w ten sposób dochody podzie-
lono przez liczbę ludności każdej 
jednostki samorządowej. 

Wyniki.
Na 575 miast uszeregowanych 

w kategorii „miasta inne” (czy-

li nie powiatowe) Nowogard za-
jął miejsce 468 z wynikiem kwo-
ty dochodów 2492,59 zł „per ca-
pita”.  Nie trzeba dodawać, że jest 
to i wynik i miejsce bardzo sła-
be, sytuujące naszą gminę w gro-
nie outsiderów zarówno krajo-
wych jak i wojewódzkich, a tak-
że powiatowych . Goleniów dla 
przykładu zajął w swojej kategorii, 
czyli miast powiatowych miejsce 
5 w kraju!  z wynikiem 3906,24 zł 
„per capita” . W tej kategorii kla-
syfikowanych było 267 miast. Nie-
stety bardzo spadła w klasyfika-
cji w stosunku do ubiegłego roku 
także gmina Osina, która w kate-
gorii gmin wiejskich zajęła 1352 
miejsce na 1559 gmin w tej ka-
tegorii klasyfikowanych. Jeszcze 
w ubiegłym roku Osina była na 
miejscu  650. Faktem jest jednak, 
że w przypadku gmin wiejskich 
nawet pomiędzy odległymi miej-
scami w rankingu istnieje tylko 
niewielka rozpiętość kwotowa do-
chodów np. poziom miejsc ubie-
głorocznych Osiny a tegorocz-
nych różni się kwotą około 200 zł.  

Porównanie –  rezultatów 
gospodarowania a efektów 

pajacowania.
-Niewielkie miasto nie powia-

towe Ożarów Mazowiecki po raz 
pierwszy w swojej historii zajął w 
rankingu szóste miejsce z docho-
dem 6207,81 zł per capita. Władze 
samorządowe mocno inwestują tu 
w poprawę jakości życia miesz-
kańców oraz pracują na miano 
przyjaznych inwestorom.  Sukces 

Ożarowa Mazowieckiego to w du-
żej mierze zasługa konsekwentnej 
realizacji strategii rozwoju gmi-
ny. W  zdobyciu wysokiej lokaty 
pomogły rosnące wpływy z  po-
datku od nieruchomości, co ma 
związek z  inwestorami, którzy 
wybierają Ożarów Mazowiecki, 
jako miejsce lokowania swojej 
działalności. Dynamicznie roz-
wija się budownictwo mieszka-
niowe i  systematycznie wzrasta 
liczba mieszkańców, co owocuje 
rosnącymi udziałami w podatku 
od osób fizycznych i  prawnych. 
Pisze burmistrz Ożarowa: „Świa-
domi potencjału społecznego i go-
spodarczego naszej gminy dążymy 
do tego, żeby wydatki na inwesty-
cje, co roku były większe. W 2016 
roku pozyskaliśmy prawie 20 mln 
zł dotacji z  Funduszu Spójności 
na rozbudowę kanalizacji sanitar-
nej i  wodociągowej, co pozwoliło 
na wybudowanie ponad 40 km sie-
ci kanalizacyjnej i 15 km wodocią-
gowej.  Obecnie realizujemy kilka-
naście różnych projektów inwesty-
cyjnych, m.in. powstaje nowe miej-
sce do aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców, czyli hala widowi-
skowo-sportowa z  torem łuczni-
czym i  infrastrukturą towarzyszą-
cą oraz pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie o  sztucznej nawierzch-
ni. Trwa budowa nowego budynku 
gminnego ośrodka zdrowia, który 
jest prawie dwukrotnie większy od 
obecnie funkcjonującego. Dbając 
o  młodych mieszkańców, od 2010 
roku, co roku oddajemy do użyt-
ku nową szkołę lub przedszkole. 

Budowane obiekty są nowoczesne 
i funkcjonalne.- kończy burmistrz.

- Ożarów Mazowiecki ma 9 tys. 
mieszkańców- Nowogard ponad 
15 tys. Ożarów M. w 2016 roku 
uzyskał na inwestycję samej dota-
cji w kwocie 20 mln (do tego trze-
ba dodać budżetowe kwoty inwe-
stycyjne) natomiast Nowogard 
wydaje rocznie zalewie około 5 
mln na inwestycje, a dotacji ze-
wnętrznych pozyskuje (w latach 
2007-2015)  w żenująco śmiesznej 
kwocie 3,26 zł na mieszkańca (Go-
leniów np. ponad 600 zł). Do tego:

1. Burmistrz Ożarowa realnie 
buduje stadion, a burmistrz No-
wogardu robi sobie zdjęcia przed 
siedzibą Ministerstwa Spor-
tu gdzie zawiózł wniosek (jakby 
Poczty nie było) i ogłasza także 
rzekomy  sukces - po czym oka-
zuje się, jak zwykle, że dotacji nie  
dostał  (a dostał np. Łobez i to bez 
zdjęcia). 

2. Burmistrz Ożarowa wydał 20 
mln tylko ze środków zewnętrz-
nych na budowę kilometrów sieci 
wod.- kan. a burmistrz Nowogar-
du przez 5 lat wydał tylko z kasy 
Gminy prawie pół miliona zło-
tych na głupoty prawników ma-
jących oddać Niemcom nowo-
gardzką sieć.  Na samą zaś sieć 
burmistrz Nowogardu nie wydał  
przez 5 lat ani grosza – inwestycje 
w wod. -kan. czyni w tym czasie  o 
paradoksie!- tylko PUWiS  zwal-
czany przez wspomnianych, opła-
canych przez burmistrza, praw-
ników.  Nie wspominamy tutaj o 
wydatkach na słynne (zresztą zu-

pełnie nieskuteczne jak widać w 
trakcie opadów) tzw. rozdzielanie 
sieci sanitarnych od ogólnospław-
nych, bo to nie jest inwestycja w 
sieć sanitarną tylko w rynny spły-
wowe do jeziora i zwykłe odstoj-
niki(szumnie nazywane separato-
rami).

3.    Burmistrz Ożarowa wie, że 
aby wydawać najpierw trzeba za-
rabiać i to drugie potrafi.  Tezę tę 
wykazują ponad wszelką wątpli-
wość przedstawione wyżej liczby 
i fakty. Jakie, taka zaradność bur-
mistrza, daje rezultaty dla miesz-
kańców? Fakty, też wyżej przyto-
czone, nie pozostawiają żadnej 
wątpliwości- Dla ludzi  taka Gmi-
na z takimi propozycjami jak re-
alizowane w Ożarowie to atrak-
cyjne miejsce zamieszkania i dla-
tego wzrasta tam liczba miesz-
kańców. Liczba mieszkańców w 
gminie Nowogard systematycz-
nie maleje i to w tempie rosnącym 
(patrz tabela w wydaniu wtorko-
wym DN). 

W Nowogardzie tylko jedno ma 
się doskonale – to  samopoczucie 
burmistrza (no i jeszcze popiera-
jącej go kliki beneficjentów). Są-
dząc po ilości, publikowanych 
gdzie popadnie, zdjęć, na których 
burmistrz wyraża to samozado-
wolenie szerokim uśmiechem, to 
jest pod tym względem najlepszy 
w kraju. Niestety z poziomu pu-
stoty to nikt rankingów nie robi i 
dlatego pierwszego miejsca, takie-
go, którym można się pochwalić, 
nie będzie.  

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józefa Woźniak: lat 90, zmarła 18.07.2017 r., pogrzeb odbył się 
20.07.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Chorążyczewska: lat 68, zmarła 18.07.2017 r., pogrzeb od-
będzie się 21.07.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Lucja Galus: lat 89, zmarła 18.07.2017 r., pogrzeb odbył się 
20.07.2017r., na cmentarzu w Kościuszkach.
Czesław Antczak: lat 85, zmarł 18.07.2017 r., pogrzeb odbędzie 
się 21.07.2017r., o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Stefan Nurek: lat 70, zmarł 19.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 
22.07.2017r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus opowiedział tłumom tę 
przypowieść: Królestwo niebie-
skie podobne jest do człowieka, 
który posiał dobre nasienie na 
swej roli. Lecz gdy ludzie spa-
li, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę 
i odszedł. A gdy zboże wyrosło i 
wypuściło kłosy, wtedy pojawił 
się i chwast. Słudzy gospodarza 
przyszli i zapytali go: Panie, czy 
nie posiałeś dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd więc wziął się na 
niej chwast? Odpowiedział im: 
Nieprzyjazny człowiek to spra-
wił. Rzekli mu słudzy: Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i zebrali 
go? A on im odrzekł: Nie, byście 
zbierając chwast nie wyrwali ra-
zem z nim i pszenicy. Pozwól-
cie obojgu róść aż do żniwa; a 
w czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw chwast i po-
wiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza. Inną przypowieść im 
powiedział: Królestwo niebie-
skie podobne jest do ziarnka gor-
czycy, które ktoś wziął i posiał 
na swej roli. Jest ono najmniej-
sze ze wszystkich nasion, lecz 
gdy wyrośnie, jest większe od in-
nych jarzyn i staje się drzewem, 
tak że ptaki przylatują z powie-

trza i gnieżdżą się na jego gałę-
ziach. Powiedział im inną przy-
powieść: Królestwo niebieskie 
podobne jest do zaczynu, któ-
ry pewna kobieta wzięła i wło-
żyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło. To wszyst-
ko mówił Jezus tłumom w przy-
powieściach, a bez przypowie-
ści nic im nie mówił. Tak miało 
się spełnić słowo Proroka: Otwo-
rzę usta w przypowieściach, wy-
powiem rzeczy ukryte od założe-
nia świata. Wtedy odprawił tłu-
my i wrócił do domu. Tam przy-
stąpili do Niego uczniowie i pro-
sili Go: Wyjaśnij nam przypo-
wieść o chwaście! On odpowie-
dział: Tym, który sieje dobre na-
sienie, jest Syn Człowieczy. Rolą 
jest świat, dobrym nasieniem są 
synowie królestwa, chwastem 
zaś synowie Złego. Nieprzyja-
cielem, który posiał chwast, jest 
diabeł; żniwem jest koniec świa-
ta, a żeńcami są aniołowie. Jak 
więc zbiera się chwast i spa-
la ogniem, tak będzie przy koń-
cu świata. Syn Człowieczy po-
śle aniołów swoich: ci zbiorą z 
Jego królestwa wszystkie zgor-
szenia i tych, którzy dopuszczają 
się nieprawości, i wrzucą ich w 
piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Wtedy spra-
wiedliwi jaśnieć będą jak słońce 
w królestwie Ojca swego. Kto ma 
uszy, niechaj słucha! (Mt 13,24-
43)

Słudzy zadają gospodarzo-
wi pytanie: Panie, czy nie po-
siałeś dobrego nasienia na swej 
roli? Skąd więc wziął się na 
niej chwast? Możemy pójść da-
lej tym tokiem myślenia. Sko-

ro Bóg jest dobry i wszystko 
co stworzył jest dobre, to skąd 
wzięło się zło obecne w świe-
cie? Chrystus w przypowieści 
tłumaczy, że zło pochodzi od 
nieprzyjaciela. Źródło zła nie 
jest w Bogu. To z czym mamy 
największy problem, że nie za-
wsze na pierwszy rzut oka po-
trafimy odróżnić dobro od zła. 
Zło przybiera pozory dobra, 
dlatego tak łatwo się mylimy. 
Zło jest pewną podróbką. Zo-
baczmy, nawet chwast rośnie 
z ziarna. Co chcą zrobić słu-
dzy w obliczu pojawiającego 
się chwastu? Natychmiast go 
wytępić. Z nami jest podob-
nie. Zło, które się w nas poja-
wia chcemy od razu wyelimi-
nować. Ale trzeba być ostroż-
nym bowiem dobre chęci w 
walce ze złem mogą spowodo-
wać zniszczenie dobra. Bywa, 
że przeżywam frustrację z tego 
powodu, że któryś raz próbuję 
usunąć jakiś chwast z mojego 
serca i kolejny raz on odrasta. 
Moje niepowodzenia odreago-
wuję na najbliższych powodu-
jąc u nich smutek, łzy. Musimy 
być bardzo ostrożni. Nadmier-
nie skupiając się na grzechu 
zapominamy o pielęgnowaniu, 
rozwijaniu w nas dobra. Nikt z 
nas nie jest doskonały. W sercu 
każdego z nas rośnie pszenica 
i chwast. Mogą nas zadziwiać 
słowa gospodarza: Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa. Bóg 
nie wykorzenia z nas tego, co 
złe. Bóg ma nadzieję, że dobro, 
które jest w nas zasiane zwy-
cięży. Gdyby rolnik zajmował 
się jedynie plewieniem chwa-
stów, a niczego by nie siał, to 
miałby fantastycznie wyple-
wione pole, na którym nic nie 
rośnie. Innymi słowy, nic by 
nie miał. Ten kto sieje. Ten, kto 
rozwija dobro, które ma w so-
bie, kto rozwija swój potencjał 
narażony jest na pojawienie 
się chwastów, pojawienie się 
zła. Lepiej jest jednak by czy-
nić dobro, choć czasem przez 
naszą niedoskonałość pojawi 
się zło, ale niech tymi chwasta-
mi zajmuje się nasz gospodarz, 
dobry Bóg. 

Ks.  Krystian Dylewski 

Rozpoczęły się zajęcia żeglarskie 
JUNGA & KADET  2017 

Wczoraj, 20 lipca na terenie 
Przystani Klubu Żeglarskiego 
„KNAGA”, szkoleniem z pod-
staw ratownictwa wodnego oraz 
medycznego rozpoczęły się za-
jęcia żeglarskie JUNGA & KA-
DET dla dzieci i młodzieży. Za-
jęcia, w których uczestniczy 30 
dziewcząt i chłopców w wieku 
od 7 do 12 lat są bezpłatne, gdyż 
są współfinansowane przez 
Gminę Nowogard w ramach za-
dania publicznego „Bezpiecznie 
na wodzie”

Przez kolejnych 10 dni kur-

sanci poznawać będą teoretycz-
ne, jak i praktyczne podstawy 
żeglarstwa. Szkolenie prowa-
dzi Wojciech Paluszkiewicz, in-
struktor sekcji żeglarskiej Pała-
cu Młodzieży w Szczecinie przy 
organizacyjnej pomocy człon-
ków klubu „KNAGA”.

Szkolenie zakończy się rega-
tami żeglarskimi (30 lipca, nie-
dziela godz. 12 ºº), w których 
kursanci pokażą to, czego na-
uczyli się w trakcie jego trwa-
nia.

Inf. własna

Program zajęć na wakacje w bibliotece 2017r.
III tydzień  24.07 – 28.07
ŻYJ SPORTOWO - BARDZO ZDROWO !
  Skoczna i zdrowa krzyżówka sportowa
  Gry i zabawy ruchowe
  Kręcą się dookoła olimpijskie koła - praca przestrzenna
Wtorek : spotkanie z multimedalistką igrzysk paraolim-

pijskich p.ewą Durską
„Zdrowy duch” M.Kiełbowicz
        „Bolek i lolek- sportowcy” M.Berowska
        „Bieg przez płotki”  T.Plebański
PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebusy, zajęcia pla-

styczne, muzyczno – ruchowe, zabawy z chustą i tunelem ani-
macyjnym KLANZA, zabawy w ogrodzie biblioteki.
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Szczere wyrazy współczucia z powodu 

śmierci męża Ireneusza
dla koleżanki, znajomej 

Elżbiety Laskowskiej 
oraz rodziny 

Łącząc się w bólu i rozpaczy 

składają 
znajomi i przyjaciele oraz 

mieszkańcy Dąbrowy

kONDOleNCJe

Czym i o której nad morze?

Wakacyjny  
rozkład jazdy
Ponieważ mamy obecnie sezon wakacyjny, a nie każdy z 
nas ma możliwość pojechania nad morze własnym samo-
chodem, przedstawiamy Państwu rozkład jazdy autobusów 
i pociągów kursujących głównie w rejony nadmorskie, ale 
także do Zakopanego, Słupska czy Białegostoku. 

Rozkład jazdy autobusów PkS Gryfice
Kierunek przez Godziny odjazdów, Nowog-

ard, ul. Rzeszowskiego
Gryfice Płoty, Barkowo 12:37i   22:07Dbm    23:36ALbm 
kołobrzeg Gryfice, Mrzeżyno 09:05a   14:03D   19:20CLm   

19:20Dm 
Pobierowo Gryfice , Karnice

Niechorze
14:05CL 

Pobierowo Gryfice, Karnice
Pogorzelica

08:07D   15:07D@   17:15D@   
20:30Ca   20:30Dm 

Słupsk Gryfice, Koszalin
Sławno

11:15UmP$ 

Świnoujście Błotno, Golczewo
Kamień Pomorski

07:35a 

Zakopane Gorzów Wlkp.
Poznań,
 Częstochowa

19:30xaP 

Oznaczenie kursów
$ - W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kursuje od Gryfic
& - Przesiadka w Gryficach dw. autobusowy na kurs do Szczecina (od poniedział-
ku do piatku)
@ - W Wigilię i Sylwestra kursuje do Gryfic
A - Kursuje od poniedziałku do soboty
a - Kursuje w okresie ferii letnich
b - Kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
i - Kursuje w wakacje w dni robocze od poniedziałku do piątku
l - Nie kursuje w Św. B. Narodzenia, N. Rok i Święta W. Nocy
m - Nie kursuje w 24 i 31.XII
P - Kurs pospieszny
U - Nie kursuje I dzień Św. B. Nar., N. Rok, I dzień Św. W. Nocy
x - Wyjazd w piątki

Rozkład jazdy PkP
kierunek przez Godziny odjazdów, stacja PkP
kołobrzeg Gryfice, Trzebiatów 7:48, 11:47, 14:06, 15:50, 17:48, 

20:42, 
Białystok Kołobrzeg, 

Słupsk, Gdańsk, 
Olsztyn, Ełk

21:24, 

Policja nie ma sobie nic do zarzucenia 

Rozróba w Wojcieszynie 
Podczas festynu w Wojcieszynie, jaki miał miejsce przed dwoma tygodniami, uderzony w 
twarz został jeden z organizatorów imprezy. Wezwany na miejsce patrol policji miał jed-
nak odmówić pomocy poszkodowanemu, twierdzą, że impreza nie jest w ogóle zgłoszona. 
Funkcjonariusze nie byli także, zdaniem świadków, zainteresowani by zatrzymać napast-
nika, choć ten został wskazany. Policja twierdzi jednak, że zdarzenie miało zupełnie inny 
przebieg niż twierdzą świadkowie i organizatorzy. 

Na festynie w Wojcieszynie 
bawiły się, jak co roku tłumy lu-
dzi. Wśród nich nie tylko miesz-
kańcy tej wsi, ale też wielu go-
ści z Nowogardu i okolic. Nie-
stety przed północą w jednym z 
namiotów, gdzie trwała biesia-
da doszło do bójki. Jeden z męż-
czyzn miał uderzyć drugiego, 
ponoć w odwecie za atak na syna 
jednego z nich. Ponieważ wy-
wiązała się spora szarpanina do 
akcji wkroczył jeden z organi-
zatorów (pan Piotr), który czu-
jąc odpowiedzialność za prze-
bieg festynu, próbował uspoko-
ić strony sporu. Zamiast tego 
mężczyzna został uderzony w 
twarz, w okolicę oka. Pan Piotr 
nie miał wyjścia- zatelefonował 
na policję. Zresztą rozróba za-
częła się przenosić na inne sto-
liki, więc sytuacja stawała się co-
raz bardziej niebezpieczna. Kie-
dy napastnik usłyszał, że wzywa-
na jest policja, próbował uciec 
z miejsca zdarzenia, ale został 
przytrzymany przez inne osoby 
do czasu przyjazdu patrolu. Pija-
ny miał się bowiem odgrażać, że 
będzie dalej wymierzał pięścią 
„sprawiedliwość”. Po jakimś cza-
sie na miejsce przyjeżdża patrol 
policji. Jak twierdzą świadkowie, 
zamiast jednak udzielić pomocy 
poszkodowanemu oraz zająć się 
napastnikiem, policjanci mieli 
stwierdzić, że obaj mężczyźni się 
pogodzą jak wytrzeźwieją. Tyle, 
że uderzony w twarz mężczyzna 
był trzeźwy, co miało potwier-
dzić badanie alkomatem, które-
go zresztą poszkodowany pod-
dał się na własną prośbę. Osta-
tecznie funkcjonariusze stwier-
dzili, że impreza nie była w ogó-
le zgłoszona, toteż nie mają obo-
wiązku pilnować tu porząd-
ku i po jakimś czasie odjecha-
li z Wojcieszyna- twierdzą bez-
pośredni świadkowie. Ich zda-
niem też policja, choć miała być 
zawiadomiona o imprezie, ani 
razu na miejscu się nie pojawiła, 
a przyjechała dopiero wtedy, gdy 
została poinformowana o bójce. 

Innego zdania jest policja, któ-
ra twierdzi, że całe zajście wy-
glądało inaczej, niż relacjonują 
świadkowie i sam poszkodowa-
ny.  Rzecznik policji, st. asp. Juli-
ta Filipczuk informuje, że Komi-

sariat w Nowogardzie otrzymał 
do wiadomości z Urzędu Miej-
skiego pismo o planowanym 
w dniu 8.07 „Festynie parafial-
nym”. Jej zdaniem jednak nikt na 
policję nie dzwonił. 

„W związku z posiadaną wie-
dzą na temat festynu w Wojcie-
szynie, policjanci zadaniowani 
byli do patrolowania wskazanej 
miejscowości, realizując ustawo-
we zadania Policji nastawione 
przede wszystkim na zapobiega-
nie występowaniu przestępstw i 
wykroczeń oraz   interweniowa-
nie w przypadku zaistnienia zja-
wisk zagrażających bezpieczeń-
stwu i porządkowi publiczne-
mu. Podczas trwania festynu pa-
rafialnego, dyżurny nowogardz-
kiej policji nie odebrał żadne-
go zgłoszenia dotyczącego na-
ruszenia porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego, a kilkukrot-
na obecność funkcjonariuszy 
w Wojcieszynie, wynikała z za-
planowanych zadań do służby”- 
czytamy w odpowiedzi, jaką 
pani Rzecznik przesłała nam, 
proszona o ustosunkowanie się 
do sytuacji, jaka miała miejsce w 
trakcie festynu w Wojcieszynie. 
Dalej pani Rzecznik twierdzi, że 
poszkodowany mężczyzna nie 
umiał wskazać sprawcy. Ponad-
to zaprzecza, że funkcjonariu-
sze dokonywali u kogoś bada-
nia na trzeźwość. „Funkcjona-
riusze policji będąc na miejscu 
rozmawiali z jednym z organiza-
torów, który twierdził, że został 
uderzony w twarz. Z uwagi na 
brak wskazania konkretnej oso-
by, jako sprawcy, policjanci po-
informowali pokrzywdzonego 
o możliwości złożenia zawiado-
mienia o naruszeniu nietykalno-
ści cielesnej bądź uszkodzeniu 
ciała w najbliższej jednostce Po-

licji, od razu, lub w dogodnym 
dla niego terminie. W trakcie, 
kiedy trwała rozmowa ze zgła-
szającym, nie doszło do sytuacji, 
aby osoba lub grupa osób swoim 
zachowaniem stwarzała realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
innych. Badania stanu trzeźwo-
ści policjanci nie przeprowadza-
li”- informuje J. Filipczuk. 

Na koniec pani Rzecznik po-
ucza, że „organizator jest obo-
wiązany do zapewnienia bezpie-
czeństwa osobom obecnym na 
imprezie oraz porządku podczas 
jej trwania. Skorzystanie z po-
mocy Policji lub innych forma-
cji, nie zdejmuje z organizatora 
imprezy odpowiedzialności za 
jej bezpieczny przebieg”. 

Tyle policja. Jak było napraw-
dę uczestnicy festynu w Woj-
cieszynie, zwłaszcza uderzo-
ny w twarz mężczyzna, wiedzą 
najlepiej. Pozostaje jednak py-
tanie: skoro policja wykony-
wała swoje obowiązki zgodnie 
z prawem, na co uwagę zwra-
ca pani Rzeczni, to dlaczego w 
ogóle doszło do takiej sytuacji. 
Wszak każdemu obywatelowi, 
który chciał spędzić miło czas w 
Wojcieszynie bezpieczeństwo 
należało się, jak przysłowiowy 
talerz zupy. Organizatorzy, 
na ile mogli tego bezpieczeń-
stwa też strzegli (nie mając pa-
łek i broni), ale kiedy sami po-
trzebowali pomocy, to jak twier-
dzą jej nie otrzymali. Są tym 
zawiedzeni, równie bardzo jak 
zachowaniem mężczyzny, który 
ostatecznie całą imprezę popsuł 
i krótko po zajściu trzeba było 
festyn kończyć. Nie było bo-
wiem pewności, że sytuacja się 
nie powtórzy.  

MS

Zdecydowana większość na festynie potrafiła się bawić, co widać na zdjęciu. Nie-
stety znaleźli się i tacy, którzy zamiast tańczyć woleli się bić..JPG
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.

ul. 700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

UsłUgi graficzne  •  Wycinamy szablony

DrUkUjemy recepty  •  DrUkUjemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A
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Sztuka Cię szuka

Mural na ścianach Biblioteki
Zespół Animacji Hotel z Nowogardzkiego Domu Kultury z pomocą instruktora Leny Wit-
kowskiej, realizuje projekt pod nazwą Sztuka Cię Szuka. W przestrzeni miasta można więc 
zobaczyć grafiki i szablony, związane głównie z historią sztuki. Największym zaś elemen-
tem jest mural, który właśnie powstaje na ścianie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Piętnastoosobowa gru-
pa młodzieży z Nowogardu, 
wraz z Leną Witkowską napi-
sała aplikację o dotację w ra-
mach programu z Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności „Równać szanse”, reali-
zowanego przez Polską Funda-
cję Dzieci i Młodzieży. Otrzy-
mali oni dotację na realizację 
działania artystycznego. Pole-
ga ono na „wklejeniu” w prze-
strzeń miejską serii grafik, sza-
blonów i muralu, głównie w te-
macie historii sztuki. Właśnie 
w tym tygodniu, na ścianach 
Biblioteki powstaje dekoracyj-
ne dzieło malarstwa ściennego, 
czyli mural. Jego autorem jest 
Piotr Pauk, znany w Polsce ar-
tysta – grafik. Już niedługo bę-
dziemy mogli podziwiać jego 
dzieło w pełnej okazałości.

Powoli dobiega też koniec 
konkursu, organizowanego w 
ramach projektu realizowane-
go przez młodych ludzi. Kon-
kurs polega na zrobieniu so-
bie tak zwanego selfie z repro-
dukcjami obrazów, umieszczo-
nych w różnych miejscach No-
wogardu. Zrobione zdjęcie na-
leży przesłać w wiadomości na 
stronie facebooka „Sztuka Cię 
Szuka”. Osoba, która będzie 
miała najwięcej zdjęć, otrzyma 
nagrodę. Chętni mają jeszcze 
czas do środy, 26 lipca. Wte-
dy też o godzinie 18:00, od-
będzie się oficjalne zakończe-
nie projektu, jego podsumo-
wanie oraz wręczenie nagro-
dy, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Zapraszamy do wzię-
cia udziału w konkursie, a gru-
pie Animacji Hotel z NDK gra-
tulujemy wytrwałości w dąże-
niu do realizacji projektu.

DŚ
Część Zespołu Animacji Hotel wraz z Leną Witkowską i Piotem Paukiem, autorem 
muralu.

Piotr Pauk podczas wykonywania muralu

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 
2016 – 2017
Kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów 
nowogardzkich szkół w roku 2016 - 2017.  W poprzednim 
numerze zaprezentowaliśmy uczniów ze szkół w Długołę-
ce, Orzechowie i Strzelewie. Teraz czas na kolejnych pry-
musów, tym razem ze Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. 
W przyszłym numerze opublikujemy sylwetki najlepszych 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabowie. Zapraszamy do 
lektury i gratulujemy uczniom wspaniałych wyników! 

Maja Mateja, 
klasa V, średnia ocen -5,18

Kacper Jemilianowicz, 
klasa V, średnia ocen - 5,18

Justyna Bryks, 
klasa V, średnia ocen - 5,45

Maciej Wojtacki, 
klasa IV, średnia ocen - 5,72

Satyra z PRL 
„wiecznie” żywa 
W ramach wakacyjnej rozrywki prezentujemy wierszyk 
znanego satyryka Andrzeja Waligórskiego. Napisany w cza-
sach PRL tekścik okazuje się ponad czasowy.  

Prasa na usługach władzy … 
Raz chory niedźwiedź pierdział, budząc miłosierdzie
A suseł mu oklaski bił po każdym pierdzie.
Czy ten suseł zwariował? - spytał dzięcioł śledzia.
Nie - śledź odparł - to rzecznik prasowy niedźwiedzia.  
                                                                                 A.Waligórski   
Od redakcji DN w związku z pytaniami licznymi: Nie każdy 

zwierz, co wygląda jak suseł to zwykły suseł – są też rzecznicy lokal-
nej władzy. Nie każda gazeta nowogardzka, co wygląda jak gazeta to 
zwykła gazeta – są też organy lokalnej władzy. A jedno i drugie kry-
je prawdziwe oblicze tak dla kamuflażu, bo władzy chodzi wszak o to, 
aby widz myślał, że g…o to złoto.

Andrzej Waligórski (ur. 20 października 1926 w Nowym Targu, zm. 10 
maja1992 we Wrocławiu) – polski aktor, poeta, satyryk, dziennikarz, długo-
letni współpracownik Polskiego Radia we Wrocławiu. Zasłynął, jako twórca 
tekstów piosenek wykonywanych między innymi przez Tadeusza Chyłę (Bal-
lada o Cysorzu). Był kierownikiem wrocławskiego radiowego magazynu roz-
rywkowego „Studio 202”, gdzie wypromował kabaret „Elita”, z którym na-
stępnie podjął współpracę. Stworzył postać Dreptaka, był autorem m.in. „Ba-
jeczek Babci Pimpusiowej”. 
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Do poczytania na wakacje 

Esej Aleksandry Pietrzykowskiej cz. II 
Jak już informowaliśmy, Aleksandra Pietrzykowska, uczennica klasy II a, II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie została laureatką XVII Ogólno-
polskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 529 uczniów z całej Polski. Nasza uczenni-
ca zajęła w nim trzecie miejsce. Pierwszą część pracy autorstwa naszej zdolnej uczennicy zaprezentowaliśmy przed tygodniem. Dziś druga część wypraco-
wania. W imieniu autorki życzymy naszym czytelnikom przyjemnej lektury. 

CZĘŚĆ II

Tchórzostwo nie jest jedną z 
najstraszliwszych ułomności, 

ono jest ułomnością najstrasz-
niejszą

Michał Bułhakow

Właśnie, Paweł patrzył dalej 
niż na to, co oferuje świat. Pa-
trząc przez pryzmat Jezusa, był 
mu wierny i dążył do uporząd-
kowania wartości innych ludzi. 
Robił to z miłości do Boga i lu-
dzi. Tutaj miłość została utożsa-
miona z prawdą. Tą prawdą na-
tomiast możemy służyć tylko i 
wyłącznie, kiedy jesteśmy szcze-
rzy wobec samych siebie. Konse-
kwencje robienia czegoś wbrew 
swoim przekonaniom, przezna-
czeniu, czy po prostu swoim 
odczuciom, najlepiej pokazuje 
treść powieści Michała Bułha-
kowa pt. Mistrz i Małgorzata. To 
dzieło poruszające m.in.: kwe-
stie wierności prawdzie i warto-
ściom, moralności i bezprawia, 
uwidoczniania ludzkich słabo-
ści, skruchy, jak i kwestie poko-
ry. Każda z nich zasługuje na po-
święcenie jej uwagi, jednak ja 
chciałabym się skupić na jeszcze 
jednym aspekcie. Jest nim piła-
tyzm, czyli okropne w oczach 
Boga i ludzi - tchórzostwo. Au-
tor przedstawia nam bohate-
rów, takich jak: Piłat, Mistrz 
oraz Jeszua - ludzi, którzy sta-
nowią przykłady godne naśla-
dowania. Ale również są to po-
stacie, które pewnymi decyzja-
mi w życiu, sprawiły, że dzisiaj 
są dla nas przestrogą. Ich histo-
rie silnie się przenikają. Tym do-
brym przykładem jest oczywi-
ście Jeszua Ha-Nocri. Człowiek 
ten posądzony o zamiar zburze-
nia świątyni, triumfalny wjazd 
do miasta i zbieranie wokół sie-
bie tłumów, które dalej podą-
żają za nim, zostaje oskarżony i 
postawiony przed Piłatem, któ-
ry odegrał jeszcze większą rolę 
w powieści. Mimo niewinno-
ści, a wręcz bezinteresownego 
czynienia dobra, Jeszua zosta-
je skazany, gdyż twierdzi, że nie-
długo żadnej władzy już nie bę-
dzie. Niezaprzeczalnie, boha-
ter ten ginie z powodu wychy-
lenia się względem obowiązują-
cych szablonów, ustanowionych 

przez ówczesny system władzy. 
Jego śmierć jest nazwana kaź-
nią. Myślę, że to słowo najlepiej 
obrazuje jego stan ciała i duszy. 
Cierpi tak z powodu decyzji Pi-
łata. Jako słowa wstępu do opisu 
tej postaci, posłuży mi fragment 
z samej powieści: Tchórzostwo 
nie jest jedną z najstraszliwszych 
ułomności, ono jest ułomnością 
najstraszniejszą. Poncjusz Pi-
łat, jako osoba posiadająca wiel-
ką odpowiedzialność w swoich 
rękach, podejmuje zasadniczą 
decyzję, która nie jest zgodna z 
prawdą, którą on zna, gdyż wca-
le nie uznawał Jeszui za zasługu-
jącego na śmierć. Czego się oba-
wiał? Reakcji ludu, może kry-
tyki. Jednakże tą słabością roz-
począł okres wielkiego cierpie-
nia w swoim życiu. Czytamy, jak 
mówi: I w nocy i przy księżycu nie 
mogę zaznać spokoju. Cierpienie 
to trwało aż do chwili, w której 
uzyskał przebaczenie. Przed po-
dobną obawą krytyki, niebez-
pieczeństwa i niezrozumienia 
stanął Mistrz, paląc swoje dzie-
ło. I podobne odczucie niepo-
koju przeżywał, poddawszy się 
presji świata i kłamstwa. Obro-
na prawdy i pozostanie wiernym 
sobie nie są łatwe, jednak możli-
we i dające przeciwne do wiecz-
nego strachu i cierpienia, poczu-
cie spełnienia i wolności. 

(…)nie ma już na świecie 
prawdziwej, wiernej, wiecznej 
miłości?

W świecie wykreowanym 
przez Bułhakowa, szalonym, 
złożonym, momentami tak bar-
dzo zwariowanym i wydawa-
łoby się, że niesprawiedliwym, 
niedającym żadnych nadziei na 
porządek (który jakże prawdzi-
wie odzwierciedla naszą rze-
czywistość!), zaintrygował mnie 
jeszcze jeden fragment: Któż 
to ci powiedział, że nie ma już 
na świecie prawdziwej, wiernej, 
wiecznej miłości? Niechże wyrwą 
temu kłamcy jego plugawy język!  
Co więcej, zapisane zostały sło-
wa: Wszystko będzie tak, jak ma 
być… Tak bowiem ułożony jest 
ten świat. Miłość-ona daje po-
rządek, wygrywa z chaosem, 
niemal jak światło, które zawsze 
roznieci ciemność! 

Ja nie przeczułam, tyś nie od-
gadł…

Wisława Szymborska

W kontraście dla takiego 
wniosku z Mistrza i Małgorza-
ty staje poezja Wisławy Szym-
borskiej. Autorka,  pisząc wier-
sze „z autobiografią w tle”, opisu-
je miłość bez idealizacji. Przyj-
rzyjmy się Upamiętaniu. Słucha-
jąc słów kochanków, którzy od-
powiadają powtarzaną aklama-
cją, czujemy niepokój, że w koń-
cu ich wyróżnienie miłością, 
pójdzie w niepamięć. Natomiast 
Jawność i zdanie: Ja nie przeczu-
łam, tyś nie odgadł, że nasze ser-
ca świecą w mroku, mówi o tym, 
że kochankowie nie mogą uciec 
przed światem. Otoczeni, śle-
dzeni z każdej strony, rozpozna-
ni , pozbawieni nieodkrytych se-
kretów i intymności, zastraszeni 
zmianą i upływającym czasem. I 
właśnie wspomniany czas, we-
dług pisarki, nie powinien mieć 
takiej władzy, jest silny,  porów-
nany nawet z miłością. W utwo-
rze Obmyślam świat, Wisława 
Szymborska pisze: Ten [czas] co 
kruszy góry,(…) nie będzie mieć 
najmniejszej władzy nad ko-
chankami. Z twórczości autor-
ki, wysuwam wniosek, że miłość 
to uczucie wielorakie, trudne, 
skomplikowane. Z jednej strony, 
noblistka nie ukrywa licznych 
rozczarowań, które powstały na 
fundamentach zauroczenia, jak 
i nigdy nie nazywa sfery miło-
ści terenem bezpiecznym. Py-
tanie tylko, czy coś jest nie tak 
z tym uczuciem, czy z ludźmi, 
którzy nie potrafią oddać siebie, 
tak BEZGRANICZNIE tej dru-
giej osobie. Czy miłości jest zbyt 
wymagająca, a my - słabi i nie-
idealni ludzie, nie jesteśmy jej w 
stanie podołać? Uważam, że ta 
poezja, poruszająca zasadnicze 
motywy relacji międzyludzkich, 
często stawia nas w obliczu tego 
właśnie pytania.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE 
W ŻYCIU, PRIORYTETY, MI-
ŁOŚĆ!

Jest to temat bezkresny i nie-
wyczerpany. Próbując ogarnąć 
go w swoich myślach i ubrać w 
słowa, dopuszczam się raczej ja-
kiejś niezgodności, błędu w ro-
zumowaniu, pisząc wcześniej o 

niepojętości i wielkości tych rze-
czy. Nawet przytoczywszy jesz-
cze całą Pieśń nad Pieśniami, kil-
ka historii, czy utworów lirycz-
nych, nie mogłabym powiedzieć, 
że zgłębiłam to zagadnienie.

Jedyne, co jeszcze pragnę, 
aby było zawarte w tej pracy, to 
moje własne odczucia, refleksje 
wypływające z moich doświad-
czeń i obserwacji. Wcześniej 
już dokonałam wyboru – tym, 
co najważniejsze, jest według 
mnie miłość. Zaznaczam tutaj 
całkowitą pewność ze względu 
na to, że dla mnie w miłości od-
bija się, opisana na przykładzie 
biblijnego Pawła, jak i Bułha-
kowskiego Mistrza, czy Piłata 
- prawda. Wyjaśniając, w miło-
ści, o której teraz piszę, odnaj-
duję prawdę, jaką o tym świecie 
i o wieczności dał nam sam Je-
zus. Ta prawda staje się życiem. 
Ale i w tej prawdzie, ja sama 
znalazłam sens, wszystko wspa-
niale mi się wypełniło, nie po-
zostawiając żadnych miejsc na 
niedomówienia. W to wierzę, 
staram się trwać i dzięki temu 
żyję szczerze względem mo-
jej własnej osoby. Nie raz zo-
baczyłam i poczułam we wła-
snym sercu, że to prawda przy-
nosi wolność. Zdaję sobie spra-
wę, że postrzegam miłość może 
dość naiwnie, staram się pa-
trzeć głębiej niż tylko na to, co 
powierzchowne. Ze względu na 
to, mogłabym polemizować z 
poglądami Wisławy Szymbor-
skiej… Zdaję sobie sprawę, że 
miłość człowieka nigdy nie bę-
dzie idealna, a ten świat zawsze 
będzie próbował ją zniszczyć, 
ale przez to, że Wszystko mogę 
w tym, który mnie wzmacnia, 
staram się pełna wiary patrzeć 
również na starania człowieka. 
Może naiwnie, ale ja wierzę w 
miłość romantyczną, a nawet w 
tę idealną. Pomimo, że Roman-
tycy powinni zginąć, ten świat 
nie dla nich (Bolesław Prus Lal-
ka), nie potrafię i nie chcę mó-
wić inaczej. Z pewnością przy-
znaję rację, że oddanie samego 
siebie jest dla człowieka decyzją 
nieprostą. Drugiemu człowie-
kowi trudno zaufać, ale w Bogu 
nie musimy mieć żadnych wąt-
pliwości. Trudno jest pisać o 
miłości do wybranej, drugiej 

osoby tak młodej dziewczynie. 
Może właśnie dlatego w sło-
wie miłość mienią mi się sło-
wa takie jak: troska, którą znaj-
duję w rodzinie, szacunek, po-
moc, uprzejmość i dobroć, które 
mimo okrucieństwa tego świa-
ta, znajduję wśród ludzi. To 
czego jestem pewna, to presja 
otaczającej nas rzeczywistości. 
Ludzie wokół nas, często tracąc 
swoje wartości, zasady i zatwar-
dzając swoje serca, jednocze-
śnie chcą stworzyć coś swoje-
go i przekonać do tego innych. 
Niepoukładana sfera, przepeł-
niona różnymi ideami, doktry-
nami, przekonaniami, które za-
pewniają nam 100% prawidło-
wości, sprawiają, że trudniej 
jest znaleźć siebie. Samego sie-
bie i to, co najważniejsze. Dla-
tego każdy z nas musi sam za-
decydować, co w życiu uzna za 
liczące się, a  może nawet cen-
ne, następnie będzie mógł so-
bie odpowiedzieć, czy zostało 
to policzone… 

Musimy niewzruszenie trwać 
w tym, co dobre. Ja wiem, że 
dążę do tego, aby pod koniec 
życia powtórzyć za apostołem 
Pawłem:

Dobry bój bojowałem, bie-
gu dokonałem, wiarę zachowa-
łem; A teraz oczekuje mnie wie-
niec sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu da Pan (…), a nie tyl-
ko mnie, lecz i wszystkim, którzy 
umiłowali przyjście jego. 

(II List św. Pawła do Tymote-
usza 4;7-8)

Aleksandra Pietrzykowska

Aleksandra Pietrzykowska, laureatka
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Garmin Iron Triathlon – wielki 
finał w Płocku

Norbert Jarochowicz 
ze srebrem!
W niedzielę (16 lipca), odbył się ostatni 5 etap i zarazem 
wielki finał zmagań ludzi z żelaza – Garmin Iron Traithlon 
2017. Swój wielki sukces odniósł reprezentant Nowogardu 
– Norbert Jarochowicz, który po świetnym starcie w Płoc-
ku utrzymał pozycję wicelidera w swojej kategorii wiekowej 
i sięgnął po srebrny medal całego cyklu. 

Garmin Iron Triathlon to 
cykl pięciu startów, podczas 
których ludzie ze stali zdoby-
wali punkty na trasach pły-
wackich, kolarskich i biego-
wych do klasyfikacji Open 
oraz w poszczególnych katego-
riach wiekowych. Etapy odby-
wały się w następujących miej-
scowościach: Piaseczno, Śle-
sin, Elbląg, Stężyca i minio-
nej niedzieli Płock. Norbert Ja-
rochowicz po świetnych star-
tach plasował się na 2. miejscu 
w klasyfikacji generalnej kate-
gorii wiekowej M45. To jed-
nak nie oznaczało łatwej prze-
prawy, bo w tym sporcie szyb-
ko można stracić to, na co tak 
żmudnie się pracowało. W 
ostatnim etapie zawodnicy 
musieli zmierzyć się z morder-
cza trasą. Na początek pływa-
nie, a w nim zawodnik z No-
wogardu reprezentujący klub 
NTS Konta NTS Nexelo, uzy-
skał czas 00:17:58, który na ten 
moment klasyfikował go na 
149. miejscu, spośród 376 za-
wodników. Po pływaniu orga-
nizatorzy zgotowali zawodni-
kom 950 metrową przeprawę 
pod stromą skarpę do miejsca 
zmiany konkurencji. Na miej-
scu zawodnicy przesiedli się na 
rowery i wyruszyli na kolarską 
trasę. Zawodnik z Nowogardu 
poradził sobie rewelacyjnie. 
Nadrobił bardzo dużo czasu 
uzyskując wynik 01:13:34, któ-
ry w tej konkurencji klasyfiko-
wał go na 26. pozycji. Na ko-
niec pozostała trasa biegowa, 
jednak etap pływacko-kolar-
ski, z dodatkowym dystansem 
na strefę zmian mocno wykru-
szył stawkę. Pośród osób, któ-
re nie przystąpiły do biegu był 
także główny rywal Norber-
ta Jarochowicza do 2. miejsca 
w kategorii M45. Tym samym, 
srebrny medal był już niemal 
pewny, mimo wszystko no-
wogardzianin pokazał wielką 
klasę i na trasie biegowej zajął 
125. miejsce z czasem 00:48:11. 
W sumie Norbert Jarochowicz 

uzyskał łączny wynik triathlo-
nu 02:27:23 i w stawce wszyst-
kich zawodników zajął 49. 
miejsce, a pośród rywali ze 
swojego przedziału wiekowego 
4. miejsce. Najważniejsze jest 
jednak to, jaki łączny wynik 
uzyskał Norbert Jarochowicz 
po pięciu etapach. Otóż nowo-
gardzianin zakończył zmaga-
nia w Garmin Iron Triathlon z 
czasem 09:34:51, notując stratę 
do zwycięzcy cyklu – Marcina 
Ławickiego z MKS Polkowi-
ce CCC Sprandi Polkowice – 
dokładnie 1 godziny 38 minut 
i 3 sekund. Wynik ten pozwo-
lił Norbertowi Jarochowiczo-
wi cieszyć się z 35. miejsce w 
Open Mężczyzn, gdzie sklasy-
fikowanych było 1194 zawod-
ników, a co najważniejsze wy-
starczało to do zajęcia 2. miej-
sca w kategorii wiekowej M45. 
Złoty medal w tym przedzia-
le wywalczył Piotr Dudziński 
z klubu Kuźnia Traithlonu Ar-
gyle Sp. z o.o., natomiast brą-
zowy medal przypadł Sławo-
mirowi Szymkowowi z Torus 
Triathlon Team.  Gratulujemy 
wielkiego sukcesu Norberto-
wi Jarochowiczowi oraz życzy-
my kolejnych tak wspaniałych 
startów. 

KR

W londynie nie było mocnych na ewę

Durska mistrzynią świata
Nie ma na świecie lepszej zawodniczki startującej w pchnięciu kulą w grupie F20, od miesz-
kanki Nowogardu – Ewy Durskiej. Nasza reprezentantka ponownie potwierdziła swoją do-
minację zdobywając złoty medal Mistrzostw Świata, które odbyły się w Londynie. 

Gdy Ewa Durska wracała do 
domu po tryumfie na Igrzy-
skach Paraolimpijskich w Lon-
dynie, pojawiały się plotki, że 
nasza multimedalistka roz-
myśla o zakończeniu kariery. 
Wówczas trener naszej mistrzy-
ni Waldemar Nowotny, przy-
znał, że podyktowane to będzie 
formą Ewy Durskiej. Mistrzo-
stwa Świata w Londynie poka-
zały, że nie ma mocnych na no-
wogardziankę, mało tego, wciąż 
nie widać na horyzoncie zawod-
niczki, która choćby nawiązała-
by walkę w grupie F20 (osoby 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną, przyp. red.). Jak tak da-
lej pójdzie, to mieszkanka No-
wogardu powalczy o swój ko-
lejny medal paraolimpiady. W 
Londynie, Ewa Durska załatwi-
ła wszystko już w swoim pierw-
szym pchnięciu. Nasza mistrzy-
ni posłała kulę na odległość 
12,98 metrów. Żadna rywalka 
nie była w stanie zbliżyć się do 
tego wyniku, ale Ewa Durska nie 
zamierzała kończyć zawodów 
bez pokonania bariery 13 me-
trów. W swoim trzecim pchnię-
ciu Ewa Durska posłała kulę na 

odległość 13,18 metrów, tym sa-
mym przypieczętowała swoje 
kolejne zwycięstwo. Dla miesz-
kanki Nowogardu był to czwar-
ty z rzędu tytuł najlepszej kulo-
miotki w swojej grupie na ca-
łym świecie oraz 5 złoty medal 
na imprezie tej rangi. Oznacza 
to, że od blisko 20 lat nasza re-
prezentantka wciąż zajmuje naj-
wyższy stopień podium. Dodaj-
my, że srebrny medal wywalczy-
ła reprezentantka Ekwadoru – 
Poleth Isamar Mendes Sanchez, 

która medal ten wywalczyła w 
ostatniej próbie, posyłając kulę 
na odległość 12,72 metrów. Brą-
zowy medal przypadł zawod-
niczce z Grecji – Zoi Mantoudi, 
która pchnęła kulę na odległość 
12,60 metrów. Pozostaje nam się 
cieszyć z tego, że nowogardzian-
ka wciąż jest w wielkiej formie. 
Gratulujemy Ewie Durskiej ko-
lejnego złota oraz życzymy jej, 
aby wciąż z wielką radością zaj-
mowała najwyższe lokaty. 
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Norbert Jarochowicz po pięciu etapach 
morderczej walki wywalczył srebrny 
medal

Ewa Durska już w pierwszej kolejce załatwiła sprawę osiągając wynik 12,98 m. Na-
tomiast w swojej trzeciej próbie posłała kulę jeszcze dalej bo na odległość 13,18 m

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – V Runda, Ostrów Wlkp.

Awans Krzysztofa Paszka
W niedzielę (16 lipca), na torze motocrossowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się V 
Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Klub Motorowy „Cisy” Nowogard reprezen-
tował Krzysztof Paszek, startujący w klasie MX Masters. Zawodnik nowogardzkiego klubu 
zanotował udane starty, co zaowocowało miejscem w pierwszej dziesiątce zawodów. 

Krzysztof Paszek startujący w 
klasie MX Masters był jedynym 
zawodnikiem Klubu Motorowe-
go „Cisy” Nowogard, który ry-
walizował o punkty w V Run-
dzie Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej. Tor w Ostrowie Wiel-
kopolskim nie był zbyt przyjazny 
dla zawodników, jednak Krzysz-
tof Paszek może swoje starty za-
liczyć do przyzwoitych. W tre-
ningu kwalifikacyjnym zawod-
nik KM „Cisy” przejechał 3 okrą-
żenia i w swojej ostatniej pró-
bie uzyskał swój najlepszy czas 
– 02:35,449. Wynik ten uplaso-
wał reprezentanta Nowogardu na 
13. miejscu, spośród 22 osobowej 
stawki. W wyścigu głównym było 
jeszcze lepiej. Najpierw w pierw-
szym biegu Krzysztof Paszek po 8 
okrążeniach wywalczył 10. miej-

sce, uzyskując czas 22:37,903. 
Zwycięzca - Andrzej Szalbierz z 
klubu MKS Nekla 8 okrążeń po-
konał z wynikiem 21:19,365. W 
drugim biegu Krzysztof Paszek 
nie zwalniał tempa i powtórzył 
swoje osiągnięcie, po tym jak  
pokonał 8 okrążeń z wynikiem 
22:48,504. Ponownie zwycię-
żył Andrzej Szalbierz, który tym 
razem uzyskał czas 20:56,196. 
Dwukrotne zajęcie 10. miejsca, 
pozwoliło Krzysztofowi Paszko-
wi zgromadzić 62 punkty w kla-
syfikacji indywidualnej zawo-
dów, które uplasowały reprezen-
tanta KM „Cisy” na 10. pozycji. 
Udane starty w Ostrowie Wiel-
kopolskim pozwoliły zawod-
nikowi nowogardzkiego klubu 
awansować w klasyfikacji sezonu 
z 10. na 8. miejsce. Krzysztof Pa-

szek po V Rundach ma na swo-
im koncie 275 punktów. Liderem 
jest Andrzej Szalbierz z MKS Ne-
kla z liczbą 472 punktów, a na 2. 
pozycji plasuje się Marcin Purtak 
z TMSM Sparta Wrocław z 432 
punktami. Najniższy stopień po-
dium póki co należy do Micha-
ła Czochralskiego z Motoklu-
bu Unia Poznań – 359 punktów. 
Małe różnice punktowe w kla-
syfikacji sezonu panują na miej-
scach od 6. do 11., zatem Krzysz-
tof Paszek wciąż ma realne szan-
se na kolejny awans w tym zesta-
wieniu. Dodajmy, że Klub Mo-
torowy „Cisy” Nowogard z licz-
bą 692 punktów, wciąż zajmuje 
wysokie 15. miejsce w klasyfika-
cji klubowej w tym sezonie, gdzie 
sklasyfikowanych jest 45 drużyn. 

KR
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski Szpital Nowogard

Michalina córka Emilii Kołodziej 
ur. 17-07-2017 z Osiny

Maciej syn Karoliny i Roberta 
ur. 29-06-2017 z Nowogardu

Marysia córka Justyny i Piotra 
ur. 15-07-2017 z Reska

Szymon syn Edyty Zapałowskiej 
ur. 17-07-2017 z Tuczy

Zuzanna córka Sylwii i Marcina 
ur. 30-06-2017 z Nowogardu

Staś syn Anny i Tadeusza 
ur. 28-06-2017 z Goleniowa

Nadia córka Anity 
ur. 16-07-2017 z Konarzewa

Gracjan syn Joanny i Cezarego 
ur. 17-07-2017 z Maszkowa

Alicja córka Karoliny i Dawida Banaszak 
ur. 17-07-2017 z Węgorzyna

Młodzi chcą grać dla Pomorzanina

Mariusz Dryjer dołączył do zespołu
Ostatnio informowaliśmy o dwóch wzmocnieniach w drużynie Pomorzanina. Dziś klub po-
twierdził także, że nowym piłkarzem zostanie 25-letni Mariusz Dryjer, który ostatnio wy-
stępował w Komarexie Komarowo. 

Najpierw powrót Damiana 
Kosiora do Pomorzanina, póź-
niej pozyskanie Michała Ko-
mendy z Pioniera Żarnowo, a 
teraz przyjście Mariusza Dryje-
ra – tymi piłkarzami Pomorza-
nin wzmacnia się przed nad-
chodzącymi meczami ligowy-
mi. Mariusz Dryjer do niedaw-
na był piłkarzem Komarexu Ko-
marowo, czyli zespołu z 3 gru-
py szczecińskiej B Klasy. Pierw-
sze minuty w barwach Pomorza-
nina rozegrał już podczas spa-
ringu z Doberaner FC. Piłkarz 
ten urodził się 28 marca 1992 
roku. Najczęściej występuje w li-

nii obrony. Trudno na tą chwilę 
mówić o tym jaki poziom spor-
towy prezentuje ten piłkarz, cie-

szy natomiast fakt, że poszerza 
się kadra pierwszego zespołu, z 
którą w ostatnich latach był pro-
blem... Prezes Marcin Skórniew-
ski oznajmił również, że dwaj 
wychowankowie Pomorzanina 
– Kornel Pękala i Kacper Litwin 
- podpisali deklarację gry w no-
wogardzkim klubie na najbliższy 
sezon. - Obaj młodzi zawodnicy 
obserwowani są przez szczeciń-
ską Pogoń. Kornel Pękala dostał 
również zaproszenie z Błękitnych 
Stargard – komentuje prezes 
Marcin Skórniewski. Podpisanie 
deklaracji odbyło się w obecno-
ści także Jakuba Sobieralskiego, 
Dyrektora Organizacyjnego fir-
my PUWiS, która jest partnerem 

Mariusz Dryjer został nowym piłkarzem Pomorzanina Nowogard

Kornel Pękala jeszcze przynajmniej 
przez najbliższy sezon będzie repre-
zentował barwy nowogardzkiego klu-
bu

Kacper Litwin chce grać dla Pomorza-
nina

Pomorzanina. Decyzja o grze 
dla Pomorzanina może cieszyć. 
Kornel Pękala pomimo młode-
go wieku stał się podstawowym 
bramkarzem, z kolei Kacper Li-
twin z powodzeniem radzi so-
bie w ofensywie. Nic więc dziw-
nego, że występy młodych pił-
karzy z Nowogardu zostały za-
uważone przez skautów ze słyn-
niejszych klubów z naszego re-

gionu. Wczoraj (tj. czwartek, 
przyp. red.) Pomorzanin roz-
grywał kolejny mecz sparingo-
wy, a rywalami byli zawodnicy 
Orła Trzcińsko-Zdrój. Niestety 
do momentu złożenia tego wy-
dania DN, nie znany był jeszcze 
wynik tego spotkania. Relacje z 
kolejnego sparingu opublikuje-
my w najbliższym wydaniu DN. 

KR
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
CZARNą 

PORZECZKę 
503 676 983

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

ATeRIMA MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

R e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Sprzedam działkę 
budowlaną przy ul. Monte 

Cassino w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Zatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Podziękowanie
Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Świerczewa 

dziękują wszystkim, 
dzięki którym mogliśmy zorganizować Dzień Dziecka i Dzień Seniora 

a byli nimi: Daniel i Karolina Chróściccy, Stanisław i Janina Ciechanowscy, 
Łukasz i Małgorzata Podemscy, Damian Szulc, Katarzyna Kowalska, 

Cukiernia „Marysieńka” Maryla Malinowska, Krzysztof Chróścicki, Ewa 
Lisiecka, Teresa Kowalska, Jarosław Mysiak, Iwona Kowalska. 

Dziękujemy również tym, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do 
organizacji imprezy, a nie zostali wymienieni. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników na stanowisko :

PRACOWNIk BIUROWY (obsługa sekretariatu)
Miejsce wykonywanej pracy : Nowogard 

OD kANDYDATÓW OCZekUJeMY: 
- wykształcenia min. średniego
- znajomości obsługi urządzeń biurowych 
- obsługa komputera (pakiet MS Office)
- komunikatywności
- zdolności organizacyjnych pracy własnej 
- wysokiej kultury osobistej
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- mile widziana znajomość podstaw kosztorysowania oraz 
   programów branżowych Autocad oraz NORMA
OFeRUJeMY :
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników na stanowisko :
PRACOWNIk 

OGÓlNOBUDOWlANY 
(prace wykończeniowe, elewacje, 

prace dekarskie, elektryczne)
Miejsce wykonywanej pracy:  Zachodniopomorskie 

z możliwością pracy za granicą 

OD kANDYDATÓW OCZekUJeMY: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
OFeRUJeMY :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Firma transportowa 
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych, 

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne 

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Poszukuję montażysty 
do salonu mebli 

na wymiar
MONTeR MeBlI 
kUCHeNNYCH

Zadania
- montaż mebli w miejscu doce-
lowym u Klienta
- umiejętność samodzielnej pra-
cy
- dokładność
Wymagania
- doświadczenie w montażu 
mebli kuchennych, biurek, gar-
derób, szaf, etc
Dyspozycyjność
Mile widziane prawo jazdy kat. B
Zdolności manualne

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

telefoniczny 535 348 919

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

zatrudni pracownika na stanowisko: 

pomoc kuchenna/ kucharz 
– umowa o pracę/ umowa zlecenia

Wymagane wykształcenie:
kucharz – min. zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie 

zadań na stanowisku, średnie zawodowe

Pomoc kuchenna – min. podstawowe, zasadnicze zawodowe 
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku 

Godziny pracy: 
od 600 do 1400; od 1200 do 2000 przez wszystkie dni tygodnia, przy 

zachowaniu 5-cio dniowego tygodnia pracy i przeciętnie 40-godzinej 
normie czasu pracy tygodniowo

kontakt:
p. Bożena Brożyna -  kierownik  kuchni 
tel. 91 392 08 25 wew. 38

Toyota kozłowski w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- Sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIeRUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 
164 

• Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

• Sprzedam mieszkanie w Wierz-
bięcinie 66.3 m2 bezczynszowe, 
docieplone + garaż. 669 716  
872

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ład-
nie położony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, 
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 607 545 
623 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 607 545 623 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 663 695 260 

•	 Wynajmę lub kupię garaż na ul. 5 
marca. 500 508 904 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

•	 Sprzedam działkę 1320 m2 na 
ul. Wiejskiej w Nowogardzie. 697 
346 173 

•	 Karsk działki budowlane 14 aro-
we sprzedam. 666 730 305

•	 Działki budowlane uzbrojone, 
Kościuszki fajna lokalizacja. 691 
180 848 

•	 Sprzedam działkę 29a, 8 km od 
Nowogardu, media koło działki. 
669 517 975 

•	 Sprzedam dom na wsi z ziemią 
Krasnołęka. 695 780 299

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha dział-
ka nr 183 GRABIN. 731 026 406 

•	 Sprzedam garaż na ul. Poniatow-
skiego. 605 856 538 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w centrum Nowogar-
du, I piętro. Tel. 889 341 787 

•	 Do wynajęcia lokale 75m2 i 20m2 
przy ul. Warszawskiej. Tel. 514 982 
793 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyo-
tę kupię zdecydowanie. 736 777 
245

• Sprzedam na części Passat 
Volkswagen B4, 1.9 Td, silnik 
uszkodzony. 605 576 908 

ROlNICTWO

• koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Koszenie łąk , mulczowanie, be-
lowania siana-słomę, zgrabianie, 
talerzówka, orka, siew agrega-
tem. 508 404 704 

•	 Koszenie łąk, belowanie, preso-
wanie w kostkę. Tel. 781 744 340 

• PROPOlIS leCZNICZY, miody 
leśne. Tel.503-58-222

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam króliki. 792 883 988

•	 Sprzedam kury, kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	 Sprzedam kombajn Forshnit 514  
Tel. 603 467  609 

•	 Sprzedam zboże. 502 853 573 

•	 Sprzedam prosięta. 692 222 840

•	 Łąka Trzechel użyczę. 502 853 
573 

• Sprzedam czarną porzeczkę. 
503 676 983 

 USŁUGI

• PRANIe-MAGIel,PRANIe DY-
WANÓW, WYkŁADZIN, TAPI-
CeRkI MeBlOWeJ SAMOCHO-
DOWeJ/ SkÓRZANeJ MATe-
RIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIA-
NeJ / lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROM-
TEX 668 151 516

• MONTAŻ MeBlI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Godzinowa pomoc osobom 
starszym: robienie zakupów, 
sprzątanie, opieka higieniczna. 
796 061 284 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE. 600 
182 682 

PRACA

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368 

• Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę 
oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC   W SKLEPIE MEBLO-
WYM KWADRATMEBLE UL. ARMII 
KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań za-
trudni kucharza – pełen etat, do-
bre warunki finansowe. 91 39 20 
221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w sys-
temie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 502 509 
384 

•	 Zatrudnię barmaki na umowę. 
Tel. 693 521 211 

• Restauracja Przystań zatrudni 
kierowcę do rozwożenia posił-
ków. Tel 91 39 20 221 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E pra-
ca na miejscu. 783 678 674 

•	 Fryzjerkę przyjmę, super warun-
ki finansowe, pełne ubezpiecze-
nie, płatny urlop. Tel. 607 687 676

•	 Zatrudnię kierownika na fermę 
drobiu. 502 562 378 

•	 Szukam kombajnisty na kombajn 
Bizon, Tel. 781 932 918 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 
687 

•	 Firma transportowa z Nowogar-
du zatrudni pracownika, wyma-
gane wykształcenie kierunek 
transport-logistyka tel: 607 585 
561, biuro@arto-plus.pl

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe. 880 
201 888 

•	 Sprzedam kosiarkę traktork ogro-
dowy. 507 045 404 

•	  Stanowisko dla manicurzystki i 
pedicurzystki w salonie fryzjer-
skim. Tel. 91 39 23 540 

•	 Sprzedam fotel do masaży kręgo-
słupa. 603 598 551 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZeDAŻ  2 POkOJe 
PO ReMONCIe, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR lOkAlNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SĄ WAkACJe, CZAS URlOPU 
- ZORGANIZUJ DlA SIeBIe SOBOTĘ  DlA ZDROWIA - 

"PROFIlAkTYkA RAkA PIeRSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIeRPNIA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

PIASek, PIASek 
PRZeSIeWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIeM, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO klIeNTA
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ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

kU
po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻÓWkA Dziennika z KSIąŻKą

Joanna 
Gawrych-Skrzypczak

kSIĘŻYC JeST kOBIeTĄ
Wspaniała opowieść, w któ-

rej współczesne życie prze-
plata się z burzliwą historią.

Mięty przed wojną należały 
do pradziadków Anny, lecz 
okupacja pozbawiła rodzinę 
majątku. Anna, mimo prze-
ciwności losu, zrealizowała 
swoje marzenie - w odzyska-
nym dworku prowadzi pen-
sjonat i stajnię. Niezależna, 
lecz samotna, musi dokonać 
wyboru między Łukaszem, 
który zatrudnia się w Miętach, 
by uciec przed przeszłością, a 
Geraldem - intrygującym i za-
kochanym w niej finansiście z 
Jersey.

Anna niespodziewanie 
przekona się, że przeszłość 
skrywała przed nią wielką ta-
jemnicę. Czy przewrotny los, 
który gnał bohaterów po 
świecie, może wpłynąć rów-
nież na życie Anny?PIONOWO:

1. stolica Jordanii
2. wyspa w Zatoce Perskiej
3. miasto w Bułgarii
4. dawna nazwa dżumy
5. zwrócona nie cieszy
6. mały punkt handlowy
7. Bridget, malarka angielska
8. francuski socjolog
9. batog, kańczug
10. wilec
11. ryba morska
12. stary nudziarz
13. koleżanka Ali
14. jednostka ciśnienia
15. Farrow, aktorka z USA
16. trapi go dna
17. waluta Włoch
18. brutto minus tara
19. zapał, chrapka
20. dawny okręt wojenny
21. ptasie karesy

22. nabity na czole
23. prymas Polski
24. należał do czeladzi obozowej
25. inserat
26. potrzebne oskarżonemu
27. bylina tropikalna
28. wielogłosowy utwór wokalny
29. mała porcja materii
30. wymusztrowanie
31. brat Mojżesza
32. szwajcarska rzeka
33. samolot pasażerski, autobus po-
wietrzny
34. rzeka w Mongolii i Rosji
35. waluta Peru
36. Javier, były sekretarz NATO
37. między Atenami a Tebami
38. Kręglicka, była miss
39. dawniej przeor
40. dezabil
41. kij bilardowy
42. niekiedy w oku się kręci

43. tworzywo na obudowy np. telefo-
nów
44. miasto w dawnym woj. suwalskim
45. wolny koniec rei
46. w tytule powieści I. Jurgielewiczo-
wej

POZIOMO:
47. Jan, polski historyk
48. ... głowy to wielkie zamieszanie
49. wierzchołek masztu statku żaglo-
wego
50. poemat Andrzeja Niemojewskie-
go 
51. boleń, ryba
52. dawna nazwa bransolety
53. świat pozazmysłowy
54. pan etanolik
55. mieszanie kart
56. maniera właściwa danemu arty-
ście

57. peleng inaczej
58. spuszczony na kwintę
59. rośnie w miarę jedzenia
60. ptak podobny do zięby
61. Geppert, polska piosenkarka
62. skandowiec
63. rozpuszczalnik gum i żywic
64. czarny i trudny
65. miasto i port w Nowej Gwinei
66. syn Apollina, król Aten
67. okalanie
68. znany środek owadobójczy
69. mrzonka
70. ... Sumac, piosenkarka
71. córka Re; bogini prawdy
72. film A. Kurosawy
73. hiszpańska spódnica
74. choroba z wysypką
75. kuzynki pszczół
76. dawniej nowotwór
77. ziąb, chłód

78. pogardliwie o starym mężczyźnie
79. 1919 r.; prezydent Szwajcarii
80. miasto w Szwajcarii
81. nowela Macieja Wierzbińskiego 
82. w mitologii egipskiej pagórek - za-
czątek świata
83. krewny w linii żeńskiej
84. w chacie
85. asawuła, esauł
86. reżyser "Plutonu"
87. tam na grzyby lub na jagody
88. lud zamieszkujący Zimbabwe
89. zielone miejsce w mieście
90. grupa ludów afrykańskich

PODPOWIEDŹ: AMAAN, ASTRAL, 
GENRE, IPOMEA, KAZA, OLTEN. 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA MI kRO BU SO WA SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Wszyscy bogowie 
byli nieśmiertelni 

Adrian Kierasiński, Stanisław 
Strzelczyk, Mirosław Galus, Re-
nata Wiertalak, Władysława Hu-
get, Ewa Wołosewicz, Maria So-
wińska, Malwina Bryndza, Pelagia 
Feliksiak, Danuta Skowron, Danu-
ta Nowak, Christiana Syfert, Szy-
mon Rybaczyk, Jolanta Kozioł, Ali-
na Majda, Zdzisława Chocian, Ur-
szula Kaczmarek, Halina Stefań-
ska, Henryk Rosa, Natalia Furmań-
czyk, Sławomir Skoworński, An-
drzej Leszczyński

Nagroda książkowa: Danuta 
Skowron

Zwycięzcy prenumerata: Hali-
na Stefańska, Malwina Bryndza

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Marcel Bu-

dzich, Ania Rolewska, Miłosz Wiel-
gus, Kacper Skowroński, Bartek 
Feliksiak, Julia Furmańczyk

Zwycięzca: Marcel Budzich
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Tragiczny finał 
poszukiwań

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

s. 5

Kłopotliwe 
psy sąsiadów

na to nie można pozwolić!

Tak będzie na 700- lecia 
po wycince drzew 

 s. 9

Stacja paliw 
Anna Mosiniak, 
Nadtorowa 14 

Sprzedaż gazu propan
 czysty 43 zł , propan 40 zł,  

2l – 12 zł , 3 l – 16 zł 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i sanitarnych 
spółka z o.o. z siedzibą w nowogardzie 

informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku 

siedziba spółki została przeniesiona 
na ul. 3 Maja 14/2,  72-200 nowogard 

(budynek Banku Spółdzielczego). 
Kasa, Biuro Obsługi Odbiorców oraz 

zarząd spółki znajduje się pod wskazanym powyżej adresem. 
Konta bankowe spółki pozostają bez zmian. 

                   Telefon kontaktowy                           91 39 20 711. 
Za utrudnienia 
przepraszamy! 

skup kabli (miedziane)
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

 s. 3

Zaatakował 
nożem...

niebezpieczna interwencja

gminna dotacja

s. 3

zamknęli 
im drogę

Żabówko 



Nr 56 (2585)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

   Kronika policyjnanasza sonda
W cotygodniowej sondzie pytamy mieszkańców Nowogar-
du, czy uważają, być może z własnego doświadczenia, że w 
sądach można znaleźć sprawiedliwość? 

Pani Wiesława i Pan Ro-
muald: Jeżeli chodzi o wła-
sne doświadczenia, to być 
może na szczęście, ale ich 
nie mamy. Jednak z tego, 
co obserwujemy, różnie to 
bywa z tą sprawiedliwością 
w sądach. Rozbieżność mię-
dzy wyrokami, czyli raz jest 
tak jak powinno być, a dru-
gi raz odwrotnie, spowodo-
wane jest między innymi ko-
ligacjami różnego typu, czy 
zajmowanym stanowiskiem.

Pan Roman: Z tą sprawiedliwo-
ścią bywa różnie. Zależy ona przede 
wszystkim od ludzi, jacy pracują w 
sądach i od tych, którzy nad nimi 
sprawują kontrolę. Można by coś 
było w nich zmienić, ale nie na ta-
kich zasadach, jak obecny rząd nam 
proponuje. Zmiany w sądach są po-
trzebne, nie ukrywajmy. Ale wszyst-
kie jego reformy powinny być wpro-
wadzane na spokojnie, po wielu rozmowach, a nie na hura i na już. Jeże-
li rząd wprowadzi to, co teraz uchwala, to już tylko zostanie nam modlić 
się do Pana Boga, aby miał nas w swojej opiece.

Pani Daniela: Uważam, że nie 
ma sprawiedliwości w naszych są-
dach. Reforma w sądownictwie po-
winna być przeprowadzona, ale 
taka, żeby była dla ludzi, a nie dla 
rządzących. Jak na razie, ciężko 
uzyskać sprawiedliwy wyrok i my-
ślę, że w najbliższym czasie to się 
nie zmieni. 

Pan Paweł: Nie mam za dużo 
doświadczenia w tych sprawach. 
Szczerze mówiąc, trudno mi się 
wypowiadać na ten temat. Jeżeli 
zaś odnosząc się do tego, co się teraz 
dzieje, to uważam, że zmiany w są-
dach są słuszne i potrzebne. 

Pan Kornel: Nie mam własnych 
doświadczeń w temacie sądów. Jed-
nak na przykładzie mojej sąsiad-
ki uważam, że można znaleźć spra-
wiedliwość. Jeżeli trafi się na dobre-
go sędziego, który pracuje z pasji, a 
nie z chęci zysku, można wówczas 
liczyć na to, że wyrok, jaki zapad-
nie, będzie adekwatny do winy. 

Rozmawiała 
Dorota Śmieciuch

17.07.2017 r. 
Godz. 14.45
Powiadomienie o kradzie-

ży telefon komórkowego mar-
ki LG Joy w sklepie Lewiatan 
przy ul. 5 Marca.

Godz. 15.15
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Żabowo, pomiędzy po-
jazdami marki VW.

18.07.2017 r. 
Godz. 19.00
Kradzież „ciągniczka samo-

róbki” w miejscowości Węgo-
rzyce.  

19.07.2017 r. 
Godz. 15.00
Do kolizji drogowej doszło 

na ul. Świerkowej, pomiędzy 
pojazdami Ford Fiesta i VW 
Golf. 

Godz. 18.30
Włamanie do lokalu ga-

stronomicznego „Pierogar-
nia” przy ul. Pileckiego, skąd 
dokonano kradzieży szlifierki 
kątowej oraz pieniędzy.  

Godz. 19.30 
Ujęcie sprawców kradzieży 

sklepowej w dyskoncie Netto. 
Godz. 21.00
Kradzież portfela z zawar-

tością pieniędzy, dokumen-
tów oraz koszulki t-shirt na ul. 
Wileńskiej. 

20.07.2017 r. 
Godz. 01.00
Wypadek drogowy na ob-

wodnicy Nowogardu, w któ-
rym uczestniczył pojazd mar-

ki VW Transporter. Sprawca 
wypadku znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
0,72 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 11.50 
Do kolizji drogowej doszło 

na obwodnicy Nowogardu, 
pomiędzy samochodami mar-
ki Mercedes oraz Ford.  

Godz. 17.50 
Kolizja drogowa na ul. Wy-

szyńskiego, pomiędzy pojaz-
dami Peugeot 107 oraz Re-
nault Kangoo.

Godz. 18.00
W sklepie Netto ujęto 

sprawcę kradzieży sklepowej. 
21.07.2017 r. 
Godz. 12.30 
W miejscowości Kikorze 

doszło do kolizji drogowej, 
pomiędzy pojazdami BMW 
oraz Audi. 

Godz. 15.40 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Bodzęcin, pomiędzy 
pojazdami Hyundai i30 i Re-
nault Master.

22.07.2017 r. 
Godz. 02.00
Patrol Ruchu Drogowego 

KPP Goleniów na ul. 15 Lu-
tego podczas kontroli drogo-
wej samochodu marki Mazda 
6 ujawnił, że kierujący pojaz-
dem Krzysztof K. znajduje się 
w stanie po użyciu alkoholu. 

Godz. 13.00
Kolizja drogowa w miej-

scowości Sąpolnica, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: 
Toyota Avensis  i Hyundai.

Godz. 10.20 
Zatrzymanie sprawcy kra-

dzieży w sklepie Lidl. 
23.07.2017 r. 
10.50 
Powiadomienie o włama-

niu do altanki ogrodowej przy 
ul. 15 Lutego, skąd dokonano 
kradzieży piły spalinowej, ra-
dia oraz dekodera dvbt. 

Godz. 18.20 
W sklepie Lidl znaleziono 

trzy karty z numerem ubez-
pieczenia. 

Godz. 18.40 
Powiadomienie o przy-

właszczeniu telefonu marki 
Samsung Galaxy Grand Prime 
na ul. Waryńskiego. 
 

st. insp. Klaudia  Gieryń 
 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Kazimiera Orłowska: lat 91, zmarła 20.07.2017 r., pogrzeb odbył się 22.07.2017r., 
na cmentarzu w Nowogardzie.
Ireneusz Laskowski: lat 50, zmarł 15.07.2017 r., pogrzeb odbył się 24.07.2017r.,
  na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Michalski: lat 80, zmarł 21.07.2017 r., pogrzeb odbył się 24.07.2017r., 
 na cmentarzu w Nowogardzie.
Teresa Bartnik: lat 64, zmarła 23.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 25.07.2017r., o godz. 12:00 
Msza św. w Bodzęcinie, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie.
Irena Kosmalska: lat 89, zmarła 23.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 26.07.2017r., o godz. 12:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.
Zofia Gaszewska: lat 70, zmarła 24.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 26.07.2017r., o godz. 16:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.
Lucyna Komisarek: lat 51, zmarła 23.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 27.07.2017r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.
Halina Tarasiuk: lat 60, zmarła 23.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się 26.07.2017r., o godz. 14:00
 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uwaga!

Znaleziono okulary!
W czwartek, 20.07.2017r, na ulicy Bohaterów Warszawy, w pobliżu 

sklepu Biedronka, znaleziono widoczne na zdjęciu okulary. Właściciela 
prosimy o odbiór okularów w redakcji DN, przy ulicy Bohaterów War-
szawy 7a.

Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego 
wydarzenia?

skontaktuj się z 
naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

niebezpieczna interwencja

Zaatakował nożem policjanta 
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji zaatakował  jednego z nich nożem oraz groził pozbawieniem życia. Według na-
szych źródeł do zdarzenia doszło w małej miejscowości Olszyca. Podejrzanemu o groźby karalne i czynną napaść na funkcjonariusza, grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy.

Zdarzenie miało miejsce 20 lip-
ca. Policjanci zostali wezwani do 
jednej z miejscowości w gminie 
Nowogard (policja nie podaje na-
zwy miejscowości- według naszych 
źródeł to Olszyca), gdzie agresyw-
ny 57-latek dokonał samookalecze-
nia, które mogło zagrażać jego ży-
ciu i zdrowiu. 

- Widząc umundurowanych funk-
cjonariuszy, mężczyzna trzymając w 
ręce kuchenny nóż, zaatakował nim 
jednego z policjantów, próbując ugo-
dzić go w twarz. Stróże prawa uży-
wając siły fizycznej, jak również 
środków przymusu bezpośredniego, 
skutecznie obezwładnili mężczyznę- 
informuje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik naszej policji. 

Podczas zatrzymania, awantur-
nik groził także policjantom pozba-
wieniem życia. Był nietrzeźwy, ba-

danie na zawartość alkoholu wy-
kazało w jego organizmie ponad 2 
promile.

Zanim mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu, został przewiezio-
ny do szpitala, gdzie w związku z 
samookaleczeniem, udzielono mu 
niezbędnej pomocy medycznej.

Zebrany materiał dowodowy, po-
zwolił na przedstawienie podejrza-
nemu zarzutu gróźb karalnych oraz 
czynnej napaści na funkcjonariu-
sza policji z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia. W miniony piątek, 
21, a więc dzień po tym jak mężczy-
zna zaatakował policjanta,  sąd za-
stosował wobec 57-latka środek za-
pobiegawczy w postaci 3 miesięcy 
aresztu. Mężczyźnie grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności- infor-
muje Policja. 

MSMężczyzna, który zaatakował nożem funkcjonariusza policji przebywa w areszcie

Żabówko niemal odcięte od świata 

Zamknęli im drogę bez uprzedzenia? 
Sporo kilometrów muszą nadrabiać mieszkańcy Żabówka. Dwa tygodnie temu, ze względu na prace budowlane przy S6, zamknięto główną i najkrótszą 
drogę dojazdową do miejscowości. Zdaniem mieszkańców istnieją rozwiązania, które mogą znacznie złagodzić te utrudnienia. 

Do naszej redakcji zgłosiła się 
jedna z mieszkanek wsi Żabówko 

pod Nowogardem, twierdząc, że 
występuje w imieniu także swo-

ich sąsiadów. Otóż ok. 2 tygodnie 
temu zamknięta dla ruchu zosta-
ła główna i najkrótsza droga pro-
wadząca do tej miejscowości - od 
skrzyżowania przy przejeździe 
kolejowym w Żabowie. Miesz-
kańcy w związku z tym mają wiele 
pretensji do inwestora (Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad). Po pierwsze twierdzą, że 
w ogóle nie zostali powiadomie-
ni o zamknięciu drogi. Po drugie 
- droga, którą teraz mają do użyt-
ku, jako alternatywna jest o kilka-
naście km dłuższa. Aby dostać się 
do swoich domów od strony No-
wogardu muszą jeździć przez Ku-
lice, Jarchlino i Konarzewo, a od 
strony Płotów przez Siwkowice i 
Łosośnicę, dalej Jarchlino, Kona-

rzewo. Mieszkańcy zastanawiają 
się także, jak od września będzie 
wyglądała sprawa dojazdu dzieci 
do szkół na terenie miasta. Pomi-
jając już fakt, że na drogach stano-
wiących teraz objazd do wsi, bra-
kuje informacji o zmianie organi-
zacji ruchu w tym miejscu.

- Nikt nas o zamknięciu drogi nie 
informował, zostaliśmy tym zasko-
czeni. Jesteśmy praktycznie odcięci 
od świata i teraz, żeby dostać się do 
domu musimy pokonywać o wie-
le dłuższą drogę.  To ma również 
swoje konsekwencje w przypad-
ku, kiedy zajdzie konieczność we-
zwania służb ratunkowych - mówi 
nam mieszkanka Żabówka. 

Mieszkańcy twierdzą, że istnie-
ją przynajmniej dwie krótsze dro-

gi, które po niewielkiej ingeren-
cji w stan nawierzchni, poprzez 
ułożenie kilku płyt typu jumbo, 
mogą skomunikować ich miejsco-
wość z drogą nr 6, a dalej z Nowo-
gardem lub Płotami, bez koniecz-
ności nadrabiania tak wielu kilo-
metrów. To na przykład droga z 
Maszkowa, koło fermy norek, lub 
z Żabówka w kierunku Siwkowic. 

W związku z tym sygnałem 
zwróciliśmy się z prośbą do rzecz-
nika prasowego GDDKiA o od-
niesienie się do uwag i propozycji 
mieszkańców odnośnie możliwo-
ści zaplanowania krótszych dróg 
dojazdowych na czas budowy S6. 
Czekamy na odpowiedź. 

MS
Droga do Żabówka z Żabowa jest zamknięta dla ruchu

Foto-pstryk

Na Roosevelta bez zmian
Wiosną, na prośbę jednej z mieszkanek ulicy Roosevelta, 
pisaliśmy o tragicznym stanie chodnika, szczególnie przy 
skrzyżowaniu z ul. Dębową.

Niestety mimo upływu tak długiego czasu gmina stanem chodnika, jak wi-
dać na zdjęciu się nie przejęła. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że chodnik za-
łamał się w miejscu, gdzie znajduje się studzienka - prawdopodobnie stanowią-
ca część infrastruktury telekomunikacyjnej. Mieszkańcy zmuszeni są chodnik 
omijać, a ci co rzadko tędy chodzą muszą się potykać. Oby w końcu jednak w 
tym miejscu nie doszło do tragedii. Dlatego raz jeszcze mieszkańcy za naszym 
pośrednictwem apelują o niezwłoczne naprawienie tego odcinka chodnika.

Do ataku na policjanta, według naszycy 
informacji, doszło w Olszycy.
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Prokuratura umorzyła śledztwo z wniosku PUWis

Nie stwierdzono strat dla budżetu Gminy
W tych dniach Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, umorzyła odwieszone miesiąc temu śledztwo w sprawie narażenia Gminy na niebezpieczeństwo szko-
dy majątkowej w wysokiej kwocie w związku ze sposobem przeprowadzenia przetargu na administrowanie siecią wod-kan.

Sprawę do Prokuratury skie-
rował w 2015 roku PUWiS, w 
związku z kwestionowaniem spo-
sobu przeprowadzenia w latach 
2012-2014 przetargu na admini-
strowanie na okres 15 lat gminną 
siecią wod -kan. Poza wnioskiem 
do Prokuratury, PUWiS zaskar-
żył Gminę w zakresie nieprawi-
dłowości proceduralnych wspo-
mnianego przetargu także do 
Sądu Okręgowego w Szczecinie 
(pozew o unieważnienie umo-
wy PPP). Poprawność przepro-
wadzenia przetargu na to zada-
nie była także przedmiotem prac 
Urzędu Zamówień Publicznych.   
Jak już informowaliśmy rozstrzy-
gnięcia sądowe były korzystne 
dla PUWiS, czego efektem było 
unieważnienie rozstrzygnięcia 
przetargowego w myśl, którego 
administrowaniem siecią wod.- 
kan. w Nowogardzie miałaby 
się zajmować niemiecka spółka 
WAL-Betrieb. W związku z ta-
kim zakończeniem wieloletniego 
sporu Gmina podpisała w 2017 
roku, na okres 15 lat, umowę z 
PUWiS. Taki finał sporu miał też 
znaczenie dla końcowego posta-
nowienia w postępowaniu pro-
kuratorskim.  Śledczy uznał bo-
wiem, co wyraził w treści uzasad-
nienia o umorzeniu, że ostatecz-
nie Gmina nie poniosła żadnych 
strat z związku z przebiegiem po-
stępowania przetargowego. - Na-
leży zauważyć – czytamy w tym 
uzasadnieniu, – iż zawarcie przez 
Burmistrza Nowogardu w imieniu 
Gminy Nowogard umowy o PPP, 
(czyli tej z niemiecką spółką- dop. 
red.) nie spowodowało dla miesz-
kańców Gminy żadnych negatyw-
nych skutków w kwestii dostarcza-
nia wody pitnej i odprowadzania 

ścieków. Ceny dostarczania wody 
pitnej i odprowadzania ścieków... 
są zbliżone do średnich cen w kra-
ju i województwie- pisze st. sier-
żant Marek Bukowski z Wydzia-
łu Dochodzeniowo- Śledczego, 
KWP Szczecin, który to wydział 
wydał cytowane postanowienie. 

Nasz komentarz
 Może dziwić, że st. sierżant 

Bukowski nie zauważył innych 
aspektów rozpatrywanego zagad-
nienia, czyli zagadnienia naraże-
nia Gminy na straty, ale nie tyl-
ko- także i zagadnienia realne-
go poniesienia tych strat.  I tak, 
st. sierżant Bukowski pominął 
zupełnie, jak się okazało płon-
ny, wydatek z kasy Gminy pra-
wie pół miliona na prawników, 
którzy to mieli w swoisty sposób 
„załatwić” lokalną firmę realizu-
jąc jakiś zupełnie nonsensow-
ny scenariusz. Z postanowienia, 
st. Sierżanta, należy więc rozu-
mieć, że pieniądze które wzięli ci 
prawnicy przyniosły Gminie ko-
rzyść skoro nie przeniosły straty.  
Sierżant pominął również zupeł-
nie straty, jakie wynikają z bra-
ku przez 5 lat jakiejkolwiek inwe-
stycji w Gminną sieć wod – kan. 
Zobowiązany do tych inwestycji 
jest właściciel 90 proc naszej sie-
ci, czyli Gmina.  Organ zaś Gmi-
ny, który miałby takie inwestycje 
przygotować i zgłosić do budże-
tu oraz ją przeprowadzić nie kiw-
nął nawet palcem. W tym czasie 
bowiem walczył jak lew z PUWiS 
(aby się przekonać wystarczy po-
czytać teksty z tamtego okresu na 
stronie miasta), a jeśli Radzie coś 
w temacie przygotowywał i zgła-
szał do zatwierdzenia w budże-
cie to były to, regularnie co kilka 
miesięcy, wnioski o kolejne kwo-

ty na prawników. Sierżant snując 
w uzasadnieniu dywagacje, „co 
byłoby gdyby było” (według nie-
go, gdyby weszli Niemcy, to by 
dobrze było!) pominął zupełnie 
bardziej praktyczne dywagacje, – 
co by było, gdyby PUWiS nie po-
siadając z Gminą aktualnej umo-
wy nie zdecydował się na bezu-
mowne korzystanie z sieci, czy-
li przestał dostarczać wodę i od-
bierać ścieki? Całe szczęście PU-
WiS wykazując odpowiedzial-
ność, której zupełnie brakło or-
ganowi Gminy, nie obraził się, 
podjął to ryzyko formalne i z po-
sterunku nie zszedł. Starszy sier-
żant jak to sierżant z wyobraź-
nią widać problemy ma poważne, 
co nie przeszkadzało mu jednak 
skreślić obszerny akapit na te-
mat konieczności zachowania za-
sad konkurencji na rynku, (dla-
tego według niego Niemcy mogli 
przystąpić do przetargu, choć fir-
my w Polsce nie mieli).  Zwłasz-
cza dotyczy to takich renomowa-
nych firm, jak niemiecki Remon-
dis (rzeczywisty podmiot ewen-
tualnego kontraktu).  Można od-
nieść wręcz wrażenie, czytając 
uzasadnienie, że sierżant Bukow-
ski jest głęboko zawiedziony tym, 
że w Nowogardzie nie będziemy 
mieli takiego znakomitego admi-
nistratora jak niemiecka firma: 
oczywistym jest – pisze st. sier-
żant w uzasadnieniu - że sp. WAL 
– Betrieb zatrudniłaby większość 
pracowników spółki PUWiS… 
Również od strony wyposażenia 
należy wskazać, że WAL Betrieb, 
jako powiązana z firmą Remon-
dis nie miałaby problemu ze zdo-
byciem odpowiednich maszyn i 
urządzeń niezbędnych do pro-
wadzenia działalności - koń-

czy sierżant.  Snując rozumowa-
nie w stylu sierżanta można by-
łoby stwierdzić, że nie tylko ja-
kaś tam spółka jest lepsza aniże-
li PUWiS, ale i państwo niemiec-
kie znacznie lepiej sprawowałoby 
się w roli państwa, aniżeli pań-
stwo polskie - przecież gdyby tu 
nastało to zatrudniłoby większość 
pracowników, a także w związku 
z wysokim, znanym powszech-
nie poziomem gospodarki naro-
dowej - nie miałoby problemu ze 
zdobyciem odpowiednich maszyn 
i urządzeń niezbędnych do pro-
wadzenia działalności- Nie trze-

ba nawet przypuszczać, że tak by 
było - państwo niemieckie wszak 
już nam kiedyś to udowodni-
ło, raptem kilkadziesiąt lat temu.   
Sierżant przy tym nie zdradza 
szczegółów, co do źródła swo-
jej kapitalnej wiedzy w temacie 
wszelkim- odwołuje się jedynie 
do podszeptów swojej mądrości 
(cytuję): biorąc pod uwagę zasa-
dy doświadczenia życiowego… 
Sierżant Bukowski to zaiste super 
specjalista i mógłby wnieść nie-
oceniony wkład. 

sm

Poszukiwana kobieta nie żyje 

Tragiczny finał poszukiwań 
Tragicznie zakończyły się poszukiwania Elżbiety Bajerskiej z Nowogardu. Kobietę znaleziono martwą w okolicach byłej wytwórni mas bitumicznych, kil-
kaset metrów od targowiska miejskiego. Przyczyny śmierci 64-latki bada prokuratura. 

Kobieta wyszła z domu w 
czwartek 20 lipca, ok. godz. 
13:30. Zabrała ze sobą rower, 
którym często wybierała się na 
przejażdżki po okolicy. Nieste-
ty tym razem, mimo upływa-
jących godzin, nie wróciła do 
domu. Rodzina rozpoczęła po-
szukiwania, a o braku kontak-
tu ze swoją bliską powiadomiła 
również policję. Oprócz policji 
włączyli się w nią także straża-
cy. Akcja trwała całą noc. Nad 
ranem, w piątek, wznowiono 

poszukiwania. Policja rozno-
siła po mieście ulotki ze zdję-
ciem kobiety. Informacje o za-
ginionej rozpowszechniano 
też za pośrednictwem Interne-
tu. 

Niestety, ok. godz. 10:00 
funkcjonariusze policji prze-
czesując teren wokół wytwórni 
mas bitumicznych i byłej prze-
sypowni znaleźli w zaroślach 
zwłoki kobiety. Obok niej le-
żał rower. Okazało się nieste-
ty, że to ciało poszukiwanej od 

czwartku 64-latniej Elżbiety 
Bajerskiej. Identyfikacji zwłok 
dokonała najbliższa rodzina 
kobiety. 

Decyzją przybyłego na miej-
sce prokuratora, ciało zmarłej 
zostało zabezpieczone do ba-
dań sekcyjnych. Pozwolą one 
ustalić przyczyny zgonu. Pod-
czas wstępnych oględzin na 
miejscu zdarzenia policja wy-
kluczyła, aby do śmierci kobie-
ty miał się ktoś przyczynić. 

Red. Ciało kobiety znaleziono w zaroślach, w okolicach wytwróni mas bitumicznych PRD

Sentencja umorzenia postępowania śledczego

Nieczytelny podpis policjanta widnieje pod umorzeniem postępowania dotyczące-
go podejrzenia nieprowadłowości mogących przynieść stratę w wysokości 80 mln 
zł! Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać?
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nasza interwencja w Kulicach 

Kłopotliwe psy sąsiadów
W ostatnich dniach do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy Kulic, zaniepokojeni warunkami, w jakich ich sąsiedzi trzymają psy. Zwierzęta nie dość, że 
często są pozostawiane, jak twierdzą, bez wody i jedzenia, to do tego są agresywne. Jak mówią naszej redakcji, boją się nie tylko o zdrowie swoje, ale także 
swoich dzieci. Właściciel psów odpiera te zarzuty. Twierdzi, że dba jak należy o swoje pupile. 

– Ci z nas, którzy się nie boją, 
dokarmiają te zwierzęta. Niejed-
nokrotnie też prosiliśmy właści-
cieli, aby dobrze zabezpieczyli psy 
przed ucieczką, ponieważ mamy 
małe dzieci i boimy się, że któ-
ryś z psów się zerwie i je zaataku-

je – opowiada jedna z mieszkanek 
bloków w Kulicach, przy których 
są trzymane zwierzęta. - Właści-
cieli psów całymi dniami nie ma w 
domu. Jak pali słońce nie ma niko-
go, kto nalałby im wody. Siedzą tak 
dopóki właściciele nie wrócą, albo 

ktoś z nas się nad nimi nie zlituje i 
nie naleje im wody – dodaje kobie-
ta.  Zdarzył się też przypadek, że 
jeden z psów uciekł i zagryzł kurę 
na oczach małego dziecka. Po tym 
incydencie zawiadomiono policję. 
-Co by było, gdyby w tym miejscu 
nie było kury, a na drodze psa zo-
stało tylko dziecko - zastanawia się 
jeden z naszych rozmówców. Wła-
ściciel psów miał po tym incy-
dencie zostać ukarany mandatem 
przez policję - twierdzą mieszkań-
cy wsi, z którymi rozmawialiśmy. 
Miało to go jednak niczego nie na-
uczyć. Zdaniem osób, które skon-
taktowały się z redakcją w tej spra-
wie innym problemem jest to, że 
psy mieszkają w urągających wa-
runkach. Nie mają schronienia, a 
tylko rozpadające się budy.  Jeden 
z czworonogów jest uwiązany na 

obroży z kolczatką. 
Kiedy udaliśmy się na miejsce, 

zastaliśmy psy przywiązane łań-
cuchami w pobliżu bud - jedna 
w budowie. Jak mówi właściciel, 
jego psy nie są agresywne i dba o 
nie, jak należy.

 -Nie wiem, dlaczego mieszkań-
cy tak twierdzą. Przecież karmi-
my nasze psy i staramy się, aby nie 
uciekały – mówi mężczyzna, wła-
ściciel psów. - Pieski próbują się 
zrywać, ponieważ wcześniej mia-
ły podwórko, gdzie mogły swobod-
nie biegać. Teraz jest dla nich karą, 
bycie przywiązanymi, jednak wia-
domo, że luzem ich puścić nie mo-
żemy – dodaje mężczyzna. Wła-
ściciel twierdzi też, że zdarzenie 
z kurą było incydentem, a jego 
pies nie zaatakowałby dziecka – 
Tę kurę zagryzł pies husky, zresztą 

kura była moja. Ta rasa psów ma 
to do siebie. Jednak z pewnością 
nie rzuciłby się na dziecko, ponie-
waż nie jest on agresywny. Gdyby 
miał to zrobić, to zamiast na kurę, 
od razu podbiegłby do dziecka – 
twierdzi mężczyzna.

Sąsiedzi i właściciele psów naj-
wyraźniej różnią się pod wzglę-
dem wrażliwości na to, w jakich 
warunkach powinno trzymać się 
psy. Ci pierwsi twierdzą, że czwo-
ronogom dzieje się krzywda. Wła-
ściciel zwierząt jest przekonany, 
że dba o nie najlepiej jak potrafi. 
Jedno jest pewne: psy trzymane 
w skupisku ludzi powinny, rów-
nież dla własnego bezpieczeństwa, 
przebywać w warunkach niebu-
dzących żadnych zastrzeżeń. 

DŚ

Tak teraz wygląda miejsce przetrzymywania zwierząt. Na zdjęciu jeden z psów, o 
które trwa kłótnia między sąsiadami

inspektor nie miał wątpliwości 

Kara za nielegalną budowę 
Wracamy do sprawy nielegalnej budowy ścieżki wokół jeziora, jaką prowadziła gmina. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecydował o nałoże-
niu kary grzywny, za to, że prace rozpoczęto niezgodnie z przepisami. Na razie jednak nie wiadomo, kto i w jakiej wysokości mandat otrzyma. Z pewno-
ścią będzie to jeden z miejskich urzędników. 

Po naszej publikacji na temat 
nielegalnego rozpoczęcia prac 
budowlanych nad jeziorem, na 
wniosek Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlane-
go w Goleniowie przeprowadził 
doraźną kontrolę na terenie pro-
wadzonych robót. Wcześniej, 
jak informowaliśmy, starostwo 
powiatowe potwierdziło nam, 
że gmina nie powinna prowa-
dzić prac, bo nie dopełniła for-
malności, jakie wynikają wprost 
z prawa budowlanego. Mimo 
iż miasto posiada projekt i po-
zwolenie na budowę, nie pobra-
ło dziennika budowy, bez które-
go nie można rozpocząć żadnej 
inwestycji budowlanej. Mimo 
to, nad jeziorem od strony Sar-

niego Lasu, zaczęto zwozić pia-
sek (zwykły, żółty żwir), którym 
pokryto leśne alejki. Przy jednej 
z nich zaczęto nawet montować 
betonowe krawężniki! Okaza-
ło się też, że gmina nie poinfor-
mowała również o rozpoczęciu 
robót budowlanych, co jest tak-
że naruszeniem prawa budowla-
nego. 

Jak już informowaliśmy, od 
razu po naszej publikacji z tere-
nu budowy nad jeziorem znik-
nęły krawężniki, a także usta-
wione tam wcześniej zna-
ki ostrzegające o prowadzeniu 
prac. Gmina próbowała jednak 
nadaremnie zatrzeć ślady niele-
galnej budowy - co zresztą wcze-
śniej uwiecznione było przez nas 
na zdjęciach. Toteż osobie od-

powiedzialnej za zlecenie prac 
nad jeziorem nie uda się unik-
nąć odpowiedzialności, co wy-
nika wprost z pisma, jakie Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, Hanna Krugły, skie-
rowała do Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie. 

„W dniu 14 lipca, 2017 r., 
PINB w Goleniowie przepro-
wadził doraźną kontrolę na te-
renie nieruchomości nr 65/5 
nr 72 i nr 74 w obrębie geode-
zyjnym nr 1 miasta Nowogar-
du, podczas której stwierdzo-
no, że na szerokości ok. 3,00 m  
i długości 600 mb, w miejscu 
gruntowych ścieżek leśnych jest 
koryto, opalikowane punktami 
geodezyjnymi, wypełnione 
piaskiem, tj. pdsypką na grubości 

około 10 cm. W dniu kontroli 
organ nie stwierdził prowadze-
nia jakichkolwiek robót, na wy-
korytowanej ścieżce brak obrze-
ży krawężnikowych(…). Za nie-
dopełnianie obowiązków okre-
ślonych w art. 93 pkt. 4 (przepi-
sy karne) ustawa Prawo Budow-
lane, w związku z rozpoczęciem 
prac przygotowawczych, inwe-
stor podlega karze grzywny”- 
czytamy w piśmie podpisanym 
przez H. Krugły, do jakiego do-
tarła redakcja DN. 

Teraz Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego we-
zwie kierownika gminy Nowo-
gard, czyli Burmistrza, by ten 
wskazał osobę odpowiedzialną 
za zlecenie prac nad jeziorem, 
tak, by można było na nią wy-

pisać mandat.  Burmistrz rzecz 
jasna może przyjąć mandat na 
siebie, ale może uznać, że win-
ny jest jeden z jego podwład-
nych. W tym przypadku trze-
ba by jednak przyjąć, że któryś 
z pracowników UM Nowogard 
dopuścił się decyzyjnej samo-
woli, co jest mało prawdopodob-
ne, zwłaszcza w temacie budowy 
ścieżki rowerowej dookoła jezio-
ra. Ta jak wiadomo powszech-
nie jest bowiem dla burmistrza 
sprawą priorytetową a nadto, o 
czym często informuje gminna 
propaganda, osobiście przez nie-
go nadzorowaną na każdym nie-
malże kroku. Trudno zatem so-
bie wyobrazić, że bez zgody wło-
darza, ktoś nad jeziorem zaczął-
by układać krawężniki i sypać 
piach- no chyba, że chciał się 
podlizać. 

Pozostaje jeszcze jedna kwe-
stia: w jaki sposób i to bez prze-
targu, nie mając formalnie zgody 
na prowadzenie budowy, gmina 
zleciła jednej z nowogardzkich 
firm rozpoczęcie prac nad jezio-
rem? To już jednak wydaje się 
sprawa do wyjaśnienia nie przez 
służb powiatowe (te zrobiły, co 
mogły), ale co najmniej przez 
Urzęd Zamówień Publicznych, a 
może nawet prokuraturę. 

Marcin Simiński 

Ktoś się pośpieszył i teraz zapłaci- inspektor nadzoru budowlanego w powiecie wlepi 
mandat za rozpoczęcie nad jeziorem budowy z pominięciem przepisów prawa

Przy jednej z alejek, w Sarnim Lesie, ułożono już krawężniki, mimo, że gmina zgo-
dy na rozpoczęcie budowy nie posiada. Dziś już tych krawężników nie ma, zostały 
zdemotnowane
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inwestycje powiatowe na 
nowogardzkich drogach

Do Miętna i do 
Strzelewa wkrótce 
inaczej…
Trwają dwie duże inwestycje realizowane przez powiat gole-
niowski na drogach powiatowych przebiegających przez te-
ren naszej Gminy. 

Odcinek od wiaduktu na S6 
przez Świerczewo do Strzelewa 
pokrywany jest aktualnie nakład-
ką bitumiczną na całej szeroko-
ści, dlatego droga ta była wyłączo-
na z ruchu na odcinku Świercze-
wo Strzelewo, przez kilka dni. Na-
kładka bitumiczna została już po-

łożona na drodze Miętno Nowo-
gard – drugą inwestycją drogową 
powiatu w naszej Gminie.  Koszt 
obu inwestycji to razem około ok. 
4,5 mln. zł. (ok. 70 % z PROW).  
Zakończenie przewidziano w 
sierpniu i wrześniu tego roku.

sm

Prace nad wysepką przy wjeździe do Świerczewa od strony Nowogardu

Początek nowej drogi do Miętna

Nowy chodnik w centrum wsi Świerczewo

Wjazd do Świerczewa od strony Strzelewa

inwestycja w Kikorzach

Powstaje nowa droga
W miejscowości Kikorze, trwają prace związane z przebudową drogi. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma MET-INSTAL Sp. z o.o. Miękowo, która została wyłoniona w przetargu i za-
proponowała najkorzystniejszą ofertę.

Prace mają zakończyć się we 
wrześniu 2017 roku. Remont 
drogi obejmuje ułożenie no-
wej nawierzchni asfaltowej o 
szerokości 2,5 metra i długości 
694 metry. Tym samym zniknie 
dawna nawierzchnia, czyli tzw. 
„kocie łby”, którymi porusza-
nie się było utrudnione. Oprócz 
nowej nawierzchni, zostanie 
także przebudowana kanaliza-
cja deszczowa. Powstaną nowe 
chodniki, zjazdy do posesji oraz 
zostanie utwardzone pobocze.

Wartość wymienionej inwe-
stycji to 798 894,04 zł, z czego 
50% kosztów zostanie pokry-
te w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019, na co w 2016 roku, 

Gmina Osina złożyła wnio-
sek do Urzędu Wojewódzkiego. 
Będzie to kolejna droga gmin-

na wyremontowana z udziałem 
środków zewnętrznych.

DŚ

Tak w tym momencie wyglądają prace nad przebudową drogi w Kikorzach.

 List Otwarty Prezesa KRUS 
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci! 
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, 

zbiorów owoców i zabiegów 
pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wyko-

nywanej pracy. 
Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospo-

darstwa narażone są na wiele zagrożeń.  
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, 

urządzeń, o bezpiecznym transporcie, 
obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin. 
o Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.  
o Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonuj-

cie przy wyłączonym napędzie.  
o Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach  do tego 

nieprzeznaczonych.  
o Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia. 
o Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbior-

nikach i na drabinach.  
o Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,  a z 

załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.  
o Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoŻa  i usztywniającym 

nogę w stawie skokowym, wyposaŜeni w odpowiednie 
   ochrony pracy. 
o Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem. 
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!  
o Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.  
o Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miej-

sce do zabawy.  o Nie angaŜujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecz-
nych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poni-
żej 16 lat. 

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się  w broszu-
rach i innych opracowaniach zamieszczonych

 na stronie internetowej www.krus.gov.pl  w zakładce Prewencja, a takŜe w placówkach terenowych 
KRUS. 

Na zakończenie Ŝyczę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a 
Dzieciom radosnych i udanych wakacji 
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Czerwiec 2017 
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OgłOszenie

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH PSZENICA, 
PSZENŻYTO, WYTWÓRNIA PASZ ALL-

-POL NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 
TEL. 91 39 26 971, 531 591 162 

Aktivmed 24 Sp. z o.o. Z Białej Podlaskiej 
jest najlepszą firmą pracy opiekunek seniorów 

w Niemczech Pani kierownik Kasi Jezior 
i jej załodze wdzięczna pracownica 

Aleksandra Witaszczyk 

„Odeszłaś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 24 lipca 2017 roku

w wieku 70 lat, odeszła od nas do Pana

śp. zOFia gaszeWsKa
Ceromonia pogrzebowa rozpocznie się

26 lipca 2017 roku, o godz. 16.00 w Kaplicy 
na Cmentarzu w Nowogardzie

Pogrążona w smutku
Rodzina

96. urodziny ppor. Wiktora 
Sumińskiego, Żołnierza 
Wyklętego
W sobotę, 29 lipca 2017 r., zapraszamy do Reska na 96. urodziny ppor. Wiktora Sumińskie-
go, kombatanta, mieszkańca Prusimia (okolice Reska). W 1947 r., po potyczce z funkcjona-
riuszami UB, został On aresztowany i skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzie-
nia. Po amnestii zmniejszoną do 10 lat. Wyszedł na wolność w 1957 r. 

W więzieniu ppor. Wiktor Su-
miński, poznał ppor. WP i AK 
Adama Borzobohatego, który 
opuścił więzienie dwa lata przed 
Sumińskim. Gdy Sumiński wy-
szedł z więzienia, ten ściągnął go 
do pracy najpierw w Rolniczym 
Zakładzie Doświadczalnym w 
Barzkowicach, następnie, gdy zo-
stał dyrektorem, do Stacji Oce-
ny Odmian w Prusimiu koło Re-

ska. Sumiński mieszka tu do dziś. 
Dwa lata temu Wiktor Sumiński 
i Andrzej Kiszka wspólnie odsło-
nili tablicę poświęconą Żołnie-
rzom Wyklętym, przy kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Niedawno Andrzej 
Kiszka odszedł na wieczną wartę. 
Pozostał Wiktor Sumiński, któ-
rym opiekują się i go odwiedza-
ją młodzi ludzie z naszego regio-

nu i kraju. 
Na urodziny przybędą m.in. 

szefowa Kancelarii Prezydenta 
RP Halina Szymańska oraz dyrek-
tor generalny MON Bogdan Ści-
but. Podczas Mszy świętej poczet 
sztandarowy wystawi 14. Batalion 
Ułanów Jazłowieckich z 12 Bry-
gady Zmechanizowanej w Szcze-
cinie.

red

95 urodziny Wiktora Sumińskiego. Tak było w Resku rok temu

Program uroczystości w dniu 29 lipca:
godz. 13.00 – 14.00 - Msza święta w intencji Bohatera – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Bohate-

rów Monte Cassino 12
godz. 14.00 – 14.30 - przemieszczenie na plac za remizą OSP w Resku, ul. Kościuszki 26
godz. 14.30 – 15.00 – przywitanie gości, podziękowania od Operacji ECHO dla osób, które przyczyniły się do 

sukcesu akcji pomocowej dla kombatantów, oddanie głosu Jubilatowi. Następnie okolicznościowe przemówienia 
gości, odczytanie listów oraz składanie życzeń i… Tort.

godz. 15.00 – 15.40 – emisja filmu dokumentalnego pt. „Historia o Was już nie milczy. Wyklęci - Ziemia Gosty-
nińska” z udziałem Pana Wiktora Sumińskiego, opowiadającego historię jego oddziału i dowódcy Władysława Du-
bielaka ps. „Myśliwy”

godz. 15.40 – 16.00 – pokaz grupy paramilitarnej Explosive Airsoft Shooters 
godz. 16.00 – ognisko z gitarą, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, pieczenie kiełbasek, wystawa sprzętu 

grup rekonstrukcyjnych, poczęstunek.
Zapraszam w imieniu swoim i organizatorów. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. 

Kazimierz Rynkiewicz

III Wyprawa Studyjna Śladami architektury szachulcowej Pomorza Zachodniego, cz. 1. 
23-24 września 2017 r. 

 
Dwudniowa wyprawa adresowana jest do wszystkich zainteresowanych architekturą 
szachulcową (ryglową, szkieletową) na Pomorzu Zachodnim. Zwiedzaniu najciekawszych, 
ale najmniej znanych, i często niedostępnych obiektów, kościołów, pałaców, młynów, 
towarzyszyć będą - w Gosławiu w zabytkowej szachulcowej zagrodzie chłopskiej 
popołudniowe - popularno-naukowe wykłady specjalistów z Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, którzy omówią najnowszy stan badań nad 
obejrzanymi obiektami oraz historią regionu. Nocleg zaplanowany jest Ośrodku 
Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącym się w zabytkowym 
dworze z połowy XIX w. w Kulicach, należącym przed 1945 r. do rodziny von Bismarcków. 
 
Trasa wyprawy: Szczecin – Miękowo, Babigoszcz, Dzisna, Świerzno, Gosław – Kulice – 
Dobra, Trzebawie, Ginawa, Drawsko Pomorskie, Jankowo, Mielenko Drawskie – Szczecin. 
Istnieje możliwość dołączenia do grupy po drodze w Goleniowie po uprzednim zgłoszeniu do 
organizatora. 
 
Dzień I:  trasa Szczecin - Gosław - Kulice 

1. 8:00 wyjazd ze Szczecina, dworzec PKS 
2. 9.15-9.45 Miękowo – kościół z 1782 r. 
3. 10.15-10.45 Dzisna – kościół z XVI-XVII w.   
4. 12:00-13:00 Świerzno – zespół dworski z XVIII w., kościół   
5. 13:15-13:45 Ciećmierz kościół  
6. 15:00-18:00 Gosław – zagroda z XIX w., prezentacje, biesiada  
7. 20:00 Kulice, kolacja, nocleg   

Dzień II: trasa po ziemi łobeskiej i drawskiej (wyjazd z Kulic) 
1. 9:00 wyjazd z Kulic  
2. 9.30-10.30 Dobra – miasto (kamieniczki, domy, kościół)  
3. 11.00-11.30 Trzebawie – kościół 
4. 12.00-13.00 Ginawa – kościół   
5. 13:30-15:30 Drawsko Pomorskie – miasto (domy, willa Gropiusa, magazyny, 

substancja kolejowa), obiad 
6. 15.45-16.15 Mielenko – kościół z 1662 r.  
7. 16.15-16.45  Jankowo – spichlerz Gropiusa  
8. Ok. 19:00 powrót do Szczecina  

 
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Akademia Kulice 
 
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 
 
  
Fundacja Ścieżkami Pomorza 
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3. 11.00-11.30 Trzebawie – kościół 
4. 12.00-13.00 Ginawa – kościół   
5. 13:30-15:30 Drawsko Pomorskie – miasto (domy, willa Gropiusa, magazyny, 

substancja kolejowa), obiad 
6. 15.45-16.15 Mielenko – kościół z 1662 r.  
7. 16.15-16.45  Jankowo – spichlerz Gropiusa  
8. Ok. 19:00 powrót do Szczecina  

 
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Akademia Kulice 
 
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 
 
  
Fundacja Ścieżkami Pomorza 

ZAWIADOmIENIE

Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem 
ważnego 

wydarzenia?
skontaktuj się z 
naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Stowarzyszenie Żabowiaki 
włącza się w organizację festynu

Do akcji pomocy dla ciężko 
chorej Patrycji włącza się Stowa-
rzyszenie ŻABOWIAKI, które z 
myślą o najmłodszych uczestni-
kach imprezy stworzyło bajko-
wą strefę, pełną gier i zabaw oraz 
wiele innych atrakcji, by poprzez 
świetną zabawę dołożyć swoją 
cegiełkę w tak szczytnym celu. 
Strefa będzie znajdować się przy 
placu Szarych Szeregów. Poni-
żej plakat z programem bajko-
wej strefy.

Z okazji Urodzin
 Magdalenie Kosatka 

moc najserdeczniejszych życzeń dużo szczęścia, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 

życzy Chrzestna z Rodziną
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JEDEN
AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN

ŁATWA
OBSŁUGA

Trwa zbiórka podpisów przeciw wycince drzew 

Trzeba się spieszyć 
Wpływa coraz więcej kart z podpisami przeciw wycince drzew na głównej arterii miasta. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój, a listy 
można przynosić do redakcji DN.  

 Przypomnijmy: na terenie 
miasta do wycinki oznaczo-
no łącznie około 450 drzew, 
znajdujących się przy ulicach 
Poniatowskiego, 700-lecia, 
Bohaterów Warszawy, Pla-
cu Wolności, Warszawskiej i 
Kościuszki. Szybka społecz-

na akcja sprzeciwu jest nie-
zbędna, ponieważ z informa-
cji zawartej na stronie miasta 
można wnioskować, że bur-
mistrz, który w procedurze 
musi wyrażać zgodę na pla-
nowaną wycinkę, jest skłon-
ny jej udzielić.  Zainicjowa-

na w ubiegłym tygodniu ak-
cja sprzeciwu cieszy się spon-
tanicznym poparciem miesz-
kańców – nikt z organizato-
rów nie „nagabywa” do pod-
pisywania, a listy spływa-
ją. Niemniej jednak zachęca-
my do podpisywania protestu 

i dostarczania podpisów do 
redakcji DN, („czyste” listy 
można też pobrać w sekre-
tariacie DN). To, czy drzewa 
będą rosły nadal zależy także 
od naszej aktywności w tym 
temacie. A jak będzie wyglą-
dało (i to w pewnym tylko 

fragmencie przewidzianym 
do wycinki) miasto pokazu-
je nasz fotomontaż: fragment 
ulicy 700-lecia bez drzew. Dla 
porównania to samo zdjęcie 
bez retuszu, czyli tak jak dzi-
siaj wygląda z drzewami.   

  DN 

Tak ulica 700 lecia wygląda z drzewami A tak będzie wyglądała po wycince drzew
OgłOszenie



Nr 56 (2585)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Czym i o której nad morze?

Wakacyjny rozkład jazdy
Ponieważ mamy obecnie sezon wakacyjny, a nie każdy z nas ma możliwość pojechania nad mo-
rze własnym samochodem, przedstawiamy Państwu rozkład jazdy autobusów i pociągów kursu-
jących głównie w rejony nadmorskie, ale także do Zakopanego, Słupska czy Białegostoku. 

Rozkład jazdy autobusów PKs gryfice
Kierunek przez Godziny odjazdów, Nowogard, ul. Rzeszowskiego

gryfice Płoty, Barkowo 12:37i   22:07Dbm    23:36ALbm 
Kołobrzeg Gryfice, Mrzeżyno 09:05a   14:03D   19:20CLm   19:20Dm 
Pobierowo Gryfice , Karnice

niechorze
14:05CL 

Pobierowo Gryfice, Karnice
Pogorzelica

08:07D   15:07D@   17:15D@   20:30Ca   20:30Dm 

słupsk Gryfice, Koszalin
Sławno

11:15UmP$ 

Świnoujście Błotno, Golczewo
Kamień Pomorski

07:35a 

zakopane Gorzów Wlkp.
Poznań, Częstochowa

19:30xaP 

Oznaczenie kursów
$ - W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kursuje od Gryfic
& - Przesiadka w Gryficach dw. autobusowy na kurs do Szczecina (od poniedziałku do piatku)
@ - W Wigilię i Sylwestra kursuje do Gryfic
a - Kursuje od poniedziałku do soboty
a - Kursuje w okresie ferii letnich
b - Kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
i - Kursuje w wakacje w dni robocze od poniedziałku do piątku
L - Nie kursuje w Św. B. Narodzenia, N. Rok i Święta W. Nocy
m - Nie kursuje w 24 i 31.XII
P - Kurs pospieszny
U - Nie kursuje I dzień Św. B. Nar., N. Rok, I dzień Św. W. Nocy

x - Wyjazd w piątki

Rozkład jazdy PKP
Kierunek przez godziny odjazdów, stacja PKP
Kołobrzeg Gryfice, Trzebiatów 7:48, 11:47, 14:06, 15:50, 17:48, 20:42, 
Białystok Kołobrzeg, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Ełk 21:24, 

Program zajęć na wakacje w bibliotece 2017r.
III tydzień  24.07 – 28.07
ŻYJ SPORTOWO - BARDZO ZDROWO !
  Skoczna i zdrowa krzyżówka sportowa
  Gry i zabawy ruchowe
  Kręcą się dookoła olimpijskie koła - praca przestrzenna
Wtorek : spotkanie z multimedalistką igrzysk paraolimpij-

skich p.Ewą Durską
„zdrowy duch” M.Kiełbowicz
        „Bolek i Lolek- sportowcy” M.Berowska
        „Bieg przez płotki”  T.Plebański
PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebusy, zajęcia pla-

styczne, muzyczno – ruchowe, zabawy z chustą i tunelem ani-
macyjnym KLANZA, zabawy w ogrodzie biblioteki.
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SĄ WAKACJE, CZAS URLOPU 
- ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 

"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIERPNIA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

supermaraton XiV Klasyk Kłodzki 2017

Nasi kolarze na medal
W sobotę (22 lipca), na trasie Zieleniec – Duszniki Zdrój, 
odbył się Supermaraton XIV Klasyk Kłodzki 2017, wcho-
dzący w skład Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Ro-
werowych. W wyścigu wystartowało 5 reprezentantów No-
wogardu. 

W Klasyku Kłodzkim wystar-
towali Marek Szymański, Paweł 
Dobrzański, Iwona Pietruszew-
ska, Sławomir Lipiński oraz Ja-
nusz Pietruszewksi. Na dystansie 
Mega (95 km) rywalizował Ma-
rek Szymański. Reprezentant No-
wogardu walczył w kategorii wie-
kowej M6s. Marek Szymański dy-
stans 95 km pokonał z wynikiem 
03:45:30.835, przy średniej pręd-
kości 25,28 km/h. Dzięki temu 
kolarz z Nowogardu wywalczył 5. 
miejsce w swojej kategorii oraz 80. 
pozycję w Open. Na tym samym 
dystansie walczył także Paweł Do-
brzański. Nowogardzianin poko-
nał trasę z czasem 04:35:36.410, 
uzyskując średnią prędkość 20,68 
km/h. Paweł Dobrzański rywa-
lizował w kategorii M3i – rower 
inny, gdzie wywalczył 3. miejsce, 
natomiast w Open został sklasy-
fikowany na 140. pozycji. Pozo-
stali nasi reprezentanci walczy-
li na dystansie Mini (70 km). Je-
dyną przedstawicielką płci pięknej 
była Iwona Pietruszewska. Kolar-

ka z Nowogardu uzyskała wynik 
04:24:46.320 i w kategorii wieko-
wej K6i- rower inny, wywalczyła 2. 
miejsce, natomiast w Open zosta-
ła sklasyfikowana na 27. pozycji. 
Pośród mężczyzn w kategorii M4i 
walczył Sławomir Lipiński. Nowo-
gardzianin pokonał 70 km z cza-
sem 02:29:55.910 i w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 1. miejsce, 
natomiast w Open 51. pozycję. 
Na koniec pozostał Janusz Pietru-
szewski ścigający się w przedzia-
le wiekowym M6i. Nowogardzia-
nin uzyskał czas 02:50:42.045, któ-
ry jest świetnym wynikiem, biorąc 
pod uwagę okoliczności. Otóż no-
wogardzianin na zjeździe zaliczył 
wywrotkę, pomimo tego szybko 
się pozbierał i wrócił do rywali-
zacji. Ambitna walka pozwoliła 
zwyciężyć Januszowi Pietruszew-
skiemu w swoim przedziale wie-
kowym oraz zająć 112. miejsce w 
Open. Gratulujemy uzyskanych 
wyników oraz życzymy kolejnych 
udanych startów. 

KR

Iwona i Janusz Pietruszewscy podczas zawodów w Zieleńcu.

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2016 
- 2017.  W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy uczniów ze szkół w Długołęce, Orzecho-
wie, Strzelewie i Wierzbięcinie. Teraz czas na kolejnych prymusów, tym razem ze Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie. W przyszłym numerze opublikujemy sylwetki najlepszych uczniów z 
Gimnzajów. Zapraszamy do lektury i gratulujemy uczniom wspaniałych wyników! 

Maja Razik- kl. IV, śred-
nia ocen 4,72. Maja jest uczen-
nicą pilną i ambitną. Aktyw-
nie uczestniczyła w życiu szko-
ły, brała udział w licznych kon-
kursach: klasowych, szkolnych i 
międzyszkolnych uzyskując wy-
sokie wyniki. 

Maja brała udział w:
- Gminnym Konkursie ,,Koła 

i Okręgi’’,
-Międzynarodowym Konkur-

sie ,,Kangur’’,
-szkolnym konkursie ,,Wie-

dzy o Unii Europejskiej ’’ -zaj-
mując III miejsce , 

-szkolnym konkursie z języ-
ka angielskiego dla klas IV-VI- 
zajmując I miejsce .

Brała udział w wielu akcjach 
charytatywnych -Ogólnopol-
skim Konkursie ,,Sprawni, Po-
mocni”, Ogólnopolskiej Akcji 
Charytatywnej ,,Pomóż i Ty’’ 
oraz reprezentowała  szkołę w 
licznych zawodach sportowych 
–Biegi Przełajowe w Golenio-
wie czy Unihokeju Dziewcząt.  

Wychowawca klasy IV- mgr 
Irena Bińczyk-Zielińska

 Amelia Dendał –kl. VI, 
średnia ocen 5,0- uczennica za-
jęła I miejsce w konkursie pla-
stycznym ,,Wiosna wokół nas’’ 
organizowany przez SP Strze-
lewo. Wychowawca klasy VI- 
mgr Elżbieta Popińska

Oliwia Toboła  -kl. VI, śred-
nia ocen-5,0-  brała udział w 
licznych konkursach plastycz-
nych oraz w Konkursie,, Wie-
dzy o Ziemi Nowogardzkiej’’. 
Oliwia zajęła I miejsce w kon-
kursie szkolnym    z języka an-
gielskiego w kategorii klas VI 
oraz II miejsce w szkolnym 
konkursie Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej’’. Wychowawca klasy 
VI- mgr Elżbieta Popińska

Seweryn Zieliński –kl. VI, 
średnia ocen 4,9 -zajął I miejsce 
w konkursie szkolnym ,,Wiedzy 
o Unii Europejskiej’’, II miejsce 
w Konkursie szkolnym z języka 
angielskiego dla klas IV-VI

W/w uczniowie chętnie bra-

li udział w wielu konkursach 
ogólnopolskich, międzyszkol-
nych         i wewnątrzszkolnych 
osiągając liczne sukcesy. Brali 
czynny udział się w  Ogólnopol-
skiej Akcji Charytatywnej ,,Po-
móż i ty’’ ,a także akcji ,,Czysty 
aniołek’’ . Wszyscy w/w ucznio-
wie aktywnie uczestniczy-
li w życiu szkoły. Brali udział 
w konkursie ,,Matematyczne 
Asy’’, konkursach z okazji Świa-
towego Dnia Tabliczki Mnoże-
nia’’ oraz godnie  reprezentowa-
li szkołę w licznych zawodach 
sportowych. Wychowawca kla-
sy VI- mgr Elżbieta Popińska

Wiktoria Sobczak- kl. V, śred-
nia ocen-4,91-  brała udział w 
licznych konkursach plastycz-
nych, w konkursach szkolnych: 
z języka angielskiego, w konkur-
sie Wiedzy o Unii Europejskiej’, 
w konkursie z okazji Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia’’, ,,Ma-
tematyczne Asy’ zajmując wyso-
kie miejsca. Brała  także udział 
w  gminnym  Konkursie ,, Wiedzy 
o Ziemi Nowogardzkiej’’., oraz 
ogólnopolskich konkursach odno-
sząc liczne sukcesy. Wiktoria Sob-
czak godnie reprezentowała szko-
łę na zawodach sportowych oraz 
aktywnie uczestniczyła w samo-
rządzie uczniowskim. Wycho-
wawca klasy –mgr Anna Kuchar-
czyk

Ostatnia.png

Zieliński.png

Oliwia Toboła.jpgMaja Razik.jpg
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sparing Pomorzanina z Orłem Trzcińsko-zdrój

Piękne gole i wygrana
W czwartek (20 lipca), o godzinie 18:30 w Czarnocinie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali mecz sparingowy z Orłem Trzcińsko-Zdrój. Nowo-
gardzianie zaprezentowali się z dobrej strony i po dwóch golach strzelonych z dystansu, pokonali swoich rywali 1:2. 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:1)
Gole: Gracjan Wnuczyński (35’), Michał Komenda (80’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Michał Komenda, 
Mariusz Dryjer, Rafał Listkiewicz – Kacper Litwin, Kamil Lewandowski; zmiany: Mateusz Toruński, Przemysław Bartlewski, Fernando Maia Batista, 
Piotr Podgórski, Paweł Komenda. 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój na co 
dzień występuje w tej samej kla-
sie rozgrywkowej co Pomorza-
nin, ale w innej grupie, czyli w 
grupie Szczecin Płd. regionalnej 
okręgówki. Mecz odbył się na bo-
isku w Czarnocinie, gdyż piłka-
rze Orła w tej miejscowości od-

bywają swój obóz przygotowaw-
czy. Trener Zbigniew Gumien-
ny wreszcie mógł skorzystać z 
liczniejszej kadry swoich piłka-
rzy. W pierwszym składzie zagrali 
m.in. Damian Kosior, Michał Ko-
menda oraz Mariusz Dryjer, czy-
li piłkarze, którzy zasilili nowo-
gardzki klub. Pomorzanin prezen-
tował się dobrze na tle swoich ry-
wali. Uważna gra w obronie zde-
cydowała o tym, że nowogardzia-
nie do przerwy schodzili bez stra-
ty bramkowej. Co najważniejsze, 
to nowogardzianie zdołali poko-
nać bramkarza rywali. W 35. mi-
nucie po akcji z lewej strony bo-
iska, którą przeprowadził Kamil 
Lewandowski, piłka trafiła na 16 
metr do Gracjana Wnuczyńskie-
go. Pomocnik Pomorzanina znaj-
dując się na wprost bramki rywa-

li, długo się nie zastanawiał i pięk-
nie uderzył, posyłając futbolów-
kę pod poprzeczkę. Golkiper Orła 
nie miał szans na skuteczną inter-
wencję i Pomorzanin schodził na 
przerwę z jednobramkową zalicz-
ką. Po zmianie stron rywale zdo-
łali doprowadzić do wyrównania. 
Ładną indywidualną akcję w 61. 
minucie przeprowadził jeden z 
piłkarzy Orła, który minął trzech 
zawodników Pomorzanina i znaj-
dując się w polu karnym w sytu-
acji sam na sam, nie dał szans na 
skuteczną interwencję Kornelo-
wi Pękali. Ostatnie słowo należa-
ło jednak do Pomorzanina. W 80. 
minucie Rafał Listkiewicz podał 
na 20 metr przed bramką rywali 
do Michała Komendy, który huk-
nął w kierunku bramki. Mocny 
strzał Komendy co prawda leciał 

w sam środek, jednak golkiper ry-
wali nie był w stanie zatrzymać 
tego uderzenia i futbolówka za-
trzepotała w siatce. Do końca spo-
tkania wynik nie uległ już zmia-
nie i Pomorzanin odniósł w tym 
sparingu zwycięstwo. Na uwagę 
zasługuje powrót do składu do-
świadczonego Fernando Maia Ba-
tisty. Na ławce rezerwowych zna-
lazł się również Piotr Podgórski – 
piłkarz z Nowogardu, który ostat-
nio występował w niższych li-
gach. Ponadto, na ławce rezerwo-
wych zasiadł również brat strzelca 
drugiej bramki – Paweł Komen-
da, który tak jak Michał wcześniej 
występował w Pionierze Żarno-
wo. Kadra pierwszego zespołu po-
woli się kształtuje, ostatnio pre-
zes Marcin Skórniewski poinfor-
mował o tym, że kolejnymi piłka-

rzami, którzy podpisali deklarację 
chęci gry w klubie, są Kamil Le-
wandowski oraz Maciej Grzejsz-
czak. Niebawem nowogardzianie 
rozegrają kolejny sparing. Więcej 
szczegółów na ten temat przeka-
żemy w kolejnym wydaniu DN. 

KR

Gracjan Wnuczyński strzelił pięknego 
gola w sparingu z Orłem

Kamil Lewandowski podpisał deklara-
cję i wciąż będzie reprezentował barwy 
Pomorzanina

Osina - Turniej siatkówki plażowej

Gwiazda nie do pokonania
W sobotę (15 lipca), odbył się kolejny turniej piłki siatkowej plażowej, organizowany przez 
LZS Osina. Do rywalizacji stanęli zawodnicy czterech drużyn. Niepokonani byli siatkarze 
zespołu Gwiazda Osina. 

Rywalizacji siatkarzom towarzy-
szyła piękna słoneczna pogoda. O 
zwycięstwo walczyli miłośnicy siat-
kówki plażowej z zespołów: Gwiaz-
da Osina, Pierogi Osina, Rudy i 
spółka oraz Krzywice. W pierw-
szym meczu Gwiazda bez proble-
mów pokonała Pierogi 2:0. Zacięty 
bój stoczyli siatkarze z Krzywic oraz 
drużyny Rudy i spółka. Potrzeb-
ny był trzeci set, a w nim skutecz-
niejsi byli zawodnicy reprezentu-
jący Krzywice. W drugiej serii gier 
Gwiazda Osina bez straty seta po-
konała Krzywice, natomiast Piero-
gi pomimo ambitnej walki, uległy 
Rudemu i jego spółce 1:2. Na ko-
niec Gwiazda Osina przypieczęto-
wała swoje zwycięstwo ponownie 

wygrywając w dwóch setach, tym 
razem rozprawiając się z zespołem 
Rudy i spółka. Krzywice z kolei ro-
zegrały trzy sety i zwyciężyły 2:1 w 
starciu z Pierogami Osina. Gwiazda 
bez straty seta zajęła pierwsze miej-
sce, na drugiej pozycji uplasowa-
li się siatkarze z Krzywic, natomiast 
najniższy stopień podium przypadł 
drużynie Rudy i spółka. Puchary dla 
najlepszych wręczył Wójt Krzysztof 
Szwedo oraz sędzia zawodów, a tak-
że Przewodniczący LZS Osina – To-
masz Gajda. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz klasyfi-
kację końcową. 

KR
Zawodom towarzyszyła słoneczna po-
goda oraz zacięta rywalizacja

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju siatkówki plażowej

Wyniki:
Gwiazda Osina – Pierogi Osina  2:0
Krzywice – Rudy i spółka  2:1
Gwiazda Osina – Krzywice  2:0
Rudy i spółka – Pierogi Osina  2:1
Gwiazda Osina – Rudy i spółka  2:0
Krzywice – Pierogi Osina  2:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Gwiazda Osina
2. Krzywice 
3. Rudy i spółka
4. Pierogi Osina
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERImA mED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam tanio działkę 

budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem za-
gospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 
197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal handlo-
wy pow. 55m2 ul. 3 Maja 
44g. Tel. 517 357 653 

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na biuro 11m2, 
I piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	Wynajmę lokal w cen-
trum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2 
bezczynszowe, docie-
plone + garaż. 669 716  
872

•	Wynajmę 8 miejsc noc-
legowych dla pracowni-
ków z Ukrainy. Tel. 609 
245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie na działalność go-
spodarczą 100 m2, w No-
wogardzie, tel. 696 463 
833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i ga-
raż. Cena do uzgodnie-
nia. 605 168 830 , 609 093 
525 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 607 545 623 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. Tel. 607 545 
623 

•	Kupię mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 663 695 
260 

•	Wynajmę lub kupię garaż 
na ul. 5 marca. 500 508 
904 

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną 1202m2 w Ko-
ściuszkach. Cena 47 900 
zł. 534 028 453 

•	Sprzedam działkę 1320 
m2 na ul. Wiejskiej w 
Nowogardzie. 697 346 
173 

•	Karsk działki budowlane 
14 arowe sprzedam. 666 
730 305

•	Działki budowlane 
uzbrojone, Kościuszki 
fajna lokalizacja. 691 180 
848 

•	Sprzedam działkę 29a, 8 
km od Nowogardu, me-
dia koło działki. 669 517 
975 

•	Sprzedam dom na wsi z 
ziemią Krasnołęka. 695 
780 299

•	Sprzedam ziemię rolną 4 
ha działka nr 183 GRA-
BIN. 731 026 406 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Poniatowskiego. 605 856 
538 

•	Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu, I pię-
tro. Tel. 889 341 787 

•	Do wynajęcia loka-
le 75m2 i 20m2 przy ul. 
Warszawskiej. Tel. 514 
982 793 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Każdego mercedesa, każ-
dą toyotę kupię zdecydo-
wanie. 736 777 245

•	Sprzedam na części Pas-
sat Volkswagen B4, 1.9 
Td, silnik uszkodzony. 
605 576 908 

ROLNICTWO
•	Koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka cięż-
ka, siew agregatem. 608 
013 995 

•	Koszenie łąk , mulczo-
wanie, belowania siana-
-słomę, zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siew agre-
gatem. 508 404 704 

•	Koszenie łąk, belowanie, 
presowanie w kostkę. Tel. 
781 744 340 

•	PROPOLIS LECZ-
NICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-222

•	Sprzedam zboże pszeni-
ce, jęczmień. 91 39 18 307 

•	Sprzedam króliki. 792 
883 988

•	Sprzedam kury, kaczki i 
gęsi. 782 429 405 

•	Sprzedam kombajn For-
shnit 514  Tel. 603 467  
609 

•	Sprzedam zboże. 502 853 
573 

•	Sprzedam prosięta. 692 
222 840

•	Łąka Trzechel użyczę. 
502 853 573 

•	Sprzedam czarną po-
rzeczkę. 503 676 983 

 USŁUGI
•	P R A N I E - M A G I E -

L,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	PRANIE DYWANÓW 
I TAPICERKI SAMO-
CHODOWEJ, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY, ROM-
TEX 668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, fa-
chowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	Mycie okien. 731 792 825
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	Glazurnik fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogro-
dzeń, układanie kostki 

granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZE-
PROWADZKI. 665 720 
037

•	Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowla-
ne. Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę remon-
towe. 691 430 490 

•	Godzinowa pomoc oso-
bom starszym: robie-
nie zakupów, sprząta-
nie, opieka higienicz-
na. 796 061 284 

•	USŁUGI TRANSPOR-
TOWE. 600 182 682 

•	PRACA
•	Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Zwrot podatku z pra-
cy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	Zatrudnię pracowni-
ka ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umo-
wę o pracę oraz pomoc-
nika. 785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY 
KWADRAT MEBLE W 
NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE 
OSOBĘ DO PRACY W 
SKLEPIE MEBLOWYM, 

JAKO KIEROWCA/MA-
GAZYNIER. WYMA-
GANE PRAWOJAZ-
DY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC   W SKLE-
PIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. AR-
MII KRAJOWEJ 49 NO-
WOGARD.

•	Firma Vectra S.A zatrud-
ni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, 
d.pawlowski@vectra.pl

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza – 
pełen etat, dobre warun-
ki finansowe i pomoc ku-
chenną. 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E 
w systemie 2/1 DE-SE-
-NL. Tel. 502 509 384 

•	Zatrudnię barmaki na 
umowę. Tel. 693 521 211 

•	Restauracja Przystań za-
trudni kierowcę do roz-
wożenia posiłków. Tel 
91 39 20 221 

•	Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E praca na miejscu. 
783 678 674 

•	Fryzjerkę przyjmę, super 
warunki finansowe, peł-
ne ubezpieczenie, płatny 
urlop. Tel. 607 687 676

•	Zatrudnię kierownika na 
fermę drobiu. 502 562 378 

•	Szukam kombajnisty na 
kombajn Bizon, Tel. 781 
932 918 

•	Zatrudnię stolarza. Tel. 
503 084 687 

•	Firma transportowa z 
Nowogardu zatrudni pra-
cownika, wymagane wy-
kształcenie kierunek 
transport-logistyka tel: 
607 585 561, biuro@arto-
-plus.pl

•	Przyjmę do pracy w ubez-
pieczeniach, pół etatu. 
660 543 782 

•	Zatrudnię kierowcę (eme-
ryt, rencista dorywczo) 
kat. C+E. 783 678 674 

•	Farma drobiu zatrud-
ni operator maszyn-me-
chanika. 502 562 378 

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
ława kolor wenge+wa-
nilia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opa-
łowe. 667 788 820
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA mI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORmATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Sprzedam 
czarną

 porzeczkę
503 676 983 

•	Do wynajęcia zagęsz-
czarka – 400 kg. 790 285 
382

•	Sprzedam drewno ko-
minkowe olchę. 730 744 
751 

•	Sprzedam łóżko piętro-
we. 880 201 888 

•	Sprzedam kosiarkę trak-
tork ogrodowy. 507 045 
404 

•	  Stanowisko dla manicu-
rzystki i pedicurzystki w 
salonie fryzjerskim. Tel. 
91 39 23 540 

•	Sprzedam fotel do ma-
saży kręgosłupa. 603 598 
551 
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REKLAmA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Xii Maraton MTB dookoła jeziora Miedwie

Walczyło 11 kolarzy z Nowogardu
W sobotę (22 lipca), w Stargardzie odbył się XII Maraton MTB dookoła jeziora Miedwie. Nie zabrakło kolarzy z Nowogardu, którzy walczyli w licznej 
11-osobowej grupie. Najwyżej sklasyfikowani zostali Łukasz Janic, Grzegorz Przybyłek oraz Grzegorz Fecak, natomiast pośród pań Marlena Mikołajczyk.  

W Stargardzie w sumie 875 
osób dotarło do mety XII 
Maratonu MTB dookoła je-
ziora Miedwie. 58-kilome-
trową trasę najszybciej po-
konano w godzinę i trzydzie-
ści sześć minut, najwolniej 
w blisko cztery godziny. Dla 
wielu uczestników czas nie 
miał jednak znaczenia. Zwy-
cięstwem było samo poko-
nanie niełatwej trasy. W su-
mie w Stargardzie walczy-
ło 11 kolarzy z Nowogardu. 
Najwyżej sklasyfikowany zo-
stał Łukasz Janic, jeżdżący w 
barwach STC Stargard. Ko-
larz z Nowogardu startował 
w kategorii wiekowej M2. 
Swoje zmagania Łukasz Janic 
ukończył z czasem 01:40:29, 
osiągając przy tym śred-
nią prędkość wyścigu 34,6 
km/h. Wynik ten uplasował 
naszego reprezentanta na 28. 
miejscu w Open Mężczyzn 
oraz na 8. pozycji w kategorii 

M2. Z dobrej strony zapre-
zentował się również Grze-
gorz Przybyłek, który rywa-
lizował w kategorii M3. Nasz 
reprezentant pokonał trasę 
z czasem 01:48:30 osiągając 
średnią prędkość 32 km/h. 
Czas ten uplasował Grzego-
rza Przybyłka na 23. miejscu 
w kategorii M3 oraz na 62. 
pozycji w Open Mężczyzn. 
Grzegorz Przybyłek był rów-
nież brany pod uwagę w in-
nym zestawieniu, mianowi-
cie w klasyfikacji pracowni-
ków Zakładu Karnego. W 
tej grupie kolarz z Nowogar-
du uzyskał najlepszy wynik, 
zgarniając tym samym głów-
ną nagrodę w tej kategorii. 
W dalszej kolejności sklasy-
fikowany został Grzegorz Fe-
cak, który rywalizował w ka-
tegorii M4. Kolarz z Nowo-
gardu trasę dookoła jezio-
ra Miedwie pokonał z wy-
nikiem 01:59:51, osiągając 

średnią prędkość 28,9 km/h. 
Grzegorz Fecak zajął 62. 
miejsce w swoim przedziale 
wiekowym oraz 196. pozycję 
w Open Mężczyzn. Następ-
nym naszym reprezentan-
tem był jeżdżący w barwach 
NTS Nexelo JF Duet Alek-
sy Wierzchoń, który walczył 
w przedziale wiekowym M5. 
Kolarz z Nowogardu uzyskał 
czas 02:03:25 i został sklasy-
fikowany na 31. miejscu w 
swojej kategorii oraz na 257. 
miejscu w Open Mężczyzn. 
Wyniki pozostałych kolarzy 
z Nowogardu prezentowa-
ły się następująco: Dariusz 
Hebda – czas 02:11:47 – 48. 
miejsce w kategorii M5 oraz 

361. miejsce w Open; Bogu-
mił Jasiński – czas 02:11:55 – 
120. miejsce w kategorii M4 
oraz 377. miejsce w Open; 
Jan Baran – czas 02:24:56 – 
34. miejsce w kategorii M6 
oraz 516. miejsce w Open; 
Krzysztof Sierzchała – czas 
02:21:22 – 191. miejsce w ka-
tegorii M3 oraz 527. miejsce 
w Open. Nie zabrakło oczy-
wiście przedstawicielek płci 
pięknej. Nowogard repre-
zentowały trzy panie. Naj-
wyżej sklasyfikowana zosta-
ła Marlena Mikołajczyk, któ-
ra walczyła w kategorii wie-
kowej K3. Nowogardzian-
ka pokonała trasę z czasem 
02:18:15, osiągając średnią 

prędkość 25 km/h. Wynik 
ten sklasyfikował naszą re-
prezentantkę na 10. miejscu 
w kategorii K3 oraz na 24. 
pozycji w Open Kobiet. W 
kategorii wiekowej K2 rywa-
lizowała Karolina Kubicka, 
która pokonała trasę z cza-
sem 02:33:31. Karolina Ku-
bicka zajęła tym samym 13. 
miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym oraz 44. pozy-
cję w Open Kobiet. W kate-
gorii K5 walczyła Małgorza-
ta Kubicka, która uzyskała 
czas 02:59:32 i została skla-
syfikowana na 11. miejscu w 
swoim przedziale wiekowym 
oraz na 92. pozycji w Open 
Kobiet. 

KR

W Stargardzie 875 osób dotarło do mety wyścigu

Grzegorz Przybyłek na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji pracowników 
Służby Więziennej
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Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

Co dalej z remontem ul. Żeromskiego?   •   „Czy jeździ Pani rowerem na rampie?”
Koniec propagandy na Komisariacie Policji!   •   Srebro Jana Zugaja

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

s. 10, 11

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Kolejne Policyjne oszustwo? 
Wymazali z rejestrów  
groźny wypadek!

Czyja ręka 
czyją myje?

s. 3

s. 5

Czy będzie 
drożej za 

wodę? 
25 lat Dziennika Nowogardzkiego

Służba 
prawdzie, 

ludziom 
i świadectwo 

czasom
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W skrócie Sierpień  
– rocznicowy miesiąc

Zbliża się sierpień miesiąc wakacji czyli wypoczynku, ale i miesiąc żniw czyli ciężkiej pracy. 
To także miesiąc wielkich narodowych rocznic. Najpierw 1 sierpnia rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, potem dokładnie w połowie miesiąca, 15 sierpnia, rocznica Bitwy 
Warszawskiej (zarazem święto Wniebowzięcia NMP) i na koniec miesiąca, 30 sierpnia, rocz-
nica powstania Solidarności. Wszystkie te rocznice dotyczą wydarzeń stanowiących prawdzi-
we kamienie milowe w XX-wiecznej walce narodu o niepodległość i wolność, i to kamienie z 
najlepszego kruszcu. W przededniu rocznicy Powstania Warszawskiego w poczuciu wdzięcz-
ności publikujemy wiersz inspirowany tamtymi ludźmi i tamtym czasem.   

Elegia na śmierć Kamila Baczyńskiego - Poety
Przyszły dni sierpniowe nabrzmiałe kłosami
I przyszły rozkazy otwierane ze łzami
I przyszła nadzieja  co  tak wszystko zmienia
Gdy  dość już  niewoli, pogardy,  poniżenia,

A wzrośli poeci jak zboże na łanie
Dojrzeli tak szybko jak jabłka na sianie
Ruszyli na sygnał  spisując  myśl w biegu
Ruszyli jak Dawni by stanąć w szeregu...   

Ty podły milcz... w dniu tym niech mówi pamięć
Wy  zaś słuchajcie. Nie tak, jak  jakaś gawiedź
Bo  tu  jest  Nieba przedsionek tu jest  świętych obcowanie
Tu Duch Wolności  na zawsze po powstaniu  ostanie    

Anioł  Wielki w bieli  przeszedł tędy, zanim zaś kroczył
Człowiek co,  jak kwiaty rosą,  krwią niewinną  broczył
A potem przybyły  anioły kolejne wcale niemniejsze
I armie tych,  którym nie było  podłe życie ważniejsze
Aniżeli ta  śmierć przyczajona  nie przypadkiem w tym  Mieście

Wśród kamienic dla  życia i ulic dla spotkań budowanych latami
Na ławeczkach słuchających  miłości,  wyznawanych ze łzami
W ciszy  świątyń  oczekujących,  w  tajemnych krużgankach
Na barykadach  szalonych i na zwykłych przystankach

Wszędzie ta  śmierć, wyraźna  jak topór  a  nie  mglista  jak  alegoria
Ta śmierć zabrała  na zawsze  poetę, ale... dla  głupich byłaby ta  historia…
Bo  oto  Anioł  Wielki w bieli się tu szybko   zjawił
I znak nieśmiertelności na duszy poety i wierszach jego postawił

I przyszły też Anioły inne wcale nie mniejsze
Znaki uczyniły i potwierdziły co jest mało ważne a co najważniejsze.
Więc zamilcz  nierozumny  a  biegły w podłym  o tym czasie pisaniu...
Tylko pamięć wdzięczna  niech dziś  opowiada  te historie  o Powstaniu,

O jego dzieciach,  o poetach co odeszli jak żołnierze,
 O dziewczynach z AK, i o tamtych ludzi wierze
O miłości co wybacza bo innej nie ma przecie
I o śmierci  co się zdarzyła aż  tylu w  życia  kwiecie
I o tym, że Oni  byli wierni i że się  stali nieśmiertelni.

Zaś  wiersz co „żyłką słoneczną na ścianie”
Znalazł już  w duszach ciche zakochanie  
„Kantyczki deszczu”,  też „wyblakłe  nutki”
Poniosły w Niebo wypieszczone  smutki

Będą poeci niewidzialni tkwili
Będą  o czynach wielkich młodzi śnili
Będzie legenda jak dzwon niosła wieści
Że choć zginęli to życie przynieśli.   

                                                                                       M. Słomski – lipiec 2017 

Od wtorku 1 sierpnia można będzie pobierać i składać nowe wnioski o 
świadczenie „Rodzina 500+”. Osoby, które złożą winsoki do końca sierp-
nia, nowe świadczenia otrzymają w październiku. Ci, którzy nie zdążą ze 
złożeniem wniosków we wrześniu, otrzymają pieniądze w listopadzie, 
ale z wyrównaniem za październik. W tym roku zmieniają się dwie rze-
czy przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego z programu „Ro-
dzina 500+”. Pierwsza z nich dotyczy samotnych matek. Aby otrzymać 
wypłatę pieniędzy z programu, muszą przedłożyć zaświadczenie o są-
dowym przyznaniu alimentów. Druga zmiana dotyczy otrzymywanego 
dochodu. Jeżeli osoba ubiegająca o świadczenie zwolni się z pracy, a 
później w ciągu trzech miesięcy zatrudni się u tego samego pracodaw-
cy, jednak już z mniejszym dochodem, to pod uwagę będą brane do-
chody sprzed zwolnienia. DŚ

Smutny, a zarazem nietypowy widok na drzewie przy ul. 15 Lutego. 
Zawieszono tam aż osiem nekrologów, informujących o śmierci i dacie 
pochówku zmarłych ostatnio mieszkańców naszego miasta. W takich 
momentach przypomina się słynny cytaty z wiersza śp. Ks. Jana Twar-
dowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. MS

Wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone, w naszej 
gminie wciąż jest dużym problemem. Spotykamy mini wysypiska w la-
sach i na polach. Jak się okazuję, w mieście też można natknąć się na 
tego typu „znaleziska”. Tak jest m.in. na osiedlu Bema, gdzie za terenem 
działkowym, ktoś ewidentnie zrobił nielegalne wysypisko śmieci. Mimo 
że nie widać go bezpośrednio z drogi, taki stan rzeczy jest nie do zaak-
ceptowania. Być może uda się znaleźć osobę za to odpowiedzialną i po-
ciągnąć do odpowiedzialności. DŚ
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

Kolejne Policyjne oszustwo? Wymazali z kroniki groźny wypadek!

Czyja ręka czyją myje?
Syn znanego nowogardzkiego notabla spowodował,  poprzez wymuszenie pierwszeństwa, groźny wypadek. Niestety w policyjnej kronice nie odnotowano 
ani faktu wypadku, ani oczywiście nie ujawniono jakichkolwiek okoliczności z nim związanych (w tym stanu trzeźwości sprawcy). 

W wydaniu DN w dniu 18.07, 
zamieściliśmy informację o wy-
padku, który miał miejsce 14.07 
w Słajsinie. O wypadku tym do-
wiedzieliśmy się z informacji za-
mieszczonej przez OSP w Oso-
wie. Oto treść tej informacji opu-
blikowanej przez strażaków: „ 
Dzisiaj (tj 14 07 2017), o godzinie 
19:50 nasza jednostka OSP Osowo 
została zadysponowana do wy-
padku drogowego w miejscowości 
Słajsino, gdzie doszło do wymu-
szenia pierwszeństwa z drogi pod-
porządkowanej na drogę woje-
wódzką”. Tyle strażacy. Konstru-
ując informację prasową poru-
szyło nas następujące spostrzeże-
nie:  dlaczego fakt tego dość groź-
nego, sądząc po zniszczeniach 
wypadku (patrz zdjęcia), nie zo-
stał ujawniony przez nowogardz-
ką Policję?. Ponieważ jednak mu-
sieliśmy zamknąć skład, zamie-
ściliśmy tekst sporządzony tylko 
na podstawie notatki strażaków 
dołączając do tego zdjęcia z miej-
sca zdarzenia. Niemniej następ-
nego dnia wysłaliśmy do rzecz-
nik Policji goleniowskiej pani J. 
Filipczuk pytanie o treści: „Dzień 
dobry! Ponieważ w zestawieniu, 
jakie Pani do nas przesłała w mi-
niony poniedziałek nie było in-
formacji o zdarzeniu drogowym 
w Słajsino, do jakiego doszło 14 
lipca, ok. 19.50, bardzo proszę o 
przesłanie szczegółowych infor-
macji na ten temat.” Te szczegóło-
we informacje, o które prosiliśmy 
zawierają na ogół standardowo 

także dane, kto jest sprawcą, w 
tym o jego stanie trzeźwości bądź 
bycia lub nie pod wpływem nar-
kotyków, a także informacji o po-
krzywdzonych. Policja nie odzy-
wała się w temacie przez trzy dni, 
po czym na nasz monit otrzyma-
liśmy taką wiadomość: „ nie od-
notowaliśmy zdarzenia drogo-
wego w Słajsinie. J. Filipczuk.” 

Kto oszukał?
Z treści odpowiedzi J. Filip-

czuk wynika, że Policja nic o 
wypadku nie wie, nie była na 
miejscu i nie bada sprawy.  Pro-
blem jednak w tym, że Policja na 
miejscu była i potwierdzają nam 
to wszyscy świadkowie zdarze-
nia, zwłaszcza strażacy biorą-
cy udział w akcji - Była i Poli-
cja i Pogotowie - mówi nam je-
den z nich – Pogotowie udzie-
lało pokrzywdzonej pomocy na 
miejscu zdarzenia, a Policja robi-
ła swoje….  Dlaczego więc Poli-
cja twierdzi, że jej nie było na 
miejscu wypadku skoro wszy-
scy ją tam widzieli?  Ano dla-
tego, żeby nie trzeba było uwi-
daczniać tego właśnie wypadku 
w kronice policyjnej i co za tym 

idzie,  wyjaśniać przyczyn i oko-
liczności, w tym podawać szcze-
gółów stanu sprawcy, a być może 
ukarać za wykroczenie lub skie-
rować wniosek o ukaranie. Dla-
tego p. rzecznik w Goleniowie, 
mimo, że sprawdzała wielokrot-
nie, nigdzie żadnego meldunku 
o zdarzeniu nie znalazła. Kto za-
taił fakt wypadku i nie uwidocz-
nił go we właściwych raportach? 

Wypadek spowodował 
osobnik chroniony „ 

klikowym immunitetem”  
rodzica 

 To już nie pierwszy przypa-
dek, odkryty przez DN, oszuki-
wania przez nowogardzką Poli-
cję oficjalnych rejestrów i poda-
wania do Komendy w Golenio-
wie fałszywych informacji.  Po-
przednio mieliśmy z tym pro-
cederem do czynienia w 2016 
r. podczas wyjaśniania okolicz-
ności zniszczenia instalacji ar-
tystycznej, ukazującej prawdzi-
we oblicze „wyzwolicieli”, usta-
wionej z okazji rocznicy napa-
ści Armii Czerwonej na Polskę 
w dniu 17 września 1939 roku. 
Znamienne jest to, że  do takich 

„sztuczek” posuwa się zawsze 
nowogardzka Policja, wtedy  gdy 
chodzi o ochronę interesu miej-
scowej kliki komuszej, albo inte-
resu kogoś z tej kliki. Wiadomo, 
że wypadek w Słajsinie spowo-
dował (czyli wymusił pierwszeń-
stwo z drogi podporządkowa-
nej), syn jednego z nowogardz-
kich notabli, a ojciec to jeden z 
głównych filarów tejże komu-
szej kliki. Kliki, co sobie używa 
na publicznym tutaj od wojny, 
bez żadnych nawet okresowych, 
istotnych rzeczowo, uszczerb-
ków na monopolu w dostępie 
do obfitego koryta. Tym razem 
chodzi wyraźnie o to aby rodzic 
członek kliki nie musiał pono-

sić kosztów nierozwagi syna... 
Naszym Czytelnikom doradza-
my:   w sytuacji analogicznej 
tzn.  gdy wymusicie  pierwszeń-
stwo i doprowadzicie do groźne-
go wypadku poproście  policjan-
tów aby  się odwrócili tak jakby 
niczego nie widzieli. Gdyby się 
oburzyli miejcie przy sobie ten 
artykuł….. Oprócz pytań, któ-
re są oczywiste w sprawie wyja-
śnienia okoliczności wypadku w 
Słajsinie oraz ujawnienia i uka-
rania sprawcy , stawiamy jeszcze 

takie: dlaczego komendant po-
wiatowy nie reaguje, gdy ujaw-
nione zostają ewidentne fakty 
świadczące, że jest „wodzony za 
nos” przez nowogardzką komen-
dant? Czy może jednak komen-
dant w Goleniowie wszystko wie 
i wie nawet, jak to się stało, iż ta-
kie zdarzenie, jak opisywany wy-
padek, zniknęło z policyjnej kro-
nikigdy jednoczesnie widniała 
tam kilka  przypadkówzatrzyma-
nia pijanych rowerzystów? Być 
może  jednak będzie musiał to w 
końcu wyjaśnić jakiś przełożony 
wyższy…, bo przypadkiem prze-
czyta ten tekst.

Red.

Tak wyglądał samochód sprawcy wypadku

Samochód pokrzywdzonego został w zasadzie "skasowany"
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Przetarg unieważniony 

Co dalej z remontem ul. Żeromskiego?
Gmina unieważniła przetarg na remont odcinka ulicy Żeromskiego. Nie było też dużego zainteresowania inwestycją ze 
strony wykonawców. Ofertę złożyła tylko jedna firma. Wykonanie inwestycji jeszcze w tym roku zaczyna być wątpliwe.  

Przetarg ogłoszono 9 czerwca. 
Informacja o unieważnieniu po-
jawiła się na stronie BIP w tym 
tygodniu, chociaż została wyda-
na już 30 czerwca. Jedyną firmą, 
która była zainteresowana wy-
konaniem remontu ulicy, była 
nowogardzka spółka drogowa 
PRD. Firma zaproponowała, że 
może to zrobić za 359. 540,70 zł 
brutto. Gmina natomiast na za-
danie przeznaczyła 315 tys. zł. 
Ponieważ oferta PRD była wyż-
sza, komisja przetargowa posta-
nowiła przetarg unieważnić. De-
cyzję w tej sprawie podpisał bur-

mistrz Nowogardu. Nowego ter-
minu jeszcze nie podano. Tym 
samym wykonanie remontu 
jeszcze w tym roku zaczyna być 

mało prawdopodobne. Gmina 
musiałaby wyłonić wykonawcę 
w najbliższych kilku tygodniach, 
a to może być trudne, zwłaszcza 

w obliczu małego zainteresowa-
nia zadaniem ze strony firm dro-
gowych. 

Przypomnijmy, że miasto pla-
nuje wykonać tylko częściowy 
remont ulicy Żeromskiego - od 
skrzyżowania z ul. Boh. Warsza-
wy do skrzyżowania z ul. Ks. J. 
Poniatowskiego. Nie wiadomo 
skąd taka decyzja, bo radni wy-
raźnie zapisali w budżecie, że 
ulica ma być naprawiona na ca-
łej długości. Podkreślali też, że 
roboty mają się zacząć od stro-
ny skrzyżowania z ul. Sienkiewi-
cza w kierunku skrzyżowania z 

Ulica St. Żeromskiego ma zostać wyremontowana do granicy skrzyżowania z ul. 
Ks. J. Poniatowskiego.

Naprawa trwała do 3:00 w nocy 
Do godziny 3:00 w nocy ekipa PUWiS usuwała awarię jednej z magistrali wodnej, która biegnie przy ul. Zielonej. Wymienić trzeba było 3 metry rury. Tej 
samej nocy pękła także rura kanalizacyjna, biegnąca nad jeziorem. 

Do awarii doszło w okolicach 
placu manewrowego, koło Re-
stauracji Przystań. Pęknięciu 
uległa rura o średnicy 300 mm. 
Z powodu usterki, wody nie mie-
li odbiorcy kilku ulic w tym ob-
szarze miasta. Naprawa uszko-
dzonego wodociągu początko-
wo miała potrwać 2-3 godziny, 
ale ostatecznie prace zakończo-
no około 3:00 nad ranem. Wów-
czas też przywrócono ciśnienie 

w rurach, którymi woda znów 
popłynęła do odbiorców. 

Tej nocy pracownicy PUWiS 
usuwali także inną awarię. Otóż 
rozszczelnieniu uległa sieć ka-
nalizacyjna położona koło biu-
rowca SM „Gardno”, i biegną-
ca dalej w kierunku Restauracji 
Okrąglak. Jak wiadomo do sie-
ci tej spływa też woda z kanałów 
deszczowych. Zbyt duże ciśnie-
nie, jakie wytworzyło się po raz 

kolejny przy dużych opadach, w 
końcu rozsadziło sieć sanitarną, 
która nie jest przeznaczona do 
odbioru takiej ilości wody. Rura 
o średnicy 500 mm pękła aż w 
trzech miejscach i będzie musia-
ła być na tym odcinku wymie-
niona. Do tego czasu rura zosta-
ła uszczelniona tak, by nie do-
chodziło do większych wycie-
ków. 

MS
Ekipa remontowa rozpoczyna pracę usunięcia awarii

Proszę wykreślić nas z rozdzielnika 

Koniec propagandy na Komisariacie Policji!
Komendant Powiatowy Policji zabronił kolportowania na nowogardzkim komisariacie wydawanego przez burmistrza biuletynu.  

 16 czerwca pisaliśmy o tym, 
że na Komisariacie nowogardz-
kiej Policji kolportowany jest wy-
dawany przez burmistrza biule-
tyn, w którym za pieniądze pu-
bliczne szkaluje się opozycję oraz 
także inne osoby, które z różnych 
powodów trzeba było „trafić”, ja-
kimś chamskim strzałem. Pisali-
śmy wówczas m.in.- „ W poczekal-
ni dla klientów komisariatu wyło-
żony jest „podręcznik”, którego kol-
portowanie, sądząc nawet po spo-
sobie wyłożenia i promowania, 
to główne zadanie nowogardzkiej 
Pani komendant i jej zespołu. 

W aktualnym numerze propa-
gowanego przez naszą Policję pod-
ręcznika czytamy zaś m. in. takie 
teksty:  
1. „Zamiast łączyć dzieli”, czyli 

paszkwil na temat ks. Kazimie-
rza Łukjaniuka. Tekst ten Policja 
nowogardzka propaguje w ra-
mach jej zadania z ustawy, czy-

li: ochrony społeczeństwa przed 
bezprawnymi zamachami ks. K. 
Łukjaniuka godzącymi w dobra 
tego społeczeństwa.

2. „Związek Miast Polskich prze-
ciwny działaniom rządu” – 
tekst ten Policja nowogardzka 
propaguje w ramach jej usta-
wowych zadań ochrony obywa-
teli, tym razem przed Rządem. 
Oczywiście ochronę tę organizu-
je burmistrz Nowogardu wydaw-
ca tego „okólnika”.  Ciekawe, co 
na to Premier Rządu przełożony 
przełożonego Policji?

3. „Czy to nie jest zwykła złośli-
wość”? Tekst ten Policja nasza 
propaguje w ramach jej ustawo-
wych zadań ochrony obywate-
li, tym razem przed radnymi no-
wogardzkiej koalicji większościo-
wej. Policja nasza działa tutaj na 
zlecenie głównego komendanta 
policji, Czapli Roberta. Cieka-
we, co na to Komendant Głów-

ny Policji?
4. „Bezzębny”, ale próbuje ką-

sać- tekst ten będący bezczelnym 
naigrywaniem się z obywatela 
(wieloletniego społecznika), któ-
ry krytycznie i publicznie wypo-
wiedział się na temat posunięć 
burmistrza- nowogardzka Po-
licja propaguje w ramach usta-
wowego zadania: ochrona życia i 
zdrowia ludzi, tym razem przed 
bezzębnym, a mimo to kąsają-
cym (czyli niebezpiecznym) oby-
watelem S. Szafranem.  Cieka-
we, co na to Rzecznik Praw Oby-
watelskich, a również Rzecznik 
Dyscyplinarny Policji.
….  Prześlemy oczywiście ten 

tekst do wiadomości Ministra 
Spraw Wewnętrznych, a także jesz-
cze kilku ważnych osób z prośbą 
o wyrażenie ogólnego wrażenia, a 
także o recenzję – wszak podręcz-
nik bez recenzji to żaden podręcz-
nik.  „ Tyle cytat.  Warto dodać, 

że audycje na ten temat z podob-
ną oceną, jak DN, nadało również 
Radio Szczecin. 

Zabronili kolportowania!
Najpierw od treści propagowa-

nych w biuletynie burmistrza od-
cięła się Rada Miejska, która swoje 
stanowisko rozesłała do rożnych 
publicznych. Radni miejscy w tym 
stanowisku podkreślili, że ani nie 
akceptują ani nie mają żadnego 
wpływu na to, co wypisywane jest 
w tym dwutygodniku. Po kilku ty-
godniach milczenia otrzymaliśmy 
wczoraj następujący komunikat z 
komendy powiatowej Policji: 

Na polecenia Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie, 
Komisariat Policji w Nowogar-
dzie zwrócił się do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie o zaprze-
stanie kolportowania biuletynu 
„Wiadomości Samorządowe” na 
terenie jednostki oraz o wykre-
ślenie komisariatu z rozdzielni-

ul. 15 Lutego, tak by w pierwszej 
kolejności zadbać o bezpieczeń-
stwo dzieci z placówek oświa-
towych, które tam się znajdu-
ją (Przedszkole nr 1 i Szkoła 
Podstawowa nr 2).  Nie dość, że 
przetarg ogłoszono etapując za-
danie, na co nie było zgody rady, 
to jeszcze uznano, że trzeba go 
zacząć od drugiego końca ulicy, 
czyli od skrzyżowania z Ul. Boh. 
Warszawy. Bynajmniej nie ma 
to mieć nic wspólnego z tym, 
że fragment ulicy jaki ma być 
wykonany jako pierwszy, leży 
w granicach okręgu wyborcze-
go, gdzie mandat zdobyła radna 
Anna Wiąz z SLD, czyli obozu 
politycznego burmistrza Cza-
pli. Bez znaczenia jest zapewne 
również, że tam gdzie remont 
miał się zacząć mieszka radny z 
PiS - Bogusław Dziura. 

MS

ka biuletynu. Ponadto na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie w „Wiadomo-
ściach Samorządowych” usunię-
to Komisariat Policji w Nowo-
gardzie, jako punkt dostępności 
biuletynu. 

Z poważaniem, 
st.asp. J .Filipczuk

Podsumowanie 
Decyzja jedynie słuszna- pro-

pagandę, to jeśli można sobie 
uprawiać, to tylko za własne 
środki a nie wykorzystywać do 
tego fundusze publiczne, a tak-
że dodatkowo jeszcze instytu-
cję, która ma ustawowo bronić 
obywateli między innymi przed 
oszczercami. 

To już koniec tego procederu
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Z Ryszardem Sobieralskim, prezesem PUWiS  
o nowym Prawie Wodnym 

Czy będzie drożej za wodę? 
Przed tygodniem, w cieniu batalii o nowy ustrój sądów, Sejm przyjął Prawo Wodne. Nowe 
przepisy wejdą od 1 stycznia 2018 i radykalnie zmienią dotychczasową organizację ogól-
nie pojętej gospodarki wodnej w naszym kraju. Niestety w ich skutek prawdopodobnie bę-
dziemy też od przyszłego roku płacili więcej za wodę. O nowych przepisach i konsekwen-
cjach ich wprowadzenia rozmawiamy z Ryszardem Sobieralskim, prezesem Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, a także członkiem prezydium Izby Go-
spodarczej Wodociągi Polskie. 

DN: Co dla przeciętnego Kowal-
skiego zmieni się, kiedy wejdzie w 
życie uchwalone przez Sejm Prawo 
Wodne?

RS: W zasadzie zmieni się 
wszystko, do czego byliśmy przy-
zwyczajeni. Przede wszystkim w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, obok istniejącej opłaty 
zmiennej (dotychczas tzw. ,,opła-
ty środowiskowej”) wprowadza się 
nowe opłaty stałe z tytułu korzy-
stania z wód i odprowadzania ście-
ków do środowiska, naliczane na 
podstawie pozwoleń wodno-praw-
nych. Będzie to kosztem eksploata-
cyjnym przedsiębiorstw wodnych 
i z automatu wejdzie w kalkulację 
ceny za wodę dostarczaną do od-
biorców. Środowisko wodociągow-
ców szacuje, że wpłynie to na ceny 
wody w skali 2%. Opłaty zmien-
ne, które jak wspomniałem istniały 
do tej pory, teraz zostały radykal-
nie zdywersyfikowane. Ustawa wy-
różnia kilkanaście rodzajów tych 
opłat, a są one uzależnione od ce-
lów do jakich pobierana i zużyta 
ma być przez odbiorcę woda. Wy-
sokość tej opłaty wynosi od 30 do 
70 gr za m3 wody. Najniższe staw-
ki będą obowiązywać w przypadku 
wody zużywanej na cele gospodar-
czo-bytowe, a więc do użytku do-
mowego. Największe, kiedy woda 
wykorzystywana będzie do wytwo-
rzenia zysku przez podmioty go-
spodarcze. Prawo Wodne ma jed-
nak 600 stron i w tej chwili ciągle 
jest przez naszą branżę analizowa-
ne. 

Kto będzie decydował jaką 
stawkę z tytułu opłaty zmiennej 
ma ponosić odbiorca? 

I tu jest właśnie problem, na któ-
ry zwracaliśmy uwagę jako Izba, 

choć trzeba podkreślić, że Prawo 
Wodne było projektem poselskim, 
a więc procedowane z pominięciem 
konsultacji społecznych. Sam fakt 
wprowadzenia tych opłat był nie-
unikniony, bo wynika z przepisów 
europejskich i my musimy zacząć 
je stosować. Chodziło nam jed-
nak o wielkość opłat, a także wła-
śnie rozdrobnienie na wiele celów 
i zrzucenie odpowiedzialności za 
ich naliczanie na przedsiębiorstwa 
wodne. Bo to wodociągi będą od-
powiedzialne za to, żeby te opłaty 
odpowiednio nałożyć, czego teraz 
nie mamy w umowach z odbior-
cami. W związku z czym, jakiekol-
wiek pomyłki czy spory, będą spo-
czywały na nas. Chcieliśmy, żeby 
odbiorcy sami określili, jaką ilość 
wody będą zużywać i na jakie cele. 
Niestety, ten postulat nie został 
uwzględniony przez uchwałodaw-
ców - jedyne co się udało, to prze-
sunięcie terminu wprowadzenia 
nowych opłat na rok 2018. Zatem 
to my poniesiemy odpowiedzial-
ność karną i finansową w przypad-
ku pomyłek, ale nie będziemy mie-
li wpływu na to, czy ktoś rzeczywi-
ście używa wodę zgodnie z dekla-
racją w umowie. Nie jest bowiem 
możliwe, by to kontrolować. Dla 
przykładu, jak ktoś umyje samo-
chód przed domem, to jest zużycie 
na cele bytowe czy nie? To samo, 
gdy zechce napełnić basen przed 
domem. Te kwestie są w ustawie 
niedopowiedziane. Dlatego budzi 
to nasze spore wątpliwości. 

Co jeszcze w nowych przepi-
sach jest niepokojące? 

Niepokojące jest to, że prawo 
wodne gubi gdzieś deszczówkę. Do 
tej pory wody opadowe były ście-
kami, w myśl nowych przepisów 
już nimi nie są. W Nowogardzie 

akurat tego nie ma, ale w niektó-
rych miastach wprowadzane były 
opłaty za wody opadowe, z czego 
utrzymywano systemy kanalizacji 
deszczowej. Teraz nie będzie pod-
stawy, żeby naliczyć te opłaty, więc 
nie wiadomo w jaki sposób to bę-
dzie traktowane. W naszym przy-
padku problem może być gdzie in-
dziej. Jak wiadomo, część sieci sa-
nitarnej w Nowogardzie jest połą-
czona z deszczową. To zawsze było 
niezgodne z prawem, ale do tej 
pory nikt z tego tytuły nie nakładał 
żadnych zobowiązań. Teraz gminy 
mają być rozliczane z retencjono-
wania wód opadowych. Kto będzie 
to robił, oszczędzi, a kto nie, będzie 
płacić więcej. To może być bodziec, 
aby w sposób odpowiedzialny za-
częto poważnie o tych kwestiach 
myśleć. Dostosowanie się do no-
wych rozwiązań prawnych będzie 
jednak oznaczało wzrost nakładów 
inwestycyjnych przez gminy. Kolej-
ną nową rzeczą jest zmiana defini-
cji przyłączy wodnych. Podobnie 
jak w przypadku energetyki, nowe 
przyłącza będą mogły być budo-
wane tylko przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe, a koszty inwestycji 
zostaną przeniesione na właścicie-
la nieruchomości, która zostanie 
uzbrojona.

Nowe prawo powołuje do życia 
instytucję o nazwie: Państwowe 
Wody Polskie. Ma to uporządko-
wać chaos, jaki panuje w ogólnie 
pojętej gospodarce wodnej nasze-
go kraju. Chodzi głównie o ba-
łagan kompetencyjny, choćby w 
przypadku zarządzania ciekami 
wodnymi, jak również zaniedba-
niami inwestycyjnymi. Co Pan o 
tym myśli? 

Ta ustawa jest w pewnym sen-
sie powrotem do struktur jakie ist-
niały w drugiej połowie lat 70-tych, 
kiedy zresztą zaczynałem prace. 
Wtedy zarządzanie gospodarką 
wodną było scentralizowane. Był 
jeden zarządca. Uważam, przynaj-
mniej na razie, że komasacja kom-
petencji w tym zakresie, a także co 
za tym idzie skupienie w jednym 
miejscu budżetu, może dać lepsze 
niż teraz skutki. Trzeba sobie rów-
nież jasno powiedzieć, że nowa 
ustawa jest odpowiedzią na to, że 
wielu zarządców odpowiedzial-
nych za naliczanie i ściągnie opłat 
za korzystanie z zasobów wody, 
sobie z tym nie poradziło. Dlate-
go system wymagał rekonstruk-
cji i uszczelnienia. Dzisiaj jest bo-

wiem tak, że istnieją różne komór-
ki na poziomie centralnym, regio-
nalnym i powiatowym, które mają 
swoje kompetencje, czy to w za-
kresie korzystania z zasobów wod-
nych, czy melioracji. Do tego inne 
urzędy zajmowały się naliczaniem 
opłat, inne ich ściąganiem i rozli-
czaniem. W praktyce mieliśmy do 
czynienia z sytuacją rozproszenia 
kapitału. Pomijam już fakt, że ob-
ciążenia nakładane z tego tytułu na 
podstawie pozwoleń wodno-praw-
nych były, mówiąc delikatnie, nie-
równomierne. Jedni musieli płacić, 
inni nie. Teraz ma to się zmienić. 
Oczywiście zobaczymy jak będzie 
w praktyce. Nie wiadomo bowiem 
jakie koszty poniesiemy na zorga-
nizowanie struktury nowej insty-
tucji, która ma skupić w sobie do 
tej pory rozproszone kompeten-
cje. Wiadomo tylko, że jej struktu-
ry mają przypominać schemat or-
ganizacyjny Lasów Polskich, a więc 
będzie to rozbudowany urząd.   

Jakie jeszcze kompetencje ma 
mieć nowo powołana przez pań-
stwo instytucja? 

Gminy mają stracić swoje kom-
petencje w zakresie weryfikacji ta-
ryf za wodę. Zgodnie z zapisami 
Prawa Wodnego, zadanie to prze-
chodzi właśnie na Wody Polskie, 
czyli podobnie jak w energety-
ce Urząd Regulacji Energetyki. Za 
wcześnie, żeby ocenić ten pomysł. 
Musimy poczekać, aż koncepcja ta 
zostanie wdrożona w życie.  

Przy okazji naszej rozmowy 
wróćmy trochę na nasze lokal-
ne podwórko. W ostatnim cza-
sie przez Nowogard przeszły ule-
wy, które sprawiły wiele kłopo-
tów mieszkańcom miasta. Część 
osób obwiniała za tę sytuację PU-
WiS. Proszę wyjaśnić, jak to jest z 
tymi wodami opadowymi i kana-
lizacją deszczową - kto odpowia-
da za jej stan? 

Po pierwsze powiem, że to co nas 
w tym roku spotyka, nie jest nor-
malną sytuacją. Moim zdaniem i 
tak wyszliśmy z tego obronną ręką. 
Mieliśmy różne kłopoty związane z 
funkcjonowaniem stacji, zalaniem 
studni, ale przy stanie zabezpie-
czenia jakie mamy, nasi odbiorcy 
z tego powodu nie ponieśli szkód. 
Gorzej jest z kanalizacją sanitarną, 
do której wpadają wody opadowe 
i roztopowe - mam tu na myśli te-
ren nad jeziorem. Ten problem jest 
znany od wielu lat. Gmina próbuje 
to rozwiązać. Wybudowano nową 
sieć, ale nie przyłączono do niej 
nieruchomości. Dlatego wszystko 
płynie nadal z ulic do kanalizacji 
sanitarnej. Chcę też dodać, że pro-
jektanci budynków bardzo mało 
uwagi zwracają na retencjonowa-
nie wód opadowych i ich odprowa-
dzenie, co też ma negatywne skut-
ki, które możemy obserwować od 
kilku tygodni w Nowogardzie. Na-
leży też wyjaśnić, że w potocznym 
pojęciu zgodnie z przepisami i ze 
sztuką, kanalizacja służąca odpro-
wadzeniu wód opadowych i rozto-
powych nie jest kanalizacją prze-
znaczoną do odbioru ścieków by-
towych. To niezgodne z przepisa-

mi. Rozdzielenie tej sieci nie należy 
do zadań PUWiS. Za stan kanaliza-
cji deszczowej odpowiedzialna jest 
gmina, która co roku ogłasza prze-
targ na utrzymanie sieci, zlecając 
to zadanie podmiotom zewnętrz-
nym. My w tym roku mamy to za-
danie po raz pierwszy, ale weszli-
śmy na sieć po naszych poprzedni-
kach, którzy z różnym skutkiem re-
alizowali to zadanie. Należy jednak 
podkreślić, że jako wykonawca po-
dejmujemy działania każdorazowo 
na zlecenie gminy. Sami nie może-
my podejmować żadnych działań.  
Tak samo jak dzieje się w przypad-
ku odśnieżania ulic i chodników. 
Konkludując ten temat uważam, 
że trzeba nareszcie podjąć wspólne 
wysiłki w celu przygotowania kon-
cepcji od strony merytorycznej, w 
której zaplanowane zostaną etapo-
wo zadania zmierzające do rozwią-
zania tej kwestii. Ja bardzo chęt-
nie się w to włączę, chociażby ze 
względu na problemy z sanitarką, 
jakie się z tym wiążą. 

Po pięciu latach sądowych bata-
lii zakończył się spór między PU-
WiS a gminą. Przedsiębiorstwo 
podpisało umowę na kolejne 15 
lat na administrację sieci wod.-
-kan. Jak Pan ocenia ostateczny 
kształt tej umowy? Czy bardzo 
różni się ona od poprzedniej?

Umowa różni się radykalnie od 
poprzednich rozwiązań, przede 
wszystkim w zakresie prawa wła-
sności do majątku wod.-kan., wy-
tworzonego w procesie inwesty-
cyjnym. Umowa określa także wy-
sokie nakłady na inwestycje. Na 
pierwsze trzy lata rozpisano zada-
nia na kwotę ok. 3 mln, również z 
dużymi karami za ich niewykona-
nie. Z tym, że wszystko co PUWiS 
wybuduje z własnych środków z 
momentem zamortyzowania, mo-
żemy nieodpłatnie gminie prze-
kazać, a jeśli umowa zostanie roz-
wiązana wcześniej, gmina zgodnie 
z umową będzie musiała z nami to 
rozliczyć. Umowa wprowadza tak-
że dużo większe uprawnienia kon-
trolne gminy, m.in. w zakresie ja-
kości wody. Oczywiście wszelkie 
zastrzeżenia w tym obszarze mu-
szą być udowodnione i udokumen-
towane przez jednostkę do tego 
uprawnioną. Poza tym umowa za-
wiera wiele mniej ważnych zapi-
sów, dostosowującym dokument 
do obecnie obowiązujących stan-
dardów prawnych. 

Mimo tych „obciążeń” PUWiS 
zdecydował się umowę podpisać? 

Nie po to walczyliśmy przez 5 lat 
przed sądami, żeby tego nie podpi-
sać, ponieważ to nasza praca. My z 
tego żyjemy. PUWiS zatrudnia 120 
pracowników, za których bierzemy 
odpowiedzialność. Jesteśmy firmą, 
która kooperuje z podwykonawca-
mi z naszego terenu. Nie bez zna-
czenia jest również dla naszej gmi-
ny poziom wprowadzanych do bu-
dżetu miasta opłat, chociażby z ty-
tułu umowy dzierżawy czy różnego 
rodzaju podatków. To nasze wspól-
ne dobro, dlatego trzeba było pójść 
na pewne ustępstwa. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Ryszard Sobieralski-prezes PUWiS Sp. z. o.o
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Elżbieta Bajerska: lat 64, zmarła 21.07.2017 r., pogrzeb odbę-

dzie się 02.08.2017r., o godz.12:00. na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Dąbrowska: lat 90, zmarła 25.07.2017 r., pogrzeb od-

będzie się 28.07.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Żabowie.
Jadwiga Majchrzak: lat 75, zmarł 25.07.2017 r., pogrzeb odbę-

dzie się 28.07.2017r., o godz. 12:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Bernard Galik: lat 68, zmarł 25.07.2017 r., pogrzeb odbył się 

27.07.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

30 lipca 2018, 
XVII NIEDZIELA ZWY-

KŁA
Mt 13,44-52
Ewangelia według św. Ma-

teusza.
Jezus opowiedział tłumom 

taką przypowieść: „Królestwo 
niebieskie podobne jest do skar-
bu ukrytego w roli. Znalazł go 
pewien człowiek i ukrył ponow-
nie. Uradowany poszedł, sprze-
dał wszystko, co miał, i kupił tę 
rolę. Dalej, podobne jest króle-
stwo niebieskie do kupca, po-
szukującego pięknych pereł. 
Gdy znalazł jedną drogocenną 
perłę, poszedł, sprzedał wszyst-
ko, co miał, i kupił ją”. „Dalej, 
podobne jest królestwo niebie-
skie do sieci, zarzuconej w mo-
rze i zagarniającej ryby wszel-
kiego rodzaju. Gdy się napeł-
niła, wyciągnęli ją na brzeg i 
usiadłszy, dobre zebrali w na-
czynia, a złe odrzucili. Tak bę-
dzie przy końcu świata: wyjdą 
aniołowie, wyłączą złych spo-
śród sprawiedliwych i wrzu-
cą w piec rozpalony; tam bę-
dzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?” 
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. 
A On rzekł do nich: „Dlatego 
każdy uczony w Piśmie, który 

stal się uczniem królestwa nie-
bieskiego, podobny jest do ojca 
rodziny, który ze swego skarbca 
wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Skarb… samo to słowo i 
wszystko co w sobie zawiera 
kojarzy nam się wielokrotnie z 
opowieściami z dzieciństwa, w 
których bohaterowie szukają 
skarbu, najczęściej złota i dro-
gocennych kamieni. To bardzo 
dobre skojarzenie! Od razu ła-
twiej jest wyobrazić sobie taką 
scenę, którą już kiedyś wytwo-
rzyliśmy w naszej wyobraźni. 
Jezus dobrze o tym wie! Dlate-
go mówi do ludzi przez przy-
powieści, by lepiej mogli po-
jąć o co dokładnie Mu chodzi. 
Skarb (czyli coś bardzo cen-
nego) jest bardzo różny w za-
leżności od konkretnych osób. 
Dla jednego skarbem jest zło-
to, drogocenne kamienie szla-
chetne, różnoraka biżuteria. 
Dla drugiego skarbem jest 
piękny dar natury, tak jak dla 
człowieka z dzisiejszej przypo-
wieści, który znalazł perłę bę-
dącą wytworem małży. A jesz-
cze dla innego będzie to po 
prostu zwykły, dobry i obfity 
połów… Tak więc to wszyst-
ko, co otrzymujemy od Boga 
będącego Stwórcą, jest swego 
rodzaju „skarbem” dla każde-
go z nas. Tylko to od nas za-
leży szalenie ważny moment. 
Chwila, w której dokonuje-
my wyboru. Wszystkie dobra 
na ziemi, który stworzył Bóg, 
człowiek otrzymał w zarząd. 
Ludzie w swojej wolności 
mogą wybierać z całego bo-
gactwa, jakim jest ten świat i 
wszystko co na nim jest stwo-

rzone. Co ważne – w wielkiej 
WOLNOŚCI. Dlatego, każdy 
może wydobywać z tego świa-
ta bardzo różne rzeczy… bar-
dzo różne „skarby”. Nawet ta-
kie, które mogą nas zabić… To 
my mamy dokonywać wybo-
ru.  

Już drugą niedziele Słowo 
Boże przypomina nam o tym, 
że Bóg daje nam czas! Bóg 
daje czas na: własny rozwój, 
na moje życie, na moje talenty, 
na moją pracę, na moje budo-
wanie rodziny itd., by potem 
postawić przed kluczowym 
momentem, który ukaże naszą 
sprawiedliwość, byśmy jaśnie-
li jak słońce w królestwie Bo-
żym! Bóg po występkach daje 
nawrócenie… daje czas, daje 
łaskę, daje Ducha, daje nawró-
cenie… Czego więcej oczeki-
wać? Kto ma uszy niechaj słu-
cha… 

Ks. Mateusz Pakuła, 
wikariusz parafii konkatedralnej 

pw. Św. Ottona z Bambergu 
w Kamieniu Pomorskim

Kącik kolekcjonera

„Rzeź Woli i Ochoty”
Niemiecki mord na cywilnej ludności Woli i Ochoty był jedną z największych masowych 
zbrodni podczas II wojny światowej. Na wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie 

(1.VIII.1944r.) Hitler wy-
dał rozkaz zniszczenia War-
szawy i zgładzenia wszystkich 
jej mieszkańców. Do dzieła ru-
szyli funkcjonariusze SS, poli-
cjianci i żołnierze Wehrmach-
tu, mordując schwytanych po-
wstańców oraz ludność cywil-
ną. Liczbę ofiar masakry na 
Woli ocenia się na około 50 tys. 

osób, a liczbę ofiar rzezi Ocho-
ty ocenia się na około 10 tys. 
osób.

27 lipca, Narodowy Bank Pol-
ski wprowadził do obiegu srebr-
ną monetę „Rzeź Woli i Ochoty” 
o nominale 10 zł. Została ona 
wykonana z próby metalu Ag 
925/1000. Przy produkcji wyko-
rzystano stempel zwykły (oksy-

da). Brzeg (bok) jest gładki. Wy-
miary tej monety to 32,00 mm, 
masa 14,14 g. Wyszła ona w na-
kładzie do 15 000 sztuk. Pro-
jektantem graficznym jest Do-
brochna Surajewska.

Na rewersie monety przedsta-
wiono postać klęczącej kobie-
ty, symbolizującej ofiarę wyda-
rzeń sierpnia 1944 r., oraz – za-
rysowane za jej plecami – frag-
menty wizerunków dwóch mę-
skich postaci, symbolizujących 
oprawców. Na awersie mone-
ty został przedstawiony frag-
ment pomnika Pamięci Ludno-
ści Woli Wymordowanej w Cza-
sie Powstania 1944 r., autorstwa 
Ryszarda Stryjeckiego.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Piątek 25 sierpnia 2017r:
od 16:00
- czynne biuro Festynu;
- czynne dioramy, miejsca zabaw dla dzieci;
- czynne wystawy;
od 17:00
- pojedynek strzelecki ( pistolet ) byli żołnierze kontra rekonstruk-

torzy
(reprezentacje obu zespołów) na strzelnicy pistoletowej;
17:00 - zebranie Członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy
1 Batalionu Szturmowego (namiot k/kuchni);
21:00 – maraton filmowy ( dok. Martwy Sezon ,Tajemnica Joanny)

Sobota 26 sierpnia 2017r.:
9:00 -apel rozpoczynający Festyn , defilada ( berety, koszulki).
10:00- 11:00 -zwiedzamy koszary.
11:15 -12:00 -msza polowa ( kościół Garnizonowy).
12:00 -początek Dnia Spadochroniarza III Oddziału Związku Polskich 

Spadochroniarzy
12:00 -cd. pojedynku strzeleckiego ( karabinek, strzelnica garnizo-

nowa).
14:00-18:00 -inscenizacja historyczna, koncert dudziarzy.
18:00 -skoki spadochronowe na wodę ( Dziwna).
21:00 -apel zmarłych ( cmentarz komunalny).
21:00 -cd. maratonu filmowego ( 4101 Dziwnów i inne).

Niedziela 27 sierpnia 2017:
12:00 – początek II Gwardyjskich Mistrzostw Polski Kettlebell.
12:00 – 14:00 – inscenizacje historyczne, koncert dudziarzy.
16:00 – apel na zakończenie Festynu.

Uwagi:
1. Dokładne godziny koncertów, inscenizacji w Programie Festynu.
2. Reprezentacje strzeleckie tworzą kol. Bogdan Budzisz, Bogdan 

Połom, Ryszard Horniak.
3. Program może ulec zmianie.



28-31.07.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Spotkanie dzieci z Ewą Durską

„Czy jeździ Pani rowerem na rampie?”
W czwartek (27.07), w ramach „Wakacji w Bibliotece”, dzieci korzystające z zajęć, miały okazję spotkać się i porozmawiać z 
panią Ewą Durską, lekkoatletką specjalizującą się w pchnięciu kulą, mistrzynią paraolimpijską, mieszkanką naszego mia-
sta. Na spotkanie przybyły również dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk”.

Spotkanie rozpoczęło się o go-
dzinie 12:00, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, a zorganizowane 
było w ramach zajęć pod nazwą 
„Wakacje w Bibliotece”. Oprócz 
dzieci, które uczęszczają na za-
jęcia, do Biblioteki przyszły rów-
nież dzieci ze świetlicy środowi-
skowej „Promyk”, aby mieć szan-
sę poznać wielokrotną mistrzy-
nię świata. Spotkanie rozpoczęło 
się od krótkiej prezentacji oso-
by pani Ewy, a następnie dzie-
ci miały szansę zadać jej po kil-
ka pytań. Oprócz standardowych 
pytań, takich jak m.in.: ile waży 

kula? Jak daleko Pani rzuciła 
kulą? Czy, jaki jest Pani ulubiony 
kolor? Dzieci zadawały też inne 
dość oryginalne pytania typu: 
Czy lubi Pani matematykę? Czy 
jeździ Pani rowerem na rampie? 
Czy gra Pani w gry komputero-
we? A także: jaki ma Pani tele-
fon? Pani Ewa dzielnie starała się 
odpowiadać na wszystkie pyta-
nia tak, aby zaspokoić głód wie-
dzy najmłodszych.

Po skończonym „wywiadzie”, 
dzieci ustawiły się w kolejce, aby 
otrzymać pamiątkowy autograf 
od pani Ewy, o który upomnia-

ły się już na początku spotkania. 
Nie zabrakło także pamiątkowe-
go zdjęcia z lekkoatletką i zado-
wolonych min dzieci. 

Wakacyjne zajęcia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej odby-
wają się zgodnie z wcześniej za-
planowanym programem - Jak 

co roku cieszymy się dużym za-
interesowaniem – mówi p. Ewe-
lina Kamińska, bibliotekarka – 
Dziś mamy zaszczyt gościć panią 
Ewę Durską. Ale każdego dnia na 
dzieci czeka moc innych atrakcji 
oraz różnorodność form pracy, 
na które jeszcze chętnych zapra-

szamy – dodaje p. Ewelina.
Przed najmłodszymi jesz-

cze dwa tygodnie zajęć. Już 11 
sierpnia „Wakacje w Bibliotece” 
się kończą, a Ci, którzy nie zdą-
żą w tym roku, będą mogli zapi-
sać się już w przyszłym roku na 
wakacyjne zajęcia w bibliotece.

Przypomnijmy, że p. Ewa 
Durska ponownie potwierdzi-
ła swoją dominację w pchnię-
ciu kulą zdobywając złoty me-
dal Mistrzostw Świata, któ-
re odbywały się tym razem w 
Londynie. 

DŚ

Pani Ewa opowiada dzieciom o swojej pasji

Uczestnicy spotkania z Ewą Durską

28.06.1993r.
Dzierżawcie pegeery
Pracownicy PGR, którzy zde-

cydują się na dzierżawienie 
państwowych majątków rol-
nych, mogą już korzystać z po-
życzek z Funduszu Pracy. Za 
przyznane kredyty mogą wy-
kupić majątek obrotowy PGR 
– maszyny, zapasy płodów rol-
nych, zwierzęta. Pożyczek z 
Funduszy Pracy nie można na-
tomiast przeznaczyć na zakup 
ziemi. Pracownicy mogą dzier-
żawić PGR-y pojedynczo albo 
zakładać spółki i wspólnie pro-
wadzić gospodarstwa. W 1991 
w PGR pracowało ponad 300 
tys. osób (wraz z rodzinami li-
czono, że jest ich ok. 2 milio-
ny). Część odeszła na emerytu-
ry, część zmieniła pracę. Ponad 
100 tys. osób zostało zwolnio-
nych lub sami wzięli odprawę. 
Pozostało około 180 tys. osób, 
znacznej ich części grożą zasił-
ki dla bezrobotnych. Pożyczki 
są dla nich szansą na pracę i na 
zmianę stylu życia.

05.07.1993r.
Wielki Show Antkowiaka

Wczoraj (04.07.93r. nie-
dziela) w NDK odbył się po-
kaz mody prezentowanej przez 
Poznańską Szkołę Modelek 
„MOD-ART”, której szefem jest 
p. Stefan Kostecki. Cała prezen-
tacja przebiegała dość spraw-
nie do momentu pojawienia się 
kolekcji Jerzego Antkowiaka. 
To, co zaprezentował mistrz, 
było tym, co nazywa się dość 
przekornie „fabryka snów”. I 
choć sam maestro wydaje się 
być XIX wiecznym dandysem, 
jego kolekcja opowiada o tym, 
że jest na najlepszej drodze do 
kreacji mistycznych. Wszystko 

to oczywiście w wykonaniu ta-
kich indywidualności jak Bo-
gusława Biegańskiego (chore-
ografa), Karoliny Garczyńskiej, 
Wioletty Głowackiej, Doroty 
Jakubowskiej (modelki). Osob-
nym zjawiskiem był śpiew Wie-
sławy Stolarczyk. Myślę, że nie 
było na sali osoby, której śpiew 
nie zapadł gdzieś głęboko, w 
duszy.

09.07.1993r.
Nowy główny punkt zasila-

nia
W Nowogardzie budują nowy 

punkt zasilania, buduje go Po-
znańskie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Energetycznego 
„ELBUD”. Zakończenie budo-
wy przewidziane jest na koniec 
marca 1994 roku. W momencie 
oddania nowej stacji przekaź-
nikowej, będzie zburzona sta-
ra stacja, która już w tej chwi-
li ma duży stopień awaryjności. 
Wstępna cena inwestycji zosta-
ła ustalona na 15 mld zł. Inwe-
storem budowy jest Okręgowy 
Rejon Energetyczny w Szczeci-
nie. 

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.

ul. 700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

UsłUgi graficzne  •  Wycinamy szablony

DrUkUjemy recepty  •  DrUkUjemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A

Finisz zajęć żeglarskich  
JUNGA & KADET  2017 
Powoli dobiega końca szkolenie żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży, pro-
wadzone przez klub żeglarski „Knaga”. 

Zajęcia, w których uczestniczy 
30 dziewcząt i chłopców w wie-
ku od 7 do 12 lat zakończy się re-
gatami żeglarskimi w najbliższą 
niedzielę (30 lipca). Regaty roz-
poczną się o godz. 12:00 i będą 
sprawdzianem umiejętności że-
glarskich nabytych przez dzieci 
w trakcie trwania szkolenia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają 
dyplomy ukończenia szkolenia, 
pamiątkowe medale oraz drob-

ne upominki. Dzieci które zaję-
ły trzy pierwsze miejsca w rega-
tach zostaną uhonorowane pięk-
nymi pucharami ufundowanymi 
przez Caritas przy parafii p.w. 
WNMP w Nowogardzie. 

Bezpośrednio po zakończe-
niu kursu odbędą się regaty typu 
„OPEN” dla wszystkich chęt-
nych i na wszystkim co pływa i 
ma żagle (bez podziału na kla-

sy) o puchar ufundowany przez 
Agencję Reklamową „DORA-
DO”  z Nowogardu. 

Klub Żeglarski „Knaga” zapra-
sza mieszkańców Nowogardu do 
oglądania w/w regat podziwia-
nia naszego jeziora zapełnione-
go żaglami.

Inf. własne
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Zespół Animacji Hotel

Zakończenie projektu „Sztuka Cie Szuka”
W środę 26 lipca o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Sztuka Cię Szuka”, realizowanego przez Ze-
spół Animacji Hotel. W trakcie kameralnej uroczystości podziękowano za pomoc w organizacji projektu, a także wręczono nagrodę dla zwycięzcy konkursu.

Młodzi ludzie, tworzący Zespół 
Animacji Hotel, wraz ze swoim 
opiekunem, Lena Witkowską, od 
lutego tego roku realizowali pro-
jekt pod nazwą „Sztuka Cie Szu-
ka”. Pisaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu DN. Przypomnij-
my, że projekt polegał na wkleja-
niu grafik w przestrzeń miasta, a 
także nawiązywanie współpracy z 
właścicielami budynków, na któ-
rych miały by być one umieszcza-
ne. Oprócz tego młodzi ludzi sta-
rali się uzyskać sponsorów, którzy 
wspomogli by ich w tym projek-
cie – Na początku zaczęliśmy od 
badań teoretycznych, czyli gdzie 
możemy pracować, oraz gdzie mo-
żemy umieścić grafiki – powie-
działa Ada, uczestniczka projektu 
- Później mieliśmy warsztaty z pla-

katu z Aleksandrą Szalińską, na-
stępnie z Adrianem Urbaniakiem, 
który pokazał nam jak tworzyć 

szablony – kontynuowała. Mło-
dzi ludzie spotkali się również z 
Sebastianem Woźniakiem, któ-
ry pokazał im jak wklejać grafiki 
i co do tego jest potrzebne. Z ko-
lei Michał Wiatr, radny Nowogar-
du, wytłumaczył młodym arty-
stom wszelkie formalności praw-
ne związane z ozdabianiem mu-
rów. Jak mówią, wisienką na tor-
cie tego projektu, było stworze-
nie muralu na ścianach Bibliote-
ki, przez Piotra Paukosa, artystę-
-graficiarza.

Podczas spotkania podzięko-
wano wszystkim, którzy przyczy-
nili się do realizacji projektu – 

Największe podziękowania nale-
żą się członkom Zespołu Anima-
cji Hotel – bez ich chęci i działa-
nia nie powstał by tak wspaniały 
projekt – powiedziała na koniec 
Lena Witkowska. Zaproszeni go-
ście mieli także okazje obejrzeć 
film poklatkowy pokazujący, jak 
realizowany był projekt, a także 
stworzony przez Zespół Animacji 
Hotel w zeszłym roku, krótki film 
pt.; „Butownicy”.

Młodzi artyści zorganizowa-
li również konkurs dla miesz-
kańców gminy Nowogard. Oso-
bą, która zgłosiła się do konkur-
su i miała najwięcej selfie (zdjęć 

własnej twarzy wykonanych za 
pomocą telefonu komórkowego) 
z reprodukcjami umieszczonymi 
w różnych miejscach miasta, była 
młodziutka Natalia Babiarczuk. 
Na środowym zakończeniu pro-
jektu, w ramach nagrody otrzy-
mała bon w wysokości 200 zł do 
wykorzystania w sklepie papier-
niczym Biurex, a także grafikę 
„Dziewczyna z parasolem”. Ser-
decznie gratulujemy młodej po-
szukiwaczce sztuki. A artystom 
z Zespołu Animacji Hotel życzy-
my kolejnych sukcesów w realiza-
cji swoich projektów. 

DŚ

Zaproszeni goście oraz członkowie Zespołu Animacji Hotel podczas zakończenia projektu Sztuka Cię Szuka

Zwyciężczyni konkursu Natalia Babiarczuk

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
W poprzednim numerze zakończyliśmy prezentację najlepszych uczniów szkół podstawo-
wych w roku 2016-2017. Nadszedł czas na uczniów gimnazjum. W tym numerze zaprezen-
tujemy uczniów Gimnazjum nr 1. W kolejnych wydaniach opublikujemy sylwetki uczniów 
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. 

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów

Jakub Cieśluk
śr. ocen – 5,44
- Laureat przedmiotowego 

konkursu z chemii organizo-
wanego przez Zachodniopo-

morskiego Kuratora Oświaty 
w Szczecinie w roku szkolnym 
2016/ 2017

- Finalista przedmiotowego 
konkursu z matematyki orga-
nizowanego przez Zachodnio-
pomorskiego kuratora Oświa-
ty w Szczecinie w roku szkol-
nym 2016/ 2017

-laureat Konkursu „Pitago-
ras 2017”                                    

- VII miejsce w konkursie 
Macmilian Scholl Tournament  

- Udział w  Dniu  Języków 
Obcych – Goleniów 2017 r.

- udział w konkursach czy-
telniczych, konkursach z hi-
storii,  organizacja i udział                          

w przedstawieniach szkolnych

Radosław Kędzierski  

śr. ocen – 5,50
- laureat konkursu przed-

miotowego z  geografii orga-
nizowanego przez Zachodnio-
pomorskiego kuratora Oświa-
ty w Szczecinie w roku szkol-
nym 2016/ 2017

- III miejsce w konkursie o 
samorządzie terytorialnym 
„Nowogard – Moja Mała Oj-
czyzna”

- udział w konkursach przed-
miotowych,

-  udział w organizacji   
przedstawień szkolnych.

Pola Iwanowska 

śr. ocen – 5,50
- finalistka  konkursu przed-

miotowego z  chemii  organi-
zowanego przez Zachodnio-
pomorskiego kuratora Oświa-
ty w Szczecinie w roku szkol-
nym 2015/ 2016 i  2016/ 2017

- finalistka przedmiotowego 
konkursu z biologii organizo-
wanego przez Zachodniopo-
morskiego kuratora Oświaty 
w Szczecinie w roku szkolnym 
2015/ 2016 i  2016/ 2017 r.

- finalistka konkursu che-
micznego „ Alchemik(wyróż-
nienie)

- udział w konkursach ma-
tematycznych, czytelniczych, 
ortograficznych, biologicz-
nych

- brała czynny udział w ży-
ciu sportowym szkoły

- I miejsce drużynowo w 
konkursie Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym na szcze-
blu powiatu, 12 miejsce w wo-
jewództwie



Służba prawdzie, ludziom i świadectwo czasom

W tych dniach obchodzimy 
nasz srebrny Jubileusz – 25 lat  
temu w lipcu ukazał się pierwszy 
numer Dziennika Nowogardz-
kiego. Jak to było możliwe, tego 
do dzisiaj nie wiem, ale przez 
pierwszy rok Dziennik ukazywał 
się... 5 razy w tygodniu! Oczywi-
ście i format i objętość, a co za 
tym idzie zawartość treściowa, 
były nieporównywalnie mniejsze 
aniżeli dzisiaj, ale i tak to niespo-
tykana w przypadku gazet lokal-
nych, częstotliwość ukazywania 
się. Docelowe rozwiązanie, czy-
li dzisiejsze dwa wydania w tygo-
dniu, to także niezwykle rzadki 
model w tym segmencie prasy, w 
którym zdecydowanie dominują 
tygodniki. Od samego początku 
postawiliśmy sobie jasne cele za-
równo co do formuły, jak i prze-
słania ideowego -  interesowa-
ła nas tematyka wyłącznie lokal-
na, stąd brak innych wiadomo-
ści i interesowała nas rzetelność 
dziennikarska, a jej podstawo-
wym warunkiem jest całkowita 
niezależność od władzy i jej kasy. 
Tylko taka niezależność daje bo-
wiem szanse na autentyczną służ-
bę prawdzie i bycie zawsze po 
stronie ludzi, zwłaszcza potrze-
bujących wsparcia w ich zabie-
ganiu o sprawiedliwość, w reali-
zacji praw obywatelskich i słusz-
nych oczekiwań. Daje szanse by-
cia rzetelnym, a nie zakłamanym 

świadkiem czasu i miejsca.

Od początku DN to była 
firma

DN zaczynał w czasach, w któ-
rych dopiero rodziła się prasa 
lokalna... Przedtem była to nie-
praktykowana formuła wydaw-
nicza. Za komuny bowiem mo-
nopol na wydawanie prasy miała 
państwowa hybryda RSW  PRA-
SA – KSIĄŻKA – RUCH (poza 
kontrolowaną co do nakładu i 
treści reglamentacją dla satelic-
kich organizacji). Ten wydaw-
niczo- drukarsko- dystrybucyj-
ny koncern nie wydawał gazet o 
zasięgu poniżej wojewódzkim. 
Zaczynaliśmy więc - wypusz-
czając w 1992r. na rynek - DN, 
coś zupełnie nowego i co do for-
muły i co do zasięgu, co do for-
my własności i także, co do ro-
dzaju zajęcia. Nie było bowiem 
na tym lokalnym poziomie wy-
kształconych dziennikarzy, nie 
mówiąc już o tym, że gdyby na-
wet tacy pojedynczy się zdarzyli, 
to nie byli to dziennikarze z do-
świadczeniem w wolnych me-
diach. Wszystkiego więc trze-
ba było się nauczyć, wszystkie-
go dopracować. Ale od począt-
ku wiedziałem, że trzeba robić 
tę niewielką prasę lokalną w for-
mule normalnej firmy wydaw-
niczej, zatrudniającej na etatach 
pracowników i w strukturze go-
spodarczej. Nie było to wówczas 
tak oczywiste, ponieważ te nowe 
media tworzyli głównie pasjo-
naci, spontanicznie i bez bu-
dowania organizacyjnych ram 
formalnych. Dziennik Nowo-
gardzki od początku był też dru-
kowany na miejscu, w wydaw-
nictwie. I to kolejna moja in-
tuicja ekonomiczna - najpierw 
otworzyć drukarnię, w której bę-

dzie się także drukowało gazetę.  

Najważniejsi ludzie  
Przez te lata przewinęło się 

przez redakcję DN dziesiątki 
osób pracujących, jako dzienni-
karze. Kilkanaście osób pełni-
ło funkcje redaktorów naczel-
nych, było też setki współpra-
cowników i korespondentów. 
Oto nazwiska osób, które kiero-
wały Dziennikiem, jako jego re-
daktorzy naczelni: Roman Karo-
lak, Kazimierz Rynkiewicz, Zyg-
munt Heland, Rafał Piłat, Lesław 
Marek, Marcin Simiński (w mię-
dzyczasie dwu-trzykrotnie funk-
cję red. naczelnego pełnił także 
Marek Słomski). Dzisiaj skład 
redakcji jest następujący: Ma-
rek Słomski-prezes wydawnic-
twa, Marcin Simiński-red. na-
czelny,  Dorota Śmieciuch, Rafał 
Kowalczuk-sport, Jarosław Dą-
browski i Paweł Słomski- redak-
torzy techniczni, Karolina Słom-
ska-Błajek- reklamy, ogłoszenia. 

Dziennik i nie tylko
Jak wspomniałem, od począt-

ku Dziennik był drukowany w 
drukarni wydawnictwa. Własna 
drukarnia stworzyła nie tylko 
warunki ekonomiczne do trwa-
nia i rozwoju samego DN, ale 
umożliwiła poszerzenie wolume-
nu wydawniczego o inne tytuły, 
oczywiście także lokalne. Dzisiaj 
oprócz DN, jako głównego tytu-
łu firmy Dom Judy, jest przez nią 
wydawanych, i w drukarni no-
wogardzkiej drukowanych jesz-
cze 5 innych gazet lokalnych. Są 
to w kolejności utworzenia bądź 
nabycia: Dziennik Stargardzki, 
Dziennik Powiatu Kamieńskie-
go, Nowe 7 Dni Gryfina, Nowy 
Tygodnik Łobeski i Tygodnik 
Policki. Od 2011 roku posiada-
my maszynę gazetową rolową, 

co umożliwiło przejście wtedy 
z formy biuletynowej i papieru 
kredowego na formę gazetową i 
papier typowo gazetowy o małej 
gramaturze. Dzisiaj jest to jed-
na tylko z dwóch maszyn gaze-
towych, które zainstalowane są w 
naszym województwie i jedyna 
pracująca w polskiej firmie. Dru-
ga maszyna gazetowa, pracują-
ca w Koszalinie należy do nie-
mieckiego koncernu z Pasawy, 
wydawcy m.in. Głosu Szczeciń-
skiego. Tak zorganizowane wy-
dawnictwo, jak Dom Judy, swo-
ją siedzibę i centralne miejsce 
prowadzenia działalności ma w 
Nowogardzie. Tutaj znajdują się 
dwie nasze redakcje i drukarnia. 
To tutaj stale zatrudniamy po-
nad 10 pracowników (plus kilka-
naście w redakcjach poza Nowo-
gardem), którzy mają na ogół na 
utrzymaniu liczne rodziny. Nie-
którzy z tych pracowników, jak 
np. drukarz offsetowy, Marian 
Jeż, czy introligator Mirosław 
Purul, są z nami od początku. To 
tutaj płacimy też podatki i tutaj 
płacą podatki nasi pracownicy. 
I to tutaj poza działalnością go-
spodarczą i wydawniczą, anga-
żujemy się w różnej formie w ży-
cie miejscowej społeczności. Tu-
taj także spotykamy się ze stały-
mi obelgami, i ze strony miejsco-
wej władzy - co nie przystoi każ-
dej normalnej władzy chociaż-
by dlatego, że jesteśmy porządną 
firmą przynoszącą korzyści po-
datkowe Gminie, i także inne ko-
rzyści lokalnej wspólnocie. Ale 
taki stosunek władzy do nas ma 
też swoje dobre strony – ozna-
cza bowiem, że integralna i cen-
tralna część firmy, czyli Dziennik 
Nowogardzki nie dał się kupić, i 
zachowuje się „jak należy” dając 
przykład nie tylko dobrego oby-

czaju dziennikarskiego, ale tak-
że realizowania prawa prasowe-
go zgodnie z zasadami etyki za-
wodowej. Płacimy za taką posta-
wę cenę, ale porządna prasa ma 
zawsze patrzeć władzy na ręce, a 
nie umywać swoje ręce.   

Po ćwierćwieczu 
zatoczyliśmy chyba koło, aby 

znaleźć się ponownie w...
Niestety, dzisiaj po ćwierćwie-

czu wydaje się, że prasa w prze-
ważającym procencie tytułów 
znalazła się w miejscu, z które-
go z takim entuzjazmem ucie-
kała po 89 roku. Chodzi o zależ-
ność od różnych ośrodków decy-
zyjnych, w tym oczywiście głów-
nie takich powiązanych z władzą 
i biznesem. Dzisiaj media rze-
czywiste, niezależne (a nie ta-
kie, które tylko tak o sobie piszą 
- wszak słowa nic nie kosztują, 
nikt formalnie nie weryfikuje ich 
prawdziwości) to rzadkość. Pie-
niądze, a w zasadzie ich brak po-
woduje, że wielu się łatwo sprze-
daje a także wielu, którzy wcho-
dzą na scenę nawet nie doko-
nuje wyboru i od razu wiąże się 
bez oporów z tym, który daje 
kasę. Zaś dający tak kasę wyma-
ga, i wymaga na ogół propagan-
dy, poklasku, a nie prawdy. DN i 
jego wydawca całe szczęście nie 
uzależnił się nigdy w ten sposób, 
ponieważ świadomi zachowa-
nia warunków koniecznych wol-
nej prasy, od początku budowali-
śmy model finansowania oparty 
o rzetelny rynkowo, a nie spon-
sorowany produkt. Zawsze wie-
dzieliśmy też, że uczciwą  kasę 
potrzebną i niezbędną do dzia-
łania dziennikarskiego daje tyl-
ko Czytelnik. I taki kurs na Czy-
telnika trzymamy, mimo wielu 
przeciwności. I naszym Czytelni-
kom bardzo za to dziękujemy, że 
poprzez swoją wierność umożli-
wiają nam trzymanie, takiego je-
dynie właściwego kursu. Dzięku-
jemy też reklamodawcom, któ-
rzy bez warunków wstępnych 
korzystają z tego, co oferuje DN - 
wyjątkowo wysokie, jak na prasę 
lokalną, współczynniki dotarcia 
do klienta. Dziękuje też w imie-
niu wydawcy wszystkim, którzy 
w DN pracowali i pracują, któ-
rzy z nami współpracowali kie-
dykolwiek, a na końcu dzięku-
ję najważniejszemu Opiekuno-
wi, czyli Opatrzności za to, że 
pozwala nam, niegodnym, trwać 
w tej służbie prawdzie ludziom i 
dawać świadectwo naszym cza-
som.

Marek Słomski
Prezes Dom Judy,

Wydawca Dziennika 
Nowogardzkiego 

Uczestnicy imprezy z okazji 15-lecia "Dziennika Nowogardzkiego" - 2007 rok. Niestety część osób odeszła na zawsze: śp. Zofia Ratajczak, obok niej śp. Henryk Szczupak, 
w środku grupy, śp. Krzysztof Gralak, nieco z tyłu śp. Lesław Marek ówczesny redaktor naczelny, z tyłu zasłonięty śp. Kazimierz Marciniak i obok również zmarła jego 
Małżonka 
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„Na początku było słowo…”

Wierzyć się nie chce, że minę-
ło już 25 lat od wydania pierwsze-
go numeru Dziennika Nowogardz-
kiego. Gazeta powstała tuż po tym, 
jak z wielkim politycznym „bu-
uum”, pękła komunistyczna żelazna 
kurtyna. Lecz wielu, wierzących w 
autentyczną obywatelską wolność, 
tak naprawdę spoza tejże kurtyny, 
nigdy do końca nie ujrzało prawdy. 

Powstanie gazet lokalnych, to 
niezwykły fenomen entuzjazmu 
wielu osób w Polsce, którzy zafa-
scynowani ideami wolnościowymi, 
obywatelskimi tworzyli forum do 
tworzenia nowego porządku spo-
łecznego państwa. Po okresie ko-
munistycznego zamordyzmu był 
to czas niezwykłej aktywności na 
polu nadrabiania strat w obszarze 
społecznym, jak i cywilizacyjnym. 
Życie oczywiście bardzo mocno 
zweryfikowało ten entuzjazm, nie-
malże jak w porewolucyjnej Ro-
sji, gdzie pewien czołowy komu-
nistyczny aktywista, po przejęciu 
władzy przez „czerwonych”, wygło-
sił orędzie w stylu „teraz towarzy-
sze wreszcie jesteśmy wolni, mamy 
wolność słowa, prasy etc., wszystko 
należy do ludu”. To był oczywiście 
pogląd człowieka skrajnie naiwne-

go, jak wielu milionów ludzi, któ-
rzy dali się na podobne hasła czer-
wonym towarzyszom nabrać. Za te 
słowa aktywistę nie zbito natych-
miast tylko dlatego, że jako jeden 
z pierwszych żołnierzy szturmował 
Pałac Zimowy. 

Tak też z ideami wolności i so-
lidarności było. Wielu wartościo-
wych ludzi, którzy tworzyli zrę-
by nowej postkomunistycznej rze-
czywistości, zwyczajnie odsunię-
to nie tylko od tworzenia nowe-
go ustroju w państwie, ale wyrugo-
wano ich z przestrzeni publicznej, 
szczególnie z mediów ogólnopol-
skich. Do kraju weszły wielkie kor-
poracje medialne wspierane przez 
jeszcze większy zagraniczny biznes. 
Obowiązującym ówcześnie hasłem 
„polskiego patrioty” gadającego z 
autorytarnej ogólnopolskiej gazety 
było „sprzedać wszystko za tyle, ile 
ktoś chce za to dać”. 

W tej rzeczywistości gazety lo-
kalne pozostały jedynym medium 
opierającym się koszmarowi ra-
bunkowej polityki „elit politycz-
nych” państwa. Pozostały też jedy-
nymi gazetami wydawanymi przez 
mieszkańców danej miejscowości. 
Oczywiście po drodze było wiele 
prób przejęcia i zawłaszczenia tak-
że i tej małej przestrzeni wolności 
słowa, ale szczęśliwie, do dziś wie-
lu wydawców skutecznie się temu 
opiera. 

A historie powstawania gazet lo-
kalnych, to osobny temat, ponie-
waż wiele z nich powstawało nie z 
wielkiego kapitału, a jedynie z wiel-
kiego entuzjazmu ludzi. Bo w tam-

tym czasie nie było nic, co było po-
trzebne do ich tworzenia i wyda-
wania. Wszyscy, którzy je wydawa-
li, mozolnie uczyli się sztuki skła-
du, druku i warsztatu dziennikar-
skiego. Z czasem stając się bardzo 
dobrymi rzemieślnikami w zawo-
dzie. Niezwykłość gazety lokalnej 
polegała też na tym, że nie korzy-
stała z gotowych serwisów, new-
sów, papów. Zdecydowana więk-
szość materiałów, to autorska pra-
ca dziennikarza. 

A codzienne tworzenie gazety 
lokalnej, to w przeciwieństwie do 
wielkonakładowych wydawnictw, 
trud kronikarskiego zapisu historii 
naszej lokalnej rzeczywistości. Mo-
zolne utrwalanie wydarzeń, z po-
zoru błahych, lecz z punktu widze-
nia następnych pokoleń niezwykle 
istotnych. 

To, co jest dla mnie najcenniej-
szego w gazecie lokalnej, to fakt, że 
opisuje naszą codzienność. Oczy-
wiście z wpadkami, niedoskonałą, 
ale „NASZĄ”. W przeciwieństwie 
do ogólnopolskich gazet, które opi-
sują rzeczy zgoła dla mnie obojęt-
ne, bo przecież nie biorę w nich 
bezpośredniego udziału. Nie znam 
też ludzi, którzy są bohaterami tych 
publikacji. 

Dobra gazeta lokalna nie jest tyl-
ko zwykłym nośnikiem informacji, 
jest źródłem wiedzy, wpływa na ak-
tywność różnych środowisk; spor-
towych, społecznych, kulturalnych 
etc. Jest też niezwykłym przypo-
mnieniem dawnych, dramatycz-
nych i zapomnianych losów na-
szych bliskich. 

A bycie dziennikarzem lokal-
nym, to także codzienna odwaga 
pisania prawdy o naszej rzeczywi-
stości. W tak małym środowisku 
nie można pisać inaczej, ponieważ 
następnego dnia spotykasz swoich 
znajomych i musisz to z nimi skon-
frontować. To nie to samo, co pi-
sanie dziennikarza „rangi ogólno-
polskiej”, który może o kimś, czy o 
czymś napisać, co mu ślina na ję-
zyk przyniesie, bo w Warszawie ni-
kogo z Nowogardu, czy Białogardu, 
jutro na ulicy nie spotka, kto powie 
mu, panie redaktorze, co za głu-
poty pan tam wypisujesz! Dlatego 
praca dziennikarza gazety lokalnej 
jest znacznie trudniejsza. Wyma-
ga staranności, odpowiedzialności 
za słowo i odwagi zmierzenia się na 
żywo z tym, co powiedział. 

Gazetę lokalną czytam z uwa-
gą, ponieważ to stanowi też o mo-
jej tu tożsamości, o moim poczuciu 
przynależności do miejsca i cha-
rakterze życia. 

Jest też potrzebna, szczególnie 
tym, którzy, na co dzień nie rozu-
mieją i nie radzą sobie z codzien-
ną, trudną, coraz bardziej zbiuro-
kratyzowaną i wyabstrahowaną z 
życia rzeczywistością. Pełni także 
rolę, wbrew politycznym podzia-
łom, wspólnego dobra i wiele razy 

jednoczy ludzi wokół ważnych spo-
łecznie problemów. 

Jaka byłaby rzeczywistość, gdyby 
zabrakło niezależnej lokalnej pra-
sy? Widać to w tych miejscowo-
ściach, gdzie jedynym medium jest 
„tuba urzędowa” niezmordowanie 
od świtu do zmierzchu, a czasami i 
w nocy tocząca wazelinę nt: „swojej 
władzy”. Bywa i dramatyczniej, gdy 
nie ma jej wcale, przykład Rewala, 
czy Ostrowic, gdzie gminy toną w 
długach, ponieważ „wesołym Rom-
kom” nikt na ręce nie patrzy. 

Gazeta kształtuje procesy zmian 
i naszą codzienną rzeczywistość, 
zmiany te gołym okiem są niezau-
ważalne, lecz przecież kropla wody 
potrafi rozsadzić skałę. Bo kropla 
jest częścią oceanu, lecz także nim 
samym. Tak i słowo, we wprawnych 
i prawych umysłach, ma swoją moc 
tworzenia i stwarzania nowych 
niezwykłych światów. „Bo pierw-
sze było słowo, a słowo było u Boga i 
Bogiem było słowo”. 

Wydawcy Markowi Słomskiemu 
z całym Zespołem, z okazji okrągłej 
rocznicy, wytrwałości i szczęścia. 

Zygmunt Heland, 
były redaktor naczelny 

Dziennika Nowogardzkiego 

Zygmunt Heland, 
były redaktor naczelny DN 

Dziękujemy, że dajecie nam inspirację 

Trafiłem do Dziennika Nowo-
gardzkiego zupełnie tego nie pla-
nując. To było przed 16 laty. Nie 
mogłem się spodziewać, że zwy-
kła praca, mająca być czymś na 
chwilę, stanie się nie tylko źró-
dłem zarobkowania, ale też wiel-
ką przygodą i pasją. Bo nie da 
się uprawiać tego zawodu, trak-
tując go tylko jak „rzemiosło”. To 
szczególne zajęcie, praca w służbie 
dla ludzi. Gazetę tworzą bowiem 
mieszkańcy. Nie należy ona w tym 
sensie ani do wydawcy, ani do na-
czelnego, ani do żadnej innej oso-

by, która pracuje w redakcji - tylko 
do Czytelników. I to przekonanie 
wrosło we mnie bardzo mocno. 
Bycie lokalnym dziennikarzem, 
nie jest jednak drogą usłaną róża-
mi. To trudny zawód, który czę-
sto przynosi wiele rozczarowań. 
Tu nie ma, co liczyć na pochwa-
ły. Głośniej od nich wybrzmiewa-
ją przykre, czasem bardzo bolesne 
słowa. Pewną sztuką jest, aby się 
z tym uporać. Tego trzeba się na-
uczyć, jeśli chce się uprawiać za-
wód dziennikarza lokalnego. Nie 
ma miejsca na żale, czy rozcza-
rowania. Ludzie bowiem wracają. 
Miałem wiele sytuacji, kiedy ktoś 
nie szczędził wobec nas gorzkich 
słów, ale później życie się tak po-
toczyło, że tylko u nas mógł zna-
leźć zrozumienie i pomoc. I nie 
są to słowa na wyrost. Nie piszę 
też tego ku przestrodze tych, któ-
rzy nas krytykują, czy też, by się 
chwalić. Nie życzę bowiem niko-
mu, żeby wobec słabości instytu-
cji państwa, czy w obliczu życio-
wego dramatu, pozostawiony bez 
wsparcia, musiał zwracać się o po-
moc do mediów.  Czasem jednak 
bywa i tak. Gazeta bowiem jest jak 

życie. Nigdy nie wiemy do końca, 
jakie wydarzenie zapiszą się na jej 
kolejnych stronach. Co przyniesie 
dzień? I do tego trzeba podcho-
dzić z dużą pokorą. Nie jesteśmy 
też doskonali. Pewno nie wszyst-
ko robimy najlepiej. Jesteśmy 
przecież tylko ludźmi. Mamy też 
własną wrażliwość, poglądy, do-
świadczenie. Mamy też czasem i 
momenty słabości. Nic po nas nie 
spływa, jak woda po kaczce. Prze-
cież nas też nie omijają trudne sy-
tuacje, a bohaterzy naszych arty-
kułów, to często nasi znajomi, są-
siedzi, rodzina. Ale gazeta jest jak 
życie. A to bywa raz słodkie raz 
gorzkie. 

Jubileusze to zawsze czas pod-
sumowań, ale też refleksji. Mi w 
tych dniach towarzyszą wspo-
mnienia osób, z którymi miałem 
zaszczyt pracować, a których nie 
ma dzisiaj już na tym świecie. To 
Pan Lesław Marek, który zaszcze-
pił we mnie miłość do tego zawo-
du. To nietuzinkowy pan Henryk 
Szczupak, dobra dusza redakcji, 
tryskający dowcipem, niezwykle 
ciepły człowiek. To Jan Korneluk, 
wspaniały fotograf, przez wielu 

nadal niedoceniony, dobry przy-
jaciel, który nigdy o nic się nie 
upominał. To pan Krzysztof, Pani 
Zosia, Janusz… Każdy pozostanie 
w mojej pamięci na zawsze. Gaze-
ta to bowiem miejsce spotkań lu-
dzi. Ludzi o różnych poglądach, 
wrażliwości, pasjach, ludzi szczę-
śliwych i nieszczęśliwych, rozcza-
rowanych, ludzi znajdujących się 
w traumie, ale też tych, którzy bio-
rą życie garściami, ludzi sukcesu. 
I to jest największa wartość, jaką 
wynoszę każdego dnia pracy w re-
dakcji DN - bycie w miejscu spo-
tkań ludzi. Bycie w miejscu, gdzie 
przewijają się ludzkie losy. Bycie 
w miejscu, gdzie człowiek nigdy 
nie jest pozostawiony sam sobie… 
I za to też z okazji naszego jubi-
leuszu dziękuję wszystkim, któ-
rych poznałem, znam, lub dopie-
ro poznam. Tym, którzy tu pracu-
ją lub pracowali. Wszystkim, któ-
rzy mnie i nas wspierają, ale też 
tym, którzy nie szczędzą czasem 
gorzkich słów - to też uczy. Dzię-
kuję, że jesteście z nami. Dajecie 
nam każdego dnia inspirację, na-
wet, jeśli wydaje się Wam, że nie 
robicie nic szczególnego.

Niech to tylko nie zabrzmi jak 
pożegnanie. To tylko dobry mo-
ment, aby się na chwilę zatrzy-
mać, napisać coś od siebie, spoj-
rzeć w przeszłość, ale i w lustro. 
Życie toczy się przecież dalej, a ga-
zeta musi temu towarzyszyć. I my, 
dzięki Wam, Drodzy Czytelnicy, 
będziemy to robić nadal, najlepiej 
jak potrafimy. To możemy zagwa-
rantować. 

I jeszcze jedno, bo nie wiado-
mo czy los pozwoli kiedyś to zro-
bić. Przy okazji naszego jubile-
uszu, podziękowania należą się 
także wydawcy DN, panu Marko-
wi Słomskiemu, za to, że stworzył 
taki schemat gazety, który pozwo-
lił przetrwać jej tyle lat! Za to, że 
wszystkich nas uczy wrażliwości 
do ludzi, bez której nie ma dzien-
nikarstwa, zwłaszcza tego lokalne-
go. Za nieustające zarażanie cie-
kawością do świata. Za to, że nie 
ocenia się ludzi tylko ich czyny. Za 
pomysły i wsparcie, także to poza-
zawodowe. Za wszystko. 

Marcin Simiński
Redaktor Naczelny 

Dziennika Nowogardzkiego 

Marcin Simiński
Redaktor Naczelny 
Dziennika Nowogardzkiego 

2012 Strzelewo - występ Antoniny Krzysztoń z okazji 20-lecia DN
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Maraton odbędzie się w sobo-
tę (26 sierpnia), przy Placu Sza-
rych Szeregów 6 w Nowogardzie. 
Celem maratonu jest populary-
zacja maratonów MTB i turysty-
ki rowerowej w Polsce, spraw-
dzenie granic własnej wytrzy-
małości i odporności oraz wyło-
nienie najlepszych zawodników 
w Maratonie MTB wokół Jeziora 
Nowogardzkiego, propagowanie 
zdrowego trybu życia, aktywne-
go wypoczynku i rekreacji, pre-
zentacja walorów krajoznaw-
czych terenu wokół Jeziora No-
wogardzkiego, promocja Miasta 
i gminy Nowogard oraz uczcze-
nie pamięci Artura Komisar-
ka. Organizatorem jest Kolarski 
Klub Sportowy LKK Nowogard, 
natomiast współorganizatorami 
Gmina Nowogard, Powiat Gole-
niowski, Miejsko-Gminne Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Sporto-
we Nowogard, Stowarzyszenie 
Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS”. Maraton 
rowerowy przeznaczony jest dla 
amatorów turystyki rowerowej o 
dobrym przygotowaniu kondy-
cyjnym. Uczestnikiem marato-
nu może być osoba, która speł-
ni następujące warunki: - Doko-
na zapisu na maraton poprzez 
stronę  www.elektronicznezapi-
sy.pl (zgłoszenie elektroniczne 
jest możliwe do dnia 22.08.2017 
r.), lub dokona osobistego zgło-
szenia w Biurze Zawodów (Plac 
Szarych Szeregów 6) w miejscu 
rozgrywania maratonu w godzi-
nach od 7.30 do 10.00, dokona 
opłaty startowej. W roku 2017 
ustala się opłatę startową w wy-
sokości 50 zł za każdego zawod-
nika, a za rodzinę 60 zł do dnia 
21.08.2017, Zapisy elektronicz-
ne. Po tym terminie opłata i za-
pis jest możliwy, ale wynosi 80 
zł, można dokonać rejestracji i 
wpłaty w biurze maratonu. Ka-
tegoria Junior od 10 do 16 lat i 
wyścigi dla dzieci są zwolnione 
z opłaty startowej. Ale nie biorą 
udziału w konkursie z nagroda-
mi oraz nie są objęci posiłkiem 
regeneracyjnym po wyścigu. W 
ramach wpisowego, Organiza-
tor zapewnia numer startowy 
oraz chip, który obowiązkowo 
ma być przymocowany do szty-
cy siodełka, napoje na punktach 
żywieniowych, gorący obiad po 
zakończeniu maratonu wyda-
wany od godziny 13:00 do go-
dziny 16:00, medal pamiątkowy, 

puchary dla pierwszych trzech 
osób w każdej kategorii, kon-
kurs z nagrodami, profesjonal-
ną oprawę i zabezpieczenie im-
prezy, profesjonalnie zabezpie-
czoną trasę, prysznic po zakoń-
czeniu zawodów, ubezpieczenie 
na czas wyścigu Oryginał dowo-
du opłaty startowej należy za-
chować do wglądu w Biurze Za-
wodów. Każdy otrzyma przed 
startem od Organizatora numer 
startowy, zwrotny chip. UWA-
GA! Elektroniczny zwrotny chip 
będzie mocowany na rowerze na 
sztycy pod siodłowej (oddawa-
ne w biurze po zakończeniu wy-
ścigu po oddaniu  nr z chipem 
zawodnik otrzyma pamiątkowy 
medal, bon na obiad). Zabrania 
się jakichkolwiek modyfikacji. 
Brak numeru startowego kasku i 
chipu podczas zawodów będzie 
skutkowało dyskwalifikacją. 
Numer startowy jest własnością 
uczestnika i nie podlega zwro-
towi. Chip zwracamy po zakoń-
czeniu biegu. Podstawą odbio-
ru zestawu startowego z nume-
rem jest okazanie przez zawod-

nika w Biurze zawodów doku-
mentu tożsamości ze zdjęciem 
oraz potwierdzenia wpłaty. Do-
puszcza się start dzieci w wieki 
10-16 lat, wyścig Junior na jed-
no okrążenie 10km za pisemną 
zgodą rodzica oraz spełnieniem 
niżej opisanych warunków re-
gulaminu. Na dystansie 1 okrą-
żenia. Warunkiem dopuszcze-
nia do startu w wyścigu głów-
nym na 4 okrążenia jest ukoń-
czone 16 lat (pisemna zgoda 
opiekuna prawnego) oraz zło-
żenie organizatorom pisemne-
go oświadczenia o starcie w ma-
ratonie na własną odpowiedzial-
ność, zapoznanie się z regulami-
nem imprezy oraz brak przeciw-
wskazań zdrowotnych do udzia-
łu w tego typu zawodach sporto-

wych. (dotyczy każdego startu-
jącego w Maratonie).  Każdy ma 
obowiązek startu w zawodach 
w kasku sztywnym. Organiza-
tor dopuszcza start na spraw-
nych rowerach MTB  oraz ro-
werach trekkingowych nie prze-
robionych z rowerów wyścigo-
wych; szerokość opony 35mm i 
szersze, kierownica prosta (nie 
wyścigowa szosowa typu bara-
nek). Do klasyfikacji końcowej 
w kategorii i OPEN będzie bra-
ny pod uwagę czas brutto osią-
gnięty przez zawodnika w swo-
jej kategorii wiekowej.

Odpowiedzialnymi za wyni-
ki zawodników będzie sędzia 
główny oraz firma Good Time 
zajmująca się obsługą chipów i 
pomiarem czasu na mecie oraz 
międzyczasów. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za 
błędnie podane wyniki oraz kla-
syfikację. Wszelkie zapytania i 
protesty odnośnie wyników pro-
simy bezpośrednio kierować do 
firmy obsługującej pomiar cza-
su.  Podczas trwania maratonu 
zawodnicy poruszać się będą po 

ścieżkach rowerowych i alejkach 
leśnych, na trasie Maratonu wy-
stępują różne nawierzchnie 
(żużlowa, brukowa, piasek, pły-
ty YOMBO, gruntowe drogi le-

śne oraz tzw. zdarty asfalt). Ma-
raton w najniebezpieczniejszych 
miejscach będzie zabezpieczony 
przez uczniów klasy Policyjnej i 
Medycznej Nowogardzkiego Li-
ceum Ogólnokształcącego ,wo-
lontariuszy,  Straż Pożarną oraz 
służby medyczne. Uczestnicy 
Maratonu, którzy z jakichkol-
wiek powodów będą zmuszeni 
przerwać jazdę, wracają samo-
dzielnie do bazy Maratonu. Tra-
sa oznaczona będzie wg standar-
dów przyjętych na Maratonach 
szosowych i MTB (strzałki ma-
lowane na jezdni w kolorze żół-
tym oraz kierunek jazdy na ta-
bliczkach kierunkowych wyko-
nanych na nasz maraton). Na li-

nii startu/mety zlokalizowany 
będzie punkt pierwszej pomocy, 
a cała trasa będzie zabezpieczo-
na pod względem medycznym. 
Płatny Parking będzie znajdo-
wał się w okolicy startu i mety 
tj. plac szarych szeregów, okoli-
ce skate parku.  Parkingi zloka-
lizowane będą w okolicy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie, Plac Wolności, Placu  Sza-
rych Szeregów oraz restaura-
cji Przystań. Wręczenie nagród 
oraz konkurs z nagrodami odbę-
dzie się po zakończeniu wyścigu 
wszystkich kategorii, na scenie 
przy linii startu/mety. 

KR

Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Klaudia córka Żanety Dąbro 
ur. 24.07.2017 z Łobza

Feliks syn Estery Pałka 
ur. 25-07-2017 z Maszewa

IV Rowerowy Maraton MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego

Prezentujemy regulamin zawodów
Już tylko 28 dni pozostało do startu IV Rowerowego Maratonu MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego, który jest zarazem Memoriałem Artura Komisarka. 
Przy artykule prezentujemy najważniejsze punkty regulaminu wyścigu. 

Organizatorzy w szczególności zachęcają do startu w wyścigu rodzinnym
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Juniorzy Błękitnych kolejnym sparingpartnerem

Maciej Dobrowolski pozostanie kapitanem
Dziś, tj. w piątek (28 lipca), o godzinie 18:00, na boisku w Czarnocinie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrają kolejny 
mecz sparingowy. Rywalami podopiecznych Zbigniewa Gumiennego będą juniorzy starsi Błękitnych Stargard. 

Po zwycięstwie z Orłem 
Trzcińsko-Zdrój, Pomorza-
nin ponownie wybierze się do 
ośrodka sportowo-rekreacyjne-
go w Czarnocinie, aby rozegrać 
swój trzeci mecz kontrolny. Ry-
walami będą przebywający w tej 
miejscowości na obozie juniorzy 
starsi Błękitnych Stargard. Piłka-
rze ze Stargardu na co dzień wy-
stępują w Wojewódzkiej Lidze 
Juniorów Starszych. Na pewno 

będzie to silny rywal, gdyż star-
gardzianie w minionym sezonie 
uplasowali się w swojej lidze na 
wysokim 4. miejscu, zostawiając 
w tyle m.in. takie drużyny jak 
Chemik Police, Gwardię Kosza-
lin, czy też Kotwicę Kołobrzeg. 
Piłkarze Błękitnych w rozgryw-
kach ligowych mogą pochwa-
lić się wysoką skutecznością 
(strzelali średnio nieco powy-
żej 3 goli w meczu), zatem de-

fensywa nowogardzkiego klubu 
będzie musiała się sporo napra-
cować, aby zatrzymać młodych 
piłkarzy Błękitnych, którzy wal-
czą o szansę gry w II Ligowym 
zespole seniorów. Trudno na tę 
chwilę stwierdzić, jak wielu pił-
karzy będzie miał do dyspozy-
cji trener Zbigniew Gumienny. 
Cieszy natomiast fakt, że kolejni 
podstawowi piłkarze podpisali 
już deklarację, w której wyrażają 

chęć gry dla Pomorzanina. Wia-
domo również, kto w sezonie 
2017/2018 będzie pełnił funkcję 
kapitana zespołu. Tak jak w mi-
nionym sezonie zadanie to tre-
ner Zbigniew Gumienny powie-
rzył Maciejowi Dobrowolskie-
mu. O wyniku meczu sparin-
gowego poinformuję w najbliż-
szym wydaniu Dziennika No-
wogardzkiego. 

KR 

Maciej Dobrowolski wciąż będzie peł-
nił funkcję kapitana nowogardzkiego 
zespołu

Mistrzostwa Polski 2017 – Serock

Srebro Jana Zugaja
W niedzielę (23 lipca), w miejscowości Serock odbyły się 
Mistrzostwa Polski w kolarstwie amatorskim. Do rywaliza-
cji przystąpili także kolarze z Nowogardu. Najlepszy wynik 
osiągnął Jan Zugaj, który wywalczył srebrny medal. 

Mistrzostwa Polski Masters i Cy-
klosport w kolarstwie szosowym 
ze startu wspólnego zostały prze-
prowadzone w niedzielę (23 lipca), 
w miejscowości Serock. Pośród 
Mastersów w grupie 2 kategorii 

M40B, wystartował Jan Zugaj. Ko-
larz reprezentujący klub JF Duet 
Goleniów uzyskał czas 02:26:44 i 
zajął 2. miejsce, dosłownie o włos 
przegrywając złoto. Zwyciężył Ad-
rian Jach ze Szczecina, natomiast Jan Zugaj - wywalczył srebrny medal 

Mistrzostw Polski

brąz wywalczył inny szczecinianin 
– Robert Horodecki. W tej samej 
kategorii wystartował także jesz-
cze jeden reprezentant Nowogar-
du – Sławomir Chrzanowski. Nasz 
kolarz uzyskał czas 02:29:58 i osta-
tecznie został sklasyfikowany na 
16. miejscu. Dodajmy, że w tej ka-
tegorii wiekowej walczyło 38 kola-
rzy. W grupie 2 przedziału wieko-
wego M30 o medal walczył Woj-
ciech Ziółkowski. Nowogardzia-
nin uzyskał czas 03:10:14 i zajął 5. 
miejsce. Zwyciężył kolarz z Lublina 
– Michał Ładosz. W tej grupie wal-
czyło w sumie 85 zawodników. W 
grupie drugiej M50B rywalizował 

Zbigniew Szkołuda. Kolarz klu-
bu NTS Nexelo JF Duet zakończył 
swój start z czasem 02:18:59 i za-
jął 21. miejsce. Najszybszy był Ar-
tur Spławski z Oborników Wielko-
polskich. W tym przedziale wie-
kowym walczyło 29 kolarzy. Pozo-
stał nam jeszcze jeden reprezentant 
Nowogardu, którym był Łukasz Ja-
nic. Kolarz STC Stargard walczył w 
grupie 2 w przedziale wiekowym 
M20. Nasz reprezentant ukończył 
swój start z czasem 03:28:26, przez 
co sklasyfikowany został na 30. po-
zycji. Dodajmy, że w tej kategorii 
walczyło w sumie 39 kolarzy. 

KR

reklama
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklama reklama reklama

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

Stowarzyszenie 
Żabowiaki włącza się 
w organizację festynu
Do akcji pomocy dla ciężko chorej Patrycji włącza się Sto-
warzyszenie ŻABOWIAKI, które z myślą o najmłodszych 
uczestnikach imprezy stworzyło bajkową strefę, pełną gier 
i zabaw oraz wiele innych atrakcji, by poprzez świetną za-
bawę dołożyć swoją cegiełkę w tak szczytnym celu. Strefa 
będzie znajdować się przy placu Szarych Szeregów. Poniżej 
plakat z programem bajkowej strefy.

WYKONAM: 
* przeciski pod drogami; 
 * przyłącza wod.-kan.; 

* przyłącza telekomunikacyjne 

Tel: 730 973 627

Szukam 
operatora 
koparki.  

660 497 390 

III seria wyścigów z serii Cyklo Szosa – Strzepcz

Łukasz Janic na podium
W dniu 9 lipca, w miejscowości Strzepcz odbyła się impreza nr 3 w szosowej serii wyścigów 
Cyklo. W rywalizacji na dystansie 48 km wystartował Łukasz Janic, który wywalczył brązo-
wy medal. 

W dniu 9 lipca, w miejscowości 
Strzepcz odbyła się 3 edycja szo-
sowego cyklu - CYKLO Strzepcz. 
W malowniczej kaszubskiej sce-
nerii, kolarze zmierzyli się z 16 
km pętlą. Startujący na małym 
dystansie (48 km) pokonali ją 3 
razy, duży dystans (80 km) wią-
zał się z pięcioma okrążeniami. 
Impreza w Strzepczu jest wy-
jątkowa nie tylko ze względu na 
przepiękne widoki rekompensu-
jące zmęczenie na podjazdach, 
ale również ze względu na atrak-
cje, które czekały na zawodni-
ków, ich rodziny i znajomych w 
Miasteczku Zawodów. Wyścigo-
wi towarzyszył Festyn Kaszubski, 
a jak to na Kaszubach bywa - roz-
rywek w ten dzień nie zabrakło. 
Warto dodać, że impreza była 
objęta patronatem Ambasadora 
Republiki Francuskiej w Polsce. 
Nowogard reprezentował jeden 
kolarz i był nim Łukasz Janic. Za-
wodnik reprezentujący barwy 
klubu STC Stargard startował w 

kategorii wiekowej M 0-29. Nasz 
reprezentant pierwsze okrążenie 
pokonał z czasem 0:24:30, nato-
miast przy drugim punkcie po-
miarów miał czas 0:49:57. Osta-
tecznie rywalizacje na dystan-
sie 48 km Łukasz Janic zakończył 
z wynikiem 01:15:26, osiągając 
przy tym średnią prędkość 38,18 

km/h. Wynik ten pozwolił nasze-
mu reprezentantowi cieszyć się 
z wywalczenia brązowego me-
dalu w kategorii Open. Zwycię-
żył Tomasz Marzec ze Słupska, a 
na drugim miejscu uplasował się 
Artur Szarycz z Darłowa. Dodaj-
my, że na tym dystansie wyścig 
ukończyło 227 kolarzy.  KR

Łukasz Janic - z prawej, wywalczył brązowy medal podczas III serii zawodów Cyklo 
Strzepcz
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Firma transportowa 
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych, 

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne 

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Poszukuję montażysty 
do salonu mebli 

na wymiar
MONTER MEBlI 
KUCHENNYCH

Zadania
- montaż mebli w miejscu doce-
lowym u Klienta
- umiejętność samodzielnej pra-
cy
- dokładność
Wymagania
- doświadczenie w montażu 
mebli kuchennych, biurek, gar-
derób, szaf, etc
Dyspozycyjność
Mile widziane prawo jazdy kat. B
Zdolności manualne

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

telefoniczny 535 348 919

Toyota Kozłowski w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- Sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl

Zatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 
164 

• Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
ładnie położony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na działalność gospodarczą 100 
m2, w Nowogardzie, tel. 696 463 
833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie 
łazienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 
47 900 zł. 534 028 453 

•	 Sprzedam działkę 1320 m2 na 
ul. Wiejskiej w Nowogardzie. 697 
346 173 

•	 Karsk działki budowlane 14 aro-
we sprzedam. 666 730 305

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha 
działka nr 183 GRABIN. 731 026 
406 

•	 Sprzedam garaż na ul. Ponia-
towskiego. 605 856 538 

•	 Do wynajęcia lokale 75m2 i 20m2 
przy ul. Warszawskiej. Tel. 514 
982 793 

•	 Nowogard ul. Asny-
ka działki pod zabudowę 
ok.1000m2 w atrakcyjnej ce-
nie sprzedam. tel. 501 307 666 

Trzechel na początku wsi atrak-
cyjna działka 8400m2 pod za-
budowę za 29500zł sprzedam 
tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha 
ze stawami przy lesie na ubo-
czu wsi 5km od Nowogardu .502 
103 432

•	 Sprzedam 13 arową działkę bu-
dowlaną przy ul. Asnyka. 884 
000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność o pow. 100m2 w Nowogar-
dzie. 605 336 228 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą to-
yotę kupię zdecydowanie. 736 
777 245

• Sprzedam na części Passat 
Volkswagen B4, 1.9 Td, silnik 
uszkodzony. 605 576 908 

ROlNICTWO
• Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże pszenice, jęcz-
mień. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam kury, kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	 Sprzedam kombajn Forshnit 
514  Tel. 603 467  609 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

•	 Łąka Trzechel użyczę. 502 853 
573 

•	 Sprzedam przyczepę sztywną 3,5 
t. po remoncie 2900zł , wagę su-
waną 250 zł. 696 807 922 

•	 PROPOLIS LECZNICZY, miody le-
śne. Tel.503-58-2222

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEl,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBlOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIElI WEŁNIA-
NEJ / lANOlINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEl.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI SAMOCHODOWEJ, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBlI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Godzinowa pomoc osobom 
starszym: robienie zakupów, 
sprzątanie, opieka higienicz-
na. 796 061 284 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE. 600 
182 682 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-

ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego w Nowogardzie. 
601 897 368 

• Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę 
oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT 
MEBLE W NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO 
PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM, 
JAKO KIEROWCA/MAGAZY-
NIER. WYMAGANE PRAWOJAZ-
DY KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘ-
CIEM PROSZE SKŁADAC   W 
SKLEPIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. ARMII KRAJO-
WEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni 
przedstawicieli handlowych. 
Tel. 533 402 266, d.pawlowski@
vectra.pl

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań za-
trudni kucharza – pomoc ku-
chenną, pełen etat, dobre wa-
runki finansowe . 91 39 20 221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w sys-
temie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 502 
509 384 

• Restauracja Przystań zatrud-
ni kierowcę do rozwożenia 
posiłków. Tel 91 39 20 221 

•	 Fryzjerkę przyjmę, super wa-
runki finansowe, pełne ubez-
pieczenie, płatny urlop. Tel. 607 
687 676

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 
084 687 

•	 Firma transportowa z Nowogar-
du zatrudni pracownika, wyma-
gane wykształcenie kierunek 
transport-logistyka tel: 607 585 
561, biuro@arto-plus.pl

•	 Przyjmę do pracy w ubezpie-
czeniach, pół etatu. 660 543 782 

•	 Zatrudnię kierowcę (emeryt, 
rencista dorywczo) kat. C+E. 
783 678 674 

•	 Farma drobiu zatrudni operator 
maszyn-mechanika. 502 562 
378 

•	 Goleniów,kierowca/ magazy-
nier, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzyna-
rodowy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/
magazynier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię pomocników na 
dach. 504 595 424 

•	 Zatrudnię murarza lub pomoc-
nika ze znajomością niemiec-
kiego. 504 595 424

•	 Do prac wykończeniowych. Tel. 
513 100 901 

•	 Pomocnika na budowę. 513 
100 901 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkoleenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą 
na terenie Nowogardu. 667 255 
915 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe. 880 
201 888 

•	 Sprzedam kosiarkę traktork 
ogrodowy. 507 045 404 

•	  Stanowisko dla manicurzystki i 
pedicurzystki w salonie fryzjer-
skim. Tel. 91 39 23 540 

•	 Sprzedam fotel do masaży krę-
gosłupa. 603 598 551 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ  2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SĄ WAKACJE, CZAS URlOPU 
- ZORGANIZUJ DlA SIEBIE SOBOTĘ  DlA ZDROWIA - 

"PROFIlAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIERPNIA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KlIENTA
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ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

kU
po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Karolina Wilczyńska
WĘDROWNE PTAKI

Wszyscy kiedyś opuścimy ro-
dzinne gniazdo, żeby rozwinąć 
skrzydła. Czasami lot bywa 
trudny i wydaje się, że zabrak-
nie nam sił. Ale każdy wędrow-
ny ptak w końcu znajduje drogę 
do domu.

Malwina nigdy nie czuła się 
tak samotna. Nagła śmierć ojca, 
problemy z matką i konieczność 
stawienia czoła niespodziewa-
nym wyzwaniom przewracają 
jej świat do góry nogami. Na 
szczęście każdy medal ma dwie 
strony - życiowe zmiany to tak-
że okazja do poznania samej 
siebie. Wkrótce mieszkanka blo-
ku przy ulicy Kwiatowej przeko-
na się, co tak naprawdę jest dla 
niej ważne i czy w trudnych 
chwilach może liczyć na przyja-
ciół. Czy uda jej się pokonać 
problemy i zawirowania? Czy 
odnajdzie się w nowej życiowej 
roli?

Nowa książka autorki najpięk-
niejszej literatury obyczajowej. 
Poznaj przyjaciółki z ulicy Kwia-
towej i zostań z nimi na dłużej!

PIONOWO:
1. przyjaźń, dobre stosunki
2. więzy
3. ptak z Australii
4. matka Heliosa
5. miasto nad Eufratem (Irak)
6. wieś nad Liwcem
7. znany wybielacz
8. przemieszanie kart
9. czarna opiekunka Nel
10. Novak lub Basinger
11. paryski ulicznik
12. na nie rozmowa
13. sir ... Guiness
14. miasto w śr. Grecji
15. ziemny lub błotny
16. matka Perseusza
17. wielorybnik
18. Richard, badacz witamin, enzy-
mów i karotenów
19. grupa komediantów
20. spanie w hotelu
21. środek owadobójczy
22. pisał bajki
23. arkan
24. popularne rozpuszczalniki
25. ryba, podobna do flądry, u wy-

brzeży zach. Europy, w Morzu Bałtyc-
kim
26. młody Indiana Jones
27. stopień wtajemniczenia w judo
28. jon ujemny
29. figura szachowa
30. cęgosz
31. żądza
32. wraz z doktorem Watsonem
33. domena Pazury
34. Cembrzyńska, aktorka
35. Jan ...-Błoński, reżyser filmowy
36. ludy Ghany
37. dopływ Rodanu
38. dalszy krewny
39. kolor biskupi
40. najmniejszy z kondorów
41. patronat
42. stopień oficerski w wojsku
43. samolot myśliwski z okresu I woj-
ny światowej
44. mityczny cesarz Chin
45. kapitan jachtu "OPTY"
46. keton o zapachu fiołków
47. kwadratowa moneta XVI-wieczna
48. pływają na rosole
49. na czele drużyny Gajdara

50. jedn. stężenia roztworów
51. Grzegorz z ekipy Górskiego
52. narzeczony Barbie
53. "... we krwi" u Kurosawy
54. Rob ... szkocki Janosik
55. tu założysz konto
56. sąsiad Malaja

POZIOMO:
57.  rewolwer bębenkowy
58. miasto w pobliżu Baku
59. Szarif, pisarz tatarski (1884-1942)
60. żaluzja, roleta
61. miasto w USA w stanie Oklahoma
62. pracuje przy wyrębie
63. holowniczy z tyłu auta
64. tkanina o gofrowanej powierzchni
65. zbiór świętych pism religii zara-
tusztriańskiej
66. dyrektor spółki
67. łosoś pacyficzny, sima
68. miasto w Nigerii
69. zakaża otoczenie
70. np. "Pani domu"
71. symulant
72. do mycia włosów
73. pochodna kwasu octowego

74. pies myśliwski o zwisających 
uszach
75. zamieszanie
76. dawna gra karciana
77. głos kury
78. leśne powtarzanie dźwięków
79. zabiedzony szczeniaczek
80. tkanka przewodząca roślin
81. tląca się głownia
82. mała Urszula
83. błędny nad bagnami
84. z hydro masażem w łazience
85. w niej ciało zmarłego
86. regionalnie mrok, ciemność
87. opera Verdiego
88. fochy, grymasy
89. szwedzki drobniak
90. krewny po matce
91. miasto w Birmie
92. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
93. miasto w Rosji
94. miasto w Grecji
95. niedopalony papieros
96. strona monety z orłem
97. (1781-1895), wenezuelski pisarz, 
założyciel uniwersytetu w Santiago
98. sztuczny kamień

99. lód na rzece
100. kannnejski bóg suszy
101. ... Europejska
102. bóg Memfis
103. amerykański tygodnik
104. wiek, era
105. grube, mocne płótno
106. idziesz do nie z receptą
107. miasto portowe w Walencji
108. takt, miarowość
109. termin filozofii chińskiej
110. miasto w Nigerii
111. krzyżówka dromadera z baktria-
nem

PODPOWIEDŹ: APASZ, FUMY, LIW, 
OERE, SILIKAT, URUBU.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Czas jest zawsze ak-
tualny

Maria Witczak, Maria Sowińska, 
Pelagia Feliksiak, Dorota Rosa, 
Maria Stefańska, Maryla Piątek, 
Christiana Syfert, Urszula Kacz-
marek, Zdzisława Chocian, Jadwi-
ga Patecka, Agnieszka Skowroń-
ska, Jolanta Kozioł, Natalia Fur-
mańczyk, Henryk Rosa, Władysła-
wa Huget, Danuta Skowron, Tere-
sa Nowak. Szymon Rybarczyk

Nagroda książkowa: Maryla 
Piątek

Zwycięzcy prenumerata:Tere-
sa Nowak,  Jolanta Kozioł

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Danicki, Ania Rolewska, 

Miłosz Wielgus, Madzia Skowroń-
ska, Bartłomiej Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Pęknięte rury

s. 10, 11

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

s. 11

zakończenie 
kursu i regaty

 

Zdemaskowano 
autora pomysłu 
wycinki drzew s. 3

skup kabli (miedziane)
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

 s. 5

Dramat na 
polach i łąkach

Żniwa w wodzie

gminna dotacja

s. 3

Policja oburzona 
i grozi

Wypadek w słajsinie cd.

 s. 6

Z rejestracją 
do Goleniowa

Nabroić a winę zwalić... ale 
i tak wyszło ,,szyszko" z worka

Mickiewicza, Cmentarna Knaga
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   Kronika policyjnanasza sonda
73 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17: 00, wybuchło 
Powstanie Warszawskie. Do walki stanęło około 50 tys. po-
wstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowa-
nia obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne. Z oka-
zji tej rocznicy zapytaliśmy przechodniów Nowogardu, czy 
mają jakieś refleksje w związku z tym Powstaniem?

Pan Miłosz: Staranie się o wy-
zwolenie Warszawy i oddanie za jej 
wolność krwi było wielkim poświę-
ceniem ze strony tych ludzi, prze-
cież Oni wówczas walczyli o wolną 
Polskę. Myślę jednak, że nie chodzi-
ło im o to, co się teraz dzieje w Pol-
sce. Politycy nie postępują zgodnie z 
tym, co mieli wtedy w głowach Po-
wstańcy podczas II Wojny Świato-
wej. 

Pani Anna: Powstanie Warszaw-
skie dla walczących, oznaczało bar-
dzo wiele. Bo Polacy walczyli wte-
dy o wolność. Mój ojciec również 
w nim uczestniczył, mimo że miał 
wtedy dopiero około 12 lat, to brał 
w nim czynny udział, pomagał star-
szym, wspierał tych walczących. 
Jak przychodzi rocznica Powstania 
Warszawskiego, to zawsze o tym pa-
miętam i wiem, że myślał o wszyst-
kim, co się wtedy wydarzyło, z wiel-
kim sentymentem. 

Pani Bożena: Dla Polaków Po-
wstanie Warszawskie oznacza-
ło nadzieję, i to że wkrótce będzie 
lepiej. Niestety, bez pomocy z ze-
wnątrz nie udało im się zwyciężyć. 
Wiemy o tym wszyscy. Jest to taka 
smutna refleksja, ponieważ Po-
wstanie pochłonęło za dużo ofiar. 
Gdyby wtedy Polacy otrzymali po-
moc, mogłoby się skończyć dużo le-
piej. Niestety, zawsze jesteśmy sami 
i chyba już tak pozostanie. 

Pani Radosława: Ciężko mi wy-
powiadać się na temat Powstania 
Warszawskiego, ponieważ jestem 
za młoda i na szczęście nie mu-
siałam brać udziału w jakiejkol-
wiek wojnie. Uważam jednak, że 
dla ludzi Powstanie Warszawskie 
było wołaniem o pomoc i nadzie-
ją na uzyskanie wolności. Niestety 
nie przyniosło to pożądanych skut-
ków, jednak pokazuje nam, szcze-
gólnie młodym, że Polacy są wy-
trwali a wolność była, i nadal jest, 
dla nich najważniejszym prioryte-
tem. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

25.07.2017r.
Godz. 19:05
Policjanci RRD KPP w Go-

leniowie zatrzymali do kon-
troli Tomasza L. lat 32  kieru-
jącego rowerem w stanie nie-
trzeźwości ( 0, 39 mg/l ) jadą-
cego drogą nr 6 w miejscowo-
ści Maszkowo. Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

26.07.2017r.
Godz. 20:00
Andrzej Sz. powiadomił o 

kradzieży beczki na wodę wy-
konanej ze stali nierdzewnej o 

pojemności 2000 litrów, kolo-
ru czerwono - brązowego wraz 
z wózkiem jednoosiowym do 
jej przewożenia, w miejsco-
wości Krasnołęka. Wysokość 
strat 1000 zł na szkodę zgła-
szającego. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Godz. 22:00
Hubert W. powiadomił o 

kradzieży rozdzielacza dwu 
sekcyjnego HE m-ki Fao-Far, 
urządzenia współpracującego 
z przyczepą do zrywki drzewa 
w lesie, w miejscowości Jar-

chlino. Wysokość strat 6 tys. zł 
na szkodę zgłaszającego. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

29.07.2017r.
Godz. 22:43
Nieznany sprawca dokonał 

uszkodzenia drzwi wejścio-
wych do mieszkania należą-
cego do Mariusza Z, w miej-
scowości Szczytniki. Łącz-
na suma strat 1000 zł . Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard.

Inf. KPP Goleniów

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Tadeusz Bała: lat 66, zmarł 26.07.2017 r., pogrzeb odbył się 29.07.2017r.,
 na cmentarzu w Nowogardzie.

Danuta Dembińska: lat 58, zmarła 31.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się
 2.08.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Leonard Sulikowski: lat 71, zmarł 30.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się
 2.08.2017r., o godz. 16:00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Krystyna Szczęsna: lat 69, zmarła 30.07.2017 r., pogrzeb odbędzie się
3.08.2017r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
Sebastian Furmańczyk

zawyją syreny
Działając na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 7 stycznia 2013 roku w spra-

wie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych 
sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening 
uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest jednoczesne upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Dlaczego Armia Czerwona 
nie pomogła Powstańcom 
Warszawskim?

„Warszawa była forte-
cą świadomości narodowej, 
miastem wielkim, jednomyśl-
nym w obronie Polskości. Nie 
było w nim różnicy zdań, co 
do niepodległości Polski – in-
teligent i robotnik myśleli tak 
samo i to samo. Politycy so-
wieccy, chociażby z własnego 
rewolucyjnego doświadczenia 
wiedzieli, co to znaczy miasto 
wielkie, dumne, jednomyśl-

ne. Rosyjska policja politycz-
na nie mogłaby tak łatwo rzą-
dzić Polską, gdyby Warszawa 
żyła, gdyby nie była umarła. 
Warszawa była węzłem ner-
wów naszego narodu, rządzą-
cych jego siłą, odpornością, 
organizacją. Zniszczono ten 
węzeł nerwów, aby cały orga-
nizm sparaliżować.”
Stanisław Cat Mackiewicz „Lata 

nadziei: 17 września 1939 - 5 
lipca 1945”

Najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci 

Mamy 
Jankowi 

Szczęsnemu 
składa 

Zarząd i pracownicy 
P.H. Arno Sp z o.o. 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

nabroić a winę zwalić, ale i tak wyszło „szyszko” z worka

Zdemaskowano autora pomysłu wycinki drzew
Ku zupełnemu zaskoczeniu, nawet redakcji DN, okazało się,  że  to nie Zarząd  Dróg Wojewódzkich jest autorem pomysłu wycinki drzew rosnących na te-
renie Nowogardu  wzdłuż drogi wojewódzkiej 106, a... jest nim  burmistrz Nowogardu.

Miesiąc temu badając przyczy-
ny oznakowywania przez ekipę  ze 
Stargardu,  czerwoną farbą,  drzew 
rosnących na terenie miasta, 
wzdłuż drogi krajowej 106 (Ka-
mień – Stargard) otrzymaliśmy 
informacje, że oznakowane drze-
wa przeznaczone są do wycinki, 
a wycinkę  tę planuje  przeprowa-
dzić zarządca  drogi 106, czyli Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Przy-
czyną takiej decyzji miałoby być  
rzekome zagrożenie, jakie te drze-
wa stanowią dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Informację tę 
potwierdzono nam wówczas tak-
że w jednym z Wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Poda-
na  przez DN wiadomość o tym 
kuriozalnym pomyśle, zbulwerso-
wała mieszkańców naszego mia-
sta. Część z nich podjęła działa-
nia celem zapobieżenia tej wycin-
ce.  Stowarzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój, które w obecnej  kaden-
cji wprowadziło do Rady Miejskiej 
trzy osoby, zainicjowało zbiórkę 
podpisów pod petycją wyrażającą 
sprzeciw wobec tego szkodliwe-
go dla walorów estetyczno- zdro-
wotnych i nonsensownego rzeczo-
wo  projektu. Petycja (pod, któ-
rą nadal zbierane są podpisy) po 
zakończeniu akcji złożona miała 
być  na ręce burmistrza. Do bur-
mistrza wpłynął bowiem w mię-
dzyczasie wniosek administratora 
drogi, ponieważ   ustawowa pro-
cedura  wymaga, od przeprowa-
dzającego wycinkę,  uzyskania na 
nią formalnej zgody właśnie od 
burmistrza. Autorzy akcji petycyj-
nej sądzili, że burmistrz uwzględ-
niając opinie mieszkańców sprze-
ciwi się pomysłowi Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg i nie wyra-

zi zgody na wycinkę. Tak sądzili 
mimo, że na oficjalnej stronie na-
szego UM  ukazały się teksty mo-
gące sugerować, że w Urzędzie to 
przeciw wycince jednak nie będą. 
Tym razem to nie z powodu nie-
bezpieczeństwa dla ruchu drogo-
wego, ale rzekomego zagrożenia 
dla przechodniów, którym w cza-
sie wichury drzewo może spaść 
na głowę. Nikt się jednak nie spo-
dziewał, że aprobująca dla prze-
prowadzenia wycinki zgoda bur-
mistrza jest już w istocie przesą-
dzona, a to dlatego, ponieważ po-
mysł wycinki  drzew w Nowogar-
dzie to nie jest pomysł ZZDW, ale 
jest to pomysł… samego burmi-
strza Nowogardu!

Oświadczenie Zachodniopo-
morskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich

  Gdy wiadomość o zbieraniu 
podpisów pod protestem  prze-
ciw wycince rozeszła się po wo-
jewództwie do organizatora ak-
cji Pawła Slomskiego i naszej re-
dakcji wpłynęło w piątek z sekre-
tariatu ZDW w Koszalinie oficjal-
ne stanowisko Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, czyli tego podmio-
tu który rzekomo miał być inicja-
torem projektu wycinki naszych 
drzew. Oto to oświadczenie:    

Tyle i aż tyle stanowisko ZZDW.
Podsumowanie
Podsumowanie jest chyba zbęd-

ne ponieważ jest aż nadto oczywi-
ste, że to nie ZZDW a  burmistrz 
Robert Czapla wymyślił sobie, że 
wytnie w pień  drzewa (435 szt.)  
rosnące  wzdłuż, obecnie  głównej 
arterii Nowogardu! Wytnie je po-
zbawiając przy tym miasto wszyst-
kich oczywistych walorów i ko-

rzyści, jakie substancja zielona 
w postaci drzew niesie ze sobą, 
szczególnie w zurbanizowanych 
miejskich terenach - walorów 
zdrowotnych, estetycznych, 
środowiskowych, w tym tak-
że takich bardzo praktycznych, 
jak osłona przed spiekotą czy 
przeciwdziałanie przeciągom i 
hałasowi (pogłosowi).  Jedno-
cześnie - prowadzenie dyskusji 
w temacie, czy mają pozostać te 
drzewa? i polemizowanie przy 
tym z argumentacją burmi-
strza, którą ujawnia oświadcze-
nie ZZDW, urągałoby  ludzkiej  
inteligencji! Burmistrz Nowo-
gardu i to sądząc nie tylko po 
tym pomyśle z drzewami,  po-
winien w tej sytuacji odbyć po-
ważną naradę, tym razem z sa-
mym sobą – może czas dać so-
bie spokój i nie męczyć spo-
łeczności swoim profesjonali-
zmem i iście kołchozowym ak-
tywizmem. W kołchozach też 
cięli wszystko na potęgę, szcze-
gólnie  wszystko co „stare” (na-
wet trochę starsze) i „nienasze”, 
w tym stare parki i stare me-
ble, albo wyrzucali to z czystym 
ideowo obrzydzeniem. Zasta-
nawiać może tylko jedno – czy 
takie działanie, jak opisane wy-
żej, tego burmistrza to  tyl-
ko  nieświadome  czynienie zła 
(np. z powodu organicznej głu-
poty), czy jest to czynienie zła z 
premedytacją? O tym, że jest to 
wyrafinowane   postępowania 
świadczyć  może stała praktyka  
zwalenia na „kogoś” ewentual-
nej odpowiedzialności,  jak się 
kolejna  „gierka” wyda, albo jak 
opór społeczny  jest zbyt moc-
ny.  Tak wiele razy już było, a 
zaczęło się zaraz na początku 
pierwszej kadencji, gdy na kie-
rownika wydziału burmistrz  
zrzucił, jak się ostatecznie wy-
dało przed sądem, swój po-
mysł  odebrania mieszkańcom 
Wojcieszyna kaplicy urządzo-
nej tam w świetlicy. Potem było 

wiele spraw, gdy wysługiwał się 
w zakresie ponoszenia odpo-
wiedzialności  albo zastępcami 
korzystając z tego,  że desygno-
wał ich do ostatecznego podpi-
sania umów  (np. słynny kon-
trakt PPP na  wodę z Niemca-
mi), albo z  rzekomo „decydu-
jącymi” jakimiś komisjami, czy 
też wykpiwał się rzekomym za-
niedbaniem stróża, którego np.  
wskazał Policji do ukarania 
(gdy na Policję wpłynęło donie-
sienie), jako rzekomo winnego  
niedopełnienia obowiązku wy-
wieszenia flag narodowych w 
święto państwowe. Oczywiście 
obowiązek ten spoczywa wo-
bec prawa na burmistrzu. No-
wogardzka Policja ukarała jed-
nak bezprawnie stróża- bez-
prawnie, ponieważ nawet je-
śli byśmy przyjęli, że stróż za-
winił (czego nawet nie bada-
no) to Policja nie może karać za 
wewnętrzne przewinienia służ-
bowe tylko może karać  za na-
ruszanie ustawy, a w omawia-
nym zakresie ustawa wyraźnie 
wskazuje jako odpowiedzialne-
go burmistrza, a nie stróża. Po-
licja ukarała stróża a nie bur-
mistrza tylko dlatego, że długo 
współdziałała u nas z tym ostat-
nim (ostatnio chyba się to nie-
co zmienia).       

PS.  Podpisy pod petycją  
przeciw wycince drzew są nadal  
zbierane. Ujawnione przez sta-
nowisko ZZDW fakty świadczą 
o tym, że ta akcja protestacyj-
na stanowi dzisiaj jedyną szan-
sę uratowania drzewostanu w 
postaci ponad 400 drzew ozna-
czonych już do wycinki.  Dlate-
go przyłączamy się do apelu or-
ganizatorów akcji i prosimy o 
składanie podpisów pod prote-
stem i przynoszenie list do re-
dakcji Dziennika Nowogardz-
kiego. „Czyste”  listy można też 
pobrać  w Redakcji.

sm

Takim szerokim gestem burmistrz zwykł pokazywać swoje dokonania

Oświadczenie Zachodniopo-
morskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich  w Koszalinie

W nawiązaniu do wycinki 
drzew rosnących w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 106 w m. No-
wogard, ZZDW w Koszalinie 
wyjaśnia:

1) W dniu 12.12.2016 r. 
Urząd Miejski w Nowogardzie 

zwrócił się na piśmie  
do Rejonu Dróg Wojewódzkich 

w Stargardzie z prośbą o wycin-
kę drzew rosnących w ciągu dro-
gi woj. nr 106 na odcinku prze-
biegającym przez miasto Nowo-
gard od przejazdu kolejowego 
do skrzyżowania ulic: Tadeusza 
Kościuszki – 700 Lecia – Armii 
Krajowej, motywując złą kon-
dycję zdrowotną drzew. Wska-
zywano również, że występują-
cy w koronach drzew posusz za-
śmieca jezdnię, chodniki, a nie-
które z tych drzew swoimi korze-
niami uszkadzają nawierzchnie 
chodników.

2) W maju br. Urząd Miej-
ski w Nowogardzie, telefonicznie 
ponowił prośbę 

o wycinkę przedmiotowych 
drzew.

3)  W czerwcu br. Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Stargar-
dzie złożył wniosek 

do Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie w celu uzyskania de-
cyzji zezwalającej na wycinkę 
drzew.

4) ZZDW w Koszalinie nie 
planował i nie planuje w br. żad-
nych robót na drodze wojewódz-
kiej nr 106 w  m. Nowogard.
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 Plik sygnowany 13.07 -17 07 
Data i godzina zgłoszeniaOpis 2017/07/13
16:40:00 Policjanci RRD zatrzymali Stanisła-

wa M lat 41 (zam. K powiat goleniowski) za
kierowanie rowerem bedac w stanie nie-

trzezwosci (0,31 mg/l). Postepowanie prowadzi 
KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-
NIÓW - OBSZAR WIEJSKI, CZARNA ŁAKA,

TURYSTYCZNA 
Data i godzina zgłoszeniaOpis 2017/07/13 

16:10:00 Policjanci RRD zatrzymali Radosława 
M lat 40 (zam. C powiat goleniowski) za

kierowanie rowerem bedac w stanie nietrze-
zwosci (0,34 mg/l). Postepowanie

prowadzi KPP Goleniów. ;
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-
NIÓW - OBSZAR WIEJSKI, CZARNA ŁAKA,

SPACEROWA Data i godzina zgłoszenia 
Opis 2017/07/13 15:50:00

Policjanci PP Maszewo zatrzymali Mirosła-
wa W lat 62 (zam. K powiat goleniowski) za kie-
rowanie rowerem bedac w stanie nietrzezwosci 
(0,88 mg/l). Postepowanie prowadzi KPP Go-
leniów. ; Miejsce działania WOJ. ZACHOD-
NIOPOMORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, 
MASZEWO - OBSZAR WIEJSKI, KORYTO-
WO, KORYTOWO Data i godzina zgłoszenia

Opis 2017/07/13 16:10:00
Policjanci PP Maszewo zatrzymali Bogdana 

K lat 59 (zam. W powiat goleniowski) za kie-
rowanie rowerem bedac w stanie nietrzezwosci 
(0,52 mg/l). Postepowanie prowadzi KPP Gole-
niów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, OSINA 
- OBSZAR WIEJSKI, WEGORZYCE,

WEGORZYCE 
Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/13 

18:40:00
Policjanci PP Przybiernów zatrzymali Ro-

berta G lat 43 (zam. Przybiernów powiat gole-
niowski) za kierowanie rowerem bedac w stanie 
nietrzezwosci (1,36 mg/l). Postepowanie prowa-
dzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, PRZY-
BIERNÓW - OBSZAR WIEJSKI, PRZYBIER-
NÓW, TADEUSZA KOSCIUSZKI

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/13
17:35:00
Policjanci OPP zatrzymali Dariusza Z lat 37 

(zam. Goleniów) za
posiadanie suszu roslinego (test Narko II 

marihuana) o wadze 0,26 grama netto
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-

NIÓW - OBSZAR MIEJSKI, GOLENIÓW,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 
Data i godzina
zgłoszenia Opis 2017/07/13
16:05:00 Policjanci RRD KPP Goleniów za-

trzymali Krzysztofa S lat 48 (zam. O powiat go-
leniowski) za kierowanie rowerem bedac w sta-
nie nietrzezwosci (0,77 mg/l). Postepowanie 
prowadzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, BOHATERÓW WARSZAWY 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/14
17:35:00
Patrol RRD zatrzymał Mariusza G lat 49 

(zam. Gorzów) za kierowanie samochodem 
marki Fiat Ducato n nr rej. F.... pomimo cofnie-
cia uprawnien do kierowania decyzja wydana 
przez Prezydenta miasta Gorzów Postepowanie 
prowadzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-
NIÓW - OBSZAR WIEJSKI, KLINISKA WIEL-
KIE, KLINISKA WIELKIE 

Data i godzina zgłoszenia
Opis 2017/07/14 18:40:00
Patrol RRD zatrzymał Kamila W lat 38 (zam. 

W powiat goleniowski) za kierowanie rowerem 
bedac w stanie nietrzezwosci (0,56 mg/l). Poste-
powanie prowadzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR WIEJSKI, WYSZO-
MIERZ, WYSZOMIERZ 

Data i godzina zgłoszenia
Opis 2017/07/14 18:40:00
Patrol RRD zatrzymał Ryszarda P lat 66 

(zam. W powiat goleniowski) za kierowanie 
rowerem bedac w stanie nietrzezwosci (0,86 
mg/l). Postepowanie prowadzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR WIEJSKI, WYSZO-
MIERZ, WYSZOMIERZ 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/15
00:33:00 Funkcjonariusz OPP Szczecin be-

dac w czasie wolnym od pracy zatrzymał
Stanisława M lat 48 (zam. Goleniów) za kie-

rowanie samochodem marki VW
bedac w stanie nietrzezwosci (0,93 mg/l). Po-

stepowanie prowadzi KPP Goleniów.
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-
NIÓW - OBSZAR MIEJSKI, GOLENIÓW,

PRZESTRZENNA 
Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/15
11:13:00 droga nr 6 51 km  koło m. Żabowo 

Piotr L. Lat 33 (zam. Woj. Dolnośląskie) kieru-

jący pojazdem marki Ford Focus nie dostoso-
wał prędkosci do panujacych warunków drogo-
wych i uderzył w tył poprzedzającego go poja-
qzdu marki BMW, w którym jechała Izabela O. 
Zam. Niemcy z czwórką dzieci w wieku od 3 do 
8 lat. W wyniku zdarzenia nikomu z pojazdu 
BMW nic sie nie stało.  Kierujący Fordem, wraz 
z pasażerka i dzieckiem lat 3 zostali przewiezie-
ni do szpitala. 

Postepowanie prowadzi KP Nowogard 
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR WIEJSKI, ZABOWO,

 DROGA NR 6
Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/15
15:12:00
Policjanci OPI KP Nowogard zatrzymali
Waldemara G. lat 35 (zam. N. powiat gole-

niowski) poszukiwanego przez Sad
Rejonowy w Goleniowie  celem odbycia kary
pozbawienia wolnosci w wymiarze 6 miesie-

cy. Doprowadzony do ZK Nowogard.
Postepowanie prowadzi KP Nowogard.
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, WOJSKA POLSKIEGO 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/06/09
12:24:00 Jakub K. (zam.N. powiat goleniow-

ski) powiadomił o oszustwie przy rezerwacji
apartamentu nad morzem w Kołobrzegu po-

przez portal internetowy Booking.com. Straty w 
wysokosci 774 zł., na szkode zgłaszajacego.

Postepowanie prowadzi KP Nowogard
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD,

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
15:07:00
Policjanci RRD KPP Goleniów zatrzymali 

Jana S lat 65 (zam. Z powiat goleniowski) za kie-
rowanie rowerem bedac w stanie nietrzezwosci 
(0, 46 mg/l). Postepowanie prowadzi KPP Go-
leniów. 

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, GOLE-
NIÓW - OBSZAR MIEJSKI, GOLENIÓW, ZA-
BRÓD

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
10:15:00
Policjanci RRD KPP Goleniów zatrzyma-

li Ewe W lat 36 (zam. T powiat goleniowski) za 
kierowanie rowerem bedac w stanie nietrzezwo-
sci (0, 76 mg/l). Postepowanie prowadzi KPP 
Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, MA-
SZEWO - OBSZAR WIEJSKI, TARNOWO, 

TARNOWO
Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/15
10:00:00 Jadwiga S. (zam. N. powiat gole-

niowski) powiadomiła o włamaniu poprzez wy-
bicie szyby w oknie do altanki ogrodowej z wne-
trza której n/n sprawca dokonał zaboru dwóch 
telewizorów, dekodera DVBT i radioodtwarza-
cza CD wartosci łacznej 2300 zł na szkode zgła-
szajacej. Postepowanie prowadzi KP

Nowogard
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, OGRODOWA 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/06/15 
20:00:00

Dokonano kradziezy z włamaniem do dom-
ku letniskowego, skad po uprzednim

wyłamaniu drzwi dokonano kradziezy radia 
z odtwarzaczem CD, kuchenke gazowa przeno-
sna z dwoma palnikami wraz z butla gtazowa o 
pojemnosci 3 litrów, kuchenke elektryczna jed-
nopalnikowa przenosna koloru białego, czajnik

elektryczny. Łaczna wartosc strat 400 zł na 
szkode Leonarda K (zam. Szczecin).  Postepo-
wanie prowadzi KPP Goleniów. ;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, STEP-
NICA - OBSZAR WIEJSKI, WIDZIENSKO,

WIDZIENSKO 
Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
18:04:00 Grzegorz S. lat 29 (zam.N.powiat 

goleniowski) poszukiwany celem doprowadze-
nia do ZK Nowogard na podstawie nakazu wy-
danego przez SR Goleniów . Zatrzymany przez 
patrol OPI KP Nowogard. Po wpłaceniu kary 
grzywnej w wysokosci 1974,74 zł Grzegorz

S został zwolniony.;
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, WOJSKA POLSKIEGO 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/13
20:00:00 Z otwartego samochodu marki VW 

Golf nr rej. Z..... dokonano kradziezy skrzyni
basowej marki Magnat BS30 i wzmacniacza 

samochodowego marki Magnat Edition Four. 
Straty w wysokosci 400 zł., na szkode Angeli-
ki L. (zam.N.powiat goleniowski).Postepowanie

prowadzi KP Nowogard.
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIE-
GO 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16 
17:10:00

Policjanci PP Przybiernów zatrzymali Kami-
la T. lat 23 (zam. B. pow. goleniowski) za kie-

rowanie rowerem w stanie nietrzezwosci 0,66 
mg/l. Postepowanie prowadzi KPP Goleniów.;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, PRZY-
BIERNÓW - OBSZAR WIEJSKI, CZARNO-
GŁOWY, ZAKŁADOWA 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
17:15:00 Policjanci PP Przybiernów zatrzy-

mali Pawła P. lat 35 (zam. R. pow. goleniowski)
za kierowanie rowerem w stanie nietrzezwo-

sci 0,57 mg/l. Postepowanie
prowadzi KPP Goleniów.;
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, PRZY-
BIERNÓW - OBSZAR WIEJSKI, CZARNO-
GŁOWY, ZAKŁADOWA 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
18:40:00
Policjanci PP Przybiernów zatrzymali An-

drzeja B. lat 57 (zam. M. pow. goleniowski) za 
kierowanie rowerem w stanie nietrzezwosci 0,40 
mg/l. Postepowanie prowadzi KPP Goleniów.;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, PRZY-
BIERNÓW - OBSZAR WIEJSKI, MORACZ,

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
21:36:00
Policjanci PP Przybiernów zatrzymali An-

drzeja B. lat 57 (zam. M. pow. goleniowski) za 
kierowanie rowerem w stanie nietrzezwosci 0,30 
mg/l. Postepowanie prowadzi KPP Goleniów.;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, PRZY-
BIERNÓW - OBSZAR WIEJSKI, CZARNO-
GŁOWY, DABROWSKIEGO 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/16
21:00:00
Policjanci PP Maszewo zatrzymali Władysła-

wa B. lat 63 (zam. T. pow. stargardzki) za kiero-
wanie rowerem pomimo sadowego zakazu pro-
weadzenia rowerów oraz w stanie nietrzezwosci 
1,18 mg/l. Postepowanie prowadzi KPP

Goleniów.;
Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-

MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, MA-
SZEWO - OBSZAR MIEJSKI, MASZEWO, 
JEDNOSCI NARODOWEJ 

Data i godzina zgłoszenia Opis 2017/07/17
11:46:00
 Patrol OPI KP Nowogard zatrzymał Damia-

na W. ( bez stałego miejsca zameldowania ) po-
szukiwanego na podstawie nakazu doprowadze-
nia wydanego przez Sad Rejonowy w Golenio-
wie.Postepowanie prowadzi KP Nowogard;

Miejsce działania WOJ. ZACHODNIOPO-
MORSKIE, POWIAT GOLENIOWSKI, NO-
WOGARD - OBSZAR MIEJSKI, NOWO-
GARD, 3 MAJA

    

Jeszcze o wypadku w Słajsinie 

Policja oburzona i grozi…
W piątkowym numerze Dzien-

nika Nowogardzkiego zamieści-
liśmy tekst dotyczący wypadku w 
Słajsinie, którego sprawcą był syn 
jednego z nowogardzkich promi-
nentów. W artykule zarzuciliśmy 
Policji, że wypadku tego nie umie-
ściła w przesłanym do redakcji ze-
stawieniu wydarzeń, w związku z 
tym nie ma też upublicznionej in-
formacji o sprawcy (w tym jego 
stanu trzeźwości) poważnego na-
szym zdaniem naruszenia (wymu-
szenie pierwszeństwa) bezpieczeń-
stwa drogowego, a także informa-
cji o wyciągnięciu konsekwencji w 
stosunku do osoby, która naraziła 
inne osoby na poważne zagrożenie 
zdrowia i życia, a także na poważ-
ne (jak było widać na zdjęciach) 
straty materialne. Oczywiście za-
daliśmy też szereg pytań, zwłasz-
cza: czy fakt pominięcia poważne-
go zdarzenia w zestawieniu wyda-
rzenia ma jakiś związek z tym, kim 
jest sprawca a w zasadzie, kim jest 

jego ojciec. W poniedziałek, czyli 
wczoraj. Red. naczelny DN otrzy-
mał z Policji w Goleniowie pi-
smo podpisane przez st. asp. Ju-
litę Filipczuk, Rzecznika Praso-
wego Komendanta Powiatowego 
Policji w Goleniowie, wyrażające 
oburzenie na rzekome manipula-
cje DN i żądające sprostowania w 
trybie art. 31a pkt.1 i 32 Ustawy 
Prawo Prasowe. Treść tego spro-
stowania załączono do pisma. Re-
daktor naczelny na ustosunkowa-
nie się do wniosku o sprostowanie 
ma 7 dni, dlatego też rozpoczęli-
śmy natychmiast przygotowanie 
odpowiedzi. Już jednak po wstęp-
nej lekturze sprostowania było ja-
sne, że Pani rzecznik ma niewiel-
kie pojęcie o tym, z czego może 
składać się ewentualne sprostowa-
nie a zwłaszcza o tym, że musi się 
ono odnosić do realnych zapisów 
prostowanego tekstu (to i to w tek-
ście nie polega na prawdzie), a nie 
być ustosunkowaniem się do rze-

czywistości, które w tekście nie 
były poruszone bądź tym bardziej 
dokonywaniem ocen kompeten-
cji zawodowych typu „nierzetel-
ność dziennikarska”. Sprostowanie 
musi być także rzeczowe tzn. od-
nosić się nie tylko do poruszonych 
wątków, ale jeszcze odnosić się do 
istoty rzeczy. Oczywiście podmiot 
wkraczając na drogę formalnego 
żądania publikacji o sprostowa-
nie nie może sam takiej publikacji 
dokonywać przed wyczerpaniem 
trybów, na które sam się powołu-
je i z których chce skorzystać. Nie-
stety okazało się, że Pani rzecznik 
nie tylko nie potrafi skonstruować 
sprostowania prasowego, ale jesz-
cze ma w tzw. policyjnym poważa-
niu przepisy (przepisy obowiązu-
ją innych, ale nie policjantów).W 
efekcie w poniedziałek wieczo-
rem opublikowała swoje sprosto-
wanie na ogólnodostępnej stronie 
goleniowskiej Policji, okraszając 
je dodatkowymi elementami. Po-

nieważ Pani rzecznik chce wyraź-
nie uprawiać „pyskówkę”, odwra-
cać tzw. „kota ogonem”, pozosta-
wimy bez komentarza tę swoistą 
prowokację. Jednak musimy przy-
pomnieć tylko jedno, aby insynu-
acje nie zaczęły żyć tzw. „własnym 
życiem”. A to przypomnienie doty-
czy tego, co jest tematem naszego 
artykułu w piątkowym wydaniu 
DN? A jest nim pytanie, dlacze-
go poważny wypadek w Słajsinie 
nie znalazł się w wykazie zdarzeń 
sporządzonych przez Policji wyka-
zie zdarzeń, które miay miejsce w 
dniach 13.07 do 17. 07. 2017 roku. 
Nie ma w tej sprawie żadnego zna-
czenia ewentualna literówka, któ-
ra się wkradła, ponieważ obie daty 
zdarzenia niewłaściwa 16.07, jak i 
właściwa 14.07 mieszczą się w gra-
nicach czasowych, w jakich zesta-
wienie policyjne było sporządzo-
ne (czyli od 13.07 do 17.07). Aby 
wszystko było jasne publikujemy 
na dole tekstu w oryginale otrzy-

many z Policji mail; zawierają-
cy zestawienie zdarzeń pomiędzy 
13.07 a 17.07.2017 roku, w którym 
nie ma poważnego wypadku w 
Słajsinie a są takie „poważne” zda-
rzenia, jak zatrzymania kilku pija-
nych rowerzystów.

Pominiemy w komentarzu usto-
sunkowywanie się do innych wąt-
ków sprostowania Pani rzecznik (w 
tym, rzekomych różnic w wersjach - 
skąd policja posiada nasze wersje ro-
bocze?), ponieważ są one zwykłymi 
spekulacjami mającymi na celu „za-
mącenie wody”, a sami do nieklarow-
ności i nieprzejrzystości poruszanej 
sprawy przyczyniać się nie będziemy. 
Będziemy się do tego odnosić tylko 
w formalnym trybie reakcji na żąda-
nie sprostowania. Warto jednak od-
notować, że poważny wypadek skoń-
czył się tylko mandatem dla sprawcy 
(wreszcie coś ujawniono) – pytanie, 
jakim i kiedy i za co wymierzonym 
- pozostaje, w tej sekwencji zdarzeń, 
otwartym pytaniem.

red
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Deszcz niszczy uprawy, rolnicy liczą straty 

Dramat na polach i łąkach
Coraz bardziej dramatyczna sytuacja w rolnictwie. Padające od kilku tygodni deszcze podtopiły uprawy i uniemożliwiają rolnikom zebranie swoich plo-
nów. Do tego, jakość roślin zwłaszcza rzepaku jest bardzo niska. Zapowiadają się najniższe od kilku lat plony- mówią rolnicy z naszego terenu. 

Stanisław Ciechanowski, rol-
nik ze Świerczewa nie kryje, że 
nie przypomina sobie, aby w prze-
szłości panowały tak złe warunki 
atmosferyczne. 

- Prowadzę prywatne gospodar-
stwo rolne od 24 lat i tak ciężkiej 
sytuacji nie pamiętam. Nie moż-
na wjechać w pole ani na łąki. Jest 
bardzo trudna sytuacja. Przy tych 
warunkach pogodowych mamy 
mało plonów, a ceny stoją w miej-
scu – mówi St. Ciechanowski. 

Gospodarz już wie, że straci na 
rzepaku, a skosił tylko niewiel-
ką część swojej plantacji, bo tylko 
na tyle pozwoliła chwilowa prze-
rwa w opadach. Zalane zostały 
także należące do niego łąki. Rol-
nik oprócz uprawy zbóż prowadzi 
także produkcję zwierzęcą- krowy 
mleczne. 

- Próbowaliśmy ostatnio wjechać 
ciągnikiem o dużej mocy i maszy-
na ugrzęzła w polu podczas praso-
wania słomy. Jest tak mokro, że na-
wet nie ma możliwości skoszenia 

upraw - dodaje rolnik ze Świer-
czewa. 

Taka sama sytuacja panuje w 
zasadzie na terenie całej gminy. 
Tylko od czerwca spadło u nas ok. 
300 litrów wody i dalej pada każ-
dego dnia. Podczas burzy, jaka 
przeszła nad naszą gminą w nocy 
z czwartku na piątek (z 27 na 28 
lipca), spadło dodatkowo 17 li-
trów wody na metr kwadratowy. 
Sytuacja jest dramatyczna – mówi 
wprost Piotr Garguliński, rolnik z 
Kolonii Wierzbięcin. 

- Co tu dużo mówić- na po-
lach jest dramat. Trzeba sobie ja-
sno powiedzieć, że mamy do czy-
nienia z ekstremalnymi warunka-
mi pogodowymi. Plony są najniż-
sze od wielu lat– mówi P. Gargu-
liński. Zdaniem rolnika najgorzej 
jest z rzepakiem. Pozostałe zbo-
ża może jeszcze uda się uratować, 
pod warunkiem, że przestanie pa-
dać. - Najgorsza sytuacja jest z rze-
pakami. Rośliny są połamane i mo-
kre. Średnie plony z hektara wyno-

szą zaledwie 3 tony. Jest szansa, że 
chociaż inne zboża, jak np. psze-
nica dokończą wegetację. Pytanie 
tylko, ile z tego da się zebrać, jeśli 
na polach będzie stała woda – oba-
wia się rolnik.

Rolnicy zastanawiają się, jak bę-
dzie wyglądał skup zbóż w takiej 
sytuacji. Zapytaliśmy więc o to 
pana Waldemara Rutkowskiego z 
Farmy Redło – W tym momencie 
ciężko jest mi się odnieść do całej 
sytuacji. Jednak jak do tej pory nie 
robiliśmy problemów, więc i w tym 
roku nie zamierzamy – mówi p. W. 
Rutkowski – jeżeli dostawa zbóż 
z kontraktów jest mniejsza, a jest 
spowodowana przez nieurodzaj, 
wówczas mamy różne rozwiąza-
nia dla rolników. Niekiedy przepi-
sujemy brakującą ilość na przyszły 
rok, czasami rolnicy biorą nawo-
zy i tym podobne – dodaje p. Rut-
kowski. Ja mówi, rolnicy, którzy 
współpracują z Farmą Redło wie-
dzą, że zawsze jest szansa na doga-
danie się. Ceny skupu jak na razie 
się nie zmieniły, jednak wszystko 
jest zależne od wielu czynników, 
przede wszystkim od sytuacji na 
rynku europejskim i światowym.

To nie koniec problemów rol-
ników. Mogą oni mieć kłopoty z 
uzyskaniem dopłat, zwłaszcza do 
uprawy łąk. Te muszą być bowiem 
skoszone do 30 lipca, aby móc li-
czyć na pełne dopłaty. Użytki są 
jednak zalane wodą, zwłaszcza te 
położone niżej lub przy ciekach 
wodnych, jak np. rzekach. Dlatego 
gospodarze już zgłaszają do Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, że nie będą mogli 
wypełnić tego wymogu, co uchro-

ni ich przed karami, jakie mogą 
być nałożone przez Agencję.  

Rolnicy nie ukrywają, że będą 
się ubiegać o kredyty klęskowe, 
które pozwolą im zminimalizo-
wać straty poniesione w produk-
cji i przetrwać trudny rok. Więk-

szość upraw jest bowiem nieubez-
pieczona od nawalnego deszczu, 
więc w wielu przypadkach nisko-
oprocentowany kredyt będzie je-
dyną szansą na podratowanie bu-
dżetu. 

Marcin Simiński 

Najgorsza sytuacja jest w rzepakach, mówią rolnicy. Plony będą najniższe od kilku 
lat, a większości plantacji jeszcze nie skoszono...

Tak wygląda większość pól uprawnych w naszej okolicy. Tu nie będzie praktycznie 
czego zbierać...

awaria na Mickiewicza

Pękła rura... i to nie jedna  
W nocy, tj. w niedzielę 30 lipca, PUWiS otrzymał zgłoszenie o awarii, jaka miała miejsce na ulicy Mickiewicza. Jeden z mieszkańców poinformował pra-
cowników firmy, że woda lecąca z kranu jest brudna. Jak okazało się, awarii uległa jedna z rur doprowadzających wodę do domów. 

Wczoraj rano (tj. pn.31.07) 
pracownicy PUWiS ustali-
li miejsce pęknięcia rury. Po 
odcięciu wody zaczęto ją na-
prawiać. Jak mówią, w czasie 
gdy rozmawialiśmy (w po-
niedziałek około południa) 
nie wiedzieli jeszcze, jaka 
była przyczyna tej awarii. 

Z ostatniej chwili:
Około 18.00 wieczorem 

pękła kolejna ruru przy zbie-
gu ulic Cmentarnej i Nadto-
rowej

DŚ

Zalane pastwisko należące do rolnika ze Świerczewa, który udostępnił nam to 
zdjęcie

Miejsce wycieku (Cmentarna-Nadtorowa)Pracownicy PUWiS podczas usuwania awarii przy ul. Mickiewicza
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Budowa drogi nowogard-strzelewo 

Wysepki utrudnią życie 
rolnikom?
Wysepki, jakie powstają przed wjazdami do Świerczewa przy okazji remontowanej tam 
drogi, zdaniem jednego z miejscowych rolników, mogą utrudnić przejazd maszyn rolni-
czych. Gospodarz miał problem z przejazdem koło wysepek swoimi maszynami rolniczy-
mi, o czym powiadomił Starostwo Powiatowe w Goleniowie-głównego inwestora remontu 
drogi. 

W miniony piątek na placu bu-
dowy z rolnikiem oraz kierowni-
kiem budowy spotkał się starosta 
Tomasz Kulinicz, oraz Bogusław 
Zaborowski, dyrektor Wydziały 
Dróg Powiatowych w starostwie. 
Urzędnicy zapewnili, że budowane 
wysepki, stanowiące element dro-
gi, po zakończeniu ich budowy nie 
będą powodowały utrudnień w ru-
chu, nawet dla dużych pojazdów. 

- Jesteśmy w trakcie prac. Są wy-
konywane wysepki i masa bitu-
miczna, ale nie są jeszcze przygo-
towane metrowe, utwardzone po-
bocza drogi. Każdy rolnik będzie 
mógł spokojnie przejechać swoim 

sprzętem. Chcę również podkre-
ślić, że dodatkowa warstwa asfal-
tu, która zostanie jeszcze położona 
spowoduje, że wysepki będą tylko 
o 4 cm wychodzić ponad poziom 
jezdni. Dodatkowo znaki na wy-
sepkach będą składane, gdyby była 
potrzeba udrożnienia przejazdu 
dla dłuższego zestawu maszyn. 
Cieszymy się jednak, że mieszka-
niec zgłosił do nas te wątpliwości 
na tym etapie prac, co pozwoliło 
nam wyjaśnić sprawę na bieżąco - 
wyjaśnia  starosta goleniowski. 

Przypomnijmy, że budowa drogi 
z Nowogardu przez Świerczewo do 
Strzelewa trwa od dwóch miesięcy. 

Na całej długości drogi, położo-
no już pierwszą warstwę masy bi-
tumicznej. Trwa teraz budowa wy-
sepek z kamienia, które zaprojek-
towano przed wjazdami do Świer-
czewa. Mają one spowolnić ruch 
pojazdów wjeżdżających do wsi. 
Wcześniej wykonawca drogi, czy-
li firma Strabag, wybudowała już 
podjazdy do nieruchomości i pól 
położonych przy drodze, zgodnie 
z projektem.  

Przebudowa drogi powiato-
wej nr 4160Z Błotno – Nowogard 
na odcinku Strzelewo – Nowo-
gard ma kosztować 3 mln 108 tys 
zł. Długość drogi do przebudowy 
to 4,351 km. Zgodnie z umową in-
westycja ma być ukończona do 11 
sierpnia. Droga z Nowogardu do 
Strzelewa była jedną z najgorszych 
pod względem jakości spośród 
dróg powiatowych położonych na 
terenie naszej gminy. 

Przypomnijmy też, że trwa mo-
dernizacja kolejnej drogi, której 
stan był fatalny. Chodzi o drogę z 
Nowogardu do Miętna. Remont 
drogi, również na zlecenie powia-
tu, prowadzi nowogardzka spółka 
drogowa PRD. Termin zakończe-
nia prac określono w umowie na 
31 sierpnia br. 

MS

Od kilku dni trwa montaż wysepek na wjazdach do Świerczewa. Inwestor uspaka-
ja, że nie będą one utrudniały ruchu na drodze

sygnał czytelnika

Co z alejkami  
na cmentarzu?
Do redakcji DN napisał jeden z mieszkańców miasta, któ-
ry zgłosił problem z alejką na cmentarzu komunalnym w 
Nowogardzie. Jak pisze, alejka od strony ulicy Mickiewicza 
jest nieutwardzona i podczas deszczów powstaje błoto, któ-
re utrudnia poruszanie się tam. 

- Czy jest jakiś problem, żeby 
alejka została w jakiś sposób 
utwardzona tak, by po deszczu 
można było nią przejść? W chwili 
obecnej, kiedy opady są spore, jest 
tam jedno wielkie bajoro a następ-
nego dnia błoto – pisze mężczy-
zna. Jak twierdzi, nie tylko pod-
czas deszczów tak się dzieje. Rów-
nież w czasie Wszystkich Świę-
tych jest podobna sytuacja - Przez 
dużą ilość ludzi na cmentarzu, w 
tym dniu, alejka jest tak rozdepty-
wana, że trudno postawić na niej 
nogę. Przechodzić trzeba między 
pomnikami, bo inaczej jest to nie-
możliwe – dodaje mężczyzna - 
Czy jest to aż tak droga inwestycja, 
żeby nie można było tego zrobić? - 

pyta zbulwersowany mieszkaniec. 
Zadzwoniliśmy w tej sprawie 

do zarządcy cmentarza, czyli pana 
Furmańczyka – Znalezienie wy-
konawcy na utwardzenie tej alej-
ki należy do gminy. Z tego, co się 
orientuję kosztorys jest już przy-
gotowywany – powiedział nam 
zarządca. W gminie uzyskali-
śmy potwierdzenie, że planowane 
jest wykonanie nawierzchni alej-
ki w tej części cmentarza, a kosz-
torys jest w przygotowaniu. Jest 
więc szansa, że osoby odwiedzają-
ce swoich bliskich na cmentarzu, 
nie będą musieli grzęznąć w bło-
cie. Kiedy jednak to nastąpi, jesz-
cze nie wiadomo? 

DŚ

W ciepłe dni alejka na cmentarzu wygląda tak, jednak podczas deszczów zamienia 
się w błoto

Tak wygląda alejka na cmentarzu od strony ul. Mickiewicza, podczas opadów

Remont w Wydziale Komunikacji 

Na razie z rejestracją do Goleniowa 
Trwa remont Filii Powiatowego Wydziału Komunikacji w Nowogardzie, znajdującego się w 
budynku byłego hotelu przy Placu Wolności. Na czas prac (do 25 sierpnia) wydział został 
zamknięty. 

Remont to typowa kosme-
tyka. Głównie odświeżane są 
ściany. Przy okazji ma zostać 
przebudowane również archi-
wum, gdzie przechowywana 
jest dokumentacja. Na czas re-
montu Filia Powiatowego Wy-
dział Komunikacji w Nowogar-
dzie jest nieczynna. Starostwo 
w opublikowanym komunika-
cie informuje, że wszelkie spra-
wy związane z rejestracją po-
jazdów należy załatwiać bez-
pośrednio w Wydziale Komu-
nikacji w Goleniowie, przy ul. 
Dworcowej 1, na I piętrze. Go-
dziny przyjęć nie ulegają zmia-

nie. Za wyjątkiem środy, kie-
dy interesanci są obsługiwani 
w godz. 7:30 – 11:00, od ponie-
działku do piątku wydział jest 
otwarty w godz. 7:30 – 15:00.

Prace remontowe w Wydzia-
le Komunikacji w Nowogar-
dzie wykonywane są przez sta-
rostwo i prowadzone w sposób 
„gospodarski”, tj. wykonuje je 
konserwator pracujący na co 
dzień w budynku byłego hote-
lu, należącym do powiatu. 

Wydział Komunikacji w No-
wogardzie ma być z powrotem 
czynny od 25 sierpnia br. 

     MSDo środka, przez miesiąc wejść mogą 
tylko ekipy remontowe
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OgłOszenie

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH PSZENICA, 
PSZENŻYTO, WYTWÓRNIA PASZ ALL-

-POL NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 
TEL. 91 39 26 971, 531 591 162 

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Toyota Kozłowski w nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- Lakiernik samochodowy
- sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl

 Nowogardzka delegacja pojechała do Reska 

96 urodziny por. W. Sumińskiego,  
żołnierza wyklętego 
7-dmio osobowa delegacja z Nowogardu wzięła udział w uroczystości 96 urodzin por. Wik-
tora Sumińskiego.  Uroczystość odbyła się w sobotę w Resku i przybyli na nią m.in. szefo-
wa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, dyrektor generalny MON Bogdan Ścibut, 
wicewojewoda zachodniopomorski, i poseł Michał Jach – przewodniczący sejmowej komi-
sji Obrony Narodowej. 

Por. Wiktor Sumiński pseud. 
„Kropidło”, to od lat mieszkaniec 
Prusimia.  W czasie wojny Wik-
tor Sumiński służył w Związku 
Walki Zbrojnej Armii Krajowej w 
powiecie gostyńskim. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej wstąpił 
do Ruchu Oporu Armii Krajowej. 
Jego oddział o kryptonimie „Ry-
bitwa”, którym dowodził Włady-
sław Dubielak ps. „Myśliwy”, prze-
prowadzał akcje zbrojne na tere-
nie powiatów sochaczewskiego, 
gostynińskiego i łowickiego. W 
1947 r. Sumiński został areszto-
wany przez komunistyczne służby, 
torturowany i skazany na śmierć. 
Na mocy amnestii karę złagodzo-
no do 10 lat więzienia. Na wolność 
wyszedł w 1957 r. W więzieniu 
Wiktor Sumiński, poznał ppor. 
WP i AK Adama Borzobohatego, 
który opuścił więzienie dwa lata 
przed Sumińskim. Gdy Sumiński 

wyszedł z więzienia, ten ściągnął 
go do pracy najpierw w Rolni-
czym Zakładzie Doświadczalnym 
w Barzkowicach, następnie, gdy 
został dyrektorem, do Stacji Oce-
ny Odmian w Prusimiu koło Re-
ska. Sumiński mieszka tu do dziś. 
Dwa lata temu Wiktor Sumiński 
i Andrzej Kiszka wspólnie odsło-
nili tablicę poświęconą Żołnie-
rzom Wyklętym, przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. Niedawno Andrzej Kisz-
ka odszedł na wieczną wartę. Po-
został Wiktor Sumiński, którym 
opiekują się i go odwiedzają mło-
dzi ludzie z naszego regionu i kra-
ju.  Na 96 urodziny przybyli; szefo-
wa Kancelarii Prezydenta RP Hali-
na Szymańska, która wręczyła list 
gratulacyjny i upominek od Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, w imie-
niu Ministra Obrony Narodowej z 
listem od Ministra przybył dyrek-

tor generalny MON Bogdan Ści-
but, wicewojewoda zachodniopo-
morski wręczył jubilatowi odzna-
czenie Pro Patria. Z gratulacjami 
od Sejmu RP przyjechał poseł Mi-
chał Jach- przewodniczący sejmo-
wej Komisji Obrony Narodowej.  
Obecna była ze sztandarem tak-
że delegacja Jednostki Wojskowej 
ze Stargardu. Licznie reprezento-
wany był Nowogard. Przyjaciele 
por. Wiktora Sumińskiego z No-
wogardu przywieźli też przygoto-
wany specjalnie na tę okazję gorą-
cy poczęstunek, (pieczona bara-
nina w sosie i ogórki), którym ze 
smakiem raczyli się wszyscy go-
ście uroczystości.  Ta przepełnio-
na duchem patriotycznym impre-
za miała dwie części: pierwsza to 
Msza Święta w miejscowym Sank-
tuarium, a druga to przyjęcie na 
placu przy remizie.

sm 

Na zdjęciu nowogardzka delegacja z jubilatem, od lewej :  Aleksander Śmigiel, Marek Wojciechowski, Ryszard Śmigiel, Zofia 
Pilarz, Stanisław Pietrzykowski, Mirosław Berezowski i jubilat  porucznik Wiktor Sumiński

Poszukiwany agitator

Kolejne wzmocnienie 
„wydziału” propagandy 
Po tym jak jeden z dotychczasowych, sprawdzonych w walce 
agitatorów UM, rozpoczął pracę na nowym odpowiedzial-
nym odcinku, czyli wydawania rzekomo niezależnego tygo-
dnika, na opuszczony formalnie przez niego etat, burmistrz 
poszukuje kolejnego kandydata.

 Ogłoszenie umieszczone na 
stronie miasta nie pozostawia 
wątpliwości, co ma być głów-
nym zadaniem przyszłego „sa-
modzielnego referenta” w wy-
dziale Kancelarii (czyt. propa-
gandy). Jako pierwszy wymie-
niono w nim obowiązek - bu-
dowania oraz utrzymywanie 
pozytywnego wizerunku Gmi-
ny. Sądząc po dotychczasowej 
wieloletniej praktyce i owocach 
pracy wydziału wyrażanych na 
stronie UM i w biuletynie to 
jest oczywiste, że wyraz „Gmi-
na” w zdaniu tym należy rozu-
mieć, jako „Burmistrz”.  Usta-
wowo Gmina to wspólnota sa-
morządowa wszystkich oby-
wateli posiadająca dwa orga-
ny: stanowiący i kontrolny, 
czyli Radę Miejską oraz wyko-
nawczy, czyli Burmistrza. Ale 
tak jest w normalnej Gminie u 
nas inaczej. W biuletynie miej-
skim, w którym prezentowane 
są teksty będące efektami pra-
cy gminnych referentów, (czyt. 
agitatorów) z wydziału Kan-
celarii, znajdujemy stale zohy-
dzanie większości decyzyjnej 
w Radzie Miejskiej oraz obga-
dywanie (w stylu obsrywanie) 
niektórych wybranych obywa-
teli.  Jednocześnie w natęże-
niu trudnym fizjologicznie do 
zniesienia, prezentowana jest 
postać omnibusa burmistrza i 
jego najbliższych (w rozumie-
niu wspólnoty serwilistów). Na 
zewnątrz kreuje to realny wize-
runek Gminy, w której panują 
iście północnokoreańskie rela-
cje oczywiście z centrum tego 
obrazu wypełnionym po brze-
gi ciałem „umiłowanego” przy-
wódcy.  Podobnie jak o „za-

przyjaźnionych towarzyszy” 
od kandydata na „samodziel-
nego referenta” wymagana 
jest stała „bojowa” dyspozycja.  
Świadczą o tym kolejne obo-
wiązki wymienione w ogłosze-
niu o naborze w tym: 

-sporządzanie wniosków o 
sprostowanie informacji (bur-
mistrz jest nieustannie szkalo-
wany przez wrogów klasowych 
zwłaszcza DN), czy współpra-
ca z kancelarią prawną (praw-
nicy to wszak wykwalifikowa-
na armia współczesnego pola 
walki).  Mamy w tym zestawie 
obowiązków jeszcze w zasa-
dzie tylko - przygotowywanie 
sprawozdań i informacji z wy-
konywanych zadań. Sprawoz-
dawczość zawsze była priory-
tetowa – pozwalała ona po-
równać gorliwość w agitowa-
niu prezentowaną przez po-
szczególne jednostki personal-
ne.  W ogłoszeniu jest także – 
a jakże by inaczej – łamigłów-
ka. Zapis dotyczący oczekiwań 
wobec kandydatów w zakre-
sie przygotowania ma następu-
jącą treść: wykształcenie śred-
nie lub wyższe w zakresie pra-
wa i administracji. Sądząc po 
użyciu spójnika „lub” mamy tu 
do czynienia z dwiema możli-
wościami równie preferowany-
mi. Ale dlaczego wyższe wy-
ksztalcenie jest ograniczone do 
wąskiej dziedziny skoro śred-
nie nie zawiera żadnych ogra-
niczeń? Przecież każde wyż-
sze wykształcenie jest poprze-
dzone jakimś średnim. Konia z 
rzędem temu, kto znajdzie (lo-
giczne) rozwiązanie tej łami-
główki. 

sm
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Stowarzyszenie Żabowiaki 
włącza się w organizację festynu

Do akcji pomocy dla ciężko 
chorej Patrycji włącza się Stowa-
rzyszenie ŻABOWIAKI, które z 
myślą o najmłodszych uczestni-
kach imprezy stworzyło bajko-
wą strefę, pełną gier i zabaw oraz 
wiele innych atrakcji, by poprzez 
świetną zabawę dołożyć swoją 
cegiełkę w tak szczytnym celu. 
Strefa będzie znajdować się przy 
placu Szarych Szeregów. Poni-
żej plakat z programem bajko-
wej strefy.
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JEDEN
AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN

ŁATWA
OBSŁUGA

OgłOszenie

 

  
 

Programu VIII Festynu Komandosa w Dziwnowie 
25-27 sierpnia 2017r. 

( dla byłych żołnierzy 1 bsz )  
 

Piątek 25 sierpnia 2017r: 
 
od 16:00  
     - czynne biuro Festynu; 
     - czynne dioramy, miejsca zabaw dla dzieci; 
     - czynne wystawy;  
od 17:00   
     - pojedynek strzelecki ( pistolet ) byli żołnierze kontra rekonstruktorzy                                    
       (reprezentacje obu  zespołów) na strzelnicy pistoletowej; 
17:00 - zebranie Członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy                              
            1 Batalionu Szturmowego (namiot k/kuchni); 
21:00 – maraton filmowy ( dok. Martwy Sezon ,Tajemnica Joanny)  
 
 
Sobota 26 sierpnia 2017r.: 
 
  9:00             -apel rozpoczynający Festyn , defilada ( berety, koszulki).  
10:00- 11:00  -zwiedzamy koszary.  
11:15 -12:00  -msza polowa ( kościół Garnizonowy). 
12:00             -początek Dnia Spadochroniarza III Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy  
12:00             -cd. pojedynku strzeleckiego ( karabinek, strzelnica garnizonowa). 
14:00-18:00  -inscenizacja historyczna, koncert dudziarzy.  
18:00             -skoki spadochronowe na wodę ( Dziwna).  
21:00             -apel zmarłych ( cmentarz komunalny).  
21:00             -cd. maratonu filmowego ( 4101 Dziwnów i inne).  
 
Niedziela 27 sierpnia 2017: 
 
12:00              – początek II Gwardyjskich Mistrzostw Polski Kettlebell.  
12:00 – 14:00 – inscenizacje historyczne, koncert dudziarzy.  
16:00              – apel na zakończenie Festynu.  
 
 
 
 
Uwagi:  
1. Dokładne godziny koncertów, inscenizacji w Programie Festynu. 
2. Reprezentacje strzeleckie tworzą kol. Bogdan Budzisz, Bogdan Połom, Ryszard Horniak.  
3. Program może ulec zmianie. 

 

Program zajęć na wakacje w bibliotece 2017r.
IV tydzień 31.07.– 04.08

   FANTASTYCZNE  I KOSMICZNE WAKACJE     NIE Z TEJ ZIEMI
  Kosmiczne poszukiwania
  Kosmiczna wykreślanka      

  Robimy gwiazdozbiory, rakiety, UFOludki  – praca plastyczna 
   „Kosmiczne jajo” Ch.Jolibois, Ch.Heinrich

    „Księżycolud” T.Ungerer
    „Potworak i inne kosmiczne opowieści” G.Kasdepke

    „Bajka o rogaliku,który chciał zostać księżycem”  W.Chotomska  
PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne,muzyczno – ruchowe,

 zabawy z chustą i tunelem animacyjnym KLANZA ,  zabawy w ogrodzie biblioteki.
Zapraszamy
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Czym i o której nad morze?

Wakacyjny rozkład jazdy
Ponieważ mamy obecnie sezon wakacyjny, a nie każdy z nas ma możliwość pojechania nad mo-
rze własnym samochodem, przedstawiamy Państwu rozkład jazdy autobusów i pociągów kursu-
jących głównie w rejony nadmorskie, ale także do Zakopanego, Słupska czy Białegostoku. 

Rozkład jazdy autobusów PKs gryfice
Kierunek przez Godziny odjazdów, Nowogard, ul. Rzeszowskiego

gryfice Płoty, Barkowo 12:37i   22:07Dbm    23:36ALbm 
Kołobrzeg Gryfice, Mrzeżyno 09:05a   14:03D   19:20CLm   19:20Dm 
Pobierowo Gryfice , Karnice

niechorze
14:05CL 

Pobierowo Gryfice, Karnice
Pogorzelica

08:07D   15:07D@   17:15D@   20:30Ca   20:30Dm 

słupsk Gryfice, Koszalin
Sławno

11:15UmP$ 

Świnoujście Błotno, Golczewo
Kamień Pomorski

07:35a 

zakopane Gorzów Wlkp.
Poznań, Częstochowa

19:30xaP 

Oznaczenie kursów
$ - W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kursuje od Gryfic
& - Przesiadka w Gryficach dw. autobusowy na kurs do Szczecina (od poniedziałku do piatku)
@ - W Wigilię i Sylwestra kursuje do Gryfic
a - Kursuje od poniedziałku do soboty
a - Kursuje w okresie ferii letnich
b - Kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
i - Kursuje w wakacje w dni robocze od poniedziałku do piątku
L - Nie kursuje w Św. B. Narodzenia, N. Rok i Święta W. Nocy
m - Nie kursuje w 24 i 31.XII
P - Kurs pospieszny
U - Nie kursuje I dzień Św. B. Nar., N. Rok, I dzień Św. W. Nocy

x - Wyjazd w piątki

Rozkład jazdy PKP
Kierunek przez godziny odjazdów, stacja PKP
Kołobrzeg Gryfice, Trzebiatów 7:48, 11:47, 14:06, 15:50, 17:48, 20:42, 
Białystok Kołobrzeg, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Ełk 21:24, 

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
W poprzednim numerze zamieściliśmy prezentację najlepszych uczniów z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. W tym numerze zaprezentujemy uczniów 
Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Nowogardzie. W kolejnych wydaniach zaprezentujemy najlepszych uczniów szkół średnich.

GIMNAZJUM NR 2 
W NOWOGARDZIE

Maja Kowalska 
uczennica klasy III B - wycho-

wawca mgr Katarzyna Durska
 średnia ocen -  5,61

Zdobywczyni tytułu Młody Ta-
lent Ziemi Nowogardzkiej 2017;

Finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Kulturze Świata 
Antycznego - VI edycja 2015/2016;

III m. w międzyszkolnym kon-
kursie polonistycznym „ Mówię i 
piszę poprawnie”;

III m. w konkursie międzyszkol-

nym konkursie wiedzy ogólnej „1 z 
9”;

Liczne sukcesy sportowe w Ko-
szykówce Dziewcząt, w Uniho-
keju Dziewcząt oraz Piłce Nożnej 
Dziewcząt w latach 2014-2017;

Adrianna Kukiełka
uczennica klasy III D -  wycho-
wawca mgr Inga Szymańska- 

Głowicka
średnia ocen - 5,22

Finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego zorganizowa-
nego przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty 2016/2017;

Finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Kulturze Świa-

ta Antycznego, Szczecin, 2014/15, 
2015/16, 2016/2017;

III m. w międzyszkolnym kon-
kursie recytatorskim «Zaduszki Li-
terackie»;

I m. z zespołem TAKT w katego-
rii gimnazja w Regionalnym Kon-
kursie Piosenki Ludowej „Piękna 
nasza Polska cała”;

Hanna Grybowska
uczennica klasy III B - wycho-

wawca mgr Katarzyna Durska
 średnia ocen -  5,33

I m. w Indywidualnych zawodach 
strzeleckich w karabinie pneumatycz-
nym;

IV m. w półfinale Gimnazjady Woje-
wódzkiej Koszykówki Dziewcząt;

Maria Korszeń
uczennica klasy III D - wycho-

wawca mgr Inga Szymańska - Gło-
wicka

 średnia ocen -  4,83
XII m. w Wojewódzkim Konkur-

sie Wiedzy o Kulturze Świata An-
tycznego; 

I m. w międzyszkolnym konkur-
sie polonistycznym „Mówię i piszę 
poprawnie”;

Laureatka etapu gminnego „Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego” 
wyróżnienie w etapie powiatowym;

I m. z zespołem TAKT w katego-
rii gimnazja w Regionalnym Kon-
kursie Piosenki Ludowej „Piękna 
nasza Polska cała”;

Liczne sukcesy sportowe w Ko-
szykówce Dziewcząt, w Uniho-
keju Dziewcząt oraz Piłce Nożnej 
Dziewcząt w latach 2014-2017;

Patrycja Wierzbicka
uczennica klasy III C - wycho-

wawca mgr Izabella Pędziwiatr
średnia ocen -  5,3

Finalistka międzyszkolnego 
konkursy matematycznego „Pita-
goras”;

I m. w międzyszkolnym kon-
kursie wiedzy ogólnej „1 z 9”;

III m. w międzyszkolnym kon-
kursie języka angielskiego „ En-
glish is Simple”;

Amelia Wdowczyk
Klasa II b

Wychowawca: 
Magdalena Dawidowska

Średnia ocen: 4,81
Sukcesy:
Laureatka konkursu Mam 

talent dziennikarski w ramach 
międzynarodowego projek-
tu współpracy o nazwie „Mło-
dzieżowa Akademia Komuni-
kacji”

I miejsce w Powiatowych 
Rozgrywkach w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt

II miejsce w Powiatowych 
Rozgrywkach w Koszykówce 
Dziewcząt

II miejsce w Regionalnych 
Rozgrywkach w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt

Osiągnięcia Julii Piwowarczyk 
w Roku szkolnym 2016/2017

Średnia ocen 5,73
finalistka kuratoryjnego Kon-

kursu Chemicznego,
laureatka ogólnopolskiego 

konkursu Albus 2017 z chemii,
II m-ce drużynowo w koszy-

kówce  dziewcząt,
wyróżnienie w wojewódzkim 

konkursie MÓJ LAS
III w gminnym konkursie 

MISTRZ GENETYKI,
II miejsce indywidualnie w 

międzyszkolnym konkursie 1 z 9
II miejsce drużynowo w kon-

kursie POTYCZKI GIMNA-
ZJALISTÓW, 

I miejsce w gminie, I miej-
sce w powiecie, II w rejonie i 
VII miejsce w zawodach w pił-
kę ręczną dziewcząt

 GIMNAZJUM NR 3 W NOWOGARDZIE
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Zakończenie zajęć żeglarskich JUNGA & KADET  2017

Silny wiatr kształtuje 
umiejętności i charakter
W niedzielę, 30 lipca, zakończyły się zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie.  
Zajęcia były współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach zadania publiczne-
go „Bezpiecznie na wodzie”. Zwieńczeniem szkolenia były regaty, które przeprowadzono 
mimo mocnego w niedzielę wiatru.       

Przez kolejnych 10 dni (od 20 lip-
ca), 25 dziewcząt i chłopców w wieku 
od 7 do 12 lat poznawało teoretyczne 
jak i praktyczne podstawy żeglarstwa. 
Dzieci zapoznały się również z zasa-
dami bezpiecznego zachowania się 
na wodzie oraz podstawami udziela-
nia pierwszej pomocy przed medycz-
nej. Szkolenie prowadził Wojciech Pa-
luszkiewicz, trener żeglarstwa II klasy 
z Centrum Żeglarskiego działającego 
przy Pałacu Młodzieży w Szczecinie, 
przy organizacyjnej pomocy członków 
klubu „KNAGA” oraz rodziców.

Przez cały czas trwania zajęć dzie-
ciom towarzyszyła bardzo zmien-
na pogoda, ale nawet padający często 
deszcz nie zniechęcił dzieci do uczest-
nictwa w zajęciach. 

Dzieci pływając „Optymistami” po 
jeziorze Nowogardzkim uczyły się nie 
tyko sztuki żeglowania przy zmiennej 
pogodzie i różnych kierunkach i sile 
wiatru, ale także jak należy się zacho-
wać w wypadku „wywrotki”, jak pod-
nieść łódkę, jak do niej bezpiecznie 
wejść oraz jak bezpiecznie dobić do 

pomostu nie robiąc sobie ani łódce 
krzywdy.

Zwieńczeniem całego cyklu szko-
leniowego były rozegrane w nie-
dzielę regaty, które miały pokazać, 
w jakim stopniu dzieci przyswoiły 
podstawy trudnej sztuki żeglowa-
nia. Mimo pięknej, słonecznej po-
gody warunki do żeglowania były 

bardzo trudne z uwagi na wiejący 
silny wiatr o zmiennych kierun-
kach.

Rozegrano w sumie 5 bie-
gów (cztery półfinały oraz finał). 
Regaty wykazały, że dzieci dobrze 
wykorzystały czas szkolenia i jedne 
w większym stopniu, inne w tro-
szeczkę mniejszym przyswoiły sobie 
umiejętność żeglowania w trudnych 
warunkach „wiatrowych”. Na wyróż-
nienie zasłużyły pod tym względem 
dwie najmłodsze uczestniczki szko-
lenia Hania Kulak i Martyna Wąsik, 
które, mimo że nie ukończyły regat, 
to wykazały się dużą odwagą, ambi-
cję i wolę walki, za co Zarząd Klubu 
uhonorował je specjalnymi nagro-
dami - przytulankami. 

Wyniki regat:  
1. Jan Brzeziński,  2. Miłosz Ma-

chocki,  3. Ola Kostkowska, 4. Ma-
ciej Włochowicz,  5. Maciej Buriak,  
6. Weronika Owczarczyk                   

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy ukończenia szkolenia oraz pa-
miątkowe medale. Dzieci, które zajęły 
trzy pierwsze miejsca w regatach zo-
stały uhonorowane pięknymi pucha-
rami ufundowanymi przez „CARI-
TAS” przy parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP, które wręczył zwycięzcom ks. 
Proboszcz Grzegorz Legutko. 

Resztę sobotniego popołudnia 
dzieci spędziły przy wspólnym gril-
lowaniu wraz z rodzicami i opie-
kunami, którzy w tym roku bardzo 
licznie przybyli kibicować swoim 
pociechom.

Planowane również w tym dniu 
regaty „OPEN” zostały odwołane z 
uwagi na pogarszające się warunki 
pogodowe (bardzo silny, porywisty 
wiatr) i rozegrane zostaną w naj-
bliższy weekend. 

sm 
Rodzice - kibice czuwali na brzegu

Sesja zdjęciowa, również z... proboszczem G. Legutko

Kierownik zawodów w akcji

Był wiatr, były wywrotki

Zawodnicy przygotowują sprzęt

Wszystkim wręczono medale i upominki ...

Ale zwycięzców było tylko troje

Uczestnicy regat w pełnej gotowości
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ładny mecz i kolejne zwycięstwo Pomorzanina

Pokazali charakter
W piątek (28 lipca), o godzinie 18:00, na boisku w Czarnocinie piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali swój kolejny mecz sparingowy. Rywalami byli 
zawodnicy juniorów starszych Błękitnych Stargard, na co dzień występujący w Wojewódzkiej Lidze Juniorów. Pomorzanin wygrał 3:2, zdobywając zwycię-
ską bramkę w końcówce spotkania. 

Błękitni Stargard (juniorzy starsi) – Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:2)
Gole: Rafał Listkiewicz (39’, 87’), Kamil Lewandowski (42’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda, Natan Wnuczyński, Paweł Królik – Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista, Dominik Waw-

rzyniak, Rafał Listkiewicz – Kacper Litwin, Kamil Lewandowski; zmiany: Piotr Podgórski, Przemysław Bartlewski. 

Jak już informowaliśmy, piąt-
kowy sparing z juniorami star-
szymi Błękitnych Stargard roz-
grywany był w Czarnocinie, 
gdyż stargardzianie przebywają 
na obozie w tamtejszym ośrod-
ku sportowym. Trener Zbi-
gniew Gumienny mógł skorzy-
stać z usług jedynie 13 piłka-
rzy, pozostali zawodnicy zosta-
li jednak usprawiedliwieni. Po-
morzanin ładnie prezentował 
się na tle młodego zespołu ze 
Stargardu. Co najważniejsze, to 
właśnie nowogardzianie obję-
li prowadzenie. W 39. minucie 
ładną oskrzydlającą akcję prze-
prowadził Kacper Litwin, któ-
ry będąc przy linii końcowej 
boiska zagrał na 5 metr do Ra-
fała Listkiewicza. Pomocniko-
wi Pomorzanina pozostało je-
dynie skierować futbolówkę do 
bramki rywali. Zaledwie trzy 
minuty później Pomorzanin 

prowadził już 2:0. Drugi gol to 
niemal kopie pierwszej bram-
ki. Tym razem to Natan Wnu-
czyński dośrodkował w pole 
karne, a jego idealne podanie 
na gola zamienił Kamil Lewan-
dowski. Po zmianie stron star-
gardzianie zabrali się za odra-
bianie strat. Z pomocą przy-
szli im sami piłkarze Pomo-
rzanina. Najpierw w 70. minu-
cie przed własnym polem kar-
nym piłkę stracił Paweł Królik, 
a zawodnik Błękitnych dośrod-
kował w pole karne do niepil-
nowanego kolegi, który nie dał 
szans Kornelowi Pękali. W sa-
mej końcówce fatalny błąd po-
pełnił bramkarz Pomorzani-
na. W 85. minucie Kornel Pę-
kala niedokładnie wybijał fut-
bolówkę, która trafiła pod nogi 
zawodnika rywali. Piłkarz Błę-
kitnych długo się nie zastana-
wiał i w ładnym stylu po strza-

le z około 25 metrów przelobo-
wał daleko wysuniętego bram-
karza nowogardzkiego zespo-
łu. Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego pokazali charakter i 
wywalczyli zwycięskiego gola. 
Tym razem fatalny błąd po-
pełnił bramkarz ze Stargardu. 
Golkiper rywali niepotrzebnie 
chciał przedryblować Rafała 
Listkiewicza, który odebrał ry-
walowi piłkę i skierował ją do 
bramki ustalając wynik meczu 
na 3:2 dla Pomorzanina. Te-
raz nowogardzianie rozegrają 
w najbliższą środę sparing we-
wnętrzny, z zespołem junio-
rów Pomorzanina. Następnie 
ponownie wrócą do Czarno-
cina, aby rozegrać mecz kon-
trolny z juniorami starszymi 
ze Szczecinka. Więcej na temat 
tego meczu w kolejnym wyda-
niu DN. 

KR 
Rafał Listkiewicz rozpoczął i zakończył 
strzelanie w meczu ze stargardzkimi 
juniorami

Kornel Pękala popełnił błąd, wskutek 
którego został przelobowany przez pił-
karza Błękitnych

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VI Runda, Wschowa

Tomasz Litwin w pierwszej dziesiątce
W niedzielę (30 lipca), na torze motocrossowym w miejscowości Wschowa, odbyła się VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Klub Motorowy 
„Cisy” Nowogard reprezentował Tomasz Litwin, startujący w klasie MX1C. Tomasz Litwin zaprezentował się z bardzo dobrej strony, w drugim biegu uzy-
skując swój, jak dotąd, najlepszy wynik. 

Niedzielnej rywalizacji na to-
rze motocrossowym towarzyszy-
ła upalna pogoda. W klasie MX1C 
zaprezentował się zawodnik KM 
„Cisy” Nowogard – Tomasz Li-
twin. W tej grupie rywalizowało w 
sumie 33 zawodników. W trenin-
gu kwalifikacyjnym zawodnik KM 
„Cisy” pokonał 4 okrążenia, a naj-
lepszy czas uzyskał w swojej dru-
giej próbie. Wynik 02:18.686 upla-

sował reprezentanta Nowogar-
du na wysokim 9. miejscu. Pozy-
cja ta pozwoliła Tomaszowi Litwi-
nowi wybrać lepsze miejsce star-
towe podczas wyścigu. Pierwszy 
bieg zaczął się bardzo dobrze dla 
naszego reprezentanta. Tomasz Li-
twin po pierwszym okrążeniu zaj-
mował 8. miejsce, jednak z cza-
sem przytrafiły mu się spore pro-
blemy. Zawodnik KM „Cisy” No-

wogard dwukrotnie zaliczył wy-
wrotkę, złamał także klamkę, po-
nadto na drugim biegu zabloko-
wała mu się skrzynia, przez co na 
„dwójce” musiał rywalizować aż 
do mety wyścigu. Pomimo tych 
problemów, Tomasz Litwin uzy-
skał dobry czas – 20:00.719, któ-
ry sklasyfikował go na 12. miej-
scu. Dla zawodnika KM „Cisy” to 
jednak za mało, dlatego po napra-
wach mocno zmobilizował się do 
walki w drugim wyścigu. Tomasz 
Litwin zaliczył świetny start i do 
samej mety utrzymywał swoją wy-
soką pozycję. W efekcie zawodnik 
KM „Cisy” Nowogard uzyskał po 9 
okrążeniach czas 22:03.347, który 
uplasował go na jego rekordowym 
jak dotąd 7. miejscu. Podsumowu-
jąc, Tomasz Litwin w pierwszym 
wyścigu wywalczył 29, a w drugim 
34 punkty, co dało sumę 63 punk-
tów. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów dorobek ten uplasował 
reprezentanta Nowogardu na wy-
sokim 9. miejscu. Warto dodać, że 

to pierwsze zawody Tomasza Li-
twina, w których sklasyfikowany 
został w pierwszej dziesiątce. Je-
śli chodzi o klasyfikację generalną, 
to Tomasz Litwin startował jedy-
nie w 3 z 6 do tej pory rozgrywa-
nych rundach (Oborniki, Głogów, 
Wschowa). Zawodnik KM „Cisy” 
uzbierał w sumie 170 punktów i 
zajmuje w „generalce” 22. miej-
sce, pośród 65 sklasyfikowanych 
zawodników. Dodajmy jeszcze, że 
Klub Motorowy „Cisy” Nowogard 

z liczbą 755 punktów sklasyfiko-
wany jest na 16. pozycji pośród ze-
stawienia drużynowego. Gratulu-
jemy Tomaszowi Litwinowi uzy-
skania najwyższej pozycji w swo-
ich dotychczasowych startach i ży-
czymy mu kolejnych „życiówek” 
w obecnym sezonie. Kto wie, być 
może zawodnik KM „Cisy” popra-
wi swoje rekordy podczas zawo-
dów na nowogardzkim torze mo-
tocrossowym. 

KR

Tomasz Litwin osiągnął swój najlepszy wynik w dotychczasowych startach

Zawodnik KM Cisy Nowogard podczas pierwszego wyścigu borykał się z problema-
mi technicznymi
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
OPIEKUN/KA SENIORÓW w NIEMCZECH. 

GWARANTOWANY BONUS 
100 Euro za każde 31 dni pracy. Duża baza ofert, szybkie wyjazdy

Szczecin - 666 096 774

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OgłO sze nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzo-
ny w pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g 
Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Wynajmę lokal w centrum 
Nowogardu 46m2. Tel. 605 
548 164 

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników z 
Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
ładnie położony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na działalność gospodarczą 
100 m2, w Nowogardzie, tel. 
696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 
9a/2. Mieszkanie ma 5 po-
koi, dwie łazienki, łączna po-
wierzchnia 200m2. Ogród i 
garaż. Cena do uzgodnienia. 
605 168 830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną 1202m2 w Kościuszkach. 
Cena 47 900 zł. 534 028 453 

•	 Sprzedam działkę 1320 m2 
na ul. Wiejskiej w Nowogar-
dzie. 697 346 173 

•	 Karsk działki budowlane 14 
arowe sprzedam. 666 730 305

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha 
działka nr 183 GRABIN. 731 
026 406 

•	 Sprzedam garaż na ul. Ponia-
towskiego. 605 856 538 

•	 Do wynajęcia lokale 75m2 i 
20m2 przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 514 982 793 

•	 Nowogard ul. Asnyka dział-
ki pod zabudowę ok.1000m2 
w atrakcyjnej cenie sprze-
dam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi 
atrakcyjna działka 8400m2 
pod zabudowę za 29500zł 
sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 
7ha ze stawami przy lesie na 
uboczu wsi 5km od Nowo-
gardu .502 103 432

•	 Sprzedam 13 arową działkę 
budowlaną przy ul. Asnyka. 
884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
697 980 702

•	 Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność o pow. 100m2 w No-
wogardzie. 605 336 228  
Do wynajęcia garaż Zamko-
wa. 606 692 888 

•	 Szukam kawalerki lub poko-
ju. 722 154 477 

•	 Kupię 3-4 pokojowe mieszka-
nie. Tel. 731 483 697 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. Tel. 512 878 
729 

•	 Sprzedam mieszkanie cztery 
pokoje, IV piętro, Nowogard. 
Tel. 724 171 708 

•	 Sprzedam okazyjnie dział-
kę pod zabudowę mieszkal-
ną, 700 m2, przy ulicy Gen. 
Bema. Tel. 604 422 221

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Każdego mercedesa, każdą 
toyotę kupię zdecydowanie. 
736 777 245

•	 Sprzedam na części Passat 
Volkswagen B4, 1.9 Td, silnik 
uszkodzony. 605 576 908 

ROLNICTWO
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 95
•	 Sprzedam 70 balotów siana. 

696 741 163
•	 Orkę, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 013 995 
•	 Sprzedam zboże pszenice, 

jęczmień. 91 39 18 307 
•	 Sprzedam kury, kaczki i gęsi. 

782 429 405 
•	 Sprzedam kombajn Forshnit 

514  Tel. 603 467  609 
•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 

853 573 
•	 Łąka Trzechel użyczę. 502 853 

573 
•	 Sprzedam przyczepę sztyw-

ną 3,5 t. po remoncie 2900zł 
, wagę suwaną 250 zł. 696 807 
922 

•	 PROPOLIS LECZNICZY, mio-
dy leśne. Tel.503-58-2222

•	 Sprzedam prosiaki 40 sztuk. 
Tel. 725 806 787 

 USŁUGI
•	 PR A N I E - M AG I E L , PR A-

NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TA-
PICERKI SAMOCHODO-
WEJ, SPRZĄTANIE RÓW-
NIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 
i doświadczenie tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, gla-
zura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 
268

•	 TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE. 
600 182 682 

•	 ELEKTRYK, montaż i napra-
wa instalacji domy, mieszka-
nia, protokoły odbioru, po-
miary. 660 171 386 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki 
Seniorów Niemcy. Premie 
wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego w Nowogardzie. 
601 897 368 

•	 Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę 
oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWA-
DRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA 
STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM, 
JAKO KIEROWCA/MA-
GAZYNIER. WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT.B. CV 
WRAZ ZE ZDJĘCIEM PRO-
SZE SKŁADAC  W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWADRAT-
MEBLE UL. ARMII KRAJO-
WEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni 
przedstawicieli handlowych. 
Tel. 533 402 266, d.pawlow-
ski@vectra.pl

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 
032 234 

•	 Hotel Restauracja Przystań 
zatrudni kucharza – pomoc 
kuchenną, pełen etat, dobre 
warunki finansowe . 91 39 20 
221

•	  Zatrudnię kierowcę C+E w 
systemie 2/1 DE-SE-NL. Tel. 
502 509 384 

•	 Restauracja Przystań zatrud-
ni kierowcę do rozwożenia 
posiłków. Tel 91 39 20 221 

•	 Fryzjerkę przyjmę, super wa-
runki finansowe, pełne ubez-
pieczenie, płatny urlop. Tel. 
607 687 676

•	 Zatrudnię stolarza. Tel. 503 
084 687 

•	 Firma transportowa z No-
wogardu zatrudni pracowni-
ka, wymagane wykształcenie 
kierunek transport-logistyka 
tel: 607 585 561, biuro@arto-
-plus.pl

•	 Przyjmę do pracy w ubezpie-
czeniach, pół etatu. 660 543 
782 

•	 Zatrudnię kierowcę (emeryt, 
rencista dorywczo) kat. C+E. 
783 678 674 

•	 Farma drobiu zatrudni ope-
rator maszyn-mechanika. 
502 562 378 

•	 Goleniów,kierowca/ magazy-
nier, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor między-
narodowy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/
magazynier,kigar@kigar.
com

•	 Zatrudnię pomocników na 
dach. 504 595 424 

•	 Zatrudnię murarza lub po-
mocnika ze znajomością nie-
mieckiego. 504 595 424

•	 Do prac wykończeniowych. 
Tel. 513 100 901 

•	 Pomocnika na budowę. 513 
100 901 

•	 Firma LEMARK – lider na 
runku tachografów, ogrze-
wan postojowych i klimaty-
zacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze zna-
jomością podstaw elektry-
ki. Oferujemy szkoleenia i 
pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą 
na terenie Nowogardu. 667 
255 915 

•	 Przyjmę do pracy w Lewia-
tanie u. 5 marca 13. 667 974 
022 

•	 Poszukuje kobiety do pracy 
biurowej, Wymagania: wy-
kształcenie min. średnie, 
komunikatywność, obsługa 
komputera. Oferujemy umo-
wę o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie. 510 100 263 

•	 Szukam opertora koparki. 
660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika do Za-
kładu Optycznego. Tel. 91 39 
27 272

•	 Zatrudnię pracownika – 
usługi remontowo wykończe-
niowe. 697 329 453 

•	 Zatrudnię operatora-mecha-
nika na fermę drobiu (gm. 
Osina). Tel 502 562 378 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominko-
we olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe. 
880 201 888 

•	 Sprzedam kosiarkę traktork 
ogrodowy. 507 045 404 

•	  Stanowisko dla manicurzyst-
ki i pedicurzystki w salonie 
fryzjerskim. Tel. 91 39 23 540 

•	 Sprzedam fotel do masaży 
kręgosłupa. 603 598 551 

•	 Sprzedam tanio nową sofę 
rozkładaną led, nowocze-
sna, kolor jasno siwy boki 
i spód czarne z boków wy-
suwane dwie pufy do sie-
dzenia. Oprcie dodatkowe 
3 poduszki. Podświetlna w 
różnych kolorach. Tel 507 
198 447 
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REKLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

nowogardzki klub pozyskał nowego bramkarza

Dawid Kaczor w Pomorzaninie
W przerwie pomiędzy rozgrywkami nowogardzki klub na dobre wziął się za poszerzenie 
kadry meczowej. Po kilku transferach, o których już informowaliśmy, niedawno prezes 
Marcin Skórniewski poinformował o tym, że do zespołu dołączy nowy bramkarz.  

Trener Zbigniew Gumien-
ny ma powody do zadowole-
nia, wygląda na to, że w nad-
chodzącym sezonie nie będzie 
już problemów ze skompleto-
waniem meczowej jedenast-
ki. Prezes Marcin Skórniewski 
poinformował naszą redak-
cję, że Pomorzanin wzmocnił 

także pozycję w bramce. No-
wym piłkarzem nowogardz-
kiego klubu został Dawid Ka-
czor. Bramkarz urodził się 1 
czerwca 1995 roku i ostatnio 
bronił barw Vielgovii Szcze-
cin. Dzięki temu, Kornel Pę-
kala będzie miał konkuren-
ta, którego obecność wymu-

si jeszcze cięższą pracę wy-
chowanka nowogardzkiego 
klubu. Trzeba przyznać, że 
w obecnej przerwie pomię-
dzy rozgrywkami Pomorza-
nin nie próżnuje. Dawid Ka-
czor to kolejne wzmocnienie. 
Przypomnijmy, że wcześniej 
do Pomorzanina dołączył Da-
mian Kosior, który będzie 
również trenerem dziecię-
cej drużyny, Michał Komen-
da z Pioniera Żarnowo, Ma-
riusz Dryjer z Komerexa Ko-
marowo, a także Piotr Podgór-
ski. W zespole Zbigniewa Gu-
miennego trenuje również Pa-
weł Komenda – brat Micha-
ła, który również może zasi-
lić nowogardzki klub. Wierzy-
my, że będą to wzmocnienia z 
prawdziwego zdarzenia, mia-
nowicie chodzi o to, że wy-
mienieni piłkarze będą obec-
ni podczas ligowych spotkań. 
Patrząc na ostatnie sezony, to 
już naprawdę dużo...

KR

Bramkarz Dawid Kaczor został piłkarzem Pomorzanina



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

W jeziorze kąpią się i opalają na plaży •  Podpisujmy się pod protestem
O tym jak obeszli obchody... bokiem

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

PRZEJAZDY ZAGRANICZNE
SPRZEDAŻ BILETÓW

Nowogard,  ul. 15 Lutego 15/38
          Tel. 91 392 15 38  od 9 do 17
          Tel. kom. 605 856 538

Piątek 
4 sierpnia 2017 r. 
Nr 59 (2588)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

s. 3

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Czego tam nie znaleziono…

Pileckiego  
już nie zaleje?

Człowiek  
z pasją

Nowogardzki 
"Układ 
Zamknięty"

Droga  
bez 
pobocza

s. 9

s. 5s. 4
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Na widocznym na zdjęciu placu budowy S 6, k. Olchowa, z konieczności pojawiła się ciekawa ekipa

W skrócie

We wtorek nie było internetu

Przerwali światłowód  
W miniony wtorek mieszkań-

cy Nowogardu korzystający z łą-
czy stałych, przez kilka godzin 
byli pozbawieni dostępu do in-
ternetu. Przyczyną tej niedogod-
ności było uszkodzenie główne-
go światłowodu w okolicach Ol-
chowa. Uszkodzenie nastąpiło w 
trakcie prowadzonych w obrę-

bie tej miejscowości prac na tra-
sie S-6. Jak wiadomo, na około 
100 kilometrowym odcinku tra-
sy S-6 pomiędzy Goleniowem a 
Koszalinem, trwa od kilku mie-
sięcy budowa dwupasmowej 
drogi ekspresowej. Mimo wcze-
śniejszych deklaracji, w tym ty-
godniu okazało się, że odcinek 

S-6 od granic naszego woje-
wództwa do Gdańska, nie zna-
lazł się na liście finansowanej z 
aktualnej tzw. perspektywy fi-
nansowej UE, czyli obejmującej 
lata 2015-2023. W zamian za to 
będzie realizowane dokończe-
nie, na odcinku do Świnoujścia, 
budowy trasy S-3. sm

Oszuści „CBŚ”

Policja ostrzega!
Goleniowscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą  „na funkcjona-
riuszy Centralnego Biura Śledczego Policji”. W ostatnim  czasie na terenie powiatu gole-
niowskiego odnotowano pięć takich przypadków. Niestety w jednym, pokrzywdzona zaufa-
ła oszustom i straciła  dużą sumą pieniędzy. Apelujemy o ostrożność!  

W ostatnim czasie na terenie 
powiatu goleniowskiego odno-
towano pięć  prób oszustw „na 
policjanta CBŚP”, z których czte-
ry, dzięki czujności i zachowa-
niu zdrowego rozsądku przez 
potencjalne ofiary, zakończyły 
się  niepowodzeniem dla spraw-
ców. Niestety jedna osoba dała 
się oszukać. 69-letnia mieszkan-
ka Nowogardu, zaufała oszu-
stom i straciła niemal 20  tys. 
zł. Schemat działania sprawców 
był podobny: przestępca w roz-
mowie telefonicznej podawał się 
za policjanta CBŚP o nazwisku 
Lipski lub Stępień. Pod pozorem 
prowadzenia tajnej akcji prze-
ciwko oszustowi, prosił o przela-
nie pieniędzy na wskazane kon-
to. Pomimo ostrzeżenia przez  
pracownika banku, mieszkan-
ka Nowogardu zaufała swojemu 

rozmówcy i  przelała oszczęd-
ności na jego konto. Po wpła-
ceniu pieniędzy, wszelki kon-
takt z „funkcjonariuszem CBŚP” 
się urwał. To właśnie wtedy po-
krzywdzona zorientowała się, że 
padła ofiarą oszusta.  Przypomi-
namy, że funkcjonariusze Poli-
cji nigdy nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach 

telefonicznie, nigdy nie odbie-
rają  pieniędzy, nie proszą o ich 
przekazanie obcym osobom, ani 
o wykonanie przelewu na kon-
to. We wszystkich podejrzanych 
czy wątpliwych sytuacjach, nale-
ży  niezwłocznie skontaktować 
się z Policją, dzwoniąc po numer 
alarmowy 997 lub 112.

st. asp. Julita Filipczuk

Chodnik na ulicy Żeromskiego wymaga remontu, podobnie jak sama 
ulica. Zamiast korzystać z wakacji, kiedy to uczniów nie ma w szkole, 
czeka się na „właściwego” wykonawcę. A z każdym dniem sytuacja się 
pogarsza. Chodnik, po którym nie tylko uczniowie szkoły jak i przed-
szkola się poruszają, ale także i inni mieszkańcy gminy, jest w opłaka-
nym stanie. Na zdjęciu widać, jak płyty chodnikowe wystają i jakie mogą 
stanowić zagrożenie dla przechodniów. DŚ

W środę (2 sierpnia) w Nowogardzie została otworzona nowa lodziar-
nia pod nazwą „Lody Bonano”, na ul. 700 – lecia. W pierwszy dzień, aby 
zachęcić klientów, ekspedienci częstowali przechodniów darmową por-
cją lodów. Chwyt ten miał na celu nie tylko pozyskanie przyszłych kup-
ców, ale także i możliwość poznania smaków lodów. Nowa lodziarnia 
jest już piątą na terenie Nowogardu. Będzie ona czynna od godz. 9:00 
do 21:00. DŚ

Już od jakiegoś czasu można zauważyć zwiększony ruch pociągów na 
nowogardzkim przejeździe kolejowym. Oprócz pociągów pasażerskich, 
jeżdżą także pociągi towarowe. Głównie przez nie przejazd jest częściej 
zamykany.  Mieszkańcy, szczególnie kierowcy, uskarżają się na często za-
mykany przejazd – Nie wiem, co się dzieje – mówi jeden z kierowców – Ro-
zumiem, że przejazd jest zamykany, kiedy jadą pociągi. Jednak ostatnio wi-
dzę bardzo dużo pociągów towarowych, które wyglądają na puste, a przez 
nie ruch jest wstrzymany nawet i przez 20 minut – opowiada mężczyzna. 
Pociąg towarowy podczas jednego wstrzymania ruchu, przejeżdża prze 
przejazd nawet kilka razy. Wszystko to ma związek z budową nowej dro-
gi czyli S6. Nowogard jest jednym z miejsc, gdzie składowane jest kru-
szywo, z którego powstaje droga. Skład materiału znajduje się w miejscu 
byłej przesypowni. DŚ
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

Czego tam nie znaleziono…

Pileckiego już nie zaleje?
Opony, słupki drogowe, worki ze śmieciami i tym podobne „gadżety” znaleziono w stu-
dzienkach, które stanowią element kanalizacji deszczowej mającej odprowadzać wody opa-
dowe z ulicy Pileckiego. 

W trakcie wyjątkowo obfi-
tych opadów, jakie miały miej-
sce w ostatnich tygodniach, do-
szło do kilkukrotnego zalania 
jednej z nisko położonych po-
sesji na ulicy Rot. W. Pileckie-
go. Takie katastrofalne sytuacje 
wcześniej nie miały tam miej-
sca, mimo że obfite opady zda-
rzały się także w poprzednich la-
tach. Mówili o tym mieszkańcy 
zalewanej posesji w trakcie wy-
wiadów, jakie udzielali mediom 
również krajowym, które zjeż-
dżały do Nowogardu z powo-
du tych wydarzeń, ponoszących 
zresztą duże straty materialne i 
groźne dla ich wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego. Speku-
lowano też na temat przyczyn, 
jak wspomniano wcześniej nie 
występującego zjawiska. Jedną 
z hipotez był wpływ na tempo 

odbioru przez kanalizację no-
wego, dużego budynku odda-
nego wiosną do użytku, a znaj-
dującego się wyżej prawie vis a 

vis Netto. Były też inne hipotezy 
związane ze zmianą nazwy uli-
cy z Dąbrowszczaków na Pilec-
kiego, ale miały one oczywiście 
charakter żartobliwy. W trakcie 
zalań podejmowano tylko do-
raźne środki zaradcze, głównie 
polegające na wypompowywa-
niu wody z piwnic i z obejścia 
budynku. Jednak gdy zalania się 
powtarzały, zarządca tej gmin-
nej nieruchomości oraz admini-
strator wspólnoty, dokonali ana-
lizy sytuacji w kierunku określe-
nia przyczyn występowania za-
lań. Po ostatniej fali podtopień 
wdrożono też wreszcie praktycz-
ne działania. 

Opony, słupki drogowe, 
śmieci…

Tym podstawowym działa-
niem praktycznym, było spraw-
dzenie stanu odcinka kanaliza-

cji deszczowej, przecinającego 
ulicę Pileckiego. Jak się okazało, 
istnieje tu bowiem jeden z nie-
licznych w mieście fragmentów 
kanalizacji typowo deszczowej, 
czyli takiej nie połączonej z sani-
tarną. Biegnie on od nasypu ko-
lejowego, przez podwórko zale-
wanej posesji, dalej przecina uli-
cę Pileckiego w najniższym jej 
fragmencie i kieruje się w stro-
nę pobliskich szuwar (jezioro 

przywięzienne). Okazało się, że 
nie tylko kanalizacja ta nie jest 
drożna, ale są jeszcze problemy 
z jej zlokalizowaniem. Nawet tak 
zewnętrzne elementy takiej sie-
ci, jak pokrywy studzienek zo-
stały w poprzednich latach zu-
pełnie zasypane. - Trzy studzien-
ki znajdujące się po przeciwległej 
od zalewanej posesji stronie uli-
cy, musieliśmy dopiero odkryć - 
mówi nam koordynator prac ze 
strony Gminy p. Stanisław Pie-
trzycki - ponieważ w trakcie ja-
kiś wcześniejszych robót tutaj 
przeprowadzanych zostały przy-
kryte ziemią (robiono np. dro-
gę - dop. red). Po odkryciu tych 
studzienek i zdjęciu ich wiek 
okazało się, że są one całkowi-
cie zasypane. Ekipy oczyszcza-
jące znalazły tam między inny-
mi takie „cuda”, jak opony, słup-

ki drogowe, czy worki ze śmie-
ciami. Świadczy to o tym, że ktoś 
tę zawartość do tych studzienek 
wrzucił. Nie trzeba dodawać, że 
taka zawartość studzienek spo-
wodowała utratę drożności ca-
łej sieci, która zresztą składa się  
pomiędzy studzienkami z rur o 
wystarczająco dużym przekroju 
(600 mm). Po oczyszczeniu stu-
dzienek, wymianie dekli je za-
mykających oraz przepłukaniu 

Mapa przebiegu kanalizacji deszczowej od torów, przez Pileckiego do szuwar

Zabezpieczenie przepustu rowu zdjęcie podczas wykonywania prac

Studzienki po wykonaniu prac przez PUWiS

Zabezpieczenie przepustu rowu - zdjęcie podczas wykonywa-
nia prac

To i nie tylko to było w studzienkach

rur, omawiany odcinek sieci ka-
nalizacji deszczowej odzyskał 
drożność. 

Podsumowanie 
Pozostaje czekać do najbliż-

szych opadów, aby się przekonać 
czy to rzeczywiście „wszystko w 
temacie”. To znaczy, czy wyko-
nane pracę usunęły ostatecznie 
przyczynę zalań i czy była to je-
dyna ich przyczyna. Tak czy siak, 
można powiedzieć, że na dzisiaj 
została wykonana dobra robota 
w zakresie reakcji na ujawnione 

przez ulewy zaniedbania i sła-
be punkty systemu odwadnia-
nia miasta. Niewątpliwie głów-
ną zasługę w rzeczowym podej-
ściu do tematu należy przypisać 
działaniu p. Stanisława Pietrzyc-
kiego, odpowiadającego w Gmi-
nie za sprawy bezpieczeństwa 
kryzysowego. Mamy nadzieje, 
że nasza pochwała, na którą w 
pełni zasługuje ten merytorycz-
ny urzędnik, nie będzie ozna-
czała dla niego tego co oznacza 
tzw. pocałunek śmierci.

ms
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"Układ Zamknięty" także u nas, czyli o lokalnej klice  

1. W ostatnią niedzielę telewizja 
wyemitowała  ponownie słyn-
ny film Ryszarda Bugajskie-
go pt. „Układ Zamknięty”. Ten 
wybitny także artystycznie ob-
raz, odsłania  szokujące aspek-
ty funkcjonowania władzy, 
zwłaszcza tzw. trzeciej władzy 
czyli - o absurdzie! -  wymia-
ru sprawiedliwości. I to funk-
cjonowanie tego tworu (jakże 
inaczej go nazwać po obejrze-
niu filmu) w czasach, zaawan-
sowanej już w latach rzekomej 
wolności, współczesnej Polski. 

2. Okazuje się, że ta Polska może 
i jest formalnie i politycznie 
wolna po 89 r., ale ta wolność 
niestety w żaden sposób nie 
przełożyła się na uwolnienie 
narodu od komuszonej pry-
mitywnej mentalności, która 
to jak gangrena infekuje tak-
że i kolejne, (rocznikowo już 
obce PRL-owi) pokolenia lu-
dzi z kręgów władzy i oczy-
wiście ich bezpośredniego ro-
dzinno - towarzyskiego oto-
czenia.

3. W tychże kręgach władzy, ma-
jących z założenia ustrojowe-
go stać na straży sprawiedli-
wości i prawa (co już samo w 
sobie oznaczać musi koniecz-
ność prezentowania wysokie-
go morale), w istocie obser-
wujemy iście mafijne zacho-
wania. Zachowania bynaj-
mniej nie typowe dla mafii 
zachodnio - europejskiej (ta 
mimo wszystko odznacza się 

pewną specyficzną, ale jednak 
kindersztubą), ale typowe dla 
tej  wschodniej mafii - chlają-
cej, zachłannej, pier…ej, sek-
sualnie niewyżytej i bez  jaki-
kolwiek zasad etycznych, zde-
moralizowanej doszczętnie 
esbeckimi i donosicielskimi 
życiorysami swoich ojców za-
łożycieli.

4. Ostre... tak, ale tak właśnie 
opowiada o tym Bugajski, spe-
cjalista w naszym kinie, obok 
Patryka Vegi (choć ten ostat-
ni bardziej koncentruje się na 
tzw. służbach), od demasko-
wania tego, co władza ma za 
uszami i co naprawdę myśli za 
zamkniętymi drzwiami i dla-
czego tak, a nie inaczej postę-
puje, i co załatwia pod stołem, 
jak wykańcza, jak jest bez-
względna dla wszystkich, któ-
rzy w jakikolwiek sposób za-
grażają jej interesowi. Ta ma-
fia, zwana oficjalnie aparatem 
państwowym, prawo respek-
tuje tylko w takim zakresie i w 
taki sposób, jaki służy „spra-
wom mafii” i jaki pozwala jej 
nie wpaść.

5. Pojawia się pytanie – kto więc 
w Polsce stoi na straży pra-
wa, na straży sprawiedliwo-
ści, na straży bezpieczeń-
stwa prawnego obywateli? Kto 
dba o to, aby solidny obywa-
tel mógł się czuć bezpieczny 
w swojej działalności gospo-
darczej,  twórczej, jakiejkol-
wiek zawodowej i społecznej 
aktywności? Odpowiedź, któ-
rą daje film Bugajskiego brzmi 
– Nikt! Przynajmniej nie czy-
ni tego aparat do takiej funk-
cji  powołany i za to opłacany 
z publicznej kasy.

6. Obywatel dla tego apara-
tu to nie jest podmiot, które-
mu aparat ten winny jest służ-
bę. Obywatel to jest natomiast 

potencjalny konkurent w inte-
resach, w znaczeniu w środo-
wisku, we wpływach… Albo 
nawet tylko ktoś zagrażają-
cy trwaniu (chorej społecznie, 
a rozwiniętej ponad wszelką 
miarę w środowisku władzy i 
służb) konieczności   poczucia 
posiadania panowania nad in-
nymi.

7. Bugajski odpowiada też na py-
tanie: czy jest jakaś szansa, że 
demokracja z czasem sama 
uleczy patologie, których rze-
czywiste źródła tkwią w syste-
mie totalitarnym? Odpowie-
dzią są napisy końcowe filmu 
- prokurator Kostrzewa nadal 
funkcjonuje, zaś młody usłuż-
ny prokurator robi wręcz ka-
rierę w tym zawodzie. Docze-
kuje też spokojnie - do cza-
su umorzenia formalnego - 
dochodzenie w sprawie do-
prowadzenia przez obu wy-
mienionych prokuratorów, 
do ruiny obiecującej firmy, a 
zwłaszcza doprowadzenia do 
kompletnej ruiny na zdrowiu 
(nieomal śmierci) jednego z 
twórców  przedsięwzięcia go-
spodarczego. Także wyrzą-
dzenia innych szkód na zdro-
wiu, również szkód material-
nych i moralnych, członkom 
rodzin osób „wziętych na cel” 
przez tę „państwową mafię”. 
Mafia zwana Państwo i jej oj-
cowie chrześni, mają się u nas 
doskonale, w pełni kontrolują 
sytuacje!  - to nadal aktualne 
przesłanie z filmu nakręcone-
go w 2013 roku.

8. Jak działa taki lokalny, tym ra-
zem nowogardzki „Układ Za-
mknięty”, mieliśmy okazję 
przekonać się nawet w tych 
dniach. Jedyna prasa w naszej 
gminie (w rozumieniu cywi-
lizacyjnych standardów pra-
sy, zwłaszcza w aspekcie nie-

zależności od władz i jej kasy) 
czyli DN, podjął niedawno te-
mat pominięcia w upublicz-
nianym przez Policję,  zesta-
wieniu zdarzeń obejmującym 
okres pomiędzy 13 a 17 lipca, 
wypadku drogowego w Słajsi-
nie, który wydarzył się 14 lip-
ca. Pominięcie takie oznacza, 
że nic nie wiadomo publicznie 
o tym zdarzeniu, a więc kto 
go spowodował, w jakim sta-
nie był sprawca, jak i czy zo-
stał ukarany itp. Od świadków 
dowiedzieliśmy się, że wypa-
dek spowodował syn jednego 
z lokalnych prominentów. Za-
daliśmy więc kilka pytań  Po-
licji w tym temacie i opisali-
śmy wszystko w tekście:  Czy-
ja ręka czyją myje? Przy czym 
zarówno w tekście, jak i w to-
warzyszącej wyjaśnianiu spra-
wy korespondencji z Policją, 
pojawiła się z powodu pomył-
ki błędna data zdarzenia, czyli 
16 lipca zamiast 14 lipca. Błąd 
ten nie miał żadnego znacze-
nia dla istoty dociekań DN w 
tejże sprawie, ponieważ cho-
dziło o odpowiedź na pytanie: 
dlaczego wypadku nie ujęto w 
oficjalnym zestawieniu, któ-
re przypomnijmy, dotyczy-
ło okresu od 13 do 17 lipca, a 
więc zawierającemu w sobie 
obie daty i prawidłową 14 lip-
ca, i błędną 16 lipca. 

9. Ale Policja zamiast wyjaśnić 
wszystkie aspekty zdarzenia, 
wytoczyła przeciwko DN la-
winę oskarżeń. Dla osiągnię-
cia efektu znanego z powie-
dzenia „krzyczy złodziej ła-
paj złodzieja”, czyli dla odwró-
cenia uwagi od istoty rzeczy, 
oskarżono nas także o rzeko-
mą manipulacje datami 14 i 
16 lipca. Oskarżenia te zupeł-
nie przypominają, co do ich 
zgodności z obiektywną rze-

czywistością, te sformułowa-
ne przez „układ” w filmie Bu-
gajskiego. Wyrażono na doda-
tek je w formie przypominają-
cej groźby. W ramach zaanga-
żowania całego aparatu rozpę-
tano wobec DN w całym wo-
jewódzkim policyjnym świad-
ku, prawdziwą nagonkę, o 
czym nam szybko doniesio-
no. Oczywiście jest to nagon-
ka „prywatna” z użyciem pu-
blicznych narzędzi i środ-
ków, nie mająca nic wspólne-
go z zadaniami ustrojowymi 
Policji zobowiązanej do dba-
nia o bezpieczeństwo obywa-
teli, a nie zastraszania tych-
że. A wszystko dlatego, że ru-
szyliśmy kogoś z „układu za-
mkniętego”. Okazuje się tutaj 
także jak na dłoni, czym dla 
tego układu jest prawo, pra-
wo któremu aparat państwo-
wy winien służyć z rzetelno-
ścią „żony Cezara”. Otóż na-
prawdę chodzi o to, że to pra-
wo ma służyć układowi i po to 
jest potrzebna mafii państwo-
wej pełna kontrola nad miej-
scami, gdzie ustawowo się to 
prawo wymierza, egzekwuje i 
interpretuje. Na dodatek taka 
kontrola „nad prawem”, to do-
skonały sposób na sprawowa-
nie kontroli nad obywatelami, 
którzy mogliby mafii zagrozić. 
I obywatele na ogół wolą ob-
chodzić z daleka tego „lwa”, ja-
kim jest układ zamknięty. Ale 
DN - szanowny „zamknięty 
układziku” nowogardzki - to 
nie pojedynczy obywatel… to 
jest niezależna prasa i bać się 
Was nie będzie.  Twórcy tak 
mają… jak nie wierzycie, to 
sobie pooglądajcie Bugajskie-
go, on też ma Wasze groźby w 
d…e.

Marek Słomski

Nasz felieton

Uwaga beneficjenci 500+
Informacja dotycząca konieczności składania wniosków 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Istnieje konieczność ponow-
nego złożenia wniosków na 
świadczenie wychowawcze tj. 
500 + na nowy okres świadcze-
niowy 2017/2018, Wnioski wy-
dawane będą od dnia 1 sierpnia 
2017 r.

Wnioski można pobierać w:
- siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowogardzie ul. 3 
Maja 6, pok. Nr 8, 9 i 12 codzien-

nie od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy Ośrodka;

- Urzędzie Miejskim, w biurze 
obsługi interesanta w godzinach 
pracy Urzędu;

- Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Nowogardzie;

- można je też pobrać ze stro-
ny Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

Osoby, które złożą wnioski 
do końca sierpnia, nowe świad-
czenia otrzymają w październi-
ku. Ci, którzy nie zdążą ze zło-
żeniem wniosków w sierpniu i 
uczynią to we  wrześniu, otrzy-
mają pieniądze w listopadzie, 
ale z wyrównaniem za paździer-
nik. W tym roku zmieniają się 
dwie rzeczy, przy przyznawa-
niu świadczenia wychowawcze-

go z programu „Rodzina 500+”. 
Pierwsza z nich dotyczy samot-
nych matek. Aby otrzymać wy-
płatę pieniędzy z programu, 
muszą przedłożyć zaświadcze-
nie o sądowym przyznaniu ali-
mentów. Druga zmiana dotyczy 
otrzymywanego dochodu. Jeże-
li osoba ubiegająca się o świad-
czenie zwolni się z pracy, a póź-
niej w ciągu trzech miesięcy za-

trudni się u tego samego praco-
dawcy, jednak już z mniejszym 
dochodem, to pod uwagę będą 
brane dochody sprzed zwolnie-
nia. 

Wnioski należy ostatecz-
nie złożyć  (można składać tak-
że drogą elektroniczną)  do 30 
września 2018 r.

Opr.Red.
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Ludzi nie brakuje

Sezon plażowy w pełni
We wtorek (01.08) odwiedziliśmy plażę nad jeziorem w Nowogardzie. Jak się okazuje, mi-
łośników pływania i opalania nie brakuje. Użytkownicy plaży korzystają z pogody i najczę-
ściej z rodzinami odwiedzają miejskie kąpielisko.

Kiedy tylko pogoda dopisuje, 
na plaży możemy spotkać dość 
sporą liczbę osób. Zdecydowa-
nie przeważają rodziny z dzieć-
mi, które mają wakacje i spędza-
ją je w mieście. Oprócz pływa-
nia w jeziorze, można skorzy-
stać ze zjeżdżalni. Wszystko to 
odbywa się pod okiem ratowni-
ków, którzy czuwają nad bezpie-
czeństwem plażowiczów. -  Kie-
dy jest ciepło, na plażę przycho-
dzi dość dużo osób – mówi p. Da-
niel, jeden z ratowników – Sta-
le obserwujemy ich zachowania. 
Pracujemy codziennie od godzi-
ny 10:00 do 18:00 – dodaje. Jak 
opowiada ratownik, do tej pory 
nie było poważnych wypadków 
– Mieliśmy jedno wypłynięcie 
za czerwoną boję. Pan nie chciał 
wrócić na teren przeznaczony do 
kąpania – opowiada mężczyzna 
– I raz dziewczynka, zjeżdżając, 
nie wypłynęła spod powierzch-
ni wody. Dzięki szybkiej i od-
powiedniej reakcji ratownika, 

dziewczynka została wyciągnię-
ta na brzeg, a jej samej nic po-
ważnego się nie stało. 

Ratownikom pomagają tak-
że inne osoby, które z jeziorem 
nowogardzkim są związane od 
lat. Dzięki temu bezpieczeństwo 
jest większe, a ryzyko utonięcia 

mniejsze. I chociaż taka jest pra-
ca ratowników, uczulamy, aby 
mimo wszystko nad wodą zacho-
wać zdrowy rozsądek. - Przede 
wszystkim pamiętajmy: nie wcho-
dzimy do wody pod wpływem al-
koholu – apeluje p. Daniel. 

DŚ

Pan Daniel - ratownik, obserwujący zachowania użytkowników kąpieliska

Rodziny z dziećmi, korzystające z plaży miejskiej

Gmina Osina

Droga bez pobocza
Do redakcji DN zgłosił się mieszkaniec gminy Osina, który 
opowiedział nam o problemie z brakiem pobocza na drodze 
z Osiny do Węgorzyc. Jak twierdzi, poruszanie się tą dro-
gą jest utrudnione ze względu na rosnące przy jej krawędzi 
krzewy.

Droga wiodąca do Węgorzyc 
z Osiny ma długość około 3 km. 
Na prawie całej jej długości nie 
ma odpowiedniego pobocza. 
Krzewy rosną przy samej krawę-
dzi jezdni – mówi mężczyzna – 
Dodatkowo, kiedy pada deszcz, 
gałęzie ciężkie od wody kładą się 
na drogę. Kiedy jadą auta, ro-
werzysta lub pieszy nie ma gdzie 
zejść. Najgorzej jest, kiedy jadą 
TIR-y – dodaje. Wówczas, jak 
mówi, rowerzysta czy pieszy 
musi wejść w krzewy, aby nie 
zostać potrąconym i ułatwić wy-
mijanie się ciężkich pojazdów - 
Uważam, że przecież nie ma nic 
trudnego w wykoszeniu pobocza. 
W tym momencie rowerzyści są 
narażeni na niebezpieczeństwo. 
Nawet kierowcy nie mieliby gdzie 
uciekać, gdyby na nieszczęście coś 
im się przydarzyło – komentuje 
mężczyzna. Twierdzi też, że wy-

cięcie części roślin w zupełności 
by wystarczyło.

Prawidłowo wykonane i utrzy-
mane pobocze, pozwala zapew-
nić wysoki poziom bezpieczeń-
stwa ruchu na drodze. W przy-
padku drogi z Węgorzyc do Osi-
ny, krzewy rosnące przy jezdni 
stwarzają zagrożenie nie tylko dla 
kierowców, dla których widocz-
ność jest ograniczona, ale tak-
że dla innych uczestników dro-
gi - Mam nadzieję, że odpowied-
nie służby zajmą się tą sprawą – 
mówi mieszkaniec gminy Osina 
– Pracy nie jest dużo, ale jej efekt 
będzie służył bezpieczeństwu.

My również wyrażamy na-
dzieję, że w niedługim czasie 
pobocze przy tej jezdni zostanie 
odpowiednio zrobione. Dzięki 
temu zmaleje ryzyko potrącenia 
bądź wypadku.

DŚ

Jedyna szansa na uratowanie drzew

Podpisujmy się pod 
protestem

Przypomnijmy:  Zachodnio-
pomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich  oskarżany że 
jest autorem pomysłu wycinki 
drzew rosnących na terenie na-
szego miasta  przy drodze kra-
jowej nr 106 przesłał swoje sta-
nowisko z którego wynika że au-
torem tego żałosnego projek-
tu nie jest ZZDW ale burmistrz 
Nowogardu Stanowisko to pu-
blikowaliśmy w DN we wtorek. 
Te ujawnione przez ZZDW  fak-
ty świadczą o tym, że akcja pro-

testacyjna stanowi dzisiaj jedyną 
szansę uratowania drzewostanu 
w postaci ponad kilkuset drzew 
oznaczonych już do wycinki.  
Dlatego przyłączamy się do ape-
lu organizatorów akcji czyli Sto-
warzyszenie Partnerstwo i Roz-
wój  i prosimy o składanie pod-
pisów pod protestem oraz  przy-
noszenie list do redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego. „Czyste”  
listy można też pobrać  w  naszej 
redakcji. 

 red.

Tak wygląda droga z Osiny do Węgorzyc. Krzewy zarastają pobocze

Jak jeszcze nie urosły drzewa tak było na ulicy 700-lecia.  Zdjęcie z lat 70-tych 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zdzisław Laskowski: lat 77, zmarł 31.07.2017 r., pogrzeb odbył 

się 03.08.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Dimitry Podkowycz: lat 67, zmarł 01.08.2017 r., msza święta 

odbędzie się 04.08.2017r., o godz. 13:00 w Łosośnicy, a pochówek 
odbędzie się w Żabowie.

Wiesław Kloc: lat 60, zmarł 01.08.2017 r., pogrzeb odbył się 
03.08.2017r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zaprowa-
dził ich na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słoń-
ce, odzienie zaś stało się białe jak 
światło. A oto im się ukazali Moj-
żesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
Panie, dobrze, że tu jesteśmy; je-
śli chcesz, postawię tu trzy namio-
ty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetla-
ny osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: To jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc 
to, upadli na twarz i bardzo się zlę-
kli. A Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lę-
kajcie się! Gdy podnieśli oczy, ni-
kogo nie widzieli, tylko samego Je-
zusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im mówiąc: Nie opowia-
dajcie nikomu o tym widzeniu, aż 
Syn Człowieczy zmartwychwsta-
nie. (Mt 17,1-9)

„Panie, dobrze że tu jesteśmy”
Widzimy dzisiaj chwałę umiło-

wanego Syna Bożego. Jezus prze-
mienił się na oczach Apostołów. 
Jezus jest Synem Bożym, więc 
ma taką samą naturę jak Bóg. Jest 
stwórcą jak wyznajemy w Credo: 
„rzeczy widzialnych i niewidzial-
nych”. Pan Nasz Jezus Chrystus,  
jest źródłem wszelkiego dobra i 
piękna. Dlatego Jezus nie lśnił ja-
śniej niż słońce od chwili swego 

poczęcia. Wolał ukryć swą chwa-
łę przed oczyma ludzi, ale dzisiaj 
ujawnia to, co było ukryte przez 
całe Jego życie - daje nam ujrzeć 
przebłysk swojej chwały. 

Intrygujące pytanie - dlaczego 
Jezus ukrywał swą chwałę tak dłu-
go? Wydawałoby się, że aby mieć 
wpływ na sprawy świata, trzeba 
być znanym. Spójrzmy ile pienię-
dzy firmy wydają na reklamę. Wy-
dają miliony dolarów, aby wyro-
bić sobie markę. I po co? Aby nas 
przekonać, że produkt takiej, a in-
nej firmy jest najlepszy na świe-
cie. Wydawałoby się więc, że aby 
zwrócić naszą uwagę, aby przeko-
nać nas, że go potrzebujemy, Jezus 
powinien  ukazywać swą chwałę 
przez cały czas. Ale tego nie uczy-
nił. Dlaczego?

Jezus uniżył się, ponieważ 
chciał, żebyśmy Go poznali i mi-
łowali. Rzeczywiście, gdyby w 
każdej chwili Jezus lśnił jak słoń-
ce, zrobiłby na nas wielkie wra-
żenie. Ale nie znalibyśmy Go. Jak 
święty Piotr, krzyknęlibyśmy w 
ekstazie: „Panie dobrze nam tu 
być.” Nie wiedzielibyśmy jednak 
zbyt wiele o Jezusie. 

Wiemy, że kiedy słońce świeci, 
radujemy się dobrą pogodą, ale 
nie wiemy zbyt wiele o słońcu, po-
nieważ nasze oczy są za słabe żeby 
na nie patrzeć. To samo jest praw-
dą o Bogu. Bóg jest nieskończo-
ny, jest źródłem wszelkiego życia, 
ale nikt nie może ujrzeć Boga twa-
rzą w twarz, i żyć. Nasze oczy są 
za słabe aby ujrzeć Go takim jaki 
jest. Nasze umysły są zbyt ograni-
czone, aby Go zrozumieć. Dlate-
go też niewiele o Nim wiemy. Ale 
Pan Jezus przyszedł i zamieszkał 
wśród nas, abyśmy mogli Go po-
znać, a zwłaszcza Tego, który Go 
posłał, Boga Ojca. Przyszedł nie w 
chwale swej boskości, ale w uni-
żeniu człowieczeństwa. Abyśmy 
mogli Go poznać, nie ujawnia 
swojej wielkości, ale zacieśnia ją 

do ludzkiej kondycji. Wie, że aby 
zdobyć serca ludzi, nie należy szu-
kać dla siebie chwały, ale pokazać 
im jak bardzo się ich kocha. 

Dobrze wiemy z własnego do-
świadczenia, jak trudno jest żyć z 
tymi, którzy są dumni. Ci ludzie 
przez cały czas starają się zdo-
być dla siebie znaczącą pozycję, 
za wszelką cenę chcą zdobyć sza-
cunek, na który nie zasługują. Za-
wsze mówią tylko o sobie, sądząc, 
że w ten sposób staną się znani i 
kochani. Być może przez chwilę 
zrobią na kimś wrażenie, ale bar-
dzo szybko staną się nudni. W 
rzeczywistości nikt nie zna ich, a 
jedynie wizerunek, jaki nieustan-
nie sobie przypisują. Podobnie jak 
nikt nie wierzy, że ta, a ta pasta do 
zębów czy inny medykament jest 
lekarstwem na wszystkie dolegli-
wości. Takie twierdzenie jest po 
prostu puste i pozbawione sensu.

Z drugiej strony ci, którzy za-
wsze szukają sposobności aby po-
móc innym, którzy poświęcają się 
w ciszy i szczerze dla dobra in-
nych, są tymi, którzy nie potrze-
bują wysuwać się naprzód, bo już 
są wyżej od tych, którzy zapo-
mnieli o dobroczynności.

I dlatego Pan Jezus, będąc ską-
panym w chwale, która jest Jego 
z natury, rozmawia z Mojżeszem 
i Eliaszem o śmierci, która ma się 
wkrótce dokonać w Jeruzalem, 
jak mówi nam Ewangelia według 
świętego Łukasza. Jego pragnie-
nie, aby dokonać ofiary z Siebie 
dla nas, jest tak wielkie, że niejako 
nie zwraca on uwagi na należną 
Mu chwałę. Pragnie nie własnej 
chwały, ale raczej chwały Ojca. Co 
więcej, pragnie On, abyśmy i my 
mieli udział w tej chwale, w natu-
rze jaka jest jego udziałem, chwale 
którą nam dał przez ofiarę Krzyża, 
ofiarę Mszy Świętej.

Ta chwała, którą Pan Jezus uka-
zuje nam dzisiaj, jest przeznaczo-
na dla nas. Ten udział w boskości 
jest tym, co nazywamy łaską. Kie-
dy jesteśmy w stanie łaski, posia-
damy samego Boga.

Bóg chce zawrzeć z nami przy-
jaźń. Kiedy jesteśmy w stanie ła-
ski, jesteśmy przyjaciółmi Boga. 
Ale w każdej przyjaźni musi być 
pewien rodzaj równości - musi 
być coś wspólnego. Z własnego 
doświadczenia wiecie, że nie moż-
na zaprzyjaźnić się z kimś, kto jest 

całkowicie różny od nas. Nawet 
pomimo dobrego usposobienia, 
nie możemy szczerze nazwać ko-
goś przyjacielem, jeśli nic nas nie 
łączy. Prawdziwa przyjaźń zakła-
da wspólnotę w dobru i uświado-
mienie sobie miłości; a to znacz-
nie więcej niż dobra wola.

Bóg jest dobrze usposobio-
ny, jeśli tak można powiedzieć, 
do każdego. Ale tylko ci, którzy 
są w stanie łaski, są Jego przyja-
ciółmi. Dlaczego? Ponieważ, jak 
już powiedzieliśmy, przyjaźń wy-
maga czegoś wspólnego. A mię-
dzy nami a Bogiem istnieje nie-
skończona przepaść.  Jednak Bóg 
w swym nieskończonym miło-
sierdziu daje nam coś, co nale-
ży do Niego. Daje nam udział w 
Jego naturze; a ten udział w Bo-
skiej naturze jest tym, co nazywa-
my łaską. Przez łaskę stajemy się 
dziećmi Boga zdolnymi związać 
się z Bogiem więzami prawdziwej 
przyjaźni.

Zatem zobaczmy -  mamy 
udział w tajemnicy Pana Jezusa. 
Przemienienie Pańskie, kiedy wi-
dzimy jego chwałę, chwałę którą 
posiada ze swej natury - jest także 
dla nas. Kiedy jesteśmy w stanie 
łaski, mamy udział w tej chwale, 
która objawi się przede wszystkim 
w dniu, w którym wejdziemy do 

wieczności. Jeśli zachowamy ten 
skarb, który dziś przechowujemy 
w glinianych naczyniach, będzie-
my przemienieni przede wszyst-
kim w radości, której nie będzie 
końca.

Zatem nie dziwmy się, jeśli 
świat jest pełen zawiści. Podob-
nie jak Józef ze Starego Testamen-
tu był znienawidzony, z powodu 
zawiści swoich braci, tak Ci, któ-
rzy nie posiadają tej szaty godo-
wej nie będą zdolni zrozumieć, ja-
kie skarby otrzymaliśmy.

Zatem, bądźmy warci godności, 
jaką otrzymaliśmy. Jesteśmy świą-
tynią Ducha Świętego. Bóg miesz-
ka w nas, aby przekazać nam bo-
gactwo Jego życia. Nie róbmy rze-
czy, które są niegodne nas, i tego 
Gościa, którego mamy wewnątrz 
serc naszych. Nie zmuszajmy Go, 
aby uleciał z naszych dusz, ale ra-
czej zatrzymujmy Go tam, po-
przez akty żalu za winy popełnio-
ne przeciw tak wielkiemu dobro-
czyńcy. Bóg przyszedł do nas, aby 
zawrzeć z nami przyjaźń. Módlmy 
się o łaskę bycia godnymi tej przy-
jaźni, abyśmy mogli poznać i po-
kochać Go, jak On poznał i poko-
chał was na wieki wieków.

Ks. Mateusz Pakuła 
wikariusz parafii konkatedralnej 

pw. Św. Ottona z Bambergu 
w Kamieniu Pomorskim

Jubileusz 25-lecia   
Dziennika Nowogardzkiego  

Płyną życzenia – 
dziękujemy

Z okazji Jubileuszu 25 lat powstania Dziennika Nowogardz-
kiego, jaki aktualnie obchodzimy, wiele osób składa nam w różnej 
formie życzenia. Są także życzenia nadsyłane pisemnie. Wszyst-
kim dziękujemy za dobre słowa. Są takie życzenia, które cieszą 
nas szczególnie. Świadczą bowiem o  tym, że nasi Czytelnicy ro-
zumieją i role i potrzebę niezależnej prasy, czyli misję, której sta-
ramy się być wierni od początku. Oto tylko dwa fragmenty ży-
czeń, które otrzymaliśmy, fragmenty które wskazują też różno-
rodność naszego Czytelniczego gremium.     

1. Wszystkiego najlepszego z okazji Jubileuszu 25 lecia dzienni-
ka Nowogardzkiego. Życzę  wytrwałości na co najmniej 25 kolej-
nych lat w recenzowaniu i zmierzaniu do przebudowy naszej lokal-
nej społeczności.

2. „Kochaj i rób co chcesz”
Z okazji 25 lecia powstania świetnie wydanej gazety lokalnej, 

wydawcy – Markowi Słomskiemu oraz całemu zespołowi, życzę 
szczęścia w jej redagowaniu i wytrwałości (nie bacząc „na pochleb-
stwa komuchów”), tym samym dawać tym Czerwonym zatwar-
działym kopa „z tyłu pleców” i eliminować ich. A tego „rogatego” 
komucha ponoć „przyjaciela gazety o dwóch twarzach”, powrzucać 
w Barszcz Sosnowskiego, aby im rozumy się rozlansowały, takich 
zbytnio nie poparzy, ale i „podrażni” i olśnią się ich niedouczone 
prostackie łby. Tak trzymać!

Jeszcze raz dziękujemy, szczególnie za docenienie naszej bezin-
teresownej walki z lokalną kliką gwałcącą podstawowe zasady de-
mokratycznego państwa.

Marek Słomski
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The Tall Ships Races oraz 
Festiwal Wikingów i Słowian

Imprezy w regionie
Już w najbliższy weekend od-

będą się dwie najbardziej zna-

ne imprezy województwa za-
chodniopomorskiego. 

Największe żaglowce świa-
ta kończące wyścig po Bałtyku 
zawiną do stolicy Pomorza Za-
chodniego, by świętować od 5 
do 8 sierpnia br. wielki finał re-
gat The Tall Ships Races Szcze-
cin 2017. Natomiast w dniach 4 
– 6 sierpnia w Wolinie odbędzie 
się Festiwal Wikingów i Słowian.

Podczas finału The Tall Ships 
Races Szczecin 2017, zaplano-
wane są m.in. liczne koncer-
ty, festiwale oraz pokazy. Poja-
wią się takie gwiazdy jak: Rafał 
Brzozowski, Damian Ukeja, An-
drzej Piaseczny czy Afromen-
tal, a gwiazdą wieczoru będzie 
Andrea Bocelli. Podczas czte-
rech dni, w ramach wydarzenia, 
w domkach tworzących „Aleję 
Zachodniopomorskie Smaki” – 
produkty tradycyjne wojewódz-
twa zachodniopomorskiego za-
prezentują się liczni wytwór-
cy i producenci z naszego re-
gionu. Na zwiedzających czekać 
będą m.in. produkty piekarni-

cze (chleby, rogale, bułki, ciasta, 
pierniki), przetwory ekologicz-

ne warzywno-owocowe (soki, 
owoce, przetwory z róży i pomi-
dorów), piwo niepasteryzowane, 
wędliny produkowane metodą 
tradycyjną według staropolskich 
receptur oraz miody, sery, a tak-
że pasztety.

Dobrą okazją do promocji ta-
kich produktów jest również Fe-
stiwal Słowian i Wikingów w 
Wolinie, który odbędzie się w 
dniach 4-6 sierpnia br. Lokal-
ni wystawcy zaprezentują się w 
5 drewnianych domkach. Pod-
czas imprezy będzie można też 
podziwiać wielkie inscenizacje 
bitew wikingów i Słowian. Na 
wodzie rozegrają się walki replik 
wczesnośredniowiecznych okrę-
tów, wyścigi i turnieje. W trakcie 
trzech dni festiwalu wikingowie, 
Słowianie, Bałtowie, Madzia-
rzy, Rusini oraz wojowie i rze-
mieślnicy rozbiją w Wolinie ko-
pie dawnych namiotów, w któ-
rych toczyć się będzie życie we-
dług kultury i tradycji z okresu 
IX –XI wieku.

DŚ

Jezioro w Olchowie

Zaniedbana plaża
Odwiedzając plażę nad jeziorem w Olchowie, widzimy zniszczenie i zaniedbanie. Trawa nie 
została skoszona, a miejsc do siedzenia brakuje.

Za stan plaży, właściwie brze-
gu jeziora, odpowiada Urząd 

Miejski. W pobliżu parkingu 
stoi duża tablica, na której wy-

punktowane są zachowania i sy-
tuacje, jakie nad kąpieliskiem 
mogą występować i które są za-
kazane. Podpisane przez burmi-
strza. Jednak chyba Urząd Miej-
ski zapomniał, że o to miejsce 
również należy dbać. Wszak nie 
tylko w Nowogardzie mamy je-
zioro. Teren kąpieliska jest za-
rośnięty. Jedynie w miejscach, 
gdzie przebywali plażowicze, 
jest trawa zgnieciona i udepta-
na. Dewastacji uległy także ła-
weczki, które w tym momencie 
już swojej funkcji nie pełnią, po-
nieważ brakuje im siedzisk. Dba 
się natomiast o czystość terenu. 
Wśród trawy nie dostrzegamy 
śmieci, a kosze stoją puste.

Być może czas zając się także 
innymi, wartymi uwagi miejsca-
mi w naszej gminie, nie tylko sa-
mym Nowogardem?

DŚTak wyglądają ławki nad jeziorem w Nowogardzie

30/31.07.1993r.
Okazja czyni złodzieja
Do niedawna struktura sieci 

zbiorników wodnych była po-
dzielona między różne instytu-
cje, zajmujące się odławianiem, 
zagospodarowaniem czy zary-
bianiem jeziora. Obecnie sytu-
acja dla wielu jezior jest tragicz-
na, zbiorniki pozbawione swo-
ich gospodarzy zostają z roku na 
rok coraz bardziej wyeksploato-
wane przez tymczasowych lub 
„dzikich” użytkowników. Szcze-
gólnym zagrożeniem dla wie-
lu wód są kłusownicy. Epizod 
znad jeziora Nowogardno: kłu-
sownicy prawie codziennie (jed-
na grupa) wyciągają z tego jezio-
ra od 10 do 20 kg węgorza… Je-
żeli nie chcesz mieć połamanych 

kości i rozbitej głowy, przechodź 
obok tak, jakby nic się nie dzia-
ło. Aby uzyskać odpowiedź na 
pytanie: dlaczego kłusownic-
two wzrasta, najpierw trzeba za-
dać pytanie: dlaczego dopusz-
cza się do takiej sytuacji? Plaga 
kłusownictwa jest świadectwem 
nieudolności urzędników. Brak 
decyzji oraz niekompetencje są 
bezpośrednią przyczyną bezho-
łowia.

04.08.1993r.
Rozegrano turniej bilardowy
26 i 27 lipca w klubie „Arle-

kin", rozegrano turniej bilardo-
wy, zorganizowany przez właści-
cieli klubu, panów Pawła i Irene-
usza Wymysłowskich. Jako, że 
do turnieju zgłosiło się 13 za-

wodników a zawody były roz-
grywane systemem „każdy z 
każdym”, trzeba było rozegrać 
je w ciągu dwóch dni. Do gry 
mógł przystąpić każdy, kto tyl-
ko potrafił wcelować w bile. Do 
turnieju zgłosili się gracze z Go-
leniowa, Świnoujścia, Nowo-
gardu, a nawet był gość z Berli-
na. Najlepszym okazał się Prze-
mysław Bogacz ze Świnoujścia, 
drugie miejsce zajął Tomek Mie-
lec z Goleniowa i dopiero trze-
cie miejsce zajął „Pikuś” z No-
wogardu. W turnieju starto-
wała głównie młodzież. Pomi-
mo że bilard nie jest grą tanią, 
uczy skupienia, precyzji i dlate-
go warto go popularyzować.

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112 lub 797 050 885
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Obowiązki: 
•   Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem, 
    przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.
•  Prowadzenie akt osobowych. 
•  Sporządzanie raportów i sprawozdań.  
•  Naliczanie wynagrodzeń.
Wymagania:
•   Wykształcenie minimum średnie.
•   Mile widziane doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku. 
•   Znajomość Obsługi komputera (pakiet MS Office).
•   Systematyczność, dokładność, terminowość.
•   Umiejętność analitycznego myślenia. 
Oferujemy:
•   Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
•   Niezbędne narzędzia pracy. 
•  Możliwość rozwoju zawodowego. 
•  Udział w szkoleniach. 

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy 
pracownika na stanowisko:

REFERENT ds. KADR I PŁAC
Miejsce pracy: Osina 

Umowa na zastępstwo

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Kobiet 
        z Problemami Onkologicznymi 

ZAPRASZA PANIE PO PRZEBYTEJ CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Lila-róż” 

  Oferujemy:
- bezpłatną rehabilitację fizyczną (dwa razy w tygodniu)
- możliwość udziału w bezpłatnej terapii psychologicznej (indywidualnej i grupowej)
- spotkania integracyjne
- wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń
- edukację prozdrowotną 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila-róż”
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
Dyżur w każdą środę o godzinie 16:00
Tel. 534 087 335

Jesteś zainteresowana udziałem
w projekcie lub dołączeniem do
Stowarzyszenia?

Więcej informacji oraz zapisy:
p. Maria Górecka
tel. 534 087 335
       533 794 090

Lila Róż Nowogard

Z okazji 25 rocznicy ślubu Państwu 
Sylwii i Andrzejowi Głownia

 moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności 

życzą mama Ewa z Czesiem i Rodziną
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Koszenie rzepaku na polach p. Bartosza

Rolnik też jest przedsiębiorcą

Człowiek z pasją
Już teraz rolnicy liczą straty wywołane prze niesprzyjająca pogodę. I chociaż rolnictwo jest pracą pełną „niespodziewanych”, nie trzeba nikogo przekony-
wać jak ważne zawód wykonują rolnicy.  Rozmawiamy dzisiaj  z Bartoszem Lubczyńskim, młodym rolnikiem z Sąpolnicy, który z pasją opowiada nam o 
swoim zawodzie.

Jest pan młodą osobą. Jak to 
się stało, że został pan rolni-
kiem?

Od dziecka jestem związany z 
ziemią. Zawsze interesowałem się 
tym, co robią rodzice i starałem 
się im pomagać. Już wtedy wie-
działem, że w przyszłości będę 
zajmować się rolnictwem. Tak 
zwanym pełnoprawnym rolni-
kiem zostałem w 2013 roku, kie-
dy ukończyłem Szkołę Rolniczą. 

Czy pan sam prowadzi go-
spodarstwo?

Nie. Prowadzę je wraz z rodzi-
cami, którzy już od 20 lat zajmu-
ją się rolnictwem. Podzieliliśmy 
swoje obowiązki. I tak mama, 

oprócz domu, zajmuję się wszel-
kimi sprawami finansowymi i 
dokumentacją. Tata odpowia-
da za produkcję zwierzęcą, a ja 
za produkcję roślinną. Każdy ma 
swoje zadanie.

Jak duże jest państwa gospo-
darstwo?

Na chwile obecną posiadamy 
ok. 170 ha gruntów rolnych. W 
naszym gospodarstwie uprawia-
my przede wszystkim rzepak, 
pszenicę i pszenżyto. Posiada-
my także około 7 ha łąk. Jednak 
produkcja roślinna przeważa. W 
gospodarstwie hodujemy tak-
że 400 sztuk świń, a około 1200 
sztuk rocznie sprzedajemy. 

Jak wyglądały pana początki 
w pracy na roli?

Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem 
po ukończeniu szkoły, była mo-
dernizacja gospodarstwa. Naj-
pierw został kupiony ciągnik 
rolniczy. W drugim naborze, 
w 2015 roku, na uzupełnienie 
wniosków o dotacje, udało nam 
się zakupić siedem nowych ma-
szyn, między innymi osprzęt do 
ciągnika, kombajn. Można po-
wiedzieć, że w 2015 roku więk-
szość naszego parku maszyno-
wego w gospodarstwie została 
zmodernizowana. Kiedy zmie-
nialiśmy maszyny w naszym go-
spodarstwie, staraliśmy się wy-
brać takie, aby były ekologiczne. 
Mniejsze spalanie, systemy pre-
cyzyjnej regulacji dawki nawo-
zów itp. Rolnictwo jest rozwija-
jącą się gałęzią przemysłu i nale-
ży się dostosowywać do wymo-
gów i standardów.

Rolnictwo to praca prze 
okrągły rok. Czy zgadza się pan 
z tym? 

Oczywiście. Nie ma czegoś ta-
kiego, ze siedzimy i czekamy. 
Zimą szykujemy maszyny, aby 
były gotowe do pracy wiosną. 
Pracujemy przy zwierzętach. 
Wiosna to czas pierwszych prac 
polowych, później lato, najbar-
dziej pracowity okres. Następ-
nie jesień, gdzie należy wszystko 

przyszykować pod kolejny sezon 
i kolejne uprawy. Codzienne do-
glądanie wszystkiego, sprawdza-
nie czy wszystko jest w porząd-
ku, czy nie ma żadnych chorób, 
czy w uprawach nic złego się 
nie dzieje. Wszystko to i tak jest 
wielkim  skrótem  opisu tego, co 
wykonujemy  podczas roku. 

Czy zamierza pan w przy-
szłości zrezygnować z rolnic-
twa?

Nie, od małego chciałem to 
robić i robię. Rolnictwo to cięż-
ka praca, ale daje mi satysfak-
cje. Są oczywiście inne aspekty 
tej pracy, jak zarobki, jednak są 
one tutaj zmienne. W takim „in-
teresie pod chmurką” należy się 
liczyć, że w jednym roku pogo-
da dopisze i plony będą okazałe. 
Ale już w następnym może nie 
być tak dobrze. Jak chociażby 
w tym roku. Ulewy i brak słoń-
ca znacznie wpływają na ilość i 
jakość plonów. Mam jednak za-
miar tak długo być rolnikiem, 
jak będę mógł. Nie ukrywam 
też, że w przyszłości chciałbym 
wszystko przekazać dzieciom, o 
ile one będą chciały. Wówczas 
nasze gospodarstwo będzie trzy-
-pokoleniowe.

Jakie w tym roku, zważając 
na pogodę, będą żniwa?

Niestety, aura jest taka a nie 

inna. Mam nadzieje, jak pewnie 
większość rolników, że w końcu 
będzie świecić słońce i podsuszy 
zboża. Jak na razie robiłem pró-
bę, ale było za mokro. Rzepak 
jest jeszcze za wilgotny, a pszen-
żyto nie dojrzałe. Już w tym mo-
mencie  mogę liczyć się ze stra-
tami. Pozostaje nadzieja, że jed-
nak nie będą one spore. Dodat-
kowo, oprócz deszczów, nasze 
uprawy niszczy zwierzyna leśna, 
a konkretnie dziki. W tym roku 
zboża i rzepak zostały przez nie 
zdewastowane, jestem właśnie 
w trakcie określania dokładnej 
ilości.

Może chciałby Pan coś prze-
kazać młodym osobom, które 
stoją przed wyborem między 
rolnictwem a inną pracą?

Przede wszystkim pracę w rol-
nictwie trzeba lubić. Bez tego nie 
będzie ona nas zadowalać, a bę-
dzie jedynie „przykrym obo-
wiązkiem”. Jeżeli ktoś ma zami-
łowanie, robi to z pasją, to jak 
najbardziej! Rolnik jest zawo-
dem trudnym, ale potrzebnym. 
Gospodarka światowa opiera się 
na hodowli. Czy to trzody, bydła 
czy roślin. Możemy nawet ocze-
kiwać, że uprawy osoby, która do 
swojej pracy podchodzi z zami-
łowaniem, będą zwyczajnie lep-
sze.  

DŚ

Pan Bartosz Lubczyński, młody rolnik z Sąpolnicy
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Szkoły średnie

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
W poprzednim numerze zakończyliśmy prezentację sylwetek najlepszych uczniów ze szkół gimnazjalnych. W tym wydaniu pokażemy najlepszych uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego. W kolejnych numerach zaprezentujemy uczniów pozostałych szkół średnich z Nowogardu.

I Liceum Ogólnokształcące

Przemysław Łuczkowiak
Średnia ocen: 5,44
Wych.: Jolanta Burewicz
udział w XII Olimpiadzie 

Przedsiębiorczości „Warto 
wiedzieć”, udział w konkur-
sie Kangur, udział w konkur-
sie Ogólnopolskim Konkur-
sie Chemicznym „Alchemik”, 
udział w VII Turnieju Histo-
rycznym „Szerokim gestem. 
Zamieszajmy w peerelowskim 
kotle”.

Anita Łuczkowiak
Średnia ocen: 5,4
Wych.: Robert Sadkowski
wyróżnienie za album „Prze-

wodnik przyrodniczy po Polsce”, 
VI miejsce podczas XXI edycji 
Okręgowego Konkursu Polskie-
go Czerwonego Krzyża z Upo-
wszechniania Wiedzy o Między-
narodowym Prawie Humanitar-
nym, organizowanym przez Za-
chodniopomorski Oddział Okrę-
gowy PCK w Szczecinie, dobry 
wynik w konkursie Eko-Planeta, 
wyróżnienie w konkursie „Che-
micznym okiem 2016/2017” or-
ganizowanym przez Polskie To-

warzystwo Chemiczne, udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym „Alchemik”,

Łukasz Wiśniewski
Średnia ocen: 4,63
Wych.: Grzegorz Zając
I miejsce w I Wojewódzkim 

Konkursie Klas Mundurowych 
„Nieletni Paragraf ” organizowa-
nym przez Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Szczecinie, 
XXXVII miejsce (na 270 dru-
żyn) w Ogólnopolskim Turnieju 
Klas Mundurowych. XLV miej-
sce w eliminacjach do Turnie-
ju Klas Policyjnych organizowa-
nych przez Szkołę Policji w Pile

Marcin Ogiewa
Średnia ocen: 4,22
Wych.: Kornelia Sztengiert
Finalista XXV edycji Ogól-

nopolskiej Olimpiady Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia PCK. 
II miejsce podczas XXI edycji 
Okręgowego Konkursu Polskie-
go Czerwonego Krzyża z Upo-
wszechniania Wiedzy o Mię-
dzynarodowym Prawie Hu-
manitarnym, organizowanym 
przez Zachodniopomorski Od-
dział Okręgowy PCK w Szcze-
cinie.

Wiktoria Gruda
Średnia ocen: 4,05
Wych.: Monika Werner – To-

masikiewicz
III miejsce na Mistrzostwach 

Polski Juniorów i Młodzieżowców 
Karate WKF, zdobywając tym sa-
mym w drużynie brązowy medal 
w kategorii U21 kata. III miejsce 
podczas Ogólnopolskich zawodów 
Arawaza Cup w kategorii Kumi-
te ind. Female juniors Open, XLV 
miejsce w eliminacjach do Turnie-
ju Klas Policyjnych organizowa-
nych przez Szkołę Policji w Pile

Wakacje w Zielonym Przedszkolu

Nauka poprzez zabawę
Trwają wakacje i wiele dzieci ma czas wolny. Dotyczy to głównie dzieci szkolnych. Nato-
miast dzieci uczęszczające do przedszkola spędzają ten czas w placówce. Odwiedziliśmy w 
środę (03.08) Zielone Przedszkole, które mimo że jest teraz przedszkolem publicznym, za-
jęcia w nim odbywają się nieprzerwanie przez cały rok.

Dzieci w salach zajęć było dość 
sporo. Niektóre spędzają ten czas 
z rodzicami, a te, których rodzice 
pracują, przychodzą na zajęcia. O 
tym, jak wygląda praca w przed-
szkolu podczas wakacji zapytali-
śmy dyrektora placówki, Jana Ko-
pycińskiego - Dzieci w czasie wa-
kacji maja mniej zajęć dodatko-
wych, czyli nie uczęszczają np.: 
na zajęcia z niemieckiego czy in-
formatyki – opowiada dyrektor – 
Natomiast pozostałe zajęcia są bez 
zmian, a dzieci mają więcej cza-
su na zabawę – kontynuuje. Za-
bawa, w której uczestniczą dzie-
ci ma wiele ważnych funkcji i jest 
zajęciem dydaktycznym. - Przed-
szkolaki poprzez zabawę nabywa-
ją nowe umiejętności. Między in-
nymi uczą się liczyć, doskonalą 
swoje zdolności manualne, uczą 
się komunikacji społecznej. Kie-
dy jest ładna pogoda, maja zaję-
cia na placu zabaw, gdzie są w cią-

głym ruchu i nabywają sprawności 
fizycznej – dodaje J. Kopyciński.

Do Zielonego Przedszko-
la uczęszczają trzy grupy dzieci. 
Pierwszą z nich są te, które przy-
chodzą na zajęcia przez cały rok. 
Druga grupa to dzieci, które są za-
pisane do przedszkola jedynie na 
czas wakacji. Jak informują nas 
pracownicy, w tej grupie znajdują 
się także dzieci różnych narodo-
wości – Do przedszkola przycho-
dzą np. Holendrzy, Belgowie. Kie-
dyś był nawet Australijczyk. Ro-
dzice, którzy mieszkają za grani-
cą przywożą swoje dzieci na czas 
wakacji do Polski, do rodziny, np. 
do babci. A babcie wtedy zapisu-
ją je do naszego przedszkola, gdzie 
te dzieci maja wówczas kontakt z 
polską kulturą i językiem – mówi 
dyrektor przedszkola.

Trzecią grupę stanowią dzie-
ci, które mają specjalne potrzeby 
i nie można im przerwać terapii. 

Wówczas te dzieci podczas waka-
cji mogą przychodzić do przed-
szkola na cały dzień, lub po pro-
stu tylko na czas terapii. W tym 
roku Zielone Przedszkole urucho-
miło terapię taktylną, stymulującą 
zmysł dotyku. Oprócz tego odby-
wają się stałe zajęcia jak m.in. za-
jęcia z SI, masaże, spotkania z lo-
gopedą i zajęcia z sensoplastyki. 

Pracownicy Przedszkola cały 
czas starają się, aby zajęcia dla 
dzieci były barwne i ciekawe. Za-
praszają różnych gości, którzy po-
prze ciekawe zajęcia edukują naj-
młodszych, tym samym pokazu-
jąc ciekawy rzeczy, jakie wokół 
nas się dzieją. Mniejsza ilość dzie-
ci podczas wakacji pozwala tak-
że na remont budynku i przygoto-
wanie gabinetu dla logopedy.

Pozostaje życzyć wszystkim 
maluchom udanych, reszty waka-
cji i aby pogoda w końcu dopisała.

DŚ
Starszaki podczas zabaw edukacyjnych

Przedszkolaki podczas zajęc na śieżym powietrzu
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Nowogardzkie obchody rocznicy Powstania Warszawskiego

O tym jak obeszli obchody... bokiem.
Rocznica Powstania Warszawskiego niosąca ze sobą ładunek wartości patriotyczno - narodowych, które trudno wyrazić słowami to jedna z tych 
rocznic, do których spadkobiercy ideowo - rzeczowi komuny zachowują, delikatnie to ujmując, daleko idąca rezerwę. Dlatego obchodów kolejnej 
rocznicy Powstania Warszawskiego w wykonaniu władz lokalnych w Nowogardzie nie było, mimo że odbywały się one powszechnie w całym kra-
ju i to obowiązkowo z udziałem rządzących. Jak zwykle w sprawach patriotycznych nie zawiódł nas tylko Kościół (oczywiście Kościół Katolicki, a 
nie jakaś sekta nazywająca się kościołem)
1. Co prawda, w dzisiejszej rze-

czywistości ustrojowej nie da 
się komuchom robić coś prze-
ciw takim rocznicom naro-
dowych zrywów, jak roczni-
ca PW, ale za to nic nie robić 
można bezkarnie. I to nic nie 
robienie, to jest generalnie ko-
musza strategia na nielubiane 
przez nich święta i rocznice. 
Jeśli już coś w temacie np. Po-
wstania Warszawskiego mają 
oni do powiedzenia, to szuka-
nie rzekomych zasług AL albo 
deprecjonowanie sensu po-
wstania, oczywiście z pozy-
cji znawców z dziedzin wszel-
kich.

2. Przy tym ani słowa komuchy 
nie wspominają o tym, że jak 
tylko powstanie wybuchło, to 
po drugiej stronie Wisły Ar-
mia Czerwona nagle zatrzy-
mała się na popas i jej   żołnie-
rze, wraz z żołnierzami I Ar-
mii LWP popasali sobie kilka 
miesięcy, aż do połowy stycz-
nia, gdy to szybko przepro-
wadzono szturm zdobywając 
Warszawę w kilkanaście go-
dzin. Wtedy, gdy sołdaty i ich 
polskie kamraty z LWP w no-
sie na tym popasie sobie dłu-
bały (bo chyba na przepustkę 
do domu ich nie wysyłano), 
płonące miasto mając w zasię-
gu wzroku, to w tej rujnowanej 
Warszawie przez 63 dni trwa-
ła walka jej mieszkańców, wal-
ka nie tylko o wyzwolenie sto-
licy kraju ale o wolną Polskę. 
Bo taki był podstawowy sens 
tego desperackiego, w obliczu 
zdrady teherańskiej, boju.

3. Ponieważ komuchy wolną Pol-
skę zawsze miały w komuszym 
poważaniu, dlatego  wszelkie 
takie rocznice jak ta obcho-
dzona w ostatni wtorek, u lo-
kalnej nowogardzkiej władzy, 
czyli władzy komuszej, tak-
że wzięcia nie miała. Zupeł-
nie inaczej władza ta zacho-
wuję się 1 Maja - u nas do dzi-
siaj wielka feta jest z udziałem 
delegacji, zagranicznych na-
wet. Podobnie 5 Marca, czyli 
rocznicy „wyzwolenia” miasta 
- wyzwoleniem zwanego dziś 
już tylko przez najbardziej 
zatwardziałych komuchów.  
Oczywiście „wyzwolenie” do-
konane przez czerwonoarmi-

stów dzielnych. Ciekawe, że 
rocznice wyzwolenia tego sa-
mego dnia, czyli 5 Marca ob-
chodziło także kilka innych 
miast na Pomorzu Zachod-
nim –  z tego choćby można 
wnioskować, jak „wielki opór” 
niemiecki musiał tu być, skoro 
w jeden dzień wyzwolono pół 
województwa. Dlatego zapew-
ne niszcząc zacięcie groźne 
gniazda tego oporu, zniszczo-
no tego jednego dnia   całko-
wicie centrum miasta… Inne 
miasta na Pomorzu już tej 
rocznicy „wyzwolenia” nie ob-
chodzą, bo się ostatecznie wy-
zwoliły z komuszego bałamuc-
twa i są wolne od tej gangre-
ny co niszczy intelekt, zatruwa 
dusze i robi miazgę z każdej 
twórczej osobowości.  W No-
wogardzie jest inaczej.

4. Ten resentyment za peere-
lowskimi czasami, pielęgno-
wany jest w naszym Ratuszu 
z gorliwością pierwszych or-
mowców i kultywowany tak-
że przez całe lokalne towa-
rzystwo dawne komusze, tak-
że przez ich dzieci i ich wnu-
ki (bronią bardzo konkret-
nego materialnie i stanowi-
skowo dziedzictwa). A towa-
rzystwo to zawsze tutaj licz-
ne było statystycznie i porów-
nawczo. Pomijając już nawet 
miejscowych mundurowych 
(zawodowo przecież partyj-
nych), to w tamtym czasie np. 
stopień upartyjnienia nauczy-
cielstwa nowogardzkiego na-

leżał do najwyższych w wo-
jewództwie - około 70 proc. 
Donosił o tym z emfazą i nie-
ukrywanym uznaniem w la-
tach 70-tych, a nawet 80-tych 
(stan wojenny) Głos Szczeciń-
ski, ówczesny organ Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Par-
tii Robotniczej. Wolna Pol-
ska niestety dekomunizacji 
nie przeprowadziła i żadnemu 
nauczycielowi, posiadaczowi 
czerwonej książeczki, w No-
wogardzie nic się sprawiedli-
wego nie przydarzyło - oni tu 
byli nieruszeni i wychowywali 
sobie nadal bez przeszkód ko-
lejne pokolenia. I robią to do 
dzisiaj - ZNP zawsze w wybo-
rach jest z SLD.

5. Nic więc dziwnego, że lo-
kalna władza komusza ma u 
nas stałe wsparcie zaplecza o 
trwałej komuszej mentalno-
ści. Wsparcie także dla igno-
rowania tego wszystkiego, co 
w narodzie polskim stanowi 
wartość fundamentalną, war-
tość dzisiaj już powszechnie 
uznawaną, nawet przy głębo-
kich różnicach politycznych. 
1 sierpnia tego roku w Nowo-
gardzie władza lokalna więc 
ani be ani me w temacie ob-
chodów uroczystych rocznicy 
Powstania Warszawskiego. Be 
ani me nie było, chodź wywie-
szono w tym roku (tylko na 
Ratuszu) flagi państwowe.

6. O komunikacie podpisanym 
przez burmistrza (jako sze-
fa obrony cywilnej), że zawy-

ją syreny nawet nie wspomnę, 
ponieważ komunikat ten po-
dawał iż syreny wyć będą o 17 
w ramach... ćwiczenia syste-
mu ostrzegania. W ostatnim 
zdaniu tego komunikatu bur-
mistrza czytamy coś, czego le-
piej w takim kontekście było 
nie napisać w ogóle  - Celem 

treningu jest jednoczesne upa-
miętnienie 73 rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskie-
go. A więc tak przy okazji wy-
cia dla treningu (o tym w ko-
munikacie za to aż kilka zdań) 
to upamiętnimy... Wstydu nie 
macie z takim upamiętnia-
niem.

7. Jedynym publicznym ak-
centem obchodów roczni-
cy PW, była modlitwa i kwia-
ty złożone przez kapłana pa-
rafii WNMP Roberta Szysz-
ko, przed pomnikami-głazami 
na placu kościelnym. W uro-
czystości wzięło udział oko-
ło 30 osób, tych które uczest-
niczyły we wcześniej odpra-
wionej wieczornej Mszy Świę-
tej. W ten sposób został ura-
towany choć w pewnym stop-
niu honor naszej społeczności 
jako świadomej wspólnoty na-
rodowej, zasługującej na uzna-
nie w cywilizowanym świecie, 
w przeciwieństwie do  inter-
nacjonalistycznego plemienia 
pod wodzą kacyka partyjnego. 

ms

1 sierpnia na placu kościelnym, ks. Robert Szyszko wraz z niewielką grupą parafian oddali hołd Warszawskim Powstańcom

Program zajęć na wakacje 
w bibliotece 2017r.

V tydzień 07.08 – 11.08

PIESKIE WAKACJE
    Pieskie poszukiwania – ukryte obrazki

  Poznajemy rasy psów
  Rysujemy psa krok po kroku

  Wspólne tworzenie ulubionego pupila

Środa: 
zajęcia prowadzone przez pracownice 

Celowego Związku 
Gmin R-XXI

„Psierociniec” A.Widzowska
„Wiersze pod psem” W.Chotomska
„Pieskie wakacje” D.Kaczmarek
„Wszyscy mają psa tylko nie ja” J. Miko-
łajewski

PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebusy, zajęcia pla-
styczne, muzyczno – ruchowe, zabawy z chustą i tunelem ani-

macyjnym KLANZA, zabawy w ogrodzie biblioteki.
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Mini Tour de Pologne 2017

Chrabąszcze w finale!
Świetne wiadomości dotarły do nas ze Szczyrku oraz z Zabrza. Podopieczni Ryszarda Posackiego startujący w 10 edycji Nutella Mini tour de Pologne w 
kategorii Młodzik wywalczyli prawo startu w wielkim finale, który odbędzie się w Zakopanem. Nowogard reprezentować będą Hubert Grygowski oraz Ja-
cek Fecak. 

Nutella Mini Tour de Pologne 
to profesjonalnie przygotowana 
oraz przeprowadzana impreza 
towarzysząca najsłynniejszemu 
polskiemu wyścigowi kolarskie-
mu. Przypomnijmy, że przed ro-
kiem wielki sukces odniosła Ni-
kola Wielowska, która awan-
sowała do finału w Krakowie, 
gdzie wywalczyła srebrny medal 
w kategorii Młodziczek. Teraz 
przed wielką szansą na medal 
stanie Hubert Grygowski oraz 
Jacek Fecak. W jaki sposób mło-
dzi kolarze uzyskali prawo startu 
w wielkim finale? Otóż, aby za-
kwalifikować się do decydującej 
rozgrywki, wystarczy wystąpić w 
jednym z wcześniejszych etapów 
i zająć miejsce w pierwszej piąt-
ce. Tym samym, po 5 etapach 
wyłoni się 25-osobowa grupa 
finalistów. Pierwszy etap miał 
miejsce w Krakowie 29 lipca, a 
drugi w Katowicach 30 lipca – 
tam nasi kolarze nie startowa-
li. Młodzicy z Nowogardu, za-
prezentowali się dopiero w trze-
cim etapie w Szczyrku, rozgry-

wanym 31 lipca. Razem z Hu-
bertem oraz Jackiem, rywalizo-
wał także Norbert Strojny. Trze-
ci wyścig z cyklu Nutella Mini 
Tour de Pologne okazał się nie-
zwykle wymagający. Co prawda 
trasa była krótka – liczyła nie-
całe dwa kilometry, ale to były 
dwa finałowe kilometry z trasy 
zawodowego Tour de Pologne. 
A to oznacza, że młodzi kolarze 
w Szczyrku wspinali się pod bar-
dzo stromy podjazd. Fantastycz-
nie w tych warunkach poradził 
sobie Hubert Grygowski, który 
finiszował wraz z zawodnikiem 
ALKS Stal Grudziądz – Kacprem 
Komorowskim. Nowogardzia-
nin na dystansie 1,9 km uzyskał 
czas 0:06:07 i dosłownie o włos 
wyprzedził rywala z Grudziądza 
sięgając po zwycięstwo w trze-
cim etapie. Drugim najwyżej 
sklasyfikowanym z naszych za-
wodników był Norbert Strojny. 
Podopieczny Ryszarda Posac-
kiego pokonał dystans z wyni-
kiem 0:06:41 i zajął 21. miejsce. 
Z kolei Jacek Fecak z wynikiem 

0:06:58 uplasował się na 29. po-
zycji. Dla Huberta Grygowskie-
go na dobrą sprawę walka o finał 
już się zakończyła, o prawo star-
tu w Zakopanem musieli powal-
czyć jeszcze Norbert i Jacek. Do-
dajmy, że w Szczyrku w katego-
rii Młodzik wystartowało w su-
mie 84 młodych kolarzy z całej 
Polski. Z kolei 65 kolarzy rywali-
zowało 1 sierpnia. Temperatura 
sięgająca 35 stopni i palące słoń-
ce towarzyszyły młodym kola-
rzom podczas czwartego wyści-
gu Nutella Mini Tour de Pologne 
w Zabrzu. Mimo upalnej pogo-
dy nie brakowało emocji, a na 
starcie pojawiło się mnóstwo za-
wodników. Tym razem rywali-
zacja odbyła się na dystansie 18 
km. Bardzo dobrze zaprezento-

wali się kolarze z Nowogardu. 
Prawo startu w finale wywalczył 
Jacek Fecak, który 18 km poko-
nał z wynikiem 0:29:32. Uzyska-
ny czas sklasyfikował Jacka Feca-
ka tuż za podium, na 4. pozycji. 
Hubert Grygowski, który mógł 
ten start potraktować jedynie 
treningowo uzyskał czas 0:29:36 
i ostatecznie uplasował się na 8. 
pozycji. Niestety Norbert Stroj-
ny ponownie zajął pozycję poza 
pierwszą piątką, wynik 0:29:38 
sprawił, że nowogardzianin za-
jął 18. miejsce i w Zakopanem 
nie wystartuje. Co prawda, na-
stępnego dnia był jeszcze pią-
ty etap w Rzeszowie, jednak tam 
Chrabąszcze już się nie pojawi-
li. Warto również wspomnieć o 
występujących w Zabrzu kola-

rzach z Nowogardu jako o dru-
żynie Chrabąszczy. W klasyfika-
cji drużynowej, podopieczni Ry-
szarda Posackiego zajęli pierw-
sze miejsce, co również jest wiel-
kim sukcesem. Dzięki tym mło-
dym zawodnikom kolarska Pol-
ska ponownie przypomniała so-
bie o dokonaniach nowogardz-
kiego kolarstwa. Wielki finał w 
Zakopanem zaplanowany był na 
czwartek (3 sierpnia). Do mo-
mentu złożenia tego wydania 
DN nie znaliśmy jeszcze oficjal-
nych wyników. O tym jak wy-
padli Hubert Grygowski i Jacek 
Fecak poinformujemy w relacji 
z finału w naszym wtorkowym 
wydaniu. 

KR

Norbert Strojny zaliczył dwa udane starty, jednak osiągane 
wyniki nie pozwolą mu wystartować w finale

Hubert Grygowski zwyciężył w trzecim etapie Mini Tour de 
Pologne

W Szczyrku wystartowało 84 Młodzików z całej Polski

Tym razem zagrają z juniorami ze Szczecinka

Rywal z podobnej półki co poprzedni
Dziś (tj. w piątek, 4 sierpnia), piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrają kolejny mecz sparingowy. Rywalami będą juniorzy starsi zespołu Akademii MPK 
Szczecinek. Rywale z pewnością będą prezentować podobny poziom sportowy co Błękitni, z którymi Pomorzanin wygrał przed tygodniem. 

To będzie trzeci sparing Pomo-
rzanina rozgrywany na boisku w 
Czarnocinie. Po raz drugi pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go sprawdzą się na tle zespołu 
złożonego z juniorów starszych. 
Akademia MPK Szczecinek wy-
stępuje w Wojewódzkiej Lidze 
Juniorów, czyli na tym samym 
szczeblu co Błękitni Stargard, z 
którymi nowogardzianie wygra-
li przed tygodniem. Szczecinek 
w minionym sezonie zajął jednak 

wyższą pozycje w ligowej tabeli, 
aniżeli ich rywale ze Stargardu. 
Piłkarze MPK zakończyli sezon 
2016/2017 na 3. pozycji z licz-

bą 53 punktów. Piątkowi rywa-
le Pomorzanina mogą pochwalić 
się dużą liczbą strzelonych goli – 
86 w 28 meczach. Obronę także 

mają poukładaną, gdyż w minio-
nym sezonie tylko najlepszy ze-
spół WLJ stracił mniej goli. Teo-
retycznie zawodnicy ze Szcze-
cinka mogą postawić trudniejsze 
warunki niż Błękitni Stargard, 
gdyż w bezpośrednich meczach 
MPK wygrało u siebie z Błękit-
nymi 2:0, natomiast na wyjeździe 
1:2. Z pewnością będzie to ko-
lejny pożyteczny materiał szko-
leniowy dla Zbigniewa Gumien-
nego. Mecz zaplanowana na pią-

tek (4 sierpnia) o godzinie 18:00. 
Dodajmy, że do skutku nie do-
szedł wewnętrzny mecz pomię-
dzy zespołem seniorów oraz ju-
niorów Pomorzanina, który był 
zaplanowany na środę. Do ta-
kiego pojedynku może dojść tuż 
przed startem rozgrywek ligo-
wych. O wyniku Pomorzanina w 
starciu z Akademią MPK Szcze-
cinek poinformujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. 

KR
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reklama

Trampkarze pierwsi rozpoczęli treningi

Szykują silny zespół
Jak poinformował prezes Marcin Skórniewski, zespół trampkarzy w najbliż-
szym sezonie będzie się składał z roczników 2003 i 2004. Zawodnicy, o których 
mowa jako pierwsi rozpoczęli swój okres przygotowawczy. 

Zespół trampkarzy w nowym sezonie bę-
dzie się składał z zawodników urodzonych 
w 2003 i 2004 roku. Młodzi piłkarze bardzo 
szybko wznowili treningi, przepracowali już 
cały lipiec i pod tym względem przewodzą 
pośród wszystkich zespołów Pomorzanina. 
Póki co wciąż jednak nie mają oficjalnie wy-
znaczonego trenera. W minionym miesiącu 
zajęcia z ta grupą prowadził sam prezes klu-
bu. - Niebawem podejmiemy decyzję kto bę-
dzie prowadził tą drużynę, w grę wchodzą 
dwie kandydatury naszych piłkarzy z pierw-
szego zespołu. Drużyna trampkarzy ma bar-
dzo ciekawy skład i liczymy na fajne wyniki – 
mówi Marcin Skórniewski. Na zdjęciu przy 

artykule znajdują się zawodnicy, którzy bra-
li udział w niedawnym treningu. W górnym 
rzędzie: Igor Śliwiński, Wiktor Duraj, Tobiasz 
Kucharczyk, Cezary Wojtyniak, Kuba Saja, 
Adrian Kluska, Mateusz Pisarek, Miłosz Bort-
nik. W dolnym rzędzie: Łukasz Mielewczyk, 
Oskar Gibas, Kuba Żóralski, Cyprian Gibas, 
Gracjan Leyk, Wojtek Tomczyk, Marcel Pac i 
Kryspin Mizuło. Wierzymy, że młodzi piłka-
rze przyniosą sporo radości sobie oraz swoje-
mu nowemu trenerowi, a także dobrymi wy-
nikami zapracują na silną pozycję Pomorza-
nina w lidze trampkarzy. 

KR
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

Stowarzyszenie 
Żabowiaki włącza się 
w organizację festynu
Do akcji pomocy dla ciężko chorej Patrycji włącza się Sto-
warzyszenie ŻABOWIAKI, które z myślą o najmłodszych 
uczestnikach imprezy stworzyło bajkową strefę, pełną gier 
i zabaw oraz wiele innych atrakcji, by poprzez świetną za-
bawę dołożyć swoją cegiełkę w tak szczytnym celu. Strefa 
będzie znajdować się przy placu Szarych Szeregów. Poniżej 
plakat z programem bajkowej strefy.

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

UsłUgi graficzne  •  Wycinamy szablony

DrUkUjemy recepty  •  DrUkUjemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Firma transportowa 
MIK-TRANS z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

w przewozach 
międzynarodowych, 

kat. C+E. 
Oferujemy atrakcyjne 

i terminowe wynagrodzenie,  
umowa o pracę, auto 

przypisane do kierowcy.  

Tel. 609 557 355

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Toyota Kozłowski w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- Lakiernik samochodowy
- Sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl

Bank Spółdzielczy  
w Goleniowie 

zatrudni pracownika 
do obsługi klientów  

w placówce Banku w Nowogardzie 
 Oczekiwania :
• wykształcenie min. średnie, (lub w trakcie studiów), 
• doświadczenie w bankowości. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjne-
go na adres : kadry@bsgoleniow.pl

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli : „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji na stanowisko obsługi klienta ( zgodnie z Ustawą r. 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybra-
nymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Szukam  
przyjaciółki 

na żonę  
w wieku 58-68 lat. 

Tel. 887 101 936

Szukam na 27.08.2017r. 
Osobę, która jedzie  

do Szczecina  
na Mistrzostwa Europy. 

Proszę o kontakt. 
Tel. 609 336 920 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 
357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum No-
wogardu 46m2. Tel. 605 548 
164 

• Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

• Wynajmę 8 miejsc noclego-
wych dla pracowników z Ukra-
iny. Tel. 609 245 816 

• Sprzedam pół domu Osowo, 
ładnie położony.696 404 840 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na działalność gospodarczą 100 
m2, w Nowogardzie, tel. 696 
463 833

• Sprzedam 1/2 domu w No-
wogardzie na ul. Waryńskie-
go 9a/2. Mieszkanie ma 5 po-
koi, dwie łazienki, łączna po-
wierzchnia 200m2. Ogród i ga-
raż. Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 
47 900 zł. 534 028 453 

• Karsk działki budowlane 14 aro-
we sprzedam. 666 730 305

• Sprzedam ziemię rolną 4 ha 
działka nr 183 GRABIN. 731 026 
406 

• Do wynajęcia lokale 75m2 i 
20m2 przy ul. Warszawskiej. Tel. 
514 982 793 

• Nowogard ul. Asnyka działki 
pod zabudowę ok.1000m2 w 
atrakcyjnej cenie sprzedam. tel. 
501 307 666

• Trzechel na początku wsi atrak-
cyjna działka 8400m2 pod za-
budowę za 29500zł sprzedam 
tel.660 206 833

• Atrakcyjny dom z działką 7ha ze 
stawami przy lesie na uboczu 
wsi 5km od Nowogardu .502 
103 432

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 
980 702

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność o pow. 100m2 w Nowogar-
dzie. 605 336 228  

• Do wynajęcia garaż Zamkowa. 
606 692 888 

• Szukam kawalerki lub pokoju. 
722 154 477 

• Kupię 3-4 pokojowe mieszka-
nie. Tel. 731 483 697 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 512 878 729 

• Sprzedam mieszkanie cztery 
pokoje, IV piętro, Nowogard. Tel. 
724 171 708 

• Sprzedam okazyjnie działkę 
pod zabudowę mieszkalną, 700 
m2, przy ulicy Gen. Bema. Tel. 
604 422 221

• Poszukuję kawalerki do wynaję-
cia w Nowogardzie. Bez pośred-
ników. Tel. 505447155

• Do wynajęcia apartament w 
Karpaczu. Tel. 500 325 904, 
798 541 611 

• Sprzedam łąkę w Jenikowie 1,5 
ha. Prąd i woda gruntowa. Tel. 
601 780 470 

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 
453 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe. 512 090 539 

• Uczciwa kobieta z dzieckiem 
czteroletnim wynajmie tanio 
pokój. 601 781 000

MOTORYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą to-
yotę kupię zdecydowanie. 736 
777 245

• Sprzedam na części Passat 
Volkswagen B4, 1.9 Td, silnik 
uszkodzony. 605 576 908 

• Sprzedam stare motocykle. 693 
344 667 

ROLNICTWO

• Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086 

• Sprzedam 70 balotów siana. 
696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam kombajn Forshnit 
514  Tel. 603 467  609 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

• Łąka Trzechel użyczę. 502 853 
573 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody le-
śne. Tel.503-58-2222

• Sprzedam prosiaki 40 sztuk. Tel. 
725 806 787 

• Kupię owce. Tel. 600 811 404 

• Sprzedam talerzówkę zawie-
szaną szerokość 3m. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 661 751 296 

 USŁUGI

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-

RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI SAMOCHODOWEJ, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• ELEKTRYK, montaż i naprawa 
instalacji domy, mieszkania, 
protokoły odbioru, pomiary. 
660 171 386 

PRACA

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-

wegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

• Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 
897 368 

• Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę 
oraz pomocnika. 785 931 513 

• SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WY-
MAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. 
CV WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC   W SKLEPIE MEBLO-
WYM KWADRATMEBLE UL. AR-
MII KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

• Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Hotel Restauracja Przystań za-
trudni kucharza – pomoc ku-
chenną, pełen etat, dobre wa-
runki finansowe . 91 39 20 221

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 
084 687 

• Przyjmę do pracy w ubezpie-
czeniach, pół etatu. 660 543 782 

• Zatrudnię kierowcę (emeryt, 
rencista dorywczo) kat. C+E. 
783 678 674 

• Goleniów,kierowca/ magazy-
nier, kigar@kigar.com

• Goleniów,spedytor międzyna-
rodowy, kigar@kigar.com

• Goleniów,zaopatrzeniowiec/
magazynier,kigar@kigar.com 

• Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkoleenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Zaopiekuję się starszą osobą 
na terenie Nowogardu. 667 255 
915 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie 
u. 5 marca 13. 667 974 022 

• Poszukuje kobiety do pracy biu-
rowej, Wymagania: wykształce-
nie min. średnie, komunikatyw-
ność, obsługa komputera. Ofe-
rujemy umowę o prace, atrak-
cyjne wynagrodzenie. 510 100 
263 

• Szukam opertora koparki. 
660 497 390 

• Zatrudnię pracownika do Za-
kładu Optycznego. Tel. 91 39 27 
272

• Zatrudnię pracownika – usłu-
gi remontowo wykończeniowe. 
697 329 453 

• Zatrudnię operatora-mechani-
ka na fermę drobiu (gm. Osina). 
Tel 502 562 378 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumien-
ną. 797 394 807 

• Zatrudnię przy budowie domu. 
608 817 214 

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

• Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•  Stanowisko dla manicurzystki i 
pedicurzystki w salonie fryzjer-
skim. Tel. 91 39 23 540 

• Sprzedam tanio nową sofę 
rozkładaną led, nowoczesna, 
kolor jasno siwy boki i spód 
czarne z boków wysuwane 
dwie pufy do siedzenia. Opr-
cie dodatkowe 3 poduszki. 
Podświetlna w różnych kolo-
rach. Tel 507 198 447 

• Sprzedam tarcicę dębową 50 
mm sezonowaną. Tel. 693 344 
667 

• Owczrek niemiecki rok i 7 mie-
sięcy, ciemne czoło, mocna bu-
dowa, czujny. 510 620 109 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ  2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SĄ WAKACJE, CZAS URLOPU 
- ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 

"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 5 SIERPNIA 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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www.dzienniknowogardzki.pl

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

kU
po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Peadar O'Guilin
THE CALL. WEZWANIE

Co byś zrobił mając tylko 
chwilę, żeby uratować swoje 
życie, a zegar już zaczął odli-
czanie?

Trzy minuty
Nessa, Megan i Anto wiedzą, 

że pewnego dnia znajdą się w 
przerażającej krainie, do której 
zostaną Wezwani. 

Dwie minuty
Na nieznanym terenie ruszą 

za nimi bezwzględni łowcy, 
którzy zrobią wszystko, by ich 
dopaść i zabić.

Minuta
A Nessa nie może biegać. 

Czy mimo poraż enia nóg ma 
szansę na przeżycie, kiedy 
przyjdzie pora jej Wezwania?

Czas ucieka…
Tłumaczenie: Katarzyna Ba-

żyńska-Chojnacka i Piotr Choj-
nacki 

Pionowo:
1. poeta i filozof z Cyreny
2. mieszka pod Akropolem
3. papuć
4. jednostka pracy
5. szaleniec potocznie
6. innowierca u Byrona
7. miasto w Holandii
8. golas
9. znawca ptaków
10. płynie przez Bonn
11. Aleksandra - inaczej
12. wynalazca pisma
13. wieje nad Gardą
14. malarz hiszpański
15. żołnierze hinduscy w armii an-
gielskiej
16. miasto w Arabii Saudyjskiej
17. piłka nożna
18. odchodzi z lewej komory serca
19. stolicą państwa jest Bandar 

Seri Begawan
20. narząd wzroku
21. łódź Noego
22. notatka na marginesie
23. "leśny" żołnierz
24. surowy tryb życia
25. Douglas, grał Spartakusa
26. pseudonim Adama Asnyka
27. indyjski termin filozoficzny
28. rodzaj galery
29. futerał
30. plaśnięcie
31. John, aktor ("Rio Bravo")
32. kara za pijaństwo
33. ozdobne kamienie zwykle 
oprawiane w srebro
34. okres godowy ryb
35. miasto w płn. - zach. części 
Francji z kościołem Notre Dame
36. plebs, lud
37. rodzaj kluski

38. gatunek gibbona
39. biblijny łakomczuch
40. ... Tse-Tung - chiński działacz
41. płynie przez Nisko
42. obecnie atomowa

Poziomo:
43. nie strawione odchody
44. napisał "Imię Róży"
45. bohater "Polskich dróg"
46. poeta perski
47. konkluzje
48. słodka muchołapka
49. białoruski port nad Niemnem
50. utwór Byrona
51. delfin z Amazonki
52. dawny harcownik
53. nerka albo żołądek
54. sztuka układania kwiatów
55. wielkanocne ciasta
56. kanton w Szwajcarii

57. chroni państwo
58. stryj i opiekun Zbyszka z Bog-
dańca
59. okucie żeglarskie
60. rurka z papieru
61. wódz madziarów
62. pasterz bydła z westernu
63. instytucja charytatywna
64. marka zup i sosów
65. nacja w Tajlandii
66. ganienie, napominanie
67. okulary narciarza
68. periaktoi, urządzenie teatralne 
do szybkiej zmiany dekoracji
69. fałsz, kłamstwo
70. ciemiężenie
71. bramkowy na boisku
72. Cyganka z "Chaty za Wsią"
73. widz
74. utwór liryczny w smutnym na-
stroju

75. miasto w Turcji
76. kraj nad Łabą
77. "płuca" pustyni
78. miejsce na safari
79. Indianie z Kanady
80. uszkodzenie kopyta konia
81. nakrycie głowy zakonnicy
82. miasto w płd. Jordanii
83. robiono z niego trepy

PODPOWIEDŹ: ABKAIK, AMASYA, 
ATAAR, HAWR, NABU, URI.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Kochaj i rób co 
chcesz

Sławomir Skowroński, Halina 
Stefańska, Urszula Kaczmarek, Ad-
rian Kierasiński, Władysława Hu-
get, Maria Kloch, Natalia Furmań-
czyk, Szymon Rybarczyk, Zdziła-
wa Chocian, Chrostiana Syfert, Re-
nata Wiertalak, Pelagia Feliksiak, 
Bogusław Strzelczyk, Halina Ga-
lus, Danuta Skowron, Wladysława 
Huget, Jolanta Kozioł,

Nagroda książkowa: Renata 
Wiertalak

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
ria Kloch, Szymon Rybarczyk 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Julia Furmań-

czyk, Kacper Skowroński, Ania 
Rolewska, Zuzia Paś, Madzia Ka-
sprzak

Zwycięzca: Ania Rolewska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Tu jest bardzo 
niebezpiecznie

Uwaga !!
 W tym tygodniu 

bezpłatne porady 
prawne 

nie odbędą się

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

s. 9

nasi drzewa rżną - 
inni pielęgnują

 

Basen 
zamiast pola

 s. 3

skup kabli (miedziane)
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

gminna dotacja

s. 4

Odpowiedz  
w sprawie drogi

Żabówko

Kolejne opłakane skutki 
budowy S 6

sygnały czytelnika

ZAGINĄŁ PIES!!!
31 lipca zaginął pies rasy gończy (myśliwski). Na imię ma Bolt. 

Umaszczenie cętkowate czarno-białe. Ma wszczepiony chip. Pies 
jest w trakcie leczenia i wymaga specjalistycznej opieki. Znalazcę 
bądź osoby mogące pomóc w znalezieniu psa prosimy o kontakt:

 728-361-845
Nagroda pieniężna

Jak dbają  
tak mają

Smród nie do opisania  
 s. 2

 s. 6
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   Kronika policyjnanasza sonda
Sierpień uznawany jest za miesiąc trzeźwości. W naszej co-
tygodniowej sondzie pytamy przechodniów w Nowogar-
dzie, czy zauważają, że alkohol w naszej społeczności jest 
nadużywany, czy może ilość spożywanego alkoholu się 
zmniejszyła? Czy istnieją kampanie społecznościowe, ma-
jące na celu zmniejszenie problemu alkoholizmu? 

Pani Bożena: Oczywiście, że 
problem alkoholizmu w naszym 
społeczeństwie występuje. Odno-
szę wrażenie, że ten problem jest co 
raz bardziej widoczny. Ludzie już 
się nie wstydzą picia, poza tym na 
rynku dostępne są co raz mocniej-
sze alkohole, w tym piwa, którymi 

raczy się młodzież. Kampanie społecznościowe są nieskuteczne. Jeżeli ta-
kie by były, to byli byśmy narodem nie pijącym. 

Pani Dorota: Jeżeli mam być 
szczera, to nie zauważam zwięk-
szonego alkoholizmu wśród na-
szego społeczeństwa. Jeżeli już ko-
goś widzę, to takie osoby znane 
szerszemu gronu, o których wszy-
scy wiedzą, że mają problem z al-
koholem. Teraz mamy okres letni i 
nie widzę młodzieży, która by piła 
alkohol. Tak w ogóle tej młodzieży 
w tym czasie jest mniej, bo pewnie 
każdy gdzieś wyjechał na wakacje. 
Co zaś się tyczy kampanii społecz-
nościowych, to zauważam tylko te ogólnokrajowe. Takich gminnych, no-
wogardzkich niestety nie ma. A tak to odnoszę wrażenie, że te kampanie 
i tak nie pomagają i nie wpływają w żadnym stopniu na zmniejszenie al-
koholizmu.

Pan Grzegorz i Pani Arle-
ta: Alkoholizm występuje wszę-
dzie, nie tylko w Nowogardzie, 
ale w całej Polsce. Nie ma żad-
nego znaczenia, jaka to jest pora 
roku. Czy to jest grudzień czy 
sierpień, to kto ma ochotę wy-
pić to i tak wypije. Latem pi-

cie alkoholu jest bardziej wzmożone. W Nowogardzie ten problem widać 
szczególnie nad jeziorem, gdzie nie tylko młode, ale i starsze osoby spoży-
wają alkohol. Takich osób z tym problemem jest około 30 procent więcej, 
jak kiedyś. Kampanie przeciw alkoholizmowi są nie tylko mało skutecz-
ne, ale i mało widoczne. 

Pani Jadwiga: W Nowogardzie 
problem alkoholizmu jest, zresz-
tą jak wszędzie. Na ulicach nie wi-
dać, żeby ktoś pił, ponieważ piją w 
różnych miejscach i się z tym kry-
ją.  Nie biesiadują publicznie. Takie 
osoby widać dopiero, jak np.: wra-
cają do domu w stanie nietrzeźwo-
ści. Kampanie społecznościowe są 
nieskuteczne i nie zapobiegają pro-
blemowi alkoholizmu. 

Pani Oliwia: Problem z piciem 
alkoholu występuje w naszym mie-
ście. Jest on widoczny i według 
mnie w dość dużej skali. Piją i star-
si i młodsi, jednak Ci drudzy co raz 
częściej. Kampanie społecznościowe 
są za mało widoczne, co przekłada 
się na ich i tak małą skuteczność. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

02.08.2017
14:45
Na Parkingu koło supermarketu 

Biedronka na ul. Bohaterów War-
szawy, właściciel Passata, zamknął 
psa w aucie podczas upałów. Zgła-
szający poczekał na przyjazd po-
licji. Właściciel psa odnaleziony 
ukarany mandatem karnym.

04.08.2017
08:38
Zgłoszenie własne dzielnico-

wych. Znalezienie dokumerntów 
na ul. 700 – lecia. Dokumenty od-
dano włascicielowi.

05.08.2017
00:10
Patrol OPI KP Nowogard, w 

miejscowości Żabowo, dokonał 
zatrzymania Stanisława N. lat 48 
(zam. Z powiat Biłgorajski), po-
szukiwanego celem ustalenia 
miejsca pobytu przez Prokuratu-
rę Rejonową w Ełku. Postępowa-

nie prowadzi KP Nowogard.
06.08.2017 
11:33
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. Zamkowej, w trakcie kon-
troli drogowej kierującego samo-
chodem Skoda Felicja, ujawnili, że 
kierujący Adam K. (zam.M.pow.
stargardzki ) znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,64 
mg/l. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

Martwy dzik leży tu od kilku dni  

Smród nie do opisania  
Od czwartku ubiegłego tygodnia na poboczu drogi (po przeciwnej stronie ścieżki rowero-
wej), leży martwy dzik. Smród jest nie do opisania. 

W piątek otrzymaliśmy od na-
szego Czytelnika następujące 
zgłoszenie :  

Blisko 100-kilowy dzik leży już 
12 godzin w połowie drogi mię-
dzy Gardnem a zjazdem na Olcho-
wo. Nie ma komu go zabrać. O go-
dzinie 1:00 w nocy, z czwartku na 
piątek, wtargnięcie potężnego dzi-
ka na jezdnię było powodem ko-
lizji drogowej, do której wezwa-
na została policja. Zwierzę mocne-
go uderzenia z samochodem prze-
żyć nie było w stanie. Zwłoki przez 
funkcjonariuszy policji zostały je-
dynie przeniesione z jezdni na po-
bocze i tak sobie leżą już przynaj-
mniej 12-godzin. Czy ktoś to wresz-
cie posprząta? - pytał nasz Czytel-
nik. Posprzątać powinien oczy-
wiście zarządca drogi, a tym jest 
Gmina Nowogard. Po oddaniu do 
użytku obwodnicy, Gmina przeję-
ła w zarząd dotychczasową „szóst-
kę” na odcinku od węzła zachód, 
dalej w kierunku miasta, odcinek 
miejski z wyłączeniem fragmen-
tu 106 i dalej do węzła wschód. 
Nasza interwencja w tej sprawie 

w piątek była niemożliwa, ponie-
waż pracownicy Gminy Nowo-
gard, którzy telefonicznie rozma-
wiają z DN, podpadają automa-
tycznie burmistrzowi, a naszych 
stałych informatorów, którzy i tak 
niczego się nie boją, nie mogli-
śmy namierzyć. Pisemnie też nie 
pytaliśmy, ponieważ odpowiedzi 
z Gminy Nowogard na pisemne 
zapytania otrzymujemy co do za-
sady - najwcześniej po dwóch ty-
godniach. Wszystko oczywiście w 

ramach wykańczania DN (marze-
nie: mają zostać jedynie „słuszne” 
media, czyli wszystkie pozostałe 
ha, ha, ha,). Ale nie przyszło nam 
też do głowy, że być może watro 
spytać ponieważ… dzik może tam 
poleżeć i dwa tygodnie. W każ-
dym razie, w poniedziałek w go-
dzinach popołudniowych jeszcze 
leżał, a jak śmierdział przy tej po-
godzie, to się opisać nie da - i chy-
ba nikomu z wyobraźnią opisywać 
nie trzeba. sm

Martwy dzik, który leży przy drodze. Zdjecie zrobione w poniedziałek, 07.08

Dzik leżący na poboczu byłej "szóstki"- zdjęcie wykonane w piątek przez Czytelnika
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Kolejne opłakane skutki budowy s-6

Mają basen zamiast pola
Tym razem to nie tylko uciążliwości, jak w przypadku zamknięcia drogi do Żabówka, ale także straty odnotowano w związku z budową drogi S-6. Chodzi 
o zalane pola z uprawami w miejscowości Olchowo.

6 rolników posiadających 
pola w okolicy Olchowa, sąsia-
dujących z trwającą tutaj bu-
dową S-6, zwróciło się do DN 
z prośbą o interwencję. Po-
wodem są wywołane pracami 
drogowymi zalania, które do-
prowadziły już do poważne-
go zniszczenia części ich upraw 
rolnych. Aby sprawę zbadać, 
udaliśmy się na miejsce, gdzie 
następują zalania i spotkaliśmy 
się z poszkodowanymi rolnika-
mi. Rolnicy twierdzą, że pro-
blem istniał już w pewnym stop-
niu wcześniej przed rozpoczę-
ciem budowy.

- Pierwotnie problem wziął się 
stąd - mówi DN jeden z rolni-
ków - że w trakcie wytyczania 
dróg dojazdowych na pola w ko-
lonii Olchowo, źle, a praktycznie 
wcale, nie został zrobiony drenaż. 
Po prostu woda nie ma gdzie od-
pływać. Woda spływała wprost 
na nasze pola - twierdzi nasz roz-
mówca. Te dreny, które tu czę-
ściowo istniały, pozwalały od-
prowadzać wody do rowu, który 
znajdował się blisko lasu. Okaza-
ło się, że teraz w trakcie prac nad 
drogą, dojścia te zostały poprze-

rywane i woda leje się wprost na 
pola. Ponadto w związku z bu-
dową drogi szybkiego ruchu, 
wytyczona jest kolejna droga i 
problem z zalewaniem jest jesz-
cze większy. Wystarczy, że po-
pada deszcz i robi się z tego już 
wielki problem. Rolnicy są bez-
silni wobec zaistniałej sytuacji.

- Problem zgłaszaliśmy do 
urzędu, ale nie wiemy, czy podję-
to jakąkolwiek interwencję u kie-
rownictwa budowy drogi. Skut-
ków w każdym razie nie widać 
-  mówi kolejny rozmawiający z 
DN rolnik. Dodaje także: 

- Woda stała tak długo, że duża 
część ziemniaków wygniła. To 
samo ze zbożem. Każda z na-
szych kwater wygląda teraz jak 
staw. Dla nas jest to okres żniw. 
Chcielibyśmy zebrać zboża, ale 
tego nie zrobimy. Tu żadna ma-
szyna nawet nie wjedzie. Oczywi-
ście może wjechać, ale stamtąd się 
już nie wydostanie - kończy z re-
zygnacją, a zarazem gniewem w 
głosie. Jeszcze inny rolnik mówi: 

-Ziemniaki już praktycznie 
zgniły. Nie ma szans, aby cokol-
wiek z tego zebrać. Mam pół hek-
tara, a problem jest na całości. 

Wodę widać już tam, gdzie zaczy-
na się pobocze. 

W pobliżu zalewanych pól 
znajdują się także gospodarstwa 
niektórych rolników. Oto co po-
wiedziała DN mieszkająca tutaj 
rolniczka:

- Problemy mamy także w na-
szych domostwach. Już standar-
dem stało się to, że trzeba po każ-
dych ulewach wypompowywać 
wodę z naszych posesji. Rolnicy 
nie maja wątpliwości, że to bu-
dowa drogi przyczyniła się eska-
lacji zjawiska zalań ich pól, więc 
nie są pewni, czy po zakończeniu 
budowy problem zniknie.

- Budowa drogi z nikim nie była 
konsultowana, komuś zabrakło 
wyobraźni. Zamiast zrobić me-
liorację i dopiero zrobić drogę, to 
wszystko jakby w odwrotnej ko-
lejności – spekuluje jeden z rol-
ników. Spekuluje, ponieważ na 
dzisiaj nie wiadomo jaki drenaż 
w ramach realizacji drogi prze-
widziano do wykonania i czy bę-
dzie on uwzględniał konieczność 
odprowadzenia wody z okolicz-
nych pól. Dzisiaj jest tu prawdzi-
wy dramat. Mogliśmy to zoba-
czyć na własne oczy - dosłownie 
przy nas zakopał się ciężki samo-
chód dostawczy. Kierowca zje-
chał tylko na chwilę na pobocze, 
skąd nie mógł już o własnych si-
łach się wydostać.

Nasz komentarz
To kolejny przypadek, gdy 

budowa S-6 rodzi niekorzyst-
ne skutki dla mieszkańców. Nie-
dawno opisywaliśmy, z czym 
wiąże się dla mieszkańców Ża-
bówka zamknięcie na czas bu-
dowy drogi łączącej wieś z głów-
ną trasą – aby dojechać gdzie-
kolwiek, muszą nadkładać kil-
kadziesiąt kilometrów. Gminy te 
problemy nie interesują. Dopie-
ro DN podejmuje interwencje u 
kierownictwa budowy. W sprawie 
Żabówka dostaliśmy właśnie od-
powiedź. Również podobnie po-
stąpimy w sprawie zalań pól w Ol-
chowie. Wykonamy interwencję, 
ponieważ urzędnicy opłacani z 
naszych podatków nie mają na to 
czasu ani ochoty – oni wszak nie 
do służenia, ale do rządzenia są. 

red

To zboże rośnie w wodzie i nie da się tam wjechać, by je skosić- mówi gospodarz

Na pole nie można tędy dojechać

Jeden z samochodów dostawczych wpadł do grząskiego pobocza i samodzielnie 
nie mogł się wydostać

Jedno z zalanych obejść

Poszkodowani rolnicy z Olchowa

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Marian Mańkowski: lat 66, zmarł 07.08.2017 r., pogrzeb 
odbędzie się 09.08.2017r. o godz. 13:00 w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk
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W sprawie zamknięcia do 30.06.2018 r drogi do Żabówka 

Wykonawca odpowiada – zamknięcie uzgodniono  
ze starostwem i gminą  
W związku zamknięciem miesiąc temu dla ruchu głównej  i najkrótszej drogi prowadzącej do Żabówka - od skrzyżowania przy przejeździe kolejowym w 
Żabowie, mieszkańcy sformułowali za pomocą DN zastrzeżenia do inwestora (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Wczoraj otrzymaliśmy 
odpowiedź od wykonawcy inwestycji. 

Mieszkańcy skarżyli się, że w 
ogóle nie zostali powiadomieni 
o zamknięciu drogi. Po drugie - 
droga, którą teraz mają do użyt-
ku, jako alternatywna, jest o kil-
kanaście kilometrów dłuższa. Aby 
dostać się do swoich domów od 
strony Nowogardu, muszą jeździć 
przez Kulice, Jarchlino i Konarze-

wo, a od strony Płotów przez Siw-
kowice i Łosośnicę, dalej Jarchli-
no, Konarzewo. Mieszkańcy za-
stanawiają się także, jak od wrze-
śnia będzie wyglądała sprawa do-
jazdu dzieci do szkół na terenie 
miasta. Pomijając już fakt, że na 
drogach stanowiących teraz ob-
jazd do wsi, brakuje informacji o 

zmianie organizacji ruchu w tym 
miejscu, co jest istotne dla służb 
ratunkowych. Mieszkańcy twier-
dzą też, że istnieją przynajmniej 
dwie krótsze drogi, które po nie-
wielkiej ingerencji w stan na-
wierzchni, poprzez ułożenie kilku 
płyt typu jumbo, mogą skomuni-
kować ich miejscowość z drogą nr 
6, a dalej z Nowogardem lub Pło-
tami, bez konieczności nadrabia-
nia tak wielu kilometrów. To na 
przykład droga z Maszkowa, koło 
fermy norek, lub z Żabówka w 
kierunku Siwkowic. Te wszystkie 
zastrzeżenia i uwagi przekazali-
śmy wykonawcy, czyli Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Wczoraj wreszcie nadeszła 
odpowiedź. Oto ona: 

Konieczność zamknięcia drogi 
powiatowej na tym fragmencie wy-
nika z konieczności budowy wia-
duktu drogowego WS-30, którym 
jezdnie drogi ekspresowej przejdą 
nad drogą powiatową (droga eks-
presowa będzie biegła na nasypie). 

Wykonawca sporządził projekt 
tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót związa-
nych z wykonaniem obiektu WS-
30 wraz z fragmentem drogi DP-
-4178Z. Projekt został zatwierdzo-
ny przez zarządcę drogi - Staro-
stę Powiatu Goleniowskiego. Wy-
konawca uzyskał opinię Policji a 
także Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie. Żadna z opinii nie pod-
ważała słuszności wybranego 
przez Wykonawcę objazdu. Pro-
jekt tymczasowej organizacji ru-
chu został zatwierdzony przez za-
rządcę drogi w dniu 30.06.2017 r. 
i wprowadzony po uprzednim po-
wiadomieniu zarządcy drogi po-
wiatowej nr 4178Z oraz drogi  
krajowej nr 6 w dniu 06.07.2017 
r. Wprowadzona tymczasowa or-
ganizacja ruchu została odebra-
na protokólarnie i będzie obowią-
zywać do dnia 30.06.2018 r. 

Objazd wyznaczono po naj-
krótszym z możliwych wariantów 
dojazdu do miejscowości Żabów-

ko. Objazd zakłada korzystanie z 
dostępnych dróg publicznych. Za-
proponowany przez mieszkańców 
objazd wiązałby się z wejściem 
na działki  nie drogowe. 

Jednocześnie chciałbym poin-
formować, iż wykonawca rozwa-
ża wykonanie przejścia przez te-
ren budowy na odcinku zamknię-
tej drogi powiatowej dla miesz-
kańców Żabówka, aby ułatwić 
komunikację pieszą i rowerową.

Tyle rzecznik GDDKiA. Pozo-
stawiamy tę odpowiedź  bez ko-
mentarza. Zastanawiać może tyl-
ko beztroska w tej sytuacji,  zgo-
da jaką wyrazili na zamkniecie 
drogi starosta i burmistrz. Wy-
razili zgodę nie pytając o zdanie 
mieszkańców, czyli nie mogąc 
poznać proponowanych przez 
nich alternatyw. Ale to pokole-
nie rządzących tak ma – oni wie-
dzą lepiej z zasady. Dlatego pew-
nie ciągle wychodzi tak głupio. 

sm

Droga do Żabówka z Żabowa jest zamknięta dla ruchu do ... 30 czerwca 2018 r!

sygnał czytelnika

Tu jest bardzo niebezpiecznie
W piątek (04.08) do redakcji DN, napisał pan Adam, który niejednokrotnie miał „spotkanie” z sarnami i dzikami, na drodze od Nowogardu do Wojcie-
szyna. Problem polega na tym, że na całym wspomnianym odcinku drogi, nie umieszczono żadnego znaku ostrzegawczego o możliwym wtargnięciu na 
jezdnię zwierzyny leśnej.

Chciałbym poruszyć kwestię 
bezpieczeństwa na ulicach na-
szego miasta, jak i dróg dojaz-
dowych. Swoją uwagę chciał-
bym głównie skupić na odcinku 
drogi od skrzyżowania ulic Ge-
nerała Bema i Armii Krajowej 
(“od krzyża”), do miejscowo-
ści Wojcieszyn - pisze w liście 
pan Adam - Chodzi mi głów-
nie o zagrożenie, jakie stano-
wi zwierzyna leśna na tym od-
cinku. W okresie ostatnich mie-
sięcy, wielokrotnie, powtarzam 
wielokrotnie, spotkała mnie sy-
tuacja, że jadąc samochodem, w 
ostatniej chwili przed moją ma-
ską pojawiła się sarna / dzik, 
wybiegająca z pobliskich pól. 
Jak mówi pan Adam, uniknię-
cie kolizji zawdzięcza jedynie 
swoim umiejętnością kierow-
cy. Podczas tych incydentów 
droga była sucha - Nie chce my-
śleć, co by się stało gdyby w zda-
rzeniach, które mi się przytrafi-
ły, jezdnia była mokra – dodaje. 

„Spotkania” ze zwierzyną 
przydarzyły się panu Adamowi 
głównie wczesnym rankiem i 
nocą, kiedy ruch na drodze jest 
mniejszy a widoczność ogra-
niczona. Nie każdy jednak, 
tak jak p. Adam potrafi sobie 
z taką sytuacja poradzić - Nie 
każdy jest świetnym kierowcą, 
nie każdy wie jak się zachować 
gdy jadać 90km/h, nagle przed 
jego maską samochodu poja-
wi się zdezorientowana, 70 ki-
logramowa sarna, nie wiedząca 
czy biec w lewo czy prawo – pi-
sze w swoim liście mężczyzna. 
Mieszkańcy Nowogardu, a tak-
że z okolic być może już wie-
dzą, że mogą się spodziewać 
zwierzyny na drodze. Są jednak 
też i kierowcy, którzy tą tra-
są poruszają się bardzo rzadko 
lub pierwszy raz, a przez brak 
tego typu znaków ostrzegaw-
czych, nie wiedzą, że w każdej 
chwili zwierzyna leśna może 
wtargnąć na jezdnię - Czy ist-

nieje możliwość postawienia 
na tym odcinku drogi, znaków 
ostrzegawczych informujących 
o zagrożeniu ze strony zwie-
rząt leśnych? – pyta mężczy-
zna - Znaki to tylko dwa słupki 
z kawałkiem blachy... niby nic... 
ale mogą zapobiec tragedii. 
Udaliśmy się na wspomnianą 
w liście drogę. Na całym od-
cinku, od tablicy informującej 
o wyjeździe z miasta do miej-
scowości Wojcieszyn, nie ma 
żadnego znaku ostrzegawczego 
o możliwym wtargnięciu zwie-
rzyny leśnej na jezdnię. Przy-
pomnimy, że ten odcinek dro-
gi to droga gminna. Nieste-
ty wczoraj (07.08) nie udało 
nam się dodzwonić do Urzę-
du w celu wyjaśnienia tej sy-
tuacji. Mimo to, być może w 
końcu przy drodze staną zna-
ki, dzięki którym ryzyko po-
trącenia zwierzyny a tym sa-
mym spowodowanie wypadku 
się zmniejszy.

Nasz czytelnik wspomina 
także o jeszcze jednym incy-
dencie: I jeszcze druga spra-
wa, również dotycząca poda-
nego wcześniej odcinka trasy 
Nowogard - Wojcieszyn. Bar-
dzo często, głównie w nocy 
z piątku na sobotę oraz z so-
boty na niedzielę, dochodzi 
do incydentu związanego z 

przekręcaniem znaków dro-
gowych. Fajnie by było gdy-
by nasza policja chociaż raz 
w nocy przejechała się tą trasą 
i ewentualnie przy odrobinie 
szczęścia złapała owych dow-
cipnisiów - pisze p. Adam.

Tę sprawę zostawiamy już 
w rękach policji.

DŚ 

Droga od Nowogardu, do Wojcieszyna przy której nie ma znaków ostrzegawczych 
o zwierzynie leśne
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Mieszkańcy w obawie 

Drzewo leci - odpowiedzialni nie reagują 
Mieszkańcy posesji komunalnej przy ulicy Wojska Polskiego (obok skrętu na stadion), czują się zagrożeni zmurszałym u korzeni drzewem, które grozi 
upadkiem na ich budynek. Mimo, że sprawę zgłaszano już miesiąc temu, dotychczas brak reakcji odpowiedzialnych za usunięcie zagrożenia.

25-metrowe drzewo jest suche, 
nie ma liści, na samym dole widać 
sporej wielkości pęknięcie. Drze-
wo trzyma się dosłownie na jednej 
większej gałęzi i może przewrócić 
się w każdej chwili, wprost na po-
sesję znajdującą się 15 metrów da-
lej. Miejsce, w którym jest to drze-
wo, znajduje się na terenie parku 
przyległego do Stadionu Miejskie-
go w Nowogardzie, przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

- To jest zagrożenie dla życia lu-
dzi. W wyniku większego podmu-
chu wiatru, to drzewo może się 
przewrócić. Pół biedy, jeśli poleci 
na teren parku, ale jeśli przewró-
ci się na naszą posesję? Na naszym 
podwórku bawią się dzieci. Trzeba 
mieć trochę wyobraźni i pomyśleć 
jeszcze przed tragedią - mówi DN 
pan Artur, jeden z mieszkających 
tutaj najemców. 

Mieszkańcy domu przy Woj-
ska Polskiego, jak twierdzą, zgła-
szali sprawę zagrożenia swojemu 
zarządcy nieruchomości już mie-
siąc temu. Zaraz po tym zgłosze-
niu przeprowadzona była wizja lo-
kalna na miejscu. Trwała ponad 
godzinę, jednak efektów brak do 
dziś, gdyż jak drzewo wisiało na 
gałęzi, tak wisi. 

- Czy im się wydaje, że to drzewo 

samo się stąd jakoś ulotni? Potrzeb-
na jest pilna interwencja, a my cze-
kamy już miesiąc – podsumował 

pan Artur. DN skontaktował się z 
biurem zarządcy nieruchomości. 
Odnieśliśmy wrażenie, że temat 

był tam zupełnie nie znany. Obie-
cano nam szybkie działanie i in-
terwencję u właściciela parku, aby 

pilnie usunął zagrażające niekon-
trolowanym powaleniem drzewo.  

Red.

Drzewo od korzenia całkowicie spruchniało Trzyma się tylko oparte o sąsiadujące zdrowe drzewa

Serdeczne wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci

Taty 
dla Kamilli Ratajczak 

składają
Dyrektor

 Nowogardzkiego
Domu Kultury

oraz koleżanki i koledzy 
z pracy 

Uwaga beneficjenci 500+
Informacja dotycząca konieczności składania wniosków 
500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Istnieje konieczność ponownego złożenia wniosków na świadcze-
nie wychowawcze tj. 500 + na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, 
Wnioski wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobierać w:
- siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 

6, pok. Nr 8, 9 i 12 codziennie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Ośrodka;

- Urzędzie Miejskim, w biurze obsługi interesanta w godzinach 
pracy Urzędu;

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie;
- można je też pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej
Osoby, które złożą wnioski do końca sierpnia, nowe świadczenia 

otrzymają w październiku. Ci, którzy nie zdążą ze złożeniem wnio-
sków w sierpniu i uczynią to we  wrześniu, otrzymają pieniądze w li-
stopadzie, ale z wyrównaniem za październik. W tym roku zmienia-
ją się dwie rzeczy, przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego z 
programu „Rodzina 500+”. Pierwsza z nich dotyczy samotnych ma-
tek. Aby otrzymać wypłatę pieniędzy z programu, muszą przedłożyć 
zaświadczenie o sądowym przyznaniu alimentów. Druga zmiana do-
tyczy otrzymywanego dochodu. Jeżeli osoba ubiegająca się o świad-
czenie zwolni się z pracy, a później w ciągu trzech miesięcy zatrudni 
się u tego samego pracodawcy, jednak już z mniejszym dochodem, 
to pod uwagę będą brane dochody sprzed zwolnienia. 

Wnioski należy ostatecznie złożyć  (można składać także drogą 
elektroniczną)  do 30 września 2018 r.

Opr.Red.
 

Program uroczystości w dniach 
13, 14 i 15.08.2017 

Odpust  w parafii 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
Program uroczystości odpustowych 

13.08. 2017 niedziela:
Msze św. o godz.8:00, 9:30 i 11:00.  Po tych mszach, mieszkańcy Woj-

cieszyna zapraszają na degustację chleba pieczonego według tradycyj-
nych receptur, będzie 7 rodzajów chleba z lokalnej piekarni

O godz. 20:00 msza św. połączona z Procesją Fatimską ulicami miasta 
(prosimy o przyniesienie świec)

14 08 2017 poniedziałek
Główne uroczystości odpustowe rozpoczną się po godz.19:00, po 

mszy św. biesiada i wspólne śpiewy pieśni religijnych i patriotycznych
15.08.2017 wtorek:
Msze święte  o godz. 8:00, 10:00 i 12:00 (połączona z procesją ), na-

stępnie godzina 15:00 ( dla chorych) i 19:00
Na mszy o godz. 10:00 towarzyszyć nam będzie orkiestra OSP z Płot
Przez cały dzień z odpustem połączony jest festyn, na którym można 

będzie kupić ciasto domowej roboty, produkty lokalnych artystów, or-
ganizowana jest zabawa fantowa, wśród nagród między innym 5 rowe-
rów, różańce i opaski wykonane przez ZK i wiele innych cennych nagród.                                     

Zaprasza ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko

kONDOLENCJE
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Wybudował sobie statek

Towarzysko  
i rekreacyjnie 
Jeden ze znanych nowogardzkich przedsiębiorców, wybu-
dował oryginalny wehikuł wodny, którym od czasu do czasu 
porusza się po naszym jeziorze.

Pojazdów wodnych na naszym 
jeziorze za wiele zobaczyć się nie 
da. Dopiero w ostatnich  latach, 
dzięki istnieniu klubu żeglarskie-
go Knaga, powróciły na ten akwen 
żaglówki. Bardzo rzadko widzia-
ne są kajaki, częściej można za-
uważyć łódki wędkarzy. Dlate-
go duże zainteresowanie wzbudza 
oryginalna konstrukcja, którą pły-
wa po jeziorze jeden z nowogardz-
kich przedsiębiorców. Ten swoisty 
katamaran na pokładzie ma urzą-
dzony mały salonik, doskonale 

nadaje się wiec do rekreacyjnych 
przejażdżek. Na co dzień stateczek 
cumuje przy brzegu w głębi jezio-
ra, gdzie swoją posesję posiada 
jego budowniczy - znany lokalny 
biznesmen, prowadzący firmę bu-
dowlaną i restaurację „Villa Zbysz-
ko”. W ostatni piątek   statek na 
chwilę przybił do murku ochron-
nego w okolicach fontanny. Mimo 
zachęt „kapitana”, przesiadujące 
tam starsze panie nie dały się na-
mówić na wielki rejs „w nieznane”.    

SM

Kapitan zaprasza na pokład

Powoli przybijają do brzegu

Stateczek na tle restauracji Przystań

Ścieżka ścieżce nierówna 

Jak dbają, tak mają
Nowogardzka, bardzo popularna ścieżka rowerowa do Olchowa, tradycyjnie już także bar-
dzo zaniedbana.

W miniony piątek, wyjeżdżając 
z Goleniowa w kierunku Nowo-
gardu, zwróciłem uwagę na ścież-
kę rowerową, która biegnie od 
szpitala do przejazdu kolejowego 
i dalej aż do ronda przy  trasie S-6 
i goleniowskiej obwodnicy. Ścież-
ka ta nie dość, że szeroka (tzw. 
pieszojezdna), to także zadbana, 
a pobocza obkoszone. Jadąc da-
lej w stronę Nowogardu po kilku-
nastu minutach  znalazłem się na 
wysokości nowogardzkiej ścież-
ki rowerowej, biegnącej do Ol-
chowa. Inna ścieżka i inny świat. 
Ścieżka nowogardzka (bardzo po-
pularna i komunikacyjnie, i rekre-
acyjnie), jest ewidentnie za wąska 
i już na pewno bardzo zaniedba-
na. W Goleniowie mogłem zrobić 
zdjęcia z głównej drogi. U nas aby 
ścieżkę zauważyć wśród zarośnię-
tych poboczy, trzeba na nią wejść. 
Jak dbają tak mają. 

W Goleniowie nie tylko dbają 
o istniejące ścieżki, ale także bu-
dują dwie następne. Tylko w tym 
roku wydadzą na nie 7 mln zło-
tych, czyli milion więcej aniże-
li wynosi budżet na wszystkie in-
westycje w gminie Nowogard! Z 
tego od marszałka dostaną 5 mi-
lionów. Dostaną, ponieważ złożyli 
wnioski i złożyli je na dobre pro-
jekty, tzn. takie ścieżki, które mają 
znaczenie komunikacyjne, czy-
li są alternatywą dla przemiesz-
czania się pojazdami spalinowy-
mi i poprawiają bezpieczeństwo 
na drogach publicznych (znikają 
z nich rowerzyści). Włodarz No-
wogardu pieniędzy od marszałka 
nie dostanie nie tylko dlatego, że 
ze składaniem wniosków ma pro-
blem. Żeby złożyć wniosek, trze-
ba najpierw pomyśleć i budować 
rzeczy sensowne. Zaś na pomysł 
pt. ścieżka wokół jeziora żad-
nych pieniędzy nikt nie da - forsy 
na głupoty nie ma. Jak ktoś sobie 
chce pojeździć po lesie, to i dzisiaj 
może. Istniejące leśne dukty wo-
kół jeziora są wystarczająco prze-
jezdne (nawet zawody się wielo-
krotnie tam odbywały). Oczywi-
ście w planach burmistrza nie ma 
takich ścieżek, na które pieniądze 
zewnętrzne się daje (z powodów 
wyżej wymienionych), to znaczy 
np. do Karska czy do Długołęki. O 
braku wyobraźni, stałej już przy-
wary nowogardzkiego magistra-
tu, świadczy także sposób reali-
zacji wykonanych już działań, na 
które poszły niemałe pieniądze 
gminne. Pisaliśmy wielokrotnie, 
że standardem projektowania dzi-
siaj przy odnawianiu nawierzch-
ni chodników, czy budowie no-

wych, jest wykonywanie jedno-
cześnie w tym realizowanym cią-
gu, także ścieżki rowerowej. Stan-
dardem wszędzie, ale nie u nas. 
Nowy, kilkusetmetrowy i kosz-
towny chodnik w Karsku, wystar-
czyłoby na większości odcinków, 
aby miał o 20 cm więcej szero-
kości i już mógłby uzyskać status 
ścieżki pieszo – rowerowej. Nie-
stety tak nie jest i rowerzyści mu-
szą nadal korzystać z wąskiej, a 
więc niebezpiecznej dla cyklistów 
jezdni. Przypomnijmy, że droga 

106 jest drogą tranzytową i na-
silenie ruchu jest tutaj duże. Po-
dobnie z ulicą Wojska Polskiego, 
gdzie aż się prosiło na odcinku do 
tzw. harcówki, wykonać chodnik 
wraz z pasem dla rowerów. Oczy-
wiście zrobiono inaczej - jest tyl-
ko nowy chodnik. Mamy świado-
mość, że przy obecnym włodarzu 
to walimy grochem o ścianę upo-
minając się o racjonalność. Ale 
ktoś musi, żeby potem nie było, że 
nikt nie protestował. 

SM

Goleniowska ścieżka rowerowa szeroka i zadbana

Obkoszone również pobocza

A na naszej ścieżce do Olchowa "Baby i Dziada brak"
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SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH PSZENICA, 
PSZENŻYTO, WYTWÓRNIA PASZ ALL-

-POL NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 
TEL. 91 39 26 971, 531 591 162 

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Toyota Kozłowski w nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- Lakiernik samochodowy
- Sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 
Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Kącik kolekcjonera

„70 – lecie  
Kultury Paryskiej”

Kiedy w czerwcu 1947 r. uka-
zał się pierwszy numer „Kultu-
ry”, nikt nie przypuszczał, że na-
rodził się jeden z najważniejszych 
ośrodków kulturalnych i politycz-
nych powojennej polskiej emigra-
cji. Założyciel pisma Jerzy Gie-
droyc (1906–2000) spłacił zacią-
gnięty dług, a siedzibę redakcji 
przeniósł z Rzymu do Maisons-
-Laffitte pod Paryżem. Przemyca-
ne do Polski – najczęściej w for-
mie miniaturowych wydawnictw 
– kolejne numery „Kultury” oraz 
książki z charakterystyczną joń-
ską kolumną z literami ILP (In-
stytut Literacki Paryż) należały do 
najbardziej poszukiwanych lek-
tur. Mimo, że za posiadanie wy-
dawnictw „Kultury”, a tym bar-
dziej za współpracę wydawniczą 
z Jerzym Giedroyciem groziły w 
PRL represje, do Maisons-Laffit-
te przybywały kolejne pokolenia 
Polaków odwiedzających Francję.

10 sierpnia, Narodowy Bank 
Polski wprowadził do obiegu 
srebrną monetę „70-lecie Kultury 
Paryskiej” o nominale 10 zł. Zo-
stała ona wykonana z próby me-
talu Ag 925/1000. Przy produkcji 
wykorzystano stempel lustrzany. 
Brzeg (bok) jest gładki. Wymia-
ry tej monety to 32,00 mm, masa 
14,14 g. Wyszła ona w nakładzie 
do 15 000 sztuk. Projektantem 
graficznym jest Anna Wątróbska-
-Wdowiarska. Wizerunek Jerzego 

Giedroycia wg zdjęcia autorstwa 
Piotra Wójcika. Rewers monety 
przedstawia portret Jerzego Gie-
droycia z profilu oraz stylizowa-
ny wizerunek maszyny do pisania 
stojącej na biurku Redaktora. Na 
awersie monety zostały przedsta-
wione wizerunki okładek „Kultu-
ry” i „Zeszytów Historycznych” – 
najbardziej znanych i opiniotwór-
czych pism wydawanych przez In-
stytut Literacki.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

zmarł Bogusław Wolniewicz

Ateista, który kochał Kościół  
W ubiegłym tygodniu, 4 sierp-

nia w wieku prawie 90 lat, zmarł 
prof. Bogusław Wolniewicz -  wy-
bitny polski filozof, logik, profe-
sor nauk humanistycznych, twór-
ca ontologii sytuacji. Znany z nie-
tuzinkowych zachowań wynikają-
cych głównie z całkowitej odpor-
ności na tzw. poprawność poli-
tyczną i mówieniu tylko tego, co 
myślał. Lewica mogłaby go uwa-
żać za swojego człowieka z dwóch 
powodów: po pierwsze, aż do 
1981 roku należał do PZPR, po 
drugie: prawie całe życie deklaro-
wał się jako człowiek niewierzący 
(nie znamy, co uważał w tym za-
kresie w ostatnich miesiącach ży-
cia). Niestety dla lewicy, sam Wol-
niewicz od lewicy stronił i ide-
owo i intelektualnie i towarzysko. 

Mimo deklarowanej niewiary, to 
zupełnie inne zdanie od lewaków 
miał na temat Kościoła Katolic-
kiego: chodź w wielu kwestiach 
nie zgadzał się z Kościołem, jed-
nak szanował go i uważał (jak i w 

ogóle chrześcijaństwo), za jeden z 
fundamentów cywilizacji zachod-
niej. Na temat lewaków miał za to 
pewne wyraziste określenia - jak 
to na zdjęciu.

red

Święto Lotnictwa Polskiego

„Wielkie historie w małych znakach”
Z okazji 85 rocznicy Święta Lotnictwa Polskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej organi-
zowana jest wystawa autorstwa st. chorążego sztabowego w stanie spoczynku, Jerzego Dą-
browskiego, pt.: „Wielkie historie w małych znakach”.  Wystawa będzie otwarta do końca 
sierpnia.

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie w 
imieniu wystawcy kol. Jerzego 
Dąbrowskiego serdecznie zapra-
szają wszystkich kolekcjonerów i 
sympatyków, na uroczyste otwar-
cie wyżej wymienionej wystawy 
10 sierpnia (czwartek) 2017 roku, 
o godz. 17:00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie.

Poniżej przedstawiamy krótki 
życiorys st. chor. w st.spocz. Je-
rzego Dąbrowskiego:

W latach 1976-2001 służył w 
26 Brygadzie Rakietowej OP w 
Gryficach, w latach 2001-2013 

służył w 70 Pułku Rakietowym 
OP w Mrzeżynie. W 2003 roku 
przeszedł na emeryturę i był pra-
cownikiem Wojska w wyżej wy-
mienionym Pułku. Od 2011 jest 
pracownikiem Zespołu Zabez-
pieczenia Mrzeżyno 21 Batalionu 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwi-

nie. Żona także  pracuje w 21 Ba-
talionie Lotnictwa. Ma dwóch sy-
nów, którzy również związali swo-
je życie z wojskiem. Córka miesz-
ka w Anglii. Ma czworo wnucząt.

Klub Kolekcjonera
i Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie

OgłOszenie

OgłOszenie
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JEDEN
AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN

ŁATWA
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

stowarzyszenie 
Żabowiaki włącza się 
w organizację festynu

OgłOszenie

Do akcji pomocy dla ciężko 
chorej Patrycji włącza się Stowa-
rzyszenie ŻABOWIAKI, które 
z myślą o najmłodszych uczest-
nikach imprezy stworzyło baj-
kową strefę, pełną gier i zabaw 
oraz wiele innych atrakcji, by 
poprzez świetną zabawę doło-
żyć swoją cegiełkę w tak szczyt-
nym celu. Strefa będzie znajdo-
wać się przy placu Szarych Sze-
regów. Poniżej plakat z progra-
mem bajkowej strefy.
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gdyby  głupota umiała latać, to ten gość  fruwał by nad miastem dzień i noc.

Nasi drzewa rżną - inni je pielęgnują
Każdy dzień przynosi kolejne nowiny w sprawie wycinki drzew, rosnących wzdłuż drogi krajowej 106, na odcinku przebiegającym 
przez miasto Nowogard. 

Po zdemaskowaniu przez Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich prawdziwego 
autora tego żałosnego pomysłu, 
którym okazał się burmistrz 
Robert Czapla, Urząd Miej-
ski w Nowogardzie ani słowem 
nie ustosunkował się do stano-
wiska ZZDW. Rozpoczął nato-
miast tzw. granie głupa. To gra-
nie głupa, to milczenie w tema-
cie oszustwa, jakiego burmistrz 
się dopuścił w tej sprawie, nie 
ujawniając przed opinią pu-
bliczną treści swojego wystą-
pienia do ZZWD z grudnia 
ubiegłego roku, ponowione-
go w maju tego roku. W wystą-
pieniu tym burmistrz oczeku-
je od administratora drogi 106, 
przeprowadzenia  wyrżnięcia 
przedmiotowych drzew. Nieste-
ty, w zakresie argumentów, czy-
li po co niby ten dorodny i me-
gakorzystny dla mikroklimatu i 
estetyki drzewostan miałby być 
rżnięty, to już nie jest granie 
głupa - to głupota realna i naj-
wyższych lotów. Dyskutowanie 
z takimi argumentami uwła-
czałoby co prawda ludzkiej in-
teligencji, ale ich przytoczenie 
jest konieczne. Warto także do-
dać, że burmistrz jednocześnie 
szedł cały czas w zaparte, czyli 
kłamał, że to ZZDW chce drze-
wa ciąć. Oto fragmenty tekstu 
na stronie miasta opublikowa-
nego dzień przed zdemaskowa-
niem przez ZZDW tego oszu-
stwa:   

„Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Stargardzie złożył w dniu 20 
czerwca 2017 r. do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie wniosek o 
wydania zezwolenia na usunię-
ci 119 szt…..Ponieważ 77 szt. 
drzew, oznaczonych na pniach 
od nr 341 do nr 348 i od nr 355 
do nr 423, zlokalizowanych na 
odcinku od apteki ul. 700- lecia - 
Plac Wolności - do ul. Warszaw-
skiej 11, wchodzą w skład terenu 
wpisanego do rejestru zabytków 
jako „Stare Miasto”. Z tego po-
wodu, wniosek w części dotyczą-
cej wydanie zezwolenia na usu-
nięcie ww. drzew, został przesła-
ny do Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie….”

Przypomnijmy teraz, co napi-
sał ZZDW w oficjalnym stano-
wisku z 1.08.2017r. : 

W dniu 12.12.2016 r. Urząd 
Miejski w Nowogardzie zwró-
cił się na piśmie do Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Stargardzie 
z prośbą o wycinkę drzew ro-

snących w ciągu drogi woj. nr 
106, na odcinku przebiegają-
cym przez miasto Nowogard, od 
przejazdu kolejowego do skrzy-
żowania ulic: Tadeusza Ko-
ściuszki – 700 Lecia – Armii 
Krajowej, motywując złą kon-
dycję zdrowotną drzew. Wska-
zywano również, że występują-
cy w koronach drzew posusz za-
śmieca jezdnię, chodniki, a nie-
które z tych drzew swoimi korze-
niami uszkadzają nawierzchnie 
chodników.

Jak to robią tam, 
gdzie myślą…

Na załączonych zdjęciach po-
kazujemy budowany obecnie 
w jednej z azjatyckich metro-
polii  budynek, na którym zo-
stanie posadzonych 23 tysią-
ce drzew i krzewów. A wszyt-
ko dlatego, że drzewa mają nie-
oceniony wpływ na jakość na-
szego środowiska. Projektant 
Vincent Callebaut mówi o so-
bie, że jest „bioarchitektem”, bo 
tworząc swoje nowatorskie bu-
dynki bierze pod uwagę nie tyl-
ko potrzeby człowieka, ale tak-
że konsekwencje jakie niesie za 
sobą użycie technologii, w tym 
przypadku wydobywające się 
z aut spaliny. 20-piętrowy bu-
dynek znajduje się w dzielnicy 
Xinyi, w samym sercu Tajpej, 
składa się z dwóch skręconych 
wież (od podstawy do dachu 
skręt wynosi aż 90 stopni i jest 
wzorowany na ludzkim DNA). 
Callebaut zakłada, że posadzo-
ne tam rośliny pochłoną 130 
ton dwutlenku węgla rocznie. 
Projekt wykorzystuje także na-
turalne oświetlenie i wentyla-
cję, recykling wody deszczo-
wej i panele słoneczne na da-
chu, jako źródło energii. Budy-
nek ma zostać oddany do użyt-
ku pod koniec 2017 roku.

Podpisujmy się pod 
społecznym protestem

Ujawnione przez ZZDW fak-
ty świadczą o tym, że akcja pro-
testacyjna stanowi dzisiaj je-
dyną szansę uratowania, przed 
zamiarami burmistrza, drze-
wostanu w postaci kilkuset 
drzew oznaczonych już do wy-
cinki. Dlatego przyłączamy się 
do apelu organizatorów akcji, 
czyli Stowarzyszenie Partner-
stwo i Rozwój i prosimy o skła-
danie podpisów pod protestem 
oraz  przynoszenie list do re-
dakcji Dziennika Nowogardz-
kiego. „Czyste”  listy można też 
pobrać w  naszej redakcji. 

ms

Wieżowiec, na którym rośnie las w Tajpej. Foto www.vincent.callebaut.org

Cały świat rozumie, że drzewa zwłaszcza w mieście to dobrodziejstwo. Burmistrz Nowogardu w tym zakresie jest myślący 
inaczej
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DOMINIKA RASIŃSKA
 (III b) – śr. – 4,65

Wyróżnienie w XVI OGÓL-
NOPOLSKIM KONKURSIE 
NA PRACĘ Z LITERATU-
RY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH, 
org. przez Pałac Młodzieży w 
Katowicach, Katowice 2016,

III miejsce w wojewódzkim 
konkursie MÓJ JĘZYK OJ-
CZYSTY, CZYLI NAJWAŻ-
NIEJSZE JEST SŁOWO org. 
przez Uniwersytet Szczeciński 
w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Języka Oj-
czystego, Szczecin 2016,

II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie na Najlepszą Re-
cenzję Książki i Artystycz-
ne Czytanie Prozy CZYTA-
NIE – MOJA PASJA, Nowo-
gard 2016,

I miejsce w Wojewódzkim 
Turnieju Jednego Wiersza o 
Złotą Strunę z Harfy Homera, 
Stargard 2016,

Nagroda specjalna w Wo-
jewódzkim Turnieju Jednego 
Wiersza o Złota Strunę z Har-
fy Homera, Stargard 2016,

II miejsce w XI Regional-
nym Konkursie Recytator-
skim Poświęconym Twór-
czości Pisarzy Ziemi Szcze-
cińskiej Szczeciński Parnas, 
Szczecin 2015,

Wyróżnienie w IX Woje-
wódzkim Konkursie Dzien-
nikarskim Bliżej niż myślisz, 
Szczecin 2016,

II nagroda w XII Ogólno-
polskim Konkursie Poetyc-
kim NOWE INSPIRACJE 
Łódź’2016

I nagroda w XIII Ogólno-
polskim Konkursie Literac-
kim im. Agnieszki Bartol Ja i 
mój świat, Piła 2016,   

Wyróżnienie w wojewódz-
kim konkursie MÓJ JĘZYK 
OJCZYSTY, CZYLI NAJ-

WAŻNIEJSZE JEST SŁOWO 
org. przez Uniwersytet Szcze-
ciński w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego, Szczecin 
2017,

II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie na Najlepszą Re-
cenzję Książki i Artystycz-
ne Czytanie Prozy CZYTA-
NIE – MOJA PASJA, Nowo-
gard 2017,

Finalistka etapu wojewódz-
kiego XI Zachodniopomor-
skiego Konkursu Recytator-
skiego O Złotą Lirę Kornela 
Ujejskiego.

Opiekun Izabela Koladyń-
ska

I miejsce w Wojewódzkim 
Turnieju Jednego Wiersza o 
Złotą Strunę z Harfy Homera, 
Stargard’2015

Nagroda Specjalna w Wo-
jewódzkim Turnieju Jednego 
Wiersza o Złotą Strunę z Harfy 
Homera, Stargard’2015

Opiekun Emilia Wierzbicka
I miejsce zespołowo w Po-

wiatowym Konkursie ”Pierw-
sza pomoc przedlekarska w 
nagłych wypadkach” (Gole-
niów’2016)

Opiekun Elżbieta Baran

HANNA CZURA 
(IIIb) – śr. – 5,29 

I Miejsce w VIII  Bałtyckim 
Konkursie  Języka Angielskie-
go- Koszalin 2017 

III miejsce w VII  Bałtyckim 
Konkursie  Języka Angielskie-
go- Koszalin 2016

Finalistka VIII  Wojewódz-
ki Konkurs Języków Obcych 
– Szczecin 2016

Posiada Certificate of Profi-
ciency in English – dokument 
wydawany przez University 
of Cambridge potwierdzający 

znajomość języka angielskie-
go na poziomie biegłym

Opiekun Beata Becela
Wyróżnienie w wojewódz-

kim konkursie Mój Język 
Ojczysty, czyli Najważniej-
sze jest Słowo organizowane 
przez Uniwersytet Szczeciń-
ski w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego, Szczecin’2016

Opiekun Izabela Koladyń-
ska

III miejsce w etapie woje-
wódzkim Misyjnej Olimpia-
dy Znajomości Afryki, rok 
szkolny 2015/2016

Opiekun Aldona Kopyciń-
ska

I miejsce w etapie rejono-
wym Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK 
(Szczecin’2015)

Opiekun Elżbieta Baran

AGNIESZKA SARZYŃSKA 
(IIIa) – śr. – 4,15

I miejsce w stylu klasycznym i 
motylkowym w Zawodach Pły-
wackich o Puchar Starosty Go-
leniowskiego (2016r.);

I miejsce w stylu dowolnym i 
motylkowym w Zawodach Pły-
wackich o Puchar Starosty Go-
leniowskiego (2017r.);

III miejsce drużynowo w szta-
fecie 4x50m w Zawodach Pły-
wackich o Puchar Starosty Go-
leniowskiego (2017r.);

I miejsce w III Nowogardz-
kim Biegu „Dzieciaki Biegają w 
Nowogardzie (2016r.)

I miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w Drużynowych Bie-
gach Przełajowych Szkół Po-
nadgimnazjalnych (2017r.);

I miejsce w Lidze Piłki Siatko-
wej Dziewcząt Szkół Ponadgim-
nazjalnych (2017r.).

Opiekun Joanna Dzikowska

ALEKSANDRA PIETRZY-
KOWSKA (IIa) – śr. – 5,3

X Wojewódzki Konkurs 
Dziennikarski „ Bliżej niż my-
ślisz”- wyróżnienie (2017)

Wojewódzki Konkurs „Mój 
Język Ojczysty, czyli najważ-
niejsze jest słowo”, organizowa-
ny przez Uniwersytet Szczeciń-
ski – wyróżnienia (2017)

XVII Ogólnopolski Konkurs 
na Pracę z Literatury org. przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
– III nagroda (2017)

Ogólnopolskim Przeglądzie 
Twórczości Zbigniewa Herber-
ta „Herbertiada” – udział (2017)

Opiekun Izabela Koladyńska
Wojewódzki Konkurs Wie-

dzy Ekonomicznej organizowa-
ny przez ZUT Wydział Ekono-
miczny – finalistka

Opiekun Jolanta Grygowska

JULIA DROBIŃSKA
 (IIB) – śr. – 4,27

XLVII Olimpiada Literatury 
i Języka Polskiego – finalistka 
etapu okręgowego (2017)

Ogólnopolski Konkurs hi-
storyczno-literacki „Henryk 
Sienkiewicz w 170. rocznicę 
urodzin 

i 100. rocznicę śmierci” - 
laureatka etapu okręgowego 
i finalistka etapu centralnego  
(2017)

Opiekun Izabela Koladyńska
Ogólnopolskie Półfinały 

konkursu „Pokaż Nam Język”-
-udział  (2017)

Opiekun Beata Becela
Stypendystka Prezesa Rady 

Ministrów – 2016/2017
Stypendium Burmistrza No-

wogardu „Młody Talent Ziemi 
Nowogardzkiej” (2017)

Coroczna prezentacja

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Państwu najlepszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Dzisiaj pokażemy sylwetki najzdolniejszych 
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. W kolejnych wydaniach zaprezentujemy uczniów pozostałych szkół średnich.
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Tour de Pomorze, czyli 711 km na rowerze

Startowali nowogardzianie
Niedawno zakończona została niezwykle wymagająca impreza pod nazwą Tour de Pomo-
rza. Kolarze startujący w tym wyścigu mieli za zadanie przejechać 711 km w jak najkrót-
szym czasie. Nowogard reprezentowali Małgorzata Kubicka i Tadeusz Burewicz.  

Kolarze startujący w Tour de Po-
morze pokonali 711 km non stop 
spędzając czas na rowerze. Był to 
wyścig wokół województwa za-
chodniopomorskiego, trasa prze-
biegała przez następujące miejsco-
wości: start w Świnoujściu przez 
Kamień Pomorski, Kołobrzeg, 
Darłowo, Szczecinek, Mirosła-
wiec, Choszczno, Myślibórz, Dęb-
no, Moryń, Szczecin, Wolin i meta 
w Świnoujściu.

Organizatorem był Klub Uznam 
ze Świnoujścia. Nowogard re-
prezentowała Małgorzata Kubic-
ka oraz Tadeusz Burewicz. - Tour 
de Pomorze - 711 km Non Stop - 
to była główna impreza w kalen-
darzu moich startów w tym sezo-
nie. Wszystko było temu podpo-

rządkowane. Im było bliżej tej daty, 
tym bardziej gościły we mnie oba-
wy, czy dam radę? Czy wytrzy-
mam? Od strony fizycznej byłam 
dobrze przygotowana. Zrobione w 
tym roku na rowerze ok.8 tysięcy 
km musiały zaprocentować. Ale w 
tym wszystkim 80% powodzenia to 
głowa. Start mojej grupy zaplano-
wany był na godz 10. Czyli ostat-
nia grupa. Nie było to dobre. Mie-
liśmy zmieścić się w limicie czaso-
wym 50 godz. Łatwo nie było, ale 
nasza grupa trzymała się razem od 
startu do mety. Razem przeżywa-
liśmy kryzysy i ta świadomość, że 
można na kogoś liczyć sprawiała, 
że czuliśmy się bezpiecznie – opo-
wiada Małgorzata Kubicka. Star-
tując w tak morderczym wyścigu 

należy łapać każdą okazję na od-
poczynek. Jak opowiada kolarka z 
Nowogardu, grupa w której jecha-
ła, trochę zbyt dużo czasu poświę-
ciła na odpoczynek, co dało się za-
uważyć przy końcowym wyniku -  
Nie jechaliśmy, żeby wykręcić naj-
lepszy czas, ale żeby zmieścić się w 
limicie. Były więc dłuższe posto-
je na punktach kontrolnych. Nie-
którzy drzemali choć parę minut. 
Ja niestety nie umiem tak zasypiać. 
W sumie było to aż 9 godzin prze-
siedziane, czy też przeleżane... Te-
raz wiemy, że to za długo – mówi 
Małgorzata Kubicka. Ostatecznie 
nasza reprezentantka zakończyła 
swój start z łącznym czasem prze-
jazdu 36:34:42. Lepszy wynik uzy-
skał Tadeusz Burewicz, który za-
kończył start z czasem 31:21:51 - 
Muszę wspomnieć jeszcze o jed-
nej osobie, która jechała w tej sa-
mej imprezie - to Tadeusz Bure-
wicz. Cichy i skromny nasz kole-
ga, który przejechał ten dystans z 
czasem 31:21:51. Przejechanie tego 
dystansu, daje nam kwalifikacje do 
przyszłorocznej edycji BBT -Bał-
tyk -Bieszczady Tour 1008 km. Co 
będzie - zobaczymy – kończy Mał-
gorzata Kubicka. Gratulujemy na-
szym reprezentantom przejecha-
nia 711 km oraz życzymy im, aby w 
przyszłym roku zmierzyli się z jesz-
cze dłuższym dystansem na BBT. 

KR

Tadeusz Burewicz oraz Małgorzata Kubicka pokonali 711 km podczas Tour de Pomorze

Mini Tour de Pologne  
– Finał w zakopanem

Chrabąszcze poza 
podium
W czwartek (3 sierpnia), w Zakopanem odbył się wielki fi-
nał wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne. Nowogard w 
kategorii Młodzik reprezentowali Hubert Grygowski oraz 
Jacek Fecak. Niestety podopieczni Ryszarda Posackiego 
uplasowali się odpowiednio na 9. i 16. miejscu. 

Przypomnijmy, że prawo star-
tu w wielkim finale Nutella Mini 
Tour de Pologne, zagwarantowa-
li sobie ci kolarze, którzy we wcze-
śniejszych etapach zajmowali miej-
sca w pierwszej piątce. Zatem w Za-
kopanem wystartowało 25 najlep-
szych kolarzy wyłonionych po ry-
walizacji w Krakowie, Katowicach, 
Szczyrku, Zabrzu oraz w Rzeszo-
wie. Hubert Grygowski zwyciężył 
etap w Szczyrku, z kolei po walce 
w Zabrzu czwarte miejsce zajął Ja-
cek Fecak, dzięki czemu nasi dwaj 

młodzi kolarze mogli w czwartek 
walczyć w wielkim finale. Przed ro-
kiem finał miał miejsce w Krako-
wie, a reprezentująca nowogardzki 
klub Chrabąszcze Nikola Wielow-
ska zajęła 2. miejsce w kategorii 
Młodziczek. Młodzicy ścigali się na 
dystansie 15 km. Lepiej spisał się 
Hubert Grygowski, który dystans 
ten przejechał z czasem 0:23:13. 
Hubert Grygowski jechał w grupie 
6 kolarzy, którzy walczyli o brązo-
wy medal, ostatecznie Hubert zo-
stał najniżej sklasyfikowany pośród 
tych osób. Nowogardzianin zajął 9. 
miejsce. Z kolei Jacek Fecak uzyskał 
wynik 0:23:15 i zajął 16. pozycję. 
Zwyciężył Adam Andrzejak z KTK 
Kalisz, wyprzedzając Juliana Kota 
z NOSiR BDC oraz Kacpra Giery-
ka z ALKS Stal Grudziądz. Pomimo 
braku medalu w Zakopanem, tre-
ner Ryszard Posacki może być za-
dowolony z osiągnięć swoich pod-
opiecznych. Start w finale pośród 
najlepszych młodzików z całej Pol-
ski, w tak prestiżowej imprezie jak 
Tour de Pologne, to duży sukces. 

KR

Hubert Grygowski na trasie finałowego 
wyścigu w Zakopanem

Pomorzanin rozgromił juniorów ze Szczecinka

Kamil Lewandowski w formie
W piątek (4 sierpnia), na boisku w Czarnocinie piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali kolejny mecz sparingowy. Tym razem rywalami byli juniorzy 
starsi zespołu MKP Szczecinek. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozgromili swoich rywali, a formą błysnął Kamil Lewandowski, który zdobył trzy 
gole i zaliczył trzy asysty. 

MKP Szczecinek – Pomorzanin Nowogard  0:9 (0:5)
Gole: Kamil Lewandowski (12’, 23’, 41’), Rafał Listkiewicz (16’, 20’, 57’), Arkadiusz Balcer (69’), Przemysław Bartlewski (72’), Natan Wnuczyński (87’).
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Damian Kosior, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Michał Komenda, Maciej Dobrowol-

ski, Maciej Grzejszczak – Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski; zmiany: Przemysław Bartlewski, Arkadiusz Balcer. 

Drużyna ze Szczecinka miała 
być równorzędnym rywalem dla 
Pomorzanina, tak jak poprzedni 
przeciwnicy – juniorzy starsi Błę-
kitnych Stargard. Tym razem jed-
nak piłkarze z Nowogardu nie dali 
żadnych szans młodszym rywa-
lom. Już w 12. minucie nowogar-
dzianie objęli prowadzenie. Indy-
widualną akcję przeprowadził Ka-
mil Lewandowski, który strzałem 
z około 8 metrów pokonał golki-
pera ze Szczecinka. W 16. minucie 
Kamil Lewandowski wypatrzył w 
polu karnym Rafała Listkiewicza, 
do którego zagrał piłkę, a Listkie-

wicz po strzale z około 10 metrów 
podwyższył na 0:2. W 20. minucie 
Rafał Listkiewicz wykonywał rzut 
wolny z około 18 metrów. Napast-
nik Pomorzanina uderzył precy-
zyjnie w prawy dolny róg i strzelił 
ładną bramkę. W 23. minucie po-
nownie bramkę zdobył Kamil Le-
wandowski. Napastnik Pomorza-
nina tym razem ładnie minął de-
fensora ze Szczecinka i strzałem 
z pola karnego podwyższył wy-
nik meczu. W 41. minucie Kamil 
Lewandowski skompletował kla-
sycznego hat-tricka. Lewandow-
ski ponownie po udanym zwodzie 

minął obrońcę i strzelając z oko-
ło 7 metrów zdobył piątą bram-
kę dla Pomorzanina. Przy stanie 
0:5 piłkarze udali się na przerwę, a 
po zmianie stron, wciąż nowogar-
dzianie panowali na boisku. W 57. 
minucie Rafał Listkiewicz uderzył 
w środek bramki z około 10 me-
trów, a bramkarz rywali popełnia-
jąc błąd przepuścił ten strzał. W 
69. minucie przypomniał o sobie 
Kamil Lewandowski, dośrodko-
wując wprost na głowę Arkadiu-
sza Balcera, który ładnym strza-
łem głową podwyższył wynik. W 
72. minucie swoją trzecią asystę 

zaliczył Kamil Lewandowski, któ-
ry zagrał wzdłuż pola bramkowe-
go, gdzie Przemysław Bartlewski 
przeciął lot piłki i strzelił ósmego 
gola. Ostatnią bramkę zdobył Na-
tan Wnuczyński, który przepro-
wadził indywidualną akcję z lewej 
strony boiska, minął defensora 
MKP i uderzył z około 7 metrów. 
Wysokie zwycięstwo na pewno 
cieszy. Wierzymy, że podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego utrzyma-
ją wysoką formę i postrzelają tak-
że w rozgrywkach ligowych. 

KR 
Kamil Lewandowski strzelił trzy gole i 
dorzucił do tego trzy asysty w piątko-
wym sparingu
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ kAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OgłO sze nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Firma Okno 
zatrudni 

montażyste okien, 
dogodne warunki 
663 600 601 

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam tanio dział-

kę budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w pobli-
żu jeziora. 575 345 659 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	Sprzedam działki budow-
lane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal handlowy 
pow. 55m2 ul. 3 Maja 44g. 
Tel. 517 357 653 

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie na biuro 11m2, I pię-
tro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	Wynajmę lokal w centrum 
Nowogardu 46m2. Tel. 
605 548 164 

•	Sprzedam działki budow-
lane w Karsku przy dro-
dze. 691 664 658

•	Wynajmę 8 miejsc nocle-
gowych dla pracowników z 
Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, ładnie położony.696 
404 840 

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie na działalność gospo-
darczą 100 m2, w Nowogar-
dzie, tel. 696 463 833

•	Sprzedam 1/2 domu w 
Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. 
Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	Sprzedam działkę budow-
laną 1202m2 w Kościusz-
kach. Cena 47 900 zł. 534 
028 453 

•	Karsk działki budowlane 14 
arowe sprzedam. 666 730 
305

•	Sprzedam ziemię rolną 4 
ha działka nr 183 GRA-
BIN. 731 026 406 

•	Nowogard ul. Asny-
ka działki pod zabudo-
wę ok.1000m2 w atrak-
cyjnej cenie sprze-
dam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi 
atrakcyjna działka 8400m2 
pod zabudowę za 29500zł 
sprzedam tel.660 206 833

•	Atrakcyjny dom z działką 
7ha ze stawami przy lesie 
na uboczu wsi 5km od No-
wogardu .502 103 432

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 697 980 702

•	Do wynajęcia lokal pod 
działalność o pow. 100m2 
w Nowogardzie. 605 336 
228 

•	Szukam kawalerki lub po-
koju. 722 154 477 

•	Sprzedam mieszkanie czte-
ry pokoje, IV piętro, Nowo-
gard. Tel. 724 171 708 

•	Sprzedam okazyjnie dział-
kę pod zabudowę mieszkal-
ną, 700 m2, przy ulicy Gen. 
Bema. Tel. 604 422 221

•	Do wynajęcia apartament 
w Karpaczu. Tel. 500 325 
904, 798 541 611 

•	Sprzedam łąkę w Jenikowie 
1,5 ha. Prąd i woda grunto-
wa. Tel. 601 780 470 

•	Sprzedam kawalerkę. 605 
495 453 

•	Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe. 512 090 539 

•	Uczciwa kobieta z dziec-
kiem czteroletnim wynaj-
mie tanio pokój. 601 781 
000

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe. 607 545 623 

•	Sprzedam mieszkanie w 
Wierzbięcinie 66.3 m2, 
bezczynszowe, ocieplone 
+ garaż. 669 716 872 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	Każdego mercedesa, każdą 
toyotę kupię zdecydowanie. 
736 777 245

•	Sprzedam na części Pas-
sat Volkswagen B4, 1.9 Td, 
silnik uszkodzony. 605 576 
908 

•	Sprzedam stare motocy-
kle. 693 344 667 

ROLNICTWO
•	Koszenie łąk, mulczowa-

nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Sprzedam siano w kost-
kach. 782 036 086 

•	Sprzedam 70 balotów sia-
na. 696 741 163

•	Orkę, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 013 
995 

•	Sprzedam zboże i łubin. 
502 853 573 

•	PROPOLIS LECZNICZY, 
miody leśne. Tel.503-58-
2222

•	Sprzedam prosiaki 40 sztuk. 
Tel. 725 806 787 

•	Sprzedam talerzówkę za-
wieszaną szerokość 3m. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
661 751 296 

 UsłUgi
•	PRANIE-MAGIEL,PRA-

NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-

KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	PRANIE DYWANÓW I 
TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	MONTAŻ MEBLI, fa-
chowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	Mycie okien. 731 792 
825

•	MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granito-
wej, polbruku. 726 403 937

•	Docieplanie budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	TRANSPORT, PRZE-
PROWADZKI. 665 720 
037

•	Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

•	Usługi ogólnobudowla-
ne. Tel. 511 901 973 

•	Wykonam pracę re-
montowe. 691 430 490 

•	ELEKTRYK, montaż 
i naprawa instalacji 
domy, mieszkania, pro-
tokoły odbioru, pomia-
ry. 660 171 386 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń i 
elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

•	Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	Aktivmed24.pl Opie-
kunki Seniorów Niem-
cy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	Zatrudnię pracowni-
ka ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368 

•	Przyjmę do pracy przy 
dociepleniach na umo-
wę o pracę oraz pomoc-
nika. 785 931 513 

•	SKLEP MEBLOWY 
KWADRAT MEBLE W 
NOWOGARDZIE ZA-
TRUDNI NA STAŁE OSO-
BĘ DO PRACY W SKLEPIE 
MEBLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. 
WYMAGANE PRAWO-
JAZDY KAT.B. CV WRAZ 
ZE ZDJĘCIEM PROSZE 
SKŁADAC   W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWADRAT-
MEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	Firma Vectra S.A za-
trudni przedstawicieli 

handlowych. Tel. 533 402 
266, d.pawlowski@vec-
tra.pl

•	Spawaczy zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	Hotel Restauracja Przy-
stań zatrudni kucharza 
– pomoc kuchenną, pe-
łen etat, dobre warunki 
finansowe . 91 39 20 221

•	Zatrudnię stolarza. Tel. 
503 084 687 

•	Przyjmę do pracy w ubez-
pieczeniach, pół etatu. 
660 543 782 

•	Goleniów,kierowca/ ma-
gazynier, kigar@kigar.
com

•	Goleniów,spedytor mię-
dzynarodowy, kigar@kigar.
com

•	Goleniów,zaopatrzenio-
wiec/magazynier,kigar@ki-
gar.com 

•	Firma LEMARK – lider 
na runku tachografów, 
ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mecha-
nika ze znajomością pod-
staw elektryki. Oferuje-
my szkoleenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

•	Zaopiekuję się starszą oso-
bą na terenie Nowogardu. 
667 255 915 

•	Przyjmę do pracy w Le-
wiatanie u. 5 marca 13. 
667 974 022 

•	Poszukuje kobiety do pra-
cy biurowej, Wymagania: 
wykształcenie min. śred-
nie, komunikatywność, 
obsługa komputera. Ofe-
rujemy umowę o prace, 
atrakcyjne wynagrodze-
nie. 510 100 263 

•	Szukam opertora kopar-
ki. 660 497 390 

•	Zatrudnię pracownika do 
Zakładu Optycznego. Tel. 
91 39 27 272

•	Zatrudnię pracownika – 
usługi remontowo wykoń-
czeniowe. 697 329 453 

•	Przyjmę do pracy ekspe-
dientkę odpowiedzialną, 
sumienną. 797 394 807 

•	Zatrudnię przy budowie 
domu. 608 817 214 

•	Zaopiekuje się starszą oso-
bą na terenie Nowogardu. 
536 941 962

•	Poszukuje opiekunki do 
dziecka. 510 100 263 

inne
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI kRO BU SO WA SEROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYk - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	Drewno, bukowe, dębo-
we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam tanio szafka 
RTV, szafka wisz,ąca i 
ława kolor wenge+wa-
nilia. 512 012 823 

•	Sprzedam drewno opa-
łowe. 667 788 820

•	Do wynajęcia zagęszczar-
ka – 400 kg. 790 285 382

•	Sprzedam drewno ko-
minkowe olchę. 730 744 
751 

•	 Stanowisko dla manicu-
rzystki i pedicurzystki w 

salonie fryzjerskim. Tel. 
91 39 23 540 

•	Sprzedam tanio nową 
sofę rozkładaną led, no-
woczesna, kolor jasno 
siwy boki i spód czar-
ne z boków wysuwane 
dwie pufy do siedzenia. 
Oparcie dodatkowe 3 
poduszki. Podświetlna 
w różnych kolorach. Tel 
507 198 447 

•	Sprzedam tarcicę dębo-
wą 50 mm sezonowaną. 
Tel. 693 344 667 

•	Owczrek niemiecki rok i 
7 miesięcy, ciemne czoło, 
mocna budowa, czujny. 
510 620 109 
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REkLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

Z alkoholem nie ma żartów  •  „Wielkie historie w małych znakach”  
P. Krystkiewicz na Wyspie Przetrwania 

reklama reklama

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
11 sierpnia 2017 r. 
Nr 61 (2590)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

s. 3

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Wniebowzięcie Marii, ok. 1670. Juan Martín Cabezalero

15.08 - Święto Wniebowzięcie NMP

Ulica Kowalska

Uciążliwy 
remont

Szynszyle nadal w 
środku miasta
Bez pszczół 
nie ma życia

s. 4

s. 5

s. 2
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W skrócie Program uroczystości w dniach 13, 14 i 15.08.2017 

Odpust w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
Program uroczystości odpustowych 

13.08. 2017 niedziela:
Msze św. o godz.8:00, 9:30 i 11:00.  Po tych mszach, mieszkańcy 

Wojcieszyna zapraszają na degustację chleba pieczonego według tra-
dycyjnych receptur, będzie 7 rodzajów chleba z lokalnej piekarni

O godz. 20:00 msza św. połączona z Procesją Fatimską ulicami mia-
sta (prosimy o przyniesienie świec)

14 08 2017 poniedziałek
Główne uroczystości odpustowe rozpoczną się po godz.19:00, po 

mszy św. biesiada i wspólne śpiewy pieśni religijnych i patriotycznych
15.08.2017 wtorek:
Msze święte  o godz. 8:00, 10:00 i 12:00 (połączona z procesją ), na-

stępnie godzina 15:00 ( dla chorych) i 19:00
Na mszy o godz. 10:00 towarzyszyć nam będzie orkiestra OSP z Płot
Przez cały dzień z odpustem połączony jest festyn, na którym można 

będzie kupić ciasto domowej roboty, produkty lokalnych artystów, orga-
nizowana jest zabawa fantowa, wśród nagród między innym 5 rowerów, 
różańce i opaski wykonane przez ZK i wiele innych cennych nagród.

Zaprasza ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko

Uwaga beneficjenci 500+
Informacja dotycząca konieczności składania wniosków 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Istnieje konieczność ponownego złożenia wnio-
sków na świadczenie wychowawcze tj. 500 + na 
nowy okres świadczeniowy 2017/2018, Wnioski 
wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobierać w:
- siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w No-

wogardzie ul. 3 Maja 6, pok. Nr 8, 9 i 12 codzien-
nie od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Ośrodka;

- Urzędzie Miejskim, w biurze obsługi intere-
santa w godzinach pracy Urzędu;

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogar-
dzie;

- można je też pobrać ze  strony Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

. Osoby, które złożą wnioski do końca sierpnia, 
nowe świadczenia otrzymają w październiku. Ci, 
którzy nie zdążą ze złożeniem wniosków w sierp-

niu i uczynią to we  wrześniu, otrzymają pieniądze 
w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik. 
W tym roku zmieniają się dwie rzeczy, przy przy-
znawaniu świadczenia wychowawczego z progra-
mu „Rodzina 500+”. Pierwsza z nich dotyczy sa-
motnych matek. Aby otrzymać wypłatę pienię-
dzy z programu, muszą przedłożyć zaświadczenie 
o sądowym przyznaniu alimentów. Druga zmia-
na dotyczy otrzymywanego dochodu. Jeżeli oso-
ba ubiegająca się o świadczenie zwolni się z pra-
cy, a później w ciągu trzech miesięcy zatrudni się 
u tego samego pracodawcy, jednak już z mniej-
szym dochodem, to pod uwagę będą brane docho-
dy sprzed zwolnienia. 

Wnioski należy ostatecznie złożyć  (można skła-
dać także drogą elektroniczną) do 30 września 
2018 r.

Opr. Red.

WAK ACYJNY   ROZKłAD    JAZDY

Rozkład jazdy autobusów PKS Gryfice
Kierunek przez Godziny odjazdów, Nowogard, ul. Rzeszowskiego

Gryfice Płoty Barkowo 12:37i   22:07Dbm    23:36ALbm 
Kołobrzeg Gryfice, Mrzeżyno 09:05a   14:03D   19:20CLm   19:20Dm 
Pobierowo Gryfice, Karnice, Niechorze 14:05CL 
Pobierowo Gryfice, Karnice, Pogorzelica 08:07D   15:07D@   17:15D@   20:30Ca   20:30Dm 
Słupsk Gryfice, Koszalin, Sławno 11:15UmP$ 
Świnoujście Błotno, Golczewo, Kamień Pomorski 07:35a 
Zakopane Gorzów Wlkp., Poznań, Częstochowa 19:30xaP 

Rozkład jazdy PKP
kierunek przez Godziny odjazdów, stacja PKP
Kołobrzeg Gryfice, Trzebiatów 7:48, 11:47, 14:06, 15:50, 17:48, 20:42, 
Białystok Kołobrzeg, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Ełk 21:24, 

Ostatni artykuł DN, jaki ukazał się we wtorek (08.08) pt.: „Ścieżka ścież-
ce nierówna”, który dotyczył zaniedbań na nowogardzkiej ścieżce rowe-
rowej, przyniósł oczekiwany, acz niespodziewany efekt. Już w dniu uka-
zania się artykułu zaczęto wykaszać pobocze, przy którym znajduje się 
ścieżka. Okazuje się, że dla chcącego nic trudnego. Na chwilę obecną 
ścieżka jest nie tylko widoczna z drogi, ale także zdecydowanie przyjem-
niej się nią poruszać i wizualnie lepiej się prezentuje. Red.

Na ulicy 15-ego lutego znak informujący o parkingu został odwróco-
ny. Prawdopodobnie miłośnikom nocnych spacerów znudził się spokoj-
ny marsz przez miasto i postanowili zażartować, odwracając znak. Kie-
rowcy, nie znający miasta mogą prze to mieć problem z parkowaniem, o 
ile zresztą znak zauważą. W tym momencie znak o parkingu jest odwró-
cony, informując o jego końcu, zamiast o początku. Dodatkowo przysła-
niają go gałęzie, więc dostrzeżenie znaku jest utrudnione. DŚ

Trwają prace nad budową nowych pawilonów przy ul. Bohaterów War-
szawy. Od początku prac minął miesiąc, a już widać efekty. Przypomnij-
my, że inwestorem nowych pawilonów handlowych jest spółka „Arno”. 
Jeden pawilon będzie miał 410 m kw. powierzchni, drugi 650 m kw. Są 
to obiekty pod wynajem, gdzie już są pierwsi chętni do dzierżawy. Spół-
ka „Arno” ma także zamiar przenieść swoją halę produkcyjna do nowego 
budynku, który powstanie w innej części należącej do jej terenu. Prace 
budowlane pawilonów maja się zakończyć w listopadzie tego roku. DŚ

Uwaga!
Znaleziono bransoletkę / różaniec!
W środę, 09.08.2017 r, nad jeziorem, w pobliżu restauracji Neptun, 

znaleziono widoczną na zdjęciu bransoletkę / różaniec. Właściciela pro-
simy o odbiór zguby w redakcji DN, przy ulicy Bohaterów Warszawy 7a.

$ - W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kursuje od Gryfic
& - Przesiadka w Gryficach dw. autobusowy na kurs do Szczecina (od ponie-
działku do piątku)
@ - W Wigilię i Sylwestra kursuje do Gryfic
a - Kursuje od poniedziałku do soboty
a - Kursuje w okresie ferii letnich
b - Kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta

D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
i - Kursuje w wakacje w dni robocze od poniedziałku do piątku
l - Nie kursuje w Św. B. Narodzenia, N. Rok i Święta W. Nocy
m - Nie kursuje w 24 i 31.XII
P - Kurs pospieszny
U - Nie kursuje I dzień Św. B. Nar., N. Rok, I dzień Św. W. Nocy
x - Wyjazd w piątki
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

Z wtorku na środę

Zgubiono plecak 
z logo "NIKE"

na boisku "dolny"
Proszę o tel. 724 564 437

Bez gazu na Kowalskiej

Uciążliwy remont
Mieszkańcy bloku nr 1 przy ul. Kowalskiej, już od kilku dni nie mają dostępu do gazu. Jak twierdzą, nikt ich nie poinformował, że taka sytuacja może mieć 
miejsce. Nie wiedzą też, czym jest spowodowana przerwa w dostawie gazu. Mieszkańcy są oburzeni i nie wiedzą, gdzie szukać winnych.

W środę wieczorem jeden z 
mieszkańców ul. Kowalskiej za-
dzwonił do naszej redakcji, in-
formując nas o problemach, ja-
kie spotkały ludzi zamieszku-
jących blok nr 1. Jak się okaza-
ło, jedna z klatek nie ma dostę-
pu do gazu już tydzień czasu (od 
piątku 04.08). Reszta mieszkań-
ców od wtorku (08.09) została 
pozbawiona możliwości zagrza-
nia wody i gotowania – Kuchenkę 
mam na gaz. Woda również pod-
grzewana jest gazem. W tym mo-
mencie nie mam nawet jak ugo-
tować obiadu swoim dzieciom – 
mówi młoda mieszkanka bloku – 
Gdybym była sama, to bym sobie 
poradziła, natomiast co mam po-
wiedzieć dzieciom? - pyta. Nie tyl-
ko rodziny z dziećmi odczuwają 
problem braku gazu. W budyn-
ku mieszkają także osoby starsze, 
często też samotne, którym cięż-
ko poradzić sobie z brakiem do-
stępu do ciepłej wody. - Nie wiem 
zupełnie, co się dzieje? Próbowa-
łam się dowiadywać we wszyst-
kich możliwych źródłach, ale nikt 
nie jest w stanie powiedzieć, czym 
ten brak gazu jest spowodowany – 
żali się p. Ania – Raz słyszę, że to 
z powodu awarii na mieście, dru-
gi raz, że to pracownicy coś uszko-
dzili. Nie wiadomo, komu wie-
rzyć i kto mówi prawdę – kończy 
starsza kobieta. Mieszkańcy mó-
wią, że czują się jak w starych cza-
sach. Z powodu braku dostępu do 
gazu nie mają ciepłej wody. Żeby 
się umyć, grzeją wodę w czajni-
kach elektrycznych – Bardzo daw-

no temu tak było, że człowiek ką-
pał się w misce. Teraz z powrotem 
to samo. Dobrze, że mam czajnik 
elektryczny. A miałam go wyrzucić 
– komentuje kolejna mieszkanka 
bloku.

Zarządca wspólnoty, p. Jerzy 
Furmańczyk, całą sprawę komen-
tuje tak: Od miesiąca trwają pra-
ce remontowe w bloku. Budynek 
jest już stary i wymaga wymia-
ny instalacji wodnej i centralnego 
ogrzewania. Przy okazji odświeża-
ne są także klatki schodowe. Pod-
czas wymiany c.o. i zamknięciu za-
worów, mieszkańcy poczuli zapach 
gazu - Jak mówi, normalnym jest 
fakt, że przy wymianie tego typu 

instalacji, możliwym jest ulotnie-
nie się gazu, który został w ru-
rach. - Nie jest to wyciek ani roz-
szczelnienie instalacji. Mieszkańcy 
jednak poczuli się zagrożeni i zgło-
sili sprawę do gazowni- opowiada 
J. Furmańczyk – Z kolei pracowni-
cy gazowni przyjechali i mimo mo-
ich próśb, odcięli zawór w całym 
pionie budynku. Wszystko to od-
było się w mojej obecności. Odbyło 
się także zebranie, na którym poin-
formowano mieszkańców o chwi-
lowym wyłączeniu gazu. Niestety 
nie każdy na takie zebrania przy-
chodzi, a więc nie wie, co się dzie-
je w jego otoczeniu - kończy za-
rządca. Wszystko ma wrócić do 
normy po wymianie całej instala-
cji. Wówczas pracownicy gazowni 
mają przyjechać i to od nich za-
leżeć będzie, czy gaz z powrotem 
zostanie podłączony.

Nie jest to pierwsza rzecz, z jaką 
mieszkańcy remontowanego blo-
ku muszą się borykać. W pierw-
szych dniach remontu zostali oni 
pozbawieni możliwości korzysta-
nia z toalet na dwa dni – Zdaje-
my sobie sprawę, że remont wiąże 
się z pewnymi wyrzeczeniami. Jed-
nak na ten okres można było cho-
ciaż tak zwane Toi Toi postawić. W 
końcu jak radzić sobie przez taki 
czas bez toalet? - zastanawia się p. 
Krzysztof – Najpierw brak sanita-
riatów, teraz bez dostępu do gazu. 
Co jeszcze czeka nas przy tym re-
moncie? Obserwując ekipę bu-
dowlaną, można się spodziewać 
wszystkiego – kończy mężczyzna.

Remont bloku przy ul. Ko-
walskiej powoli dobiega końca. 
Mieszkańcy mają nadzieję, że jed-
nak już żadne niespodzianki się 
im nie przytrafią bo te, które się 
zdarzyły i tak wyczerpały dopusz-
czalną, nawet jak na remont, daw-
kę. 

DŚ

Remontowany blok, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do gazu

Tak wyglądały łazienki w bloku nr 1 przy ul. Kowalskiej
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Sierpień miesiąc trzeźwości 

Z alkoholem nie ma żartów 
Miesiąc sierpień jest od dawna u nas  miesiącem trzeźwości. We wtorkowej sondzie (08.08) zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają aktualnie problem nad-
używania alkoholu? Zdania na ten temat były różne ale ku naszemu zaskoczeniu  przeważał pogląd, że  problem jest nadal a nawet narasta.  Zadaliśmy więc 
kilka pytań sekretarz Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych, p. Elżbiecie Laskowskiej, aby również z tej urzędowej  perspektywy ocenić problemie?

Dziennik Nowogardzki: 
Czym dokładnie zajmuje się 
Gminna Komisja Problemów 
Alkoholowych?

Elżbieta Laskowska: Gmin-
na Komisja Problemów Alkoho-
lowych zajmuje się realizacją za-
dań wskazanych w ustawie o wy-
chowaniu w trzeźwości. Są to 
między innymi: zwiększanie do-
stępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu. Dostar-
czanie informacji o prowadzeniu 
profesjonalnej terapii, motywo-
wanie i kierowanie do leczenia, 
kierowanie na leczenie odwyko-
we i zajęcia terapeutyczne, itp. 
Wspomagamy także działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób fi-
zycznych służących rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych.

Jak wygląda pomoc rodzi-
nom, w których występuje 
problem alkoholowy? 

Przede wszystkim staramy 
się udzielić takiej rodzinie po-
moc psychospołeczną i prawną, 
a w szczególności ochrony, przed 

przemocą w rodzinie. Staramy się 
wywrzeć zobowiązanie do podję-
cia leczenia odwykowego. Przyj-
mujemy zgłoszenia o przypad-
kach nadużywania alkoholu z 
jednoczesnym występowaniem 
przesłanek powodujących roz-
kład życia rodzinnego, wzywamy 
na rozmowę osoby, co do których 
wpłynęło zgłoszenie i pouczamy 
o konieczności zaprzestania ww. 
działań. Kierujemy na badanie 
przez biegłego, który wydaje opi-
nię w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu.

Jak wyglądają działania pro-

filaktyczne w szczególności dla 
dzieci i młodzieży?

Jest to pomoc w zaopatrzeniu 
w materiały edukacyjne i infor-
macyjne, dotyczące problematy-
ki uzależnień, wspieranie, orga-
nizowanie i prowadzenie działań 
trzeźwościowych, współorganizo-
wanie, konsultowanie zajęć profi-
laktycznych, pomoc przy tworze-
niu programów profilaktycznych. 
Prowadzimy nadzór nad ogra-
niczeniem dostępności alkoholu 
między innymi poprzez organiza-
cję szkoleń instytucji, organizacji 
i osób fizycznych z zakresu usta-

wy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jakie stanowisko Pani zaj-
muje w Komisji i czym się Pani 
zajmuje?

Jestem Sekretarzem Komi-
sji i zajmuje się przygotowywa-
niem dokumentacji spraw, które 
są rozpatrywane na danym po-
siedzeniu. Dodatkowo groma-
dzę taką dokumentację, powia-
damiam członków Komisji o po-
siedzeniach. Sporządzam proto-
koły z posiedzeń i przygotowuje 
dokumentacje związaną z postę-
powaniem sądowym. Ponadto 
wykonuję zadanie zlecone przez 
Przewodniczącego

Jak prowadzona jest ewiden-
cja osób uzależnionych?  Ile ak-
tualnie jest takich osób?

Mamy dokumenty, w których 
posiadamy informację o osobach 
nadużywających alkohol. Ilość 
osób nadużywających alkoholu, 
zgłaszanych do komisji, od kil-
ku lat kształtuje się na podobnym 
poziomie. Średnio rocznie jest to 
60 osób.

Czy jest problem picia alko-
holu wśród młodzieży? Jaki 
jest czas inicjacji alkoholowej?

Brak jest danych na temat picia 
alkoholu przez młodzież, dlatego 
też w roku bieżącym przeprowa-
dzona zostanie diagnoza lokal-
nych zagrożeń społecznych na te-
renie gminy Nowogard. Pozwoli 
to na szersze poznanie problemu.

Czy mogłaby Pani podać 
skład Komisji?

Małgorzata Figura – Przewod-
nicząca, Teresa Skibska – Za-
stępca, Elżbieta Laskowska – se-
kretarz,pozostali członkowie 
Komisji to: Cyryla Skibska, Ma-
ria Dembińska, Bolesław Bora-
tyński, Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka oraz Wioletta Gałka 

DŚ

PS. W najbliższych wydaniach 
postaramy się zaprezentować  
problem jeszcze bardziej szcze-
gółowo. Porozmawiamy także 
z działającym w Nowogardzie 
klubem AA.    

Hodowla ma się dobrze 

Szynszyle nadal w centrum miasta
Jak nas informuje jedna z mieszkanek  ulicy Roosevelta, nadal prowadzona jest hodowla szynszyli w  budynku znajdującym się w sąsiedztwie ich  dom-
ków mieszkalnych. 

O sprawie pisaliśmy w DN  
miesiąc temu.  Wówczas miesz-
kańcy ulicy Roosevelta poinfor-
mowali nas, że tuż pod drzwia-
mi ich mieszkań prowadzo-
na jest hodowla zwierząt futer-
kowych, a dokładnie szynszy-
li. Budynek, w którym trzyma-
ne są zwierzęta położony jest 
pomiędzy budynkami mieszkal-
nymi. Hodowla, choć stosunko-
wo mała (tak wówczas myśleli), 
zdaniem mieszkańców uprzy-
krza im życie. Właściciel zwie-
rząt, reakcją sąsiadów był  za-
skoczony i twierdził, że prowa-
dzi działalność tak, by nie spra-
wiała ona nikomu kłopotów. - 
Nie rozumiem, o co cała ta afe-
ra. Przecież nie ma ani smrodu, 
ani much. Dodatkowo cała ho-
dowla została zgłoszona do we-
terynarii i Urzędu Skarbowego – 
komentował  sprawę pan Jurek, 
właściciel szynszyli. - Zwierząt 
nie jest wcale tak dużo, bo jest ich 
tylko 50 sztuk. Poza tym cały bu-

dynek jest zabezpieczony specjal-
nym preparatem muchobójczym 
oraz rozłożone są trutki na gry-
zonie(...) Najpierw dowiedziałem 
się, co trzeba robić, jak dbać o 
zwierzęta, jak chronić itp., itp. To 
nie była decyzja ot tak! Z dnia na 
dzień - mówił pan Jurek. Inne-
go zdania co do uciążliwości ho-
dowli byli jednak sąsiedzi p Jur-
ka: - Nie miałem zielonego poję-
cia, że coś takiego się tam dzieje. 
Nikt nas nie poinformował, ani 
nie zapytał o zdanie. Cały smród 
i muchy przypisywaliśmy firmie z 
Miętna, a okazuje się, że to pod 
naszymi nosami taki bigos – opo-
wiadał DN   jeden z sąsiadów.

Gmina pismo napisała…
 Po prasowym ujawnieniu nie-

zgody sąsiadów na prowadze-
ni hodowli szynszyli w  takim 
miejscu jak ja prowadzi pan Ju-
rek, Urząd Miejski w Nowogar-
dzie wystosował do właściciela 
hodowli pismo o treści: 

W związku z nadsyłanymi 

wnioskami do Urzędu Miejskie-
go przez mieszkańców ulicy Ro-
osevelta z prośbą o interwencję 
w sprawie uciążliwości wynika-
jących z prowadzonej przez Pa-
nią hodowli zwierząt futerko-
wych w zabudowie zlokalizowa-
nej na terenie miejskim, a także 
uzyskanej informacji z Inspekcji 
Weterynaryjnej w Nowogardzie o 
dużej jej liczebności - 56 samic i 

18 samców co razem stanowi 74 
sztuki zwierząt gospodarskich. 
Uprzejmie informuję, że zgod-
nie z aktem prawa miejscowego, 
który został przyjęty uchwałą Nr 
XXXII/190/16 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy No-
wogard (DZ. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego z roku 

2016 poz. 4250) rozdz. 5 § 26.1. 
obowiązuje zakaz utrzymywania 
zwierząt gospodarskich w zabu-
dowie jednorodzinnej zlokalizo-
wanej na terenach miejskich. W 
związku z powyższym wnosi się 
w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania niniejszego pisma o prze-
niesienie hodowli zwierząt futer-
kowych poza granice miasta bądź 
jej likwidację.

Nic się nie zmieniło…. 
Zawarty w piśmie termin 14 

dni już minął, ale zdaniem oso-
by mieszkającej na ulicy Roose-
velta, która odwiedziła naszą re-
dakcję, nic w sprawie usunięcia 
hodowli się nie wydarzyło. Pan 
nadal hoduje tutaj szynszyle –
mówi nasz rozmówca. No cóż,  
w sprawie jesteśmy tylko me-
dialnym przekaźnikiem – wszyt-
ko leży  w rękach władzy samo-
rządowej  czyli w tym wypadku 
organu wykonawczego, którym 
jest burmistrz. 

  red.

Ulica Roosevelta, przy której istnieje hodowla szynszyli

Chociaż taki widok jest coraz rzadszy, to jednak problem alkoholizmu nie maleje
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Z M. Bociarskim o tym „co szumi  w ulu”, czyli co słychać u pszczelarzy  
Nawiązując do Dnia Pszczoły, który obchodzony był w miniony wtorek (08.08), przeprowadziliśmy krótką rozmowę z p. Michałem Bociarskim, który jest 
prezesem Koło Pszczelarzy w Nowogardzie. Opowiedział nam o zadaniach jakie należą do Koła.

Jak długo istnieje Koło 
Pszczelarzy w Nowogardzie i 
czym się zajmuje?

Koło Pszczelarzy w Nowo-
gardzie istnieje od 1948 roku i 
jest zrzeszone w Wojewódzkim 
Związku Pszczelarzy w Szcze-
cinie. Celem Koła jest wszech-
stronna działalność w zakresie 
pszczelarstwa, hodowla i ochro-
na pszczoły miodnej jako inte-

gralnego składnika środowiska 
naturalnego. Jest to również re-
prezentowanie interesów pszcze-
larzy, ochrona ich godności i do-
brego imienia, a także integro-
wanie środowisk pszczelarskich 
i ustawiczne podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych pszczelarzy. 
Zajmujemy się też prawną ochro-
ną nazwy „miód pszczeli”.

Ilu członków należy do Koła?
Koło Pszczelarzy w Nowogar-

dzie zrzesza aktualnie 47 człon-
ków, którzy na dzień 30.09.2016 
posiadali 1513 rodzin pszczelich 
i cały czas przybywa „młodych” 
adeptów sztuki pszczelarskiej. 
Nasze Koło jest jednym z naj-
większych Kół w WZP w Szcze-
cinie.

Jaką funkcje Pan pełni i czym 
dokładnie Pan się zajmuje?

Jestem Vice prezesem Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Szczecinie i aktualnym Preze-
sem Koła Pszczelarzy w Nowo-
gardzie. Do zadań prezesa Za-
rządu lub wiceprezesa należy re-
prezentowanie Związku na ze-
wnątrz. Prezes lub wiceprezes 
oraz główny księgowy podpisuje 
w imieniu Związku  umowy, zo-
bowiązania i inne dokumenty fi-
nansowe.

Z jakimi problemami obecnie 
borykają się zrzeszeni pszczela-
rze?

Koło boryka się coraz częściej 
z kradzieżami rodzin pszczelich/
uli, z zatruciami pszczół przez 
stosowanie oprysków na kwit-
nące rośliny w nieodpowied-
nich godzinach, w czasie lotów 
pszczół na pożytki. Dlatego nie 

przestrzeganie dobrej praktyki 
rolniczej dziesiątkuje nam pasie-
ki, które nieustanie pszczelarze 
muszą odbudowywać. To wiąże 
się ze sporymi nakładami finan-
sowym na odbudowę pogłowia 
pszczół.

Obecnie Koło korzysta ze 
wsparcia „Krajowych Produktów 
Pszczelich” z ARR, gdzie otrzy-
mujemy wsparcie do sprzętu, le-
ków do zwalczania warrozy, oraz 
pakietów i matek pszczelich. Jed-
nak pszczelarze korzystają z tego 
wsparcia pośrednio. Najwię-
cej zyskują producenci sprzętu i 
materiału hodowlanego. Dlatego 
na kolejne lata wsparcia pracu-
jemy, aby władze UE i Minister-
stwo Rolnictwa poparło nasze 
postulaty o utworzenie dyrekty-
wy pszczelej w której będzie za-

warta w/w dopłata do ula i paszy 
pszczelej.

Dlaczego pszczoły trzeba 
chronić? W jaki sposób to ro-
bić?

Już Albert Eisenstein powie-
dział, że jeżeli zginą pszczoły, to 
ludzkości pozostanie ok 4 lat życia.

Pszczoły w środowisku speł-
niają ogromną rolę. Są barome-
trem czystości środowiska, przy-
noszą spore zyski nie tylko jako 
dostarczycielki Miodu czy wo-
sku, ale w zapylaniu roślin, sa-
dów i innych plantacji, z których 
rolnicy uzyskują znacznie więk-
sze plony. Aby je chronić, nale-
ży ograniczyć zabójcze środki 
ochrony roślin, zakładać polet-
ka, ogródki pszczele czy zwięk-
szyć nasadzenia drzew i krzewów 
miododajnych. DŚ

Bez pszczół  nie ma życia 

Z. Zięciak - pszczelarz z zamiłowania
We wtorek, 8 sierpnia obchodzony był Dzień Pszczół. Pszczoły żyją na Ziemi od ponad 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu 
Ziemi jest nieoceniona. Są odpowiedzialne za zapylanie ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i pod-
noszą wydajność upraw. O miłości do pszczół miodnych rozmawiamy z panem Zygmuntem Zięciakiem, który już od prawie 40 lat zajmuje się ich hodowlą.

Pana Zygmunta odwiedziliśmy 
wczoraj (czwartek, 10.08) w jego 
domu. Kiedy przyjechaliśmy na 
miejsce, pan Zygmunt właśnie 
pracował przy swoich pszczołach 
– Szykuje im podkarmiaczki. Po-
woli trzeba się przygotowywać do 
zimy – poinformował nas męż-
czyzna. Odłożył jednak pracę 
na bok i zgodził się opowiedzieć 
nam o swoim hobby - Pszczołami 
zajmuję się już od tak dawna, że 
sam nie jestem pewny, w którym 
dokładnie roku to się zaczęło. Jed-
nak jest to już od około 40 lat – 
mówi p. Zygmunt – A zaintereso-
wanie owadami mam od dziecka. 
Pamiętam, jak z ojcem podczas 
koszenia łąk, zbierałem trzmie-
le. Robiłem im wtedy gniazda w 
słomie, a później słomką podkra-
dałem im taki rzadki miodzik – 
wspomina mężczyzna. Na py-
tanie dlaczego zajął się akurat 
pszczołami, odpowiada: Każdy 
lubi coś innego. Jedni hodują gołę-
bie, inni króliki. A ja lubię pszczo-
ły. 

Pan Zygmunt sam zajmuje się 
swoimi ulami. Jak mówi, do tej 
pory żadne z dzieci ani wnu-
cząt nie wyraziło zainteresowa-
nia pszczelarstwem, chociaż kie-
dy trzeba by było, najprędzej ze 
wszystkim poradziłyby sobie cór-

ki. A pracy pan Zygmunt ma spo-
ro – W tej chwili około 30 uli jest 
zapełnionych. Staram się do nich 
przychodzić codziennie. Spraw-
dzam, czy w każdym ulu jest mat-
ka, czy maja odpowiednią ilość je-
dzenia. A kiedy przychodzi pora, 
wyciągam miód. To tak w wielkim 
skrócie – opowiada mężczyzna. 
W tym roku jednak pan Zygmunt 
miał o połowę miodu mniej, niż 
zazwyczaj. Wszystko spowodo-
wane jest pogodą, która w tym 
roku jest „kapryśna” - Akacja ob-
marzła, podczas kwitnienia lipy 
padał deszcz. Tak więc pszczoły 

zbierały pyłek z różnych kwiatów, 
a więc mam miód wielokwiatowy 
no i w mniejszych ilościach – ko-
mentuje p. Zygmunt. Mężczyzna 
ma postawione ule blisko swoje-
go domu. Nie może sobie pozwo-
lić na wywiezienie ich w miejsca, 
gdzie np. rośnie sam rzepak bądź 
akacja. Pan Zygmunt jednak nie 
narzeka i cieszy się, ponieważ jak 
mówi pszczoły dają mu radość, 
pozwalają zająć się czymś poży-
tecznym na emeryturze, a mio-
du jest tyle, że dla niego i jego ro-
dziny w zupełności wystarczy – 
Pracy przy pszczołach jest przez 
cały rok. Na zimę należy naszy-
kować dla nich jedzenie. Od wio-
sny pilnować, kiedy się roją. Póź-
niej zbierać miód. W międzycza-
sie coś naprawić, coś ulepszyć. Dla 
mnie to przyjemność – opowiada 
pszczelarz. 

Na koniec pan Zygmunt po-
kazuje nam swoja pasiekę, któ-
ra stoi w ogrodzie. Pokazuje tak-
że rożnego rodzaj drzewa, krze-
wy i kwiaty, które sadzi również 
z myślą o pszczołach. Jak zapew-
nia, tak długo będzie zajmował 
się pszczołami, jak długo po-
zwoli mu zdrowie. A my życzy-
my mu tego z całego serca. 

DŚ

Pan Zygmunt pośród swoich uli

Trochę miodowej statystyki 
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w Polsce pszczelarstwem zaj-

muje się ponad 42 tys. osób. Z jednego ula pszczelej rodziny można 
pozyskać 35 kg miodu rocznie. W ubiegłym roku w Polsce wyprodu-
kowano prawie 19 tys. ton miodu. Z roku na rok rośnie w Polsce tak-
że liczba pszczelich roi. Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w 
Puławach podaje, że pod koniec 2016 roku w Polsce było 1,5 mln ro-
dzin pszczelich, czyli 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze w 2010 
roku w naszym kraju było ich ok. 900 tys. Wzrost jest ważny nie tylko z 
powodów czysto kulinarnych, ale ma ogromne znaczenie dla całej go-
spodarki. Marta Skrzypczyk, Starszy Ekspert ds. Analiz Sektorowych i 
Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas szacuje, że ok. 2/3 naszego 
pożywienia jest uzależnione od pszczół i innych owadów zapylających.

- Są badania, z których wynika, że obecność pszczół w okolicy upraw 
zwiększa plony nawet o kilkadziesiąt procent, a owoce są dorodniejsze. 
Dzięki pszczołom zapylone rośliny wydają zdrowe owoce i nasiona, co w 
efekcie zwiększa bioróżnorodność przyrody wokół nas. Polak przeciętnie 
spożywa około 0,6 kg miodu rocznie. W 2010 roku było to około 0,48 kg. 
Nadal jest to jednak niewiele, jeśli porównamy się z mieszkańcem Turcji 
(około 1,3 kg/osobę w 2015 roku) czy Niemiec (1,1 kg/osobę) – podkre-
śla Skrzypczyk.

Według GUS najwięcej miodu produkowane jest w Polsce Płd-Wsch. 
Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim i pod-
karpackim. W latach 2005 - 2016 polski eksport miodu zwiększył się aż 
kilkadziesiąt razy, do 14 tys. ton w 2016. Miód sprzedajemy praktycznie 
wyłącznie w krajach unijnych: głównie do Francji, Niemiec i Belgii. W 
tym samym czasie rośnie import miodu do Polski. Sprowadzamy miód 
głównie z Ukrainy, na której w 2016 r. zakupiliśmy 14,2 tys. ton miodu. 
Dużą rolę odgrywa również miód chiński (5,9 tys. ton). Z danych Komi-
sji Europejskiej wynika, że w Unii Europejskiej Polska jest ósmym naj-
większym producentem miodu, a przed nami są Rumunia, Hiszpania, 
Węgry, Niemcy, Włochy, Grecja i Francja. Ceny miodu w tym roku są 
najwyższe w historii. Cena miodu w czerwcu 2017 r. przekroczyła do-
tychczasową rekordową kwotę 11,85 zł za słoik 400g.

Opr. na podst. infor. prasowej 
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Maria Głowacka: lat 57, zmarła 08.08.2017 r., pogrzeb odbył się 

10.08.2017r.  Na cmentarzu w Nowogardzie.
Halina Uszkur: lat 83, zmarła 08.08.2017 r., pogrzeb odbędzie 

się 12.08.2017 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Eugeniusz Wdowczyk: lat 69, zmarł 09.09.2017r., pogrzeb od-

będzie się 12.08.2017 r., msza święta w Karsku o godz. 14:00, po-
chówek na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

25 SiERPNiA (PiąTEK)
Od 16: 00 czynne:
a) Wystawy:

- 90 lecia spadochroniarstwa w Polsce (hala sportowa)
- Historia 1 batalionu szturmowego (hala sportowa)
- Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych (park)
- Muzeum Oręża Polskiego (park)
- Muzeum Wojska Polskiego (park)

b) Jarmark Militarny.
c) Dziecięcy tor przeszkód (park).
d) Miasteczko Da Vinci Learning (boisko w parku).
e) Dioramy grup rekonstrukcyjnych (park).
f ) Punkty informacyjno-promocyjne Wojsk Specjalnych.

17: 00 – Koncert dudziarzy (przed halą sportową).
18: 00 – Pokaz instruktażu KRAV MAGA (k. estrady).
19: 00 - Spotkanie z zasłużonymi spadochroniarzami (namiot obok 
Biura Festynu).
20:00 – „Rusznice ppanc w akcji” – pokaz (park).
21:00 – Maraton filmowy (filmy dok. o Dziwnowie).

26 SiERPNiA (SOBOTA)
09:00 – Apel i defilada byłych żołnierzy (plac Reymonta 8).
10:00 – Odwiedziny w koszarach (tylko b. żołnierze).
11:30 – Msza polowa (obok kościoła garnizonowego Dziwna).
Od 10:00 – Czynne dioramy grup rekonstrukcyjnych, stoiska infor-
macyjno-promocyjne
Wojsk Specjalnych, gry i zabawy dla dzieci.
10:15 – Koncert dudziarzy (Reymonta 8).
11:00 – Inscenizacja „Epizod z operacji Market Garden” (park).
12:00 – Początek II Gwardyjskich Mistrzostw Polski Kettlebell o Pu-
char Prezesa Zarządu Głównego ZPS (plac obok estrady; zakończe-
nie ok. godz. 16:00).
16:00- Inscenizacja „Marszałek Piłsudski odwiedza legionistów” 
(park).
17:00 – Koncert dudziarzy (przemarsz ulicami).
18:00 – Skoki spadochronowe na wodę (rz. Dziwna na wysokości 
CPN).
19:00 – Koncert kapeli podwórkowej (estrada).
19:00 - Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego (k. Biura 
Festynu).
21:00 – Apel zmarłych (cmentarz komunalny).
21:00 - Maraton filmowy „Bohaterowie” (filmy dokumentalne pre-
zentujące sylwetki wybitnych
dowódców)

27 SiERPNiA (NiEDZiElA)
Od 09:00 – Czynne dioramy, tor przeszkód, strzelnice, gry i zabawy 
dla dzieci, punkty informacyjnie promocyjne Wojsk Specjalnych
10:00 – Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego (k. Biura Fe-
stynu).
11:00 – Inscenizacja „Po walce” (okres II wojny światowej - park).
12:00 - Patrol rozminowania w akcji – pokaz (park).
13:00 – Pożegnalny koncert dudziarzy (Aleja Gwiazd).
14:00 – „Pierwsza pomoc” pokaz (k. estrady).
15:00 – Apel na zakończenie Festynu. (Reymonta 8).

Uwagi:
1. Program może ulec zmianie (pogoda, komunikacja). O ewentualnych zmianach 
informować będzie Biuro Festynu.
2. „Park” oznacza park miejski wzdłuż ulicy Sienkiewicza.
3. W czasie Festynu czynny będzie krwiobus Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa (Aleja Gwiazd). Zachęcamy do honorowego krwiodawstwa.
4. W sobotę 26.08 III Oddział ZPS organizuje Dzień Spadochroniarza.
5. Na strzelnicy pistoletowej i garnizonowej odbędzie się pojedynek strzelecki 
(reprezentacja b. żołnierzy kontra rekonstruktorzy).
6. Zasłużeni spadochroniarze to mistrzowie Europy i Świata w różnych konkuren-
cjach spadochronowych.

Gdy tłum został nasycony, zaraz 
Jezus przynaglił uczniów, żeby wsie-
dli do łodzi i wyprzedzili Go na dru-
gi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy 
to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, 
aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. Łódź zaś była 
już sporo stadiów oddalona od brze-
gu, miotana falami, bo wiatr był prze-
ciwny. Lecz o czwartej straży nocnej 
przyszedł do nich, krocząc po jezio-
rze. Uczniowie, zobaczywszy Go kro-
czącego po jeziorze, zlękli się myśląc, 
że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Je-
zus zaraz przemówił do nich: Odwagi! 
Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał 
się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ 
mi przyjść do siebie po wodzie! A On 
rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i 
krocząc po wodzie, przyszedł do Jezu-
sa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł 
się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, 
ratuj mnie! Jezus natychmiast wycią-
gnął rękę i chwycił go, mówiąc: Cze-
mu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsie-
dli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, 
którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bo-
żym. (Mt 14,22-33)

„Pan jest moją mocą i tarczą, moje 
sercu Jemu zaufało”. Kiedy słuchamy 
tych słów, wyobrażamy sobie Boga, 
który jak potężny mocarz, staje za 
modlącym się człowiekiem. Wyobra-
żamy sobie Boga mocnego, który kru-
szy swoich i naszych nieprzyjaciół. 
On przychodzi jak burza, jak trzęsie-
nie ziemi. Niszczy to, co nie podda-
je się jego władzy. Za takim Bogiem 
często instynktownie tęsknimy. Tym-
czasem w dzisiejszym pierwszym czy-
taniu z Księgi Królewskiej słyszymy 
wprost: Boga nie było w przechodzą-
cej obok Eliasza wichurze. Nie było go 
także w potężnym trzęsieniu ziemi. 
Boga nie było także w ogniu. Ukrył 
się w lekkim powiewie. Co oznacza 
ten dziwny sposób, w jaki przychodzi 
On do proroka Eliasza. 

W Starym Testamencie wszystkie te 
znaki towarzyszą objawiającemu się 
Panu Prorok czułby się znacznie le-
piej, gdyby przekonał się, że jego Bóg 
jest jak huragan; że może wstrząsnąć 
posadami ziemi; że jest jak ogień, A 

tymczasem do Eliasza Pan przycho-
dzi w lekkim powiewie. Ten sam ob-
raz „łagodnego powiewu” pojawia 
się w historii byblijnego Hioba, który 
opowiada o tym, jak Bóg przychodzi 
do niego w nocnych widzeniach, mó-
wiąc szeptem Bóg mocny który przy-
chodzi w łagodnym powiewie wiatru, 
który mówi szeptem. Czyż to nie pa-
radoks i sprzeczność? Czego mamy 
się z tego objawienia nauczyć? Żeby 
dopowiedzieć na to pytanie przejdź-
my do innej sceny, która rozegrała się 
kilka wieków później na wodach Je-
ziora Genezaret.

Zastanawiającym jest także fakt, że 
Jezus zamiast uciszyć burzę, pozwala 
im przez długi czas zmagać się z nią. 
Przychodzi dopiero o czwartej straży 
nocnej, t. j. około trzeciej w nocy  Nie 
ucisza burzy, lecz pojawia się pośrod-
ku rozkołysanego silnym wiatrem je-
ziora. Przychodzi po cichu, w nocy. 
Na nic zdają się jego okrzyki „Odwa-
gi!” i zapewnienia „To ja jestem” Mię-
dzy apostołami panuje strach. Jak-
by tego było mało, Jezus zatrzymuje 
się w pewnej odległości p obserwu-
je. Można to wywnioskować z proś-
by Piotra: „Panie, jeśli to Ty jesteś, 
każ mi przyjść do siebie po wodzie!” 
Jezus zgadza się na tę próbę, która 
ma uczniów przekonać, że nie mają 
do czynienia ze zjawą. Piotr przeko-
na się jednak szybko, że karkołomny 
wyczyn, na który się zdecydował, jest 
bardziej próbą dla niego niż dla Mi-
strza. Kiedy, ufając słowu Jezusa, staje 
przed Nim, uświadamia sobie nagle, 
że jego położenie jest nieprawdopo-
dobne, wręcz absurdalne. Nic się nie 
zmieniło. Wokół niego szaleje burza, 
a on kroczy po falach, podczas gdy, 
według wszelkiej logiki, powinien to-
nąć! I zaczyna tonąć . Na szczęście wie 
kogo wezwać na pomoc. Ratuje go 
wyciągnięta ręka Jezusa A uczniowie 
otrzymują dowód, na który czekali – 
to On, Pan. Jezus ostatecznie ucisza 
burzę oni zaś wyznają coś, co tej pory 
jeszcze nie przeszło im przez gardło – 
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym” 

Tak w historii Eliasza jak i w histo-
rii uczniów z Jeziora Genezaret Bóg 
przychodzi na sposób, którego nikt 
się nie spodziewał. Prorok nie znaj-
duje go w żywiołach pełnych mocy 
lecz w cichym powiewie wiatru, w ci-
chym głosie, który mówi do jego ser-
ca. Nie jest łatwo rozpoznać obecność 
Bożą w tak małych znakach. Podob-
nie Apostołowie, zanim zobaczą Jezu-
sa uciszającego burzę na jeziorze, wi-
dzą go zbliżającego się cicho do ich 
łodzi, z daleka, podobnego do zja-
wy. Dlaczego w obu tych historiach 

Bóg nie objawia się swoim sługom ja-
sno, tak aby ich przekonać? Dlacze-
go pozwala Eliaszowi zaznać strachu 
i ucieczki; dlaczego skazuje aposto-
łów na zmaganie się z żywiołem? Czy 
tak wygląda Bóg mocny, który ma być 
dla nas mocą i tarczą? Dlaczego cze-
ka, kiedy powinien działać? Po co mu 
ten moment zawieszenia?

Ten właśnie moment nadaje nasze-
mu bardzo ciekawy prawdziwy rys. 
Sprawia, że nie kwalifikuje się do on 
do świata bajek, w którym wszyst-
ko rozwiązuje na sposób magiczny. 
Świat ludzki pełen jest cierpienia, nie-
sprawiedliwości, niespodziewanych 
zdarzeń i sił, które są w stanie zgnieść 
kruche ludzkie życie. Uczyniliśmy go 
takim przez nasz grzech i slabość. W 
tym świecie nasz Bóg chce być i jest 
obecny blisko nas. Szuka popadają-
cego w zwątpienie Eliasza i proponu-
je mu spotkanie. Szuka zagubionych 
na środku jeziora uczniów i mówi im: 
„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”. 
To „Ja jestem” ma bardzo szczególny 
sens. Znaczy: jestem blisko ciebie w 
czasie trudów i twojej życiowej pró-
by. Ten czas nas nie ominie. Byłoby 
niedorzecznością oczekiwać tego od 
Boga. To tak jakby prosić go o to, żeby 
zabrał nas z tego świata. Póki trwa na-
sze ludzkie życie, trwać będzie wal-
ka fałszu z prawdą. Póki żyjemy, bę-
dziemy musieli pokonywać spiętrzo-
ne wody problemów. Bóg cicho staje 
wówczas przy nas i mówi do naszego 
serca. Nie zniechęca się naszym bra-
kiem zaufania i małą wiarą. Bierze 
je poważnie pod uwagę. Wie, że naj-
trudniej przekonać do siebie pełne 
strachu ludzkie serce. Choć przycho-
dzi do nas tak niepozornie, jest prze-
cież Bogiem mocnym, zdolnym oca-
lić nas od zwątpienia, dodać siły i uci-
szyć nasze życiowe burze. Tak. Dla 
tych, którzy Mu zaufają Pan jest jed-
nak Opoką, Bogiem mocnym, wycze-
kiwanym Zbawicielem. Pamiętajmy o 
tym czasie próby.

Jeśli zdarzają się nam upadki, 
a zdarzają się wszystkim, to wiedzmy, 
że ich pierwszą przyczyną jest osłab-
nięcie lub wręcz utrata wiary czyli 
więzi z Bogiem. A celem tych upad-
ków jest przywiedzenie nas do opa-
miętania. Może zbyt zapatrzyliśmy się 
w siebie, może zbyt wiele przypisuje-
my sobie samym, może sukcesy ude-
rzyły nam do głowy, a może straciw-
szy z oczu Chrystusa, ulegliśmy lęko-
wi i zniechęceniu? Obojętnie co – pa-
miętajmy, że Chrystus czeka z wycią-
gniętą ręką. Kto się jej uchwyci będzie 
uratowany! Czy zechcemy – zależy 
tylko od nas.

ks. Bartosz Wach
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Regaty o puchar  
Dziennika Nowogardzkiego
W najbliższą niedzielę, 13 sierpnia, na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNAGA” od-
będą się czwarte już regaty żeglarskie w klasie „Optymist” o puchar Dziennika Nowogardz-
kiego.

 Regaty rozpoczną się o godz. 
12.00. Rozegrane zostaną dwa 
biegi eliminacyjne, z których zo-
stanie wyłonionych po trzech fi-
nalistów. Finaliści walczyć będą 
oni o puchar ufundowany przez 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Piotra Słomskiego oraz pu-
chary ufundowane przez Dzien-
nik Nowogardzki. 

Bezpośrednio po zakończeniu 
regat o puchar DN odbędą się 
regaty typu „OPEN” dla wszyst-
kich chętnych i na wszystkim co 
pływa i ma żagle (bez podziału 
na klasy) o puchar ufundowany 
przez Agencję Reklamową „Do-
rado”  z Nowogardu. 

Dziennik Nowogardzki oraz 

Klub Żeglarski „Knaga” zapra-
szają mieszkańców Nowogardu 
do oglądania w/w regat i podzi-

wiania naszego jeziora zapełnio-
nego żaglami.

red.

Dąbrowa Nowogardzka

Piotr Krystkiewicz na 
Wyspie Przetrwania

„Wyspa przetrwania” jest 
jedną z jesiennych nowości 
Polsatu. To przygodowe reali-
ty-show, w którym uczestnicy 
będą zmagać się w ekstremal-
nych konkurencjach na jed-
nej z tropikalnych wysp ar-
chipelagu Fidżi. Celem bę-
dzie przetrwanie na niej kil-
ku tygodni, do czego trzeba 
będzie wykazać się siłą, inte-
lektem, wytrwałością i umie-
jętnością pracy w grupie. 
Ekipa realizująca program 
oraz uczestnicy wrócili do Pol-
ski pod koniec lipca. Program 
obecnie jest montowany. Wy-
stapi w nim Nowogardzianin 
Piotr Krystkiewicz.

Piotr Krystkiewicz ma 31 lat, 
pochodzi z Dąbrowy Nowo-
gardzkiej, jest absolwentem LO 
nr 1, a zawodu jest strażakiem. 
Jego pasja to odrestaurowywa-
nie starych samochodów. Prze-
biegł już kilka maratonów, tre-

nuje też kalistenikę, crossfit oraz 
piłkę nożną.

Program rusza od września. 
Wówczas będziemy mogli oglą-
dać zmagania Piotra Krystkie-
wicza.

Red.

Piotr Krystkiewicz

Święto lotnictwa Polskiego

„Wielkie historie w małych znakach”
Z okazji 85 rocznicy Święta Lotnictwa Polskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej organi-
zowana jest wystawa autorstwa st. chorążego sztabowego w stanie spoczynku, Jerzego Dą-
browskiego, pt.: „Wielkie historie w małych znakach”.  Wystawa będzie otwarta do końca 
sierpnia.

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie 
w imieniu wystawcy kol. Jerze-
go Dąbrowskiego serdecznie za-
prasza wszystkich kolekcjone-
rów i sympatyków na uroczy-
ste otwarcie wyżej wymienio-
nej wystawy 10 sierpnia (czwar-
tek) 2017 roku, o godz. 17:00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie.

Poniżej przedstawiamy krótki 
życiorys st. chor. w st.spocz. Je-
rzego Dąbrowskiego:

W latach 1976-2001 służył w 
26 Brygadzie Rakietowej OP w 
Gryficach, w latach 2001-2013 
służył w 70 Pułku rakietowym 
OP w Mrzeżynie. W 2003 roku 
przeszedł na emeryturę i był 
pracownikiem Wojska w wy-
żej wymienionym Pułku. Od 
2011 jest pracownikiem Ze-
społu Zabezpieczenia Mrze-
żyno 21 Batalionu Lotnic-
twa taktycznego w Świdwinie. 
Żona także także w 21 Batalio-
nie Lotnictwa. Ma dwóch sy-
nów, którzy również związali 
swoje życie z wojskiem. Córka 
mieszka w Anglii. Ma czworo 
wnucząt.

Klub Kolekcjonera
i Koło Numizmatyczne w 

Nowogardzie
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Z okazji Urodzin oraz 
nadchodzących imienin 

dla Bolesława Boratyńskiego 
dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń 

życzy Mirek 

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, 
oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 
110 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na 
dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania 
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na 
www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego 
zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na 
tyle atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmę-
czonych spłacaniem wielu 
kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania 
z  innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-
towane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Nowogard  
ul. Bohaterów Warszawy 1

91 392 50 22

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Kobiet 
        z Problemami Onkologicznymi 

ZAPRASZA PANIE PO PRZEBYTEJ CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Lila-róż” 

  Oferujemy:
- bezpłatną rehabilitację fizyczną (dwa razy w tygodniu)
- możliwość udziału w bezpłatnej terapii psychologicznej (indywidualnej i grupowej)
- spotkania integracyjne
- wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń
- edukację prozdrowotną 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila-róż”
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
Dyżur w każdą środę o godzinie 16:00
Tel. 534 087 335

Jesteś zainteresowana udziałem
w projekcie lub dołączeniem do
Stowarzyszenia?

Więcej informacji oraz zapisy:
p. Maria Górecka
tel. 534 087 335
       533 794 090

Lila Róż Nowogard
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Oddajmy głos specjalistom 

Bo trzeba ciąć suche gałęzie, a nie wycinać drzewa
Akcja zbiórki podpisów pod protestem przeciw wycince drzew w centrum miasta, cieszy się bardzo dużym „wzięciem” wśród mieszkańców Nowogardu. 
Jednocześnie obywatele poruszają rożne interesujące aspekty dotyczące stanu nowogardzkiego drzewostanu i jego bieżącego utrzymania, a w istocie wie-
loletnich zaniedbań pielęgnacyjnych. 

Kłamstwo ma krótkie nogi 
ale bywa, że i długi żywot
Trwa akcja zbiorki podpisów 

pod protestem przeciw wycince 
kilkuset drzew rosnących wokół 
drogi krajowej 106, na jej odcin-
ku przebiegającym przez miasto. 
Przypomnijmy, że autorem po-
mysłu rżnięcia tych drzew jest 
burmistrz Nowogardu, który na 
domiar złego ukrywał to autor-
stwo przed społecznością gmin-
ną sugerując, że drzewa będą 
cięte z inicjatywy Zachodniopo-
morskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, pod którego admini-
strowaniem formalnym pozosta-
je droga 106. Tę grę burmistrza 
zdemaskowało dopiero oficjal-
ne stanowisko ZZDW, w którym 
ujawniono pismo burmistrza do 
zarządcy drogi z grudnia ubie-
głego roku, zawierające wniosek 
o wycinkę drzew po obu stro-
nach drogi, od ul Kościuszki po 
przejazd kolejowy: Urząd Miejski 
w Nowogardzie zwrócił się na pi-
śmie do Rejonu Dróg Wojewódz-
kich w Stargardzie z prośbą o wy-
cinkę drzew rosnących w ciągu 
drogi woj. nr 106, … motywując 
złą kondycję zdrowotną drzew. 
Wskazywano również, że wystę-
pujący w koronach drzew posusz 
zaśmieca jezdnię, chodniki, a nie-
które z tych drzew swoimi korze-
niami uszkadzają nawierzchnie 
chodników – czytamy w stano-
wisku ZZDW  opublikowanym 
1 sierpnia.   

Prawo nakazuje dbałość  
i mówi jak...

Codzienne do redakcji DN 
spływają kolejne podpisy pod 
protestem. Także organizato-
rzy akcji zbierania podpisów in-
formują nas, że mieszkańcy bar-
dzo chętnie podpisują się prze-
ciw wycince drzew. Zbiórce to-
warzyszy też inspirująca wymia-
na zdań. Podnoszone jest np. za-
gadnienie zaniedbania pielęgna-
cyjnego drzew rosnących na te-
renie miejskim, które  przeja-
wia się opadającymi suchymi 
gałązkami, czy przerostem ko-
ron drzew wchodzących w nie-
których miejscach w kolizje, czy 
to z infrastrukturą drogową, czy 
też zbyt mocno przesłaniającymi 
dopływ światła słonecznego. Ale 
nawet osoby zauważające powyż-
sze aspekty podpisują protest, 
ponieważ rozumieją, że wymie-

nione nieprawidłowości wynika-
ją z zaniedbań pielęgnacyjnych i 
ich usunięcie, czy też zminima-
lizowanie nie wymaga wyrżnię-
cia wszystkich drzew, tylko pro-
wadzenia regularnych zabiegów. 
A katalog tych zabiegów określa 
choćby Ustawa o ochronie przy-
rody. W art. 82 1a tej ustawy czy-
tamy: „ Zabiegi w obrębie korony 
drzewa na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach mogą obejmo-
wać wyłącznie: 1) usuwanie gałę-
zi obumarłych, nadłamanych lub 
wchodzących w kolizje z obiekta-
mi budowlanymi lub urządzenia-
mi technicznymi; 2) kształtowa-
nie korony drzewa, 3) utrzymy-
wanie formowanego kształtu ko-
rony drzewa;” Zaś tereny zieleni 
są określone w art. 5 pkt 21 jako: 
tereny wraz z infrastrukturą tech-
niczną i budynkami funkcjonal-
nie z nimi związanymi, pokry-
te roślinnością, znajdujące się w 
granicach wsi o zwartej zabudo-
wie lub miast, pełniące funkcje es-
tetyczne, rekreacyjne, zdrowotne 
lub osłonowe, a w szczególności 
parki, zieleńce, promenady, bul-
wary, ogrody botaniczne, zoolo-
giczne, jordanowskie i zabytkowe 
oraz cmentarze, a także zieleń to-
warzyszącą ulicom, placom, bu-
dynkom, składowiskom, lotni-
skom oraz obiektom kolejowym 
i przemysłowym;  

...a On doprowadził 
drzewostan do katastrofy
Pielęgnacja drzew na terenach 

miejskich to nie tylko przedmiot 
regulacji ustawowych, ale także 
ważna dziedzina nauk praktycz-
nych. Umiejętna dbałość o stan 
drzewostanu na terenach zurba-
nizowanych wymaga dużej wie-
dzy. Miasta dlatego na ogół za-
wierają z wyspecjalizowanymi w 
pielęgnacji drzewostanu firmami 

umowy, na kompleksową i dłu-
goterminową usługę w tym za-
kresie. Tak było też u nas w No-
wogardzie za poprzedniego bur-
mistrza (na zohydzaniu którego 
obecny burmistrz od lat buduje 
swój fałszywy image) – Zlecali-
śmy obsługę zieleni miejskiej wy-
łaniając firmy w drodze przetar-
gu - mówi DN Kazimierz Ziem-
ba, poprzedni burmistrz – przez 
wiele lat do końca mojej ostatniej 
kadencji obsługę tę prowadzi-
ła nowogardzka firma p. Błaże-
wicza, który zatrudniał wykwa-
lifikowane osoby a i sam jest li-
cencjonowanym specjalistą w tej 
dziedzinie. Do jej zadań należa-
ło także koordynowanie zabie-
gów na drzewostanie będącym 
w zarządzie innych jak Gmina 
podmiotów np. rosnących w pa-
sie drogowych dróg krajowych czy 
wojewódzkich. Dzięki temu re-
gularnie dokonywano cięć sani-
tarnych oraz tych kształtujących 
właściwie korony drzew. Najbar-
dziej kontrowersyjny w odczuciu 
opinii publicznej zabieg jaki prze-
prowadziliśmy, to było drastyczne 
przycięcie (prawie do pnia – dop. 
red.) drzew rosnących wzdłuż uli-
cy Kościuszki. Ale nigdy nikt na-
wet nie wpadł na pomysł, aby wy-
ciąć kompleksowo cały prawie 
drzewostan wzdłuż ulicy miasta. 
Dbaliśmy natomiast o nasadze-
nia np. posadziliśmy przy War-
szawskiej 5 sztuk unikatowych 
platanów - kończy K. Ziem-
ba. Niestety, kadencje obecnego 
burmistrza cechowały się stop-
niowym zaniechaniem jakiej-
kolwiek pielęgnacji, czego efek-
tem jest  samoistne uwalnianie 
się posuszu czy przerosty koron 
drzew. Dlaczego burmistrz za-
miast dbać o drzewostan i zle-
cać wykonanie regularnych za-
biegów pielęgnacyjnych, posta-

nowił załatwić problem wyrżnię-
ciem drzew? To jest pytanie, na 
które mogą chyba odpowiedzieć  
tylko pewni specjaliści. Mógłby 
być może odpowiedzieć na nie i 
sam burmistrz, ale on milczy a 
jego „tuby propagandowe” wy-
raźnie plączą się w zeznaniach, 
gdy na jaw wszystko wyszło.  Tu-
taj od lat się nic nie robi, jeśli idzie 
o zabiegi pielęgnacyjne drzew - 
mówi nam jeden z zaprzyjaź-
nionych lokalnych dendrologów 
- drzewa zostały kompletnie za-
puszczone, a to jest nie tylko nie-
profesjonalne, to jest ekologiczna 
zbrodnia, na którą nigdzie odpo-
wiedzialne władze miejskie sobie 
nie pozwalają - kończy nasz roz-
mówca.

Podpisujmy się pod 
społecznym protestem

Ujawnione przez ZZDW fakty, 
czyli że to burmistrz chce wyciąć 
nowogardzkie drzewa świad-
czą o tym, że akcja protestacyj-
na stanowi dzisiaj jedyną szansę 
uratowania, przed tymi zamia-
rami, drzewostanu w postaci kil-
kuset drzew oznaczonych już do 
wycinki. Dlatego przyłączamy 
się do apelu organizatorów ak-
cji, czyli Stowarzyszenie Partner-
stwo i Rozwój i prosimy o skła-
danie podpisów pod protestem 
oraz przynoszenie list do redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego. 
„Czyste” listy można też pobrać 
w naszej redakcji. 

red.

NAJWAŻNiEJSZE fUNKCJE DRZEW W ŚRODOWiSKU miEJSKim: 
• zmniejszanie ilości CO2, 
• produkowanie tlenu, 
• Zieleniec zajmujący pow. 50 arów zużywa w ciągu jednego sezo-

nu ok. 150 – 170 kg CO2 i wydziela do atmosfery ok. 100 – 140 kg O2. 
• zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza poprzez oczyszczanie z 

pyłu i kurzu. 
• Zieleniec zajmujący pow. 50 arów absorbuje w ciągu jednego sezo-

nu ok. 750 kg do 1,5 tony zanieczyszczeń mechanicznych. 
• zwiększanie ilości ujemnych jonów, co wpływa na zwiększenie od-

porności ludzi na stres, stabilizuje równowagę hormonalną, regulację 
ciśnienia tętniczego krwi, poprawia samopoczucie fizyczne i psychicz-
ne. 

• wydzielanie fitocydów, substancji o silnym działaniu bakterio i 
grzybobójczym. 

• Zieleniec składający się z gatunków liściastych zajmujący pow. 50 
arów wydziela do atmosfery w ciągu jednego sezonu 1kg fitocydów 

• poprawa estetyki przestrzeni, 
• obniżanie siły wiatru, 
• poprawa warunków mikroklimatycznych poprzez obniżanie tem-

peratury w upały. 
Również starsze drzewa nie tracą wymienionych walorów, ale trzeba 

je pielęgnować, ponieważ istniej konieczność pobudzenia do regene-
racji i odciążenia korony. Starsze drzewa o niewydolnym systemie ko-
rzeniowym i nadmiernie rozbudowanymi koronami, zaczynają niekie-
dy zasychać. Proces ten zaczyna się od wierzchołka korony i jest natu-
ralnym procesem jej redukcji. 

Prawidłowe przycięcie korony powoduje pobudzenie regenera-
cji i odbudowę korony bliżej pnia, co powoduje skrócenie transpor-
tu wody od korzeni do liści oraz stabilizuje bilans energetyczny.  

źródło: opracowanie Urzędu Miejskiego w Krakowie

Tak będzie (symulacja komputerowa)Tak jest
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Z kim będą grali najmłodsi?

ZZPN podał grupy
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zaprezentował 
ewentualny podział na grupy w najmłodszych grupach wie-
kowych. Dziecięce zespoły piłkarskie niebawem poznają już 
swój terminarz gier.  

Wydział Szkolenia wraz z Wy-
działem Gier i Ewidencji ZZPN 
niedawno przedstawił wstępny 
podział na grupy rozgrywkowe w 
kategoriach Skrzat (G), Żak (F), 
Orlik Młodszy (E2) i Orlik Star-
szy (E1). Do 10 sierpnia wszyst-
kie zainteresowane zespoły miały 
czas aby zapoznać się z propozy-
cją organizacji i przesłania ewen-
tualnych uwag. Ponadto ZZPN 
prosi o informacje od klubów, 
które z uwagi na brak możliwo-
ści użytkowania boiska pełnowy-
miarowego pragną organizować 
turnieje na boiskach typu „Or-
lik”. Podział na grupy rozgryw-
kowe powstał w oparciu o wyni-
ki osiągnięte w sezonie rozgryw-
kowym 2016/2017, ocenę pozio-
mu organizacyjnego klubu, klucz 

geograficzny, a także konsultacje 
z przedstawicielami wybranych 
klubów. Jeśli podział nie ulegnie 
zmianie, nowogardzkie zespoły 
rywalizować będą z następujący-
mi drużynami: Żak F – rocznik 
2009-2010, grupa 17 – Pomorza-
nin Nowogard, Akademia Mło-
dego Orła Nowogard, Świato-
wid 63 Łobez. Orlik Młodszy E2 
– rocznik 2008, grupa 5 - Cen-
ter MD Goleniów, Hanza Gole-
niów, Sarmata Dobra, Pomorza-
nin Nowogard, Akademia Mło-
dego Orła Nowogard. Orlik Star-
szy E1 – rocznik 2007, grupa 6 
– Polonia Płoty, Sparta Gryfice, 
Pomorzanin Nowogard, Football 
Academy Gryfice, Wybrzeże Re-
walskie Rewal.  

KR

Coroczna prezentacja

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
Zbliżamy się do końca naszej corocznej prezentacji sylwetki najlepszych uczniów. W poprzednim 

numerze pokazaliśmy sylwetki uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. W dzisiejszym wydaniu za-
prezentujemy młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, która miała najlepsze wyniki w na-
uce. Natomiast w kolejnym DN ukażą się sylwetki uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Nowogardzie.

Adrianna Grocholska jest 
uczennicą II klasy technikum 
logistycznego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie. 
W roku szkolnym 2016/2017 
uzyskała najwyższą średnią ocen 
w szkole – 5,1. Uczennica ak-
tywnie uczestniczy w życiu klasy  
i szkoły, godnie reprezentu-
je szkołę na zewnątrz – bierze  
udział w konkursach plastycz-
nych, włącza się w działalność 
charytatywną i wolontariacką, 
pełni funkcję przewodniczącej 
Samorządu Uczniowskiego oraz 
jest członkiem pocztu sztanda-
rowego. Jest uczennicą o wzoro-
wej frekwencji, jest bardzo kole-
żeńska oraz wykazuje się dużą 
kulturą osobistą.  

Wiktoria Dąbrowska jest 
uczennicą I klasy technikum 
ekonomiczno - informatyczne-
go  w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie. W roku 
szkolnym 2016/2017 uzyska-
ła średnią ocen 4,85.  Jest wzo-
rową uczennicą, która  dosko-
nale współpracuje zarówno  
z rówieśnikami, jak i z nauczy-
cielami. Interesuje się muzyką, 
gra na saksofonie i uwielbia czy-
tać kryminały. 

Monika Rasowska jest uczen-
nicą II klasy technikum ekono-
micznego w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie. W 
roku szkolnym 2016/2017 uzy-
skała średnią ocen 4,8. Jest wzo-
rową uczennicą z wysoką kul-
turą osobistą. Monika aktyw-
nie uczestniczy w życiu szko-
ły – jest dziennikarką w kole re-
dakcyjnym „WBREW”, bierze 
udział w  wymianie polsko-ma-
cedońskiej, angażuje się w pra-
cę wolontariacką Caritas, poma-
ga przy zbiórkach dla schroni-
ska dla zwierząt w Sosnowicach 
oraz działa w szkolnym  mini-
przedsiębiorstwie Lewe Rączki. 
Uczennica brała udział w kon-
kursach z języka niemieckie-
go i ekonomicznych. W wol-
nym czasie Monika lubi słuchać 
muzyki i czytać dobre książki – 
głównie  przygodowe.  

Dagmara Puszcz jest uczen-
nicą klasy II wielozawodowej 
w zawodzie fryzjer w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej w No-
wogardzie. W roku szkolnym 
2016/2017 uzyskała wysokie 
wyniki w szkole (średnia ocen 
4,89), na zajęciach praktycznych 
i kursach zawodowych. Wzoro-
wo wypełniała obowiązki na za-
jęciach praktycznych. Prezento-
wała wysoką kulturę osobistą w 
szkole i poza nią oraz okazywała 

szacunek innym osobom. Brała 
udział w konkursach szkolnych, 
np. fotograficznych oraz czytel-
niczych.  Służyła pomocą kole-
gom, była koleżeńska i angażo-
wała się w życie klasy i szkoły.

Wioleta Szymczak jest uczen-
nicą klasy III THE w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w No-
wogardzie. W roku szkolnym 
2016/2017 uzyskała średnią 
ocen 4,75. Wioleta jest osobą an-
gażującą się w prace społeczne 
na rzecz szkoły, jest członkiem 
szkolnego miniprzedsiębior-
stwa Lewe Rączki, uczestniczyła 
w wymianie polsko-macedoń-
skiej oraz w zajęciach projekto-
wych „Przedsiębiorczy uczeń – 
pracujący absolwent”. Wiola jest 
uczennicą bardzo koleżeńską 
oraz chętnie pomagającą innym. 

Łukasz Kulesza jest uczniem 
klasy III THE w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie. 
W roku szkolnym 2016/2017 
uzyskał średnią ocen 4,75. Łu-
kasz jest uczniem wzorowo speł-
niającym wszystkie powierzo-
ne mu zadania, pomocnym,  ce-
chuje go również wysoka kultu-
ra osobista. Angażuje się w życie 
klasy oraz szkoły. Jest członkiem 
szkolnego miniprzedsiębiorstwa 
Lewe Rączki. 

Niebawem młodzi piłkarze Pomorzanina poznają swój terminarz

Kolejny sparing zagrają u nas

W sobotę ze Stalą S. 
W najbliższą sobotę (12 sierpnia), Pomorzanin Nowogard 
rozegra mecz sparingowy ze Stalą Szczecin. Co najważniej-
sze dla nowogardzkich kibiców, mecz odbędzie się na sta-
dionie przy ul. Wojska Polskiego.  

Swój pierwszy mecz sparingo-
wy Pomorzanin rozgrywał w No-
wogardzie, a rywalami byli za-
wodnicy z Niemiec – Doberaner 
FC. Następnie nowogardzianie 
grali już tylko w ośrodku sporto-
wym w Czarnocinie. Teraz jed-
nak swój kolejny mecz sparingo-
wy piłkarze z Nowogardu zagra-
ją już na własnym stadionie. Po 
efektownym zwycięstwie nad ju-
niorami starszymi MKP Szczeci-
nek (0:9), podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego zmierzą się ze Sta-
lą Szczecin, która na co dzień wy-
stępuje w wojewódzkiej okręgów-
ce, czyli jeden szczebel rozgryw-
kowy wyżej, aniżeli Pomorzanin. 

W minionym sezonie Stal Szcze-
cin zajęła 7. miejsce w ligowej ta-
beli, gromadząc 41 punktów. Stal 
strzeliła 50 i straciła 69 goli. Nie 
był to na pewno tak dobry sezon 
jak ten 2015/2016, gdy Stal rywa-
lizowała chociażby z Pomorzani-
nem (wówczas nowogardzianie 
spadli do regionalnej okręgówki). 
Stal wygrała w Nowogardzie 0:2, 
w meczu rewanżowym Pomorza-
nin przegrał walkowerem... Wie-
rzymy, że podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego będą w wstanie za-
grać ze Stalą dobry mecz i ucie-
szyć nowogardzkich kibiców, któ-
rzy tego dnia zdecydują się odwie-
dzić stadion miejski. KR 
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Gruz się przyda pod budowę ścieżki rowerowej

Będzie burzenie aż miło
Los tzw. pomnika na palcu Wolności jest przesądzony - wkrótce zniknie on z naszej przestrzeni miejskiej na zawsze!  

Informuję, że Ustawa o zaka-
zie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju Totalitarne-
go, której nowelizacja wejdzie w 
życie za kilka tygodni , nakazuje 
usunięcie z przestrzeni publicz-
nej takich obiektów, jak pomnik 
zlokalizowany w Nowogardzie 
przy pl. Wolności - czytamy w 
oficjalnym piśmie szczecińskiego 
IPN skierowanym do przewod-
niczącego Rady Miejskiej Pio-
tra Słomskiego. Przewodniczą-
cy zwrócił się do IPN z prośbą 
o opinie w sprawie nowogardz-
kiego pomnika po tym, jak do 
Rady Miejskiej wpłynął wniosek 
Społecznego Komitetu, podpisa-
ny przez kilkanaście znanych lo-
kalnie osób publicznych. Wnio-
sek dotyczył podjęcia przez RM 
uchwały o usunięciu tej budow-
li z przestrzeni miejskiej, jako 
obiektu będącego reliktem zaka-
zanego obecnie w Polsce ustroju. 

Nowelizacja wskazała 
palcem…

Ustawa o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego 
ustroju Totalitarnego, obowią-
zuje już ponad rok. Na jej pod-
stawie dokonywano tylko zmian 
nazw ulic (np. u nas ulicy Dą-
browszczaków). Nowelizacja 
rozszerzyła ten katalog „symboli 
komunizmu”. Oprócz nazw zna-
lazły się w nim teraz także enu-
meratywnie wymienione rodza-
je obiektów budowlanych, a są 
nimi: budowle, obiekty i urządze-
nia użyteczności publicznej, po-
mniki, obeliski, popiersia, płyty i 
tablice pamiątkowe, napisy i zna-
ki, kopce, kolumny, rzeźby, posą-
gi. Przepisów ustawy nie stosu-
je się do pomników niewystawio-
nych na widok publiczny, znaj-
dujących się na terenie cmenta-
rzy albo innych miejsc spoczyn-
ku, wystawionych na widok pu-
bliczny w ramach działalności 
artystycznej, edukacyjnej, kolek-
cjonerskiej, naukowej lub o po-
dobnym charakterze, w celu in-
nym niż propagowanie ustroju 
totalitarnego, wpisanych do reje-
stru zabytków. Nowelizacja daje 
możliwość utworzenia mechani-
zmów prawnych, które pozwo-
lą na usunięcie z przestrzeni pu-
blicznej budowli propagujących 
komunizm, co oznacza, że jeżeli 
zobowiązani, czyli na ogół Gmi-
ny, nie dokonają usunięcia wy-
mienionych w ustawie obiek-
tów to uczyni to wojewoda, ob-
ciążając całymi kosztami zobo-
wiązanego. Na podstawie tego 
zapisu możliwe jest także otrzy-
manie partycypacji państwa w 

kosztach usunięcia obiektów – 
co razem oznacza, że jeśli no-
wogardzki samorząd sam usunie 
chochoła z pl. Wolności, to wo-
jewoda może w dużej części po-
kryć koszty operacji, natomiast 
jeśli nasz samorząd lokalny tego 
nie uczyni, to wojewoda sam zle-
ci firmie wyburzenie i kosztami 
całości obciąży Gminę. 

Będzie płacz
W tej sytuacji jest oczywiste, że 

los pomnika jest przesądzony, ale 
także jest oczywiste, jak się powi-
nien zachować nowogardzki sa-
morząd. I jeśli nie ma raczej wąt-
pliwości co do Rady Miejskiej, 
po której można się spodziewać 
racjonalnej decyzji, to już organ 
wykonawczy może w tej sprawie 
stosować absurdalną w tej sytu-
acji prawnej, obstrukcję. I można 
tak sądzić po dotychczasowym 
wieloletnim doświadczeniu obfi-
tującym w wystarczająco przeko-
nywujące przykłady. Burmistrz 
bowiem, to wiceszef regionalne-
go SLD czyli ugrupowania kulty-
wującego tradycje PZPR, bronią-
cego i  przechowującego w swo-
ich szeregach osobowe egzem-
plarze komusze i ideowych ich 
potomków. A komuchy to będą 
nad losem pomnika ryczeć gło-
śno i donośnie. Już ryczą i na-
wet urządzają jakieś konkursy 
na „zdjęcie z pomnikiem”, któ-
re mają podtrzymywać resenty-
ment do tego (także ohydnego 
architektonicznie) obiektu. Ale 
cóż się dziwić, przecież ten po-
mnik opisuje jeden z dogmatów 
peerelowskiego fałszowania hi-
storii - wyzwoleńczej roli Armii 
Czerwonej i tzw. braterstwa bro-
ni. Pewnie są u nas też tacy, któ-
rzy z rozrzewnieniem wspomi-
nają, jak to towarzysze nasi ra-
zem z towarzyszami radzieckimi, 
pomnik w Nowogardzie odsła-
niali w 1972 r. (czyli kilkanaście 
miesięcy po rzezi szczecińskiej 
z grudnia 70 i stycznia 71). Oto 
relacja z tamtego czasu zamiesz-
czona w Głosie Szczecińskim - 
organie KW PZPR. Oczywiście 
jest to jedyna relacja medialna, 
ponieważ innej prasy „nie orga-
nowej”, nie rządowej, to za ko-
muny nie było.

Artykuł z Głosu 
Szczecińskiego z 8. Xi. 1972 r. 

pt. „Wiec mieszkańców  
w Nowogardzie”

 „Pod Grunwaldem, w Berli-
nie i na zawsze razem” - taki na-
pis umieszczony został na Pomni-
ku Braterstwa Broni w Nowogar-
dzie. Pod takim też hasłem odby-

ły się w tym powiecie wczorajsze 
uroczystości 55 Rocznicy Wiel-
kiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej. Na nowo zago-
spodarowanym społecznym wysił-
kiem nowogardczan – Placu Wol-
ności zgromadziło się kilka tysię-
cy mieszkańców miasta i powiatu. 
Przybyli przedstawiciele wszyst-
kich zakładów pracy, szkół i insty-
tucji. Plac wypełnił się sztandara-
mi i proporcami licznych organi-
zacji społecznych.

 Punktualnie o godzinie 15, 
miejsca honorowe przy Pomniku 
Braterstwa Broni zajęli: sekretarz 
KW PZPR w Szczecinie tow. Jerzy 
Łazarz, konsul ZSRR w Szczeci-
nie tow. Wasilij Owczarow, przed-
stawiciele Grupy Północnej Wojsk 
Radzieckich, władz wojewódz-
kich stronnictw politycznych, ak-
tywiści powiatu nowogardzkiego. 
Wielki wiec mieszkańców powia-
tu nowogardzkiego, z okazji 55 
rocznicy Wielkiej Socjalistycz-
nej Rewolucji Październikowej  
i 50-lecia Kraju Rad, otworzył I 
sekretarz KP PZPR w Nowogar-
dzie tow. Kazimierz Golacik. Na-
stępnie głos zabrał sekretarz KW 
PZPR tow. Jerzy Łazarz. Mówca 
m.in. powiedział: Dla nas Pola-
ków, szczególną cenę ma ta przy-
jaźń, którą w latach rewolucji za-
początkowali najlepsi synowie na-
rodu polskiego, będący jednocze-
śnie bohaterami młodego pań-
stwa radzieckiego, przyjaźń któ-
ra wiele lat później cementowa-
ła się w żołnierskim obozie nad 
Oką, w bitwie pod Lenino i wspól-
nym szturmie na Berlin. To prze-
cież przy boku radzieckich przy-
jaciół, wspólnie z Armią Radziec-

ką wyzwalaliśmy zniszczony kraj, 
przy ich boku jako współzwycię-
scy, obejmowaliśmy w posiadanie 
prastare ziemie piastowskie nad 
Odrą i Bałtykiem. Ziemia Szcze-
cińska, obracana przez uciekają-
ce dywizje hitlerowskie w perzy-
nę: ziemia zgliszcz i gruzów, dzię-
ki pomocy radzieckich przyja-
ciół już w 1945 roku dała pierw-
sze plony. Ruszyły zakłady odbu-
dowane przy udziale radzieckich 
specjalistów, został uruchomiony 
port. W codziennej pracy, w trak-
cie bezpośrednich, serdecznych 
kontaktów  pomiędzy bratnimi 
partiami, pomiędzy obywatelami 
radzieckimi a Polakami, umacnia 
się i wzbogaca ustawicznie przy-
jaźń polsko-radziecka. My Po-
lacy swą historią udowodniliśmy, 
że w przyjaźni jesteśmy nieza-
wodni. Dziś, w rocznicę Wielkie-
go Października, dzielimy z ra-
dzieckimi przyjaciółmi radość i 
dumę z sukcesów, jakie odnoszą 
na froncie budownictwa komu-
nistycznego. W rocznicę Wiel-
kiego Października i w roczni-
cę 50-lecia ZSRR, tu na Ziemi 
Szczecińskiej chylimy czoła czcząc 
pamięć wiernych synów Związku 
Radzieckiego, którzy nad Odrą i 
nad Bałtykiem oddali swe życie. 
Pomnik ten będzie po wsze czasy 
symbolem niezłomnej przyjaźni 
łączącej nasze narody -  naród 
polski i radziecki. 

 Następnie zabrał głos konsul 
ZSRR w Szczecinie W. Owczarow. 
W serdecznych słowach przypo-
mniał on piękne karty w historii 
współpracy polskich i radziec-
kich komunistów, począwszy od 
Wielkiej Socjalistycznej Rewo-
lucji Październikowej po dzień 
dzisiejszy. Tow. Owczarow prze-
kazał uczestnikom wiecu (a za 
ich pośrednictwem społeczeństwu 
Ziemi Nowogardzkiej) najlepsze 
życzenia i pozdrowienia od naro-
du radzieckiego. Po tym wystąpie-
niu nastąpiła kulminacyjna część 
uroczystości – odsłonięcie  przez 
tow. Łazarza i Owczarowa Po-
mnika Braterstwa Broni. 

 Autorem nowogardzkiego po-
mnika jest prof. Bogdan Chmie-
lewski z Warszawy. Ten wspa-
niały symbol przyjaźni polsko-
-radzieckiej zbudowany został ze 
składek mieszkańców powiatu no-
wogardzkiego. Nowogardczanie, 
także społecznym sumptem zago-
spodarowali cały kompleks Pla-
cu Wolności wraz z promenadą 
wzdłuż jeziora nowogardzkiego. 
Czyn realizowany był dwa lata, a 
obecnie Plac Wolności jest naj-
piękniejszym kompleksem urba-

nistycznym Nowogardu. Warto 
podkreślić, że wartość wszystkich 
wykonanych tam społecznym wy-
siłkiem prac zamyka się kwotą 12 
milionów złotych. 

 Na zakończenie wielkiego wie-
cu przyjaźni polsko-radzieckiej 
delegacje nowogardzkich zakła-
dów pracy składały wieńce pod 
nowo odsłoniętym pomnikiem. 
Następnie w Powiatowym Domu 
Kultury wystąpił z koncertem ze-
spół estradowy.”  

Teraz będzie kurz i gruz
Relacja powyższa może się wy-

dawać szokująca dla dzisiejszego 
Czytelnika. Ale gdyby wykreślić 
odniesienia ideowe to co do resz-
ty - czyli  wylewającej się z obfito-
ścią ponad miarę wszelką „waze-
liny”, nie liczącej się przy tym zu-
pełnie z rzetelnością i przyzwo-
itością  – to u nas takie przekazy 
dobrze się mają i dzisiaj. A mam 
na myśli  nie tylko „klasyka”, tj. 
biuletyn gminny opłacany przez 
podatników, ale także inne prze-
kaźniki „wspierane” prze lokalną 
władze - co już widać po lokowa-
nych tam ogłoszeniach. Wiado-
mo też, że jest za to cena etyczna  
-  nowogardzka władza bowiem 
za darmo to „nie wspiera” (nie 
chodzi przecież tej władzy o tzw. 
współczynnik dotarcia, bo tutaj 
do DN to nikt nawet startu nie 
ma). Niezależnie od wysiłków i 
jęków, pomnik komuszy wkrótce 
runie. Będzie z tego pewnie spo-
ro kurzu, ale przyjdzie deszcz i 
zmyje. Będzie także gruz, wszak 
pomnik z betonu (cementu to tu 
chyba nie kradli), ale gruz może 
się burmistrzowi przydać do wy-
konania „dzieła życia”, czyli au-
tostrady w lesie wokół jeziora. 
My co prawda wolelibyśmy, aby 
utwardzono nim fragment drogi 
prowadzącej do Kościuszek - od 
zjazdu do Smużyny, do wiaduk-
tu nad obwodnicą. Drogi rozje-
chanej w czasie budowy obwod-
nicy i nienaprawionej mimo rze-
komych obietnic i uzgodnień z 
inwestorem. Burmistrz Czapla 
tak się spieszył wówczas przeci-
nać wstęgi na obwodnicy (i po-
zować do zdjęć oczywiście), że 
tych „uzgodnień” nie dopilno-
wał i w miarę przyzwoita uprzed-
nio droga, stała się prawie nie-
przejezdna. I tak zostało do dzi-
siaj. Nie wspomnę oczywiście o 
tym, że fragment ten stanowił-
by wręcz idealny odcinek „dro-
gi wokół jeziora”, bo to już znacz-
nie przekracza granice komuszej 
wyobraźni.   

sm

Da swidania sołdaty... 



Nr 61 (2590)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Tour de Pologne amatorów

Łukasz Janic poza podium
Aż 1933 kolarzy wystartowało w piątek (4 sierpnia) w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas 
Tour de Pologne dla amatorów. Nasze miasto reprezentował Łukasz Janic, który zajął wy-
sokie 109. miejsce. 

Tour de Pologne Amatorów to 
impreza, która powstała z pasji 
do kolarstwa. Od początku ist-
nienia, czyli od 2010 roku, to-
warzyszy Tour de Pologne UCI 
World Tour. W pierwszej edycji 
wystartowało 700 uczestników, 
obecnie na trasę rusza kilka razy 
więcej zawodników. Tour de Po-
logne Amatorów stał się jednym 
z największych i najbardziej 
prestiżowych wyścigów szoso-
wych w Polsce. Pozwala uczest-
nikom pokonać rundę królew-
skiego etapu Tour de Pologne, 
czyli BUKOVINA Resort – Bu-
kowina Tatrzańska. Na tej samej 
trasie, tego samego dnia, rywa-
lizują później najlepsi zawodo-

wi kolarze świata. Tour de Po-
logne Amatorów to walka z sa-
mym sobą i rywalami na kulto-
wych podjazdach, np. „Ścianie 
BUKOVINA” w Gliczarowie. Do 
tego uczestnicy mogą liczyć na 
atrakcyjne nagrody, wyjątkową 
oprawę, wielkie gwiazdy i wspa-
niałą atmosferę. To impreza, bez 
której trudno wyobrazić sobie 
kalendarz prawdziwego fana ko-
larstwa. W piątek (4 sierpnia) w 
Bukowinie Tatrzańskiej starto-
wało w sumie aż 1933 zawodni-
ków. Nowogard reprezentował 
Łukasz Janic, który rywalizował 
w kategorii wiekowej M-2. Trasa 
liczyła 58 km, kolarz z Nowogar-
du pokonał ten dystans z czasem 

01:51:48, osiągając średnią pręd-
kość 31,13 km/h. Wynik nowo-
gardzianina sklasyfikował go 
na 34. miejscu w kategorii M-2 
oraz 108. miejsce w Open. To 
bardzo dobry wynik zawodnika 
STC Stargard, gdyż 108. pozy-
cja, w grupie niespełna 2 tysię-
cy zawodników może robić wra-
żenie. Dodajmy, że zwyciężył 
Piotr Tomana startujący w bar-

Łukasz Janic zajął wysokie 109. miejsce w Tour de Pologne dla amatorów

Niespełna 2 tysiące kolarzy wystartowało w Tour de Pologne dla amatorów

Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Natalia córka Anny i Marcina 
Bonkowskich 
ur. 8-08-2017 z Dobrej

Wojciech syn Moniki Pilichowskiej 
ur. 4-08-2017 z Nowogardu

Oliwier syn Andżeliki Świtała-Gołdyn
 ur. 6-08-2017 z Nowogardu

Kajetan syn Anny Marach 
ur. 7-08-2017 z Nowogardu

Igor syn Beaty Gromowskiej 
ur. 3-08-2017 z Maszewa

Hubert syn Magdy Lubera-Kaczmarek 
ur. 2-08-2017 z Orle

Gniewomir syn Katarzyny Jankowskiej 
ur. 3-08-2017 z Trzechla

Alan syn Klaudii Szafran 
ur. 2-08-2017 z Nastazina

Antonina córka Agnieszki Jatczak 
ur. 3-08-2017 z Darża

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

wach klubu In Mogilany Cyc-
ling Team, drugi był jego klubo-
wy kolega Sebastian Druszkie-
wicz, natomiast trzecie miejsce 
zajął Michał Bogdziewicz z klu-

bu Veloart. Czas zwycięzcy wy-
niósł 01:35:52, a średnia pręd-
kość 36,3 km/h.     

KR
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Czy zaplanowałeś już logistykę swojej kariery? Z nami to proste! Rhenus Logistics S.A. należy do czołówki operatorów logistycznych 
w Polsce. Nasza rozbudowana sieć magazynów, jak i wykwalifikowana kadra, pozwoliły nam na zdobycie wysokiej pozycji na ryn-
ku. Od ponad 20 lat gwarantujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych rozwiązań zarówno 
w obszarze logistyki kontraktowej, jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego, a także świadcząc specjalizowane 
usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

KONSERWATOR
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych
• Nadzór nad pracą parku maszynowego
• Organizacja przeglądów, serwisów oraz napraw sprzętów
• Analiza awaryjności sprzętu oraz rodzajów uszkodzeń
Nasze wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (mile widziany Mechanik ze specjalizacją budowy 

maszyn)
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• Mile widziane uprawnienia SEP oraz na wózek widłowy 
• Umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
Oferujemy:
• Praca w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, od poniedziałku do piątku w systemie II zmianowym
• Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od doświadczenia zawodowego + premie uznaniowe
• Szkolenie wdrażające
• Praca w międzynarodowej firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym i ugruntowanej pozycji na 

rynku
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com
Czekamy na zgłoszenia do 31.08.2017r.

informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W nadsyłanych aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Z okazji 30 Rocznicy Ślubu 
Halinie i Zbigniewowi 

Mrówczyńskim 
składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności spokoju na dalsze lata 
wspólnego życia 

Aby płomień Waszej miłości nigdy nie słabnął 
składają: Madzia z Łukaszem, Maciuś z Anią,  

Michał i Sarah z dziećmi, Siostra Zdzisława z Franciszkiem, 
Daria i Piotr z dziećmi

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

Stowarzyszenie 
Żabowiaki włącza się 
w organizację festynu
Do akcji pomocy dla ciężko chorej Patrycji włącza się Sto-
warzyszenie ŻABOWIAKI, które z myślą o najmłodszych 
uczestnikach imprezy stworzyło bajkową strefę, pełną gier 
i zabaw oraz wiele innych atrakcji, by poprzez świetną za-
bawę dołożyć swoją cegiełkę w tak szczytnym celu. Strefa 
będzie znajdować się przy placu Szarych Szeregów. Poniżej 
plakat z programem bajkowej strefy.

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

NADlEŚNiCTWO  NOWOGARD 
ul. Radosława 11, 72-200  NOWOGARD  

ogłasza dwa przetargi ustne nieograniczone
1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Lp. Obręb leśny Oddział/
Pododdział Gmina Obręb  

ewidencyjny Działka ewidencyjna Rodzaj 
gruntu

Pow.
[ha]

1 Czermnica 234 j Nowogard Czermnica cz. działki nr 233/6 R V 0,40

Cena wywoławcza 20 zł netto/rocznie; Wysokość wadium 10 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 1215  

w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
2. Na najem dwóch stanowisk garażowych w budynku garażowym wielostanowiskowym w Nowo-

gardzie przy ul. Gen. Bema
Cena wywoławcza 50 zł netto/miesięcznie/stanowisko; Wysokość wadium 50 zł/stanowisko
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 1230 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Nowogard przy 

ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard 
Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard
zakładka: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Doświadczenie: mile widziane
Kontakt 

pod nr tel. 91 577 25 14 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Kierownik 
Magazynu

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

ATERimA mED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Toyota Kozłowski w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Kierownik serwisu
- Doradca serwisowy
- Blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- Sprzedawca samochodów używanych

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy: 
3 Maja 27 B,72-200 Nowogard 

bądź na adres e-mailowy:  ksiegowosc@toyota-pewneauto.pl

Szukam na 27.08.2017r. 
Osobę, która jedzie  

do Szczecina  
na Mistrzostwa Europy. 

Proszę o kontakt. 
Tel. 609 336 920 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Z a p r o s z e n i e
Zarząd   Miejsko-Gminnego Koła nr 36 PZW w Nowogardzie, 

zaprasza swoich członków i sympatyków wędkarstwa 
do udziału w pracach porządkowych 

na  ‘’Przystani PZW w  Olchowie” 
nad jeziorem ,,Kościuszki” 

w dniu 12.08.2017r / sobota/ od godziny 10.00.
Proszę  w zakresie własnym zaopatrzyć się w łopaty, szpadle, 

grabie, miotły, młotki itp. 
Serdecznie zapraszamy.
Do zobaczenia w sobotę!

 Zarząd MG PZW Koła nr 36 w Nowogardzie

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Podziękowanie za piękne zakupy 
w sklepie dla bogatego sklepu TWÓJ DOM 

na ul. 15 lutego w Nowogardzie. 
Dziękuje Witkowska Krystyna

Szukam przyjaciela, miłego, 
rodzinnego, towarzyskiego, 

mile widziany „złota rączka”  
w wieku od 60 lat. 

Jestem osobą zaradną 
z  poczuciem humoru. 
Tel. 605 402 936 

Podziękowania dla wszystkich sąsiadów – mieszkańców z pięknego 
Apartamentu na ulicy Pilickiego w Nowogardzie za MIŁE DZIEŃ DOBRY, 

wszyscy są serdeczni, aż miło się mieszka od dwóch i pół miesiąca. 
Dziękuje Witkowska Krystyna
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OGłO SZE NiA drob ne
NiERUCHOmOŚCi

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowo-
gardu 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla 
pracowników z Ukrainy. Tel. 609 245 
816 

• Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

• Do wynajęcia pomieszczenie na dzia-
łalność gospodarczą 100 m2, w No-
wogardzie, tel. 696 463 833

• Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie 
na ul. Waryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie łazienki, łączna 
powierzchnia 200m2. Ogród i garaż. 
Cena do uzgodnienia. 605 168 830 , 
609 093 525 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

• Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305

• Sprzedam ziemię rolną 4 ha działka 
nr 183 GRABIN. 731 026 406 

• Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę ok.1000m2 w atrakcyjnej 
cenie sprzedam. tel. 501 307 666

• Trzechel na początku wsi atrakcyjna 
działka 8400m2 pod zabudowę za 
29500zł sprzedam tel.660 206 833

• Atrakcyjny dom z działką 7ha ze sta-
wami przy lesie na uboczu wsi 5km 
od Nowogardu .502 103 432

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
o pow. 100m2 w Nowogardzie. 605 
336 228 

• Szukam kawalerki lub pokoju. 722 
154 477 

• Sprzedam mieszkanie cztery pokoje, 
IV piętro, Nowogard. Tel. 724 171 708 

• Sprzedam okazyjnie działkę pod za-
budowę mieszkalną, 700 m2, przy 
ulicy Gen. Bema. Tel. 604 422 221

• Do wynajęcia apartament w Kar-
paczu. Tel. 500 325 904, 798 541 
611 

• Sprzedam łąkę w Jenikowie 1,5 ha. 
Prąd i woda gruntowa. Tel. 601 780 
470 

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 512 090 539 

• Uczciwa kobieta z dzieckiem czte-
roletnim wynajmie tanio pokój. 
601 781 000

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 607 545 623 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie 66.3 m2, bezczynszowe, ocie-
plone + garaż. 669 716 872 

• Sprzedam dom okolice Nowogardu. 
91 39 14 856 

• Sprzedam pół domu z garażem w 
Nowogardzie lub zamienie na 2 po-
koje do 1 piętra. Tel. 517 847 782 

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 
39 25 888 

• Sprzedam górę domu w Warnkowie 
tel. 605-749-908 dzwonić po 15-tej

• Lokal na dziełalność 38 m ,dwa po-
mieszczenia ,parter,niezalezne wej-
ście i media puży parking ul.Fabrycz-
na tel. 509861740

• Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/25 tyś. 501 307 666 

• Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666

•  Kupię mieszkanie dwupokojowe 40-
42m2. Tel. 663 695 260 

mOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam na części Passat Volks-
wagen B4, 1.9 Td, silnik uszkodzo-
ny. 605 576 908 

• Sprzedam stare motocykle. 693 344 
667 

ROlNiCTWO
• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-

wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

• Sprzedam prosiaki 40 sztuk. Tel. 725 
806 787 

• Sprzedam talerzówkę zawieszaną 
szerokość 3m. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 661 751 296 

• Sprzedam jęczmień. 698 621 029 

 USłUGi
• PRANiE-mAGiEl,PRANiE DYWA-

NÓW, WYKłADZiN, TAPiCERKi mE-
BlOWEJ SAmOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ mATERiAłOWEJ / POŚCiE-
li WEłNiANEJ / lANOliNą/SPRZą-
TANiE: CZYSZCZENiE fUG.TEl.604 
373 143 , 794 229 083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SA-
MOCHODOWEJ, SPRZĄTANIE RÓW-

NIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 
151 516

• mONTAŻ mEBli, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• fiRmA USłUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• ElEKTRYK, montaż i naprawa in-
stalacji domy, mieszkania, proto-
koły odbioru, pomiary. 660 171 
386 

• Kompleksowe usługi w zakresie 
BHP. Tworzenie dokumentacji po-
wypadkowej, ocena ryzyka zawo-
dowego, szkolenia wstępne i okre-
sowe dla pracowników. Zaprasza-
my do współpracy tel. Kontaktowy 
502625744.

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AmBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 

komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368 

• Przyjmę do pracy przy docie-
pleniach na umowę o pracę oraz 
pomocnika. 785 931 513 

• SKLEP MEBLOWY KWADRAT ME-
BLE W NOWOGARDZIE ZATRUD-
NI NA STAŁE OSOBĘ DO PRACY W 
SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIE-
ROWCA/MAGAZYNIER. WYMA-
GANE PRAWOJAZDY KAT.B. CV 
WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁA-
DAC  W SKLEPIE MEBLOWYM KWA-
DRATMEBLE UL. ARMII KRAJOWEJ 
49 NOWOGARD.

• Firma Vectra S.A zatrudni przed-
stawicieli handlowych. Tel. 533 
402 266, d.pawlowski@vectra.pl

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Hotel Restauracja Przystań zatrud-
ni kucharza – pomoc kuchenną, 
pełen etat, dobre warunki finanso-
we . 91 39 20 221

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 
687 

• Przyjmę do pracy w ubezpiecze-
niach, pół etatu. 660 543 782 

• Goleniów,kierowca/ magazynier, 
kigar@kigar.com

• Goleniów,spedytor międzynaro-
dowy, kigar@kigar.com

• Goleniów,zaopatrzeniowiec/ma-
gazynier,kigar@kigar.com 

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkoleenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Zaopiekuję się starszą osobą na te-
renie Nowogardu. 667 255 915 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 
5 marca 13. 667 974 022 

• Poszukuje kobiety do pracy biu-
rowej, Wymagania: wykształcenie 
min. średnie, komunikatywność, 
obsługa komputera. Oferujemy 
umowę o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie. 510 100 263 

• Szukam opertora koparki. 660 
497 390 

• Zatrudnię pracownika do Zakładu 
Optycznego. Tel. 91 39 27 272

• Zatrudnię pracownika – usługi re-
montowo wykończeniowe. 697 
329 453 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

• Zatrudnię przy budowie domu. 
608 817 214 

• Zaopiekuje się starszą osobą na te-
renie Nowogardu. 536 941 962

• Poszukuje opiekunki do dziecka. 
510 100 263 

• Niewykwalifikowanego do prac 
wykończeniowych. 513 100 901

• Zatrudnię kierowcę w transporcie 
międzynarodowym DE-SE-DE w 

systemie 2/1 stałe wynagrodzenia. 
730 434 777 

• Zatrudnię do szycia praca drugo-
zmianowa. 691 708 768

• Poszukuje kombajnisty do kom-
bajnu CLAAS. 724 827 779 

• Zatrudnię do dociepleń z do-
świadczeniem, Polska umowa o 
pracę, praca w Belgii. 664 274 031

• iNNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisz,ąca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

• Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•  Stanowisko dla manicurzystki i 
pedicurzystki w salonie fryzjer-
skim. Tel. 91 39 23 540 

• Sprzedam tanio nową sofę roz-
kładaną led, nowoczesna, kolor 
jasno siwy boki i spód czarne z 
boków wysuwane dwie pufy do 
siedzenia. Oparcie dodatkowe 
3 poduszki. Podświetlna w róż-
nych kolorach. Tel 507 198 447 

• Sprzedam tarcicę dębową 50 mm 
sezonowaną. Tel. 693 344 667 

• Owczarek niemiecki rok i 7 miesię-
cy, ciemne czoło, mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

• Sprzedam biurko sosnowe z wy-
suwanym blatem pod klawiaturę. 
792 318 575 

• Sprzedam drukarkę HP z faksem, 
napełniony tusz. 792 318 575 

• Sprzedam rower szosowy profe-
sjonalny firmy Focus. 792 318 575 

• 43 lata kawaler, pracujący pozna 
panią, cel matrymonialny, kontakt 
mail droma30@wp.pl

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ  2 POKOJE 
PO REmONCiE, 51 m2, iV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma Okno 
zatrudni 

montażystę okien, 
dogodne warunki. 
663 600 601 
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iNfORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKłAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

PiASEK, PiASEK PRZESiEWANY, ŻWiR, 
CZARNOZiEm, POSPÓłKA 

 ŻWiROWNiA DłUGOłĘKA
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do Klienta

UsłUgi graficzne  •  Wycinamy szablony

DrUkUjemy recepty  •  DrUkUjemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Zapraszamy pn-pt 8:00-18:00

poleca pełen asortyment art. szkolnych

Najlepsze polskie marki - najwyższa jakość
Upominek do każdego 
zakupu powyżej 20 zł 

marcel Woźniak
POWTÓRKA

Czy gdybyś mógł wejść drugi 
raz do tej samej rzeki, popełniłbyś 
te same błędy?

Z końcem kariery policyjnej 
przed Leonem Brodzkim jeszcze 
jedno, najtrudniejsze zadanie. W 
serii niewyjaśnionych zbrodni, do 
których dochodzi w Toruniu, 
Brodzki odkrywa pewną prawi-
dłowość - to powtórzone zagadki 
sprzed lat, które były najtrudniej-
szymi w jego karierze. Morderca, 
nazywający siebie Heraklitem, 
ewidentnie chce, by Brodzki po-
nownie przeszedł przez piekło 
makabrycznych zbrodni. Tylko 
tym razem mają to być zbrodnie 
doskonałe…

Kto brutalnie okalecza ofiary? 
Kto kryje się pod numerem telefo-
nu 511 867 571? I co zrobi Brodz-
ki, gdy w sprawę zostanie uwikła-
na jego córka? Jaką cenę zapłaci 
za odkrycie prawdy?

Brodzki co noc śni o wiślanej ot-
chłani, w której toną ludzie…

Choć podobno dwa razy nie da 
się wejść do tej samej rzeki, poli-
cjant będzie musiał odbyć po-
wtórkę swojej drogi zawodowej… 
i swojego życia.

PiONOWO:
1. wilec przeczyszczający
2. okrągły budynek teatralny
3. Pola - aktorka
4. niewiadoma
5. biblijne określenie nędznika
6. była niegdyś stolicą Persji
7. wywoływany przez HIV
8. obronny lub przeciwpowodziowy
9. miasto na Filipinach
10. matoł, tuman
11. miasto w Turcji
12. na wschód od PRL-u
13. imię żony Johna Lennona
14. szkocka wspólnota rodowa
15. miasto z wyrocznią Apollina
16. częstochowskie w kiepskim utworze
17. większe od sokołów
18. damski strój
19. pokrywa żelastwo
20. tytułowa rola Jana Nowickiego
21. do wożenia cegieł
22. element uprzęży końskiej
23. roślinny motyw dekoracyjny
24. ojczyzna Mandeli
25. lód na rzece
26. płyta dla stolarza
27. Mackiewicz ...

28. czułek
29. matka Apollina
30. brat Mojżesza
31. nie istnieje bez jelenia
32. gra twarzą
33. zespół Agnieszki Chylińskiej
34. z czasem się zabliźni
35. pejzaż lub akt
36. czyści plamy
37. prawe ramię delty Renu
38. ojciec chrzestny dla rodziców dziec-
ka
39. żartowniś
40. dopływ Renu
41. niemiecka partia faszystowska
42. wąż R. Kiplinga
43. włoski pisarz i dziennikarz (1871-
1946), "Kariera mojego syna"
44. grupa ludów afrykańskich w Ghanie
45. imię Rusowicz
46. komputer z klasą
47. odbyli w 1908r. pierwszy lot z pasa-
żerem
48. środek owadobójczy
49. człowiek bezwartościowy, łobuziak
50. łagodzi wstrząsy pojazdu
51. trąd
52. sto lat

53. klamra spinająca mury
54. cierpienie, tortura
55. najwyższe karty
56. lew po łacinie
57. bywa sina
58. cyrk lodowcowy
59. depresja
60. Aleksandra - zdrobniale
61. pukiel

POZiOmO:
62.  atom z ładunkiem
63. kwiat jak kwadratowy smakołyk
64. oznaczenie płatności na żądanie
65. film Barbary Sass
66. zwolenniczka doktryny
67. przodek owcy domowej
68. strażacki bosak
69. waluta Peru
70. arkusz introligatorski
71. komedia Henryka Bardijewskiego
72. powstanie na rozbitym kolanie
73. ciastko z kremem
74. tętnica
75. prezydent USA w latach 1797-1801
76. przyrząd do grzania cieczy
77. lód na gałęziach

78. pozostaje po ścięciu drzewa
79. małe małpki
80. prawnik zatrudniony w zakładzie
81. kwasy w komórce
82. marka papierosów
83. Janos (1817-82), najwybitniejszy po-
eta węgierski XIX w.
84. tkanina jedwabna
85. prymitywne ludowe skrzypce
86. brat mleczny króla Artura
87. gładka lub wzorzysta na sukienkę
88. indyjski poeta mistyk
89. pralka automatyczna potocznie
90. Leona Gomolickiego
91. australijska wyspa
92. duchowny mahometański, przełożo-
ny meczetu
93. ... Ono
94. Robert B. ..., zsyntetyzował chlorofil
95. miasto w Iranie
96. rodzaj żagla
97. ... As Sadat, polityk egipski
98. przywódca drużyny Wikingów
99. duża, niezgrabna dziewczyna
100. rzeka w Norwegii i Finlandii
101. pistolet maszynowy
102. miasto w Huang Ho

103. wyspa duńska
104. wśród drobiu
105. zaganianie stada
106. punkt określający ruch słońca 
względem wybranej grupy gwiazd
107. duży nos, nochal
108. drążek do ćwiczeń gimnastycznych
109. groźny delfin
110. wierzchnia osłona
111. miasto i port w Peru
112. ogród pełen fauny
113. poszukiwali go rycerze króla Artura
114. dawny uczeń

PODPOWIEDŹ: ARANY, CAMEL, CINAN, 
ILAGAN, JALAPA, LEPRA.
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informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA liNiA mi KRO BU SO WA SEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • m.fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BiŃCZYK - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Do skoku w prze-
paść nie trzeba trampoliny

Anita Budzich, Halina Galus, Da-
nuta Skowronek, Renata Wier-
talak, Bożena Gudełajska, Doro-
ta Rosa, Maria Sowińska, Maria 
Machocka, Pelagia Feliksiak, Zo-
fia Lepka, Robert Kierzyk, Danu-
ta Skowron, Szymon Rybarczyk, 
Genowefa Maćkowska, Nata-
lia Furmańczyk, Urszula Kaczma-
rek, Władysława Huget, Stanisław 
Strzelczyk, Adrian Kierasiński, Ha-
lina Stefańska,Grażyna Gibka

Nagroda książkowa: Adrian 
Kierasiński

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
ria Kloch, Szymon Rybarczyk 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Maja Kowalska, Matesz Wierta-

lak, Kacper Stocker, Wojtek Patec-
ki, Madzia Skowrońska, Zuzia Paś

Zwycięzca: Wojtek Patecki
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

Urząd brnie w ślepą uliczkę  •  Zmiany w parafiach
Regaty o Puchar DN - wygrał Mikołaj Simiński

ReklaMa ReklaMa

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
18 sierpnia 2017 r. 
Nr 62 (2591)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGaRD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWaRaNCJa NaJWYŻSZYCH CeN

s. 5

s. 5

Praca w kraju i w relacjach PL-DE/SE/NO/CZ-PL

Firma kaMal sp. z o.o. Szczecin 
POSZUkUJe PRZeWOźNikóW  

do transportu kostki betonowej 
pakowanej na paletach

Samochody o ładowności 20-24 ton 
krzysztof.sztylka@kamal.pl; 600 428 622

Co zrobić z gruzem po remoncie?

Mieszkańcy 
protestują,  
Gmina milczy

Pobierają 
nielegalne 
opłaty!

Ciemno  
wszędzie,  
straszno  
wszędzie... s. 4

s. 5

s. 3

Wywieź sam do Słajsina,  
a jak na miejscu to słono płać
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W skrócie

Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem 
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z 
naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki 
można zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania pod-
ręczników na rok szkolny 2017-2018 do rożnych typów szkół, a także za-
potrzebowanie na te  podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji 
osobiście, a także na telefon 91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
•	 Kupię książki do I klasy Li-

ceum nr II w Nowogardzie, 
klasa humanistyczna. 732-
989-835

komunikat 
Policji !

W dniu 1 sierpnia br. na te-
renie przyjeziornych alejek w 
Nowogardzie znaleziono te-
lefon komórkowy marki HTC. 
Właściciel zguby proszony jest 
o kontakt z st. asp. Piotrem 
Leyk pod nr. tel. 91-57-92-341 
(lub 91-57-92-311).

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie 

informuje o rozpoczęciu nowego roku wydawania żywności z 
Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą 
środę od godz. 16-17 do biura PZC  ul. Kościelna. 

Uwaga - ilość osób ograniczona.  
PZC „Caritas” 

Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

W ubiegłym miesiącu wykonano porządki wokół terenu hydroforni na 
osiedlu Bema. Wykoszono trawę, a także wycięto mniejsze krzaki, któ-
re przeszkadzały w dojściu do hydroforni. Przy okazji także uporządko-
wano teren boiska oraz w pobliżu sceny, gdzie trawa została skoszona i 
zgrabiona. DŚ 

Trwa remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu 
Bema. Zewnętrzne ściany świątyni są odświeżane i już widać, że nabie-
rają dawnego blasku. Jak już wiadomo na razie też nie zmieni się pro-
boszcz parafii, bo ks. Ireneusz Kamionka jednak zostaje- więcej o tym pi-
szemy na stronie 6. 

Przedszkole w Osinie już wkrótce zostanie oddane do użytku. Budy-
nek powstaje przy Zespole Szkół Publicznych. Wylano już posadzki i 
wstawiono okna, a na chwilę obecną gładzone są ściany, wykładana jest 
glazura w pomieszczeniach sanitarnych i dokańczane pozostałe prace 
wykończeniowe. Firma GEKO, która została wyłoniona w przetargu za-
pewnia, że prace trwają zgodnie z planem i już wkrótce zostaną zakoń-
czone. Całość inwestycji to koszt 634 999,99 zł. Miejsc w przedszkolu bę-
dzie 75 i zacznie ono funkcjonować od września tego roku. DŚ

Uwaga!

Znaleziono
W środę, 16.08.2017r, znaleziono widoczną na 

zdjęciu tablicę rejestracyjną. Właściciela prosimy o 
odbiór tablicy w redakcji DN, przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 7a.

W piątek, 11.08.2017r, na ulicy Zamkowej, znaleziono telefon komórkowy marki Samsung. Telefon 
zabezpieczony Pinem. Właściciela prosimy o odbiór telefonu w redakcji DN, przy ulicy Bohaterów War-
szawy 7a.

Sygnały czytelników 

Nieczynne (znów) toalety  
na cmentarzu
Powraca temat nieczynnych toalet na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie. Jedna z na-
szych czytelniczek zgłosiła ten problem do redakcji DN. 

Temat braku dostępu do WC 
na cmentarzu, nie jest nowy. 
Jeszcze za poprzedniego zarząd-
cy (ZUK-przyp. red.) sanita-
riaty były niedostępne dla od-
wiedzających groby swoich bli-

skich. Problem ten pojawiał się 
głównie w okresie zimowym. 
Wówczas pracownicy zarządcy 
cmentarza twierdzili, że toalety 
muszą być zamykane ze wzglę-
du na ryzyko pękania przyłą-
czy wodnych w czasie mrozów. 
Tym razem jednak mamy śro-
dek lata, a z WC na cmentarzu 
znów nie można korzystać. Dla-
czego tak się dzieje? Z tym pyta-
niem zwróciliśmy się do aktual-
nego zarządcy cmentarza Jerze-
go Furmańczyka. 

- Niestety w toaletach ktoś 
uszkodził baterię i rury, stąd też 
musieliśmy odciąć dopływ wody, 
a toalety zamknąć do czasu wy-
miany uszkodzonych urządzeń 

wodnych. Jesteśmy już umówie-
ni z fachowcem, który ma doko-
nać naprawy, także temat będzie 
załatwiony na dniach - mówi J. 
Furmańczyk. 

Pozostaje tylko liczyć, że wy-
miana uszkodzonych urzą-
dzeń w WC zostanie dokona-
na możliwie jak najszybciej, o 
czym zapewnia zarządca cmen-
tarza. Swoją drogą, w takich sy-
tuacjach może warto zapewnić 
toaletę zastępczą w formie mo-
bilnego Toi -Toja? Zwłaszcza, że 
mógłby on także służyć w okre-
sie świąt Wszystkich Świętych, 
kiedy cmentarz odwiedzają tłu-
my ludzi. 

MS

Piknik rodzinny
w Błądkowie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
na Piknik Rodzinny, który odbędzie się

19.08.2017 r. o godz. 17.00
na boisku w Błądkowie

w programie:
•  zamek dmuchany
•  wata cukrowa
•  grochówka
•  ognisko - kiełbaski
•  zabawa taneczna  
 z zespołem  
 Adamiak Band 

SPONSORZY
PRO-BUD Nowogard
Hurtownia - BOGITO

Organizatorzy 
Sołtys  

z Radą Sołecką
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReklaMa

ReklaMa

ReklaMa

ReklaMa

Co zrobić z gruzem po remoncie ?

Wywieź sam do Słajsina,  
a jak na miejscu to słono płać
Co zrobić z gruzem po remoncie czy budowie domu? Wyjścia są dwa. Poremontowe odpady budowlane możemy zawieźć na składowisko w Słajsinie, gdzie 
zostaną przyjęte bez opłat. Tu jednak wprowadzono ograniczenia tonażowe. Jeśli mamy więcej odpadów niż jedna tona, przyjdzie nam zamówić kontener 
w prywatnej firmie, i niestety słono za to zapłacić. A i tak, zdaniem naszych czytelników zdarza się, że firmy nie są zainteresowane odbiorem gruzu, więc 
ludzie często z problemem, w tym przypadku z gruzem, pozostawieni są  sami sobie. 

 Jeden z naszych czytelników 
zadzwonił ostatnio do redakcji, 
bo jak twierdził nikt nie chciał 
od niego przyjąć gruzu, jaki po-
został po remoncie w domu. 
Mężczyzna próbował zasięgnąć 
informacji w gminie, ale jak 
twierdzi tam poinformowano go 
jedynie, że gruz może zawieźć 
do oddalonego o 13 km od No-
wogardu, Słajsina, gdzie jak wia-
domo znajduje się Zakład Go-
spodarki Odpadami Komunal-
nymi RXXI. Próbował też zamó-
wić kontener w jednej z prywat-
nych firm zajmujących się od-
biorem odpadów na naszym te-
renie, ale jak twierdzi, usłyszał, 
że firma ta już takich usług nie 
prowadzi. Postanowiliśmy wyja-
śnić tę sprawę. 

Do Słajsina tylko tona
Zgodnie z przepisami każda z 

gmin zobowiązana była do zor-
ganizowania miejsca, gdzie moż-
na bez opłat pozbyć się odpadów 
niemieszczących się w definicji 
odpadów komunalnych. Mowa 
o Punktach Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, w 
skrócie PSZOK. W wielu gmi-
nach, np. w Gryfinie czy Kamie-
niu Pomorskim, miejsca takie 
powstały na terenie miasta. W 
naszej gminie PSZOK zorgani-

zowano w Słajsinie, co dla wielu 
osób jest sporym utrudnieniem, 
głównie ze względu na odległość 
od miasta. Wszak RXXI przyj-
mie choćby wspomniany gruz 
bardzo chętnie, ale i tu wprowa-
dzono ograniczenia tonażowe. 
Jedno gospodarstwo domowe 
może w ciągu roku odstawić do 
PSZOK łącznie 1 tonę odpadów. 
Z tym, że transport już leży po 
stronie właściciela odpadów, a 
w przypadku gruzu wiąże się to 
choćby z wynajęciem przyczep-
ki, bo trudno taki odpad spako-
wać w bagażniku auta osobowe-

go. Co jeśli odpadów nazbierało 
się więcej? Wtedy pozostaje nam 
skorzystanie z usług firm zajmu-
jących się odbiorem tego typu 
gabarytów. Za to jednak trzeba 
zapłacić, i to niemało. Dla przy-
kładu, jak ustaliła nasza dzienni-
karka podając się na potencjalną 
klientkę, Zakład Usług Komu-
nalnych w Nowogardzie za jed-
ną tonę odpadów, jakie zgroma-
dzimy w wynajętym przez fir-
mę kontenerze, naliczy opłatę 
600 zł. ZUK to oczywiście spół-
ka prywatna, więc ma prawo 
dyktować ceny za swoje usłu-

gi, zgodnie z własną kalkulacją 
kosztów ponoszonych za daną 
usługę. Mniej liczy sobie fir-
ma Daniela Zająca z Wojcieszy-
na, bo 100 zł za m3 gruzu (około 
800 kg). Nie mniej to i tak spo-
ry koszt dla przeciętnego Kowal-
skiego, który przecież co miesiąc 
płaci za śmieci podatek, również 
jak wiadomo w naszym mieście 
wysoki w porównaniu z innymi 
gminami. Pomijając już fakt, że 
jak skarżą się nasi czytelnicy za 
zbyt długie korzystanie z konte-
nera niekiedy trzeba jeszcze do-
płacić. 

Gdyby PSZOk  
był w mieście? 

Dla mieszkańców byłoby być 
może wygodniej, gdyby PSZOK 
zorganizowano na terenie mia-
sta, a nie w Słajsinie. Wów-
czas znacznie zmalałyby koszty 
transportu. Można było też się 
pokusić o poszerzenie umowy z 
firmą odbierającą odpady, któ-
ra w ramach umowy z miastem 
tego typu odpady odbierałaby 
od mieszkańców, skoro ci i tak 
finansują cały system gospoda-
rowania odpadami. Pozostałaby 
jedynie kwestia określenia mak-
symalnej ilości odpadów tego 
typu, jakie w ciągu roku mo-
głyby być za darmo, podobnie 
jak jest w przypadku PSZOK w 
Słajsinie. Innego zdania od po-
czątku są nasi urzędnicy, z któ-
rymi o tym rozmawialiśmy. We-
dług nich nie ma żadnej różnicy, 
czy mieszkańcy mieliby przewo-
zić odpady do PSZOK-u na te-
renie miasta, czy w Słajsinie. W 
obu przypadkach musieliby i tak 
zorganizować transport we wła-
snym zakresie. 

Pozostaje jeszcze jedna kwe-
stia - to jak skutecznie zorgani-
zowano politykę gospodarki od-
padami, także tymi budowlany-
mi widać, gdy wybierzemy się 
na spacer po lesie. Śmieci leży, 
co nie miara. I to stwierdzenie 
faktu, a nie pochwała takiego za-
chowania, bo na to zgody oczy-
wiście być nie może. Coś tu jed-
nak „nie gra” i to widać gołym 
okiem. 

MS

W Nowogardzie nie jest łatwo pozbyć się większej ilości gruzu, no chyba, że się słono za to zapłaci



Nr 62 (2591)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Od tygodnia nie działa oświetlenie miejskie

Ciemno wszędzie, straszno wszędzie
Mieszkańcy ulicy 3 Maja i przyległych ulic, od tygodnia są pozbawieni ulicznego oświetlenia nocnego. Sprawę zgłosiliśmy wczoraj do Urzędu Miejskiego, 
do którego należy to oświetlenie.   

Od kilku dni, wkrótce po za-
padnięciu zmroku na ulicy 3 
Maja i przyległych ulic zapada-
ją prawdziwie egipskie ciemno-
ści. - Panie robi się tak ciemno, 
że idąc chodnikiem po mojej uli-
cy poruszam się jak po omacku - 
mówi DN jeden z mieszkańców 
tej części miasta.  Wszystko dla-
tego, że od tygodnia nie działa 
oświetlenie miejskie a ciemności 
stają się w tym czasie wyjątkowo 
„pogłębione” z powodu jedno-
cześnie trwającego nowiu. Jest 
więc tak, jakby Gmina się „umó-
wiła ” z księżycem i każdy wyłą-
czył swoje oświetlenie w tym sa-
mym czasie.  Niestety na tym ko-
niec żartów w temacie wyłącze-
nia oświetlenia miejskiego.  Jego 
brak rodzi bowiem zupełnie re-
alne zagrożenia. Najpierw za-
grożenia drobnymi wypadkami 
typu wpadnięcie w dziurę bądź 
potknięcie się o jakiś wystają-
cy element- takich przeszkód w 
tych warunkach nie można bo-
wiem zauważyć. Następne za-
grożenie, to zagrożenie kradzie-
żami i włamaniami- takie ciem-

ności to dla włamywaczy jak 
przysłowiowe „otwarcie sejfu”.  
Ale najbardziej groźne takie wy-
łączenia oświetlenia są dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym głównie bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów. Dotyczy 
to szczególnie ulicy 3 Maja. Gdy 
w środę, zaalarmowani przez 
Czytelników, dokonaliśmy wie-
czorem „wizji lokalnej” na tej 
ulicy, sami byliśmy świadkami 
tych mrożących” krew z żyłach” 
przypadków. Jest niestety niedo-

brą normą, że pojazdy na ulicy 3 
Maja rozwijają nadmierną szyb-
kość. I to zarówno te poruszają-
ce się w jedną, jak i w druga stro-
nę. Wjeżdżający do miasta za-
chowują się bowiem tak, jakby 
zapomnieli wyhamować jeszcze 
z prędkości drogowej. Ale praw-
dziwy horror jest w wykonaniu 
wyjeżdżających. Ci po ujrzeniu 
„długiej prostej” (mniej więcej 
od wysokości zjazdu na Batalio-
nów Chłopskich) zaczynają się 
zachowywać jak kierowcy for-

muły I po sygnale do startu – co 
oznacza, że dają „pełny gaz”. W 
czasie już wspomnianego nasze-
go rekonesansu po ulicy 3 Maja 
byliśmy świadkami, gdy trzy sa-
mochody jeden po drugim od-
stawiły tutaj taki cyrk. I gdyby 
kierujący nimi byli tutaj sami 
to ryzykują sami - ale  tak tu nie 
jest. Po jednej i drugiej stronie 
ulicy są bowiem licznie uczęsz-
czane chodniki (dalej duże osie-
dle, działki, ścieżka rowerowa), 
a na odcinku od zjazdu do Bat. 
Chłopskich do stacji paliwa Or-
len znajduje się… 5 przejść dla 
pieszych!  Nie trzeba wyjątkowej 
wyobraźni, aby sobie uświado-
mić, jaka jest widoczność, takiej 
osoby przechodzącej przez nie-
oświetlone przejścia dla kierow-
cy, który zasuwa tu, co najmniej 
ze 140 i jedzie, jak to po mieście 
na tzw. krótkich światłach!  Tym 
bardziej nie trzeba wyobraź-
ni jak się to widziało na własne 
oczy- a my, w taki sposób poru-
szające się tu samochody, w śro-
dę widzieliśmy. Niestety i wie-
dzy i wyobraźni wyraźnie bra-

kuje tym, którzy dopuszczają się 
wyłączania oświetlenia uliczne-
go tak jak to obecnie ma miejsce 
na 3 Maja i pobocznych. Mamy 
prawo niestety przypuszczać, że 
jest to świadomy proceder, po-
nieważ takie kilkudniowe wyłą-
czenia miejskiego oświetlenia, 
zdarzają się w tej okolicy regu-
larnie, co pewien czas. Pojedyn-
cze sygnały o podobnych wyłą-
czeniach dostawaliśmy także z 
innych rejonów miasta. Czyż-
by ktoś w ten najgłupszy z moż-
liwych sposobów chciał oszczę-
dzać na kosztach energii?  

Red.

PS. Już w trakcie pisania tego 
tekstu dostaliśmy informacje 
od Czytelniczki, że także oświe-
tlenie alei wzdłuż murów miej-
skich było wyłączone. - Wczo-
raj udałam się tam na wieczor-
ny spacer, ale ponieważ przy bra-
ku oświetlenia człowiek się tutaj 
po prostu boi wróciłam szybko z 
powrotem do domu - relacjonuje  
nasza  rozmówczyni. 

Po zmroku na ulicy 3 Maja zapadają egipskie ciemności- skarżą się mieszkańcy

W TVP o nowogardzkiej wycince drzew

Urząd brnie w ślepą uliczkę
TVP pokazał w Kronice Szczecińskiej materiał na temat postulowanej przez burmistrza Nowogardu wycinki drzew rosnących przy 
drodze 106 na jej miejskim odcinku. 

W poniedziałek w Kronice 
Szczecińskiej pokazano materiał 
na temat bulwersującego miesz-
kańców naszego miasta projek-
tu wycinki drzew rosnących przy 
drodze krajowej nr 106. Dzien-
nikarz TVP Szczecin przybliżył 
temat, wskazując na okoliczności 
sformułowania pomysłu wycin-
ki drzew, a także próbę zwalenia 
odpowiedzialności za tę inicjaty-
wę na Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Sfil-
mowano również przeznaczone 
do wycinki i oznaczone czerwo-
ną farbą drzewa. Wypowiadający 
się w programie Paweł Słomski 

oświadczył, że Stowarzyszenie 
Partnerstwo i Rozwój, (którym 
kieruje) zainicjowało społecz-
ny protest przeciwko temu złe-
mu projektowi.  - Nie zgadzamy 
się, aby wycięto drzewa stanowią-
ce nie tylko ważny element miej-
skiego krajobrazu a także przyno-
szące inne korzyści - powiedział 
Słomski. Stowarzyszeniu udało 
się już zebrać pod protestem bar-
dzo dużą liczbę podpisów miesz-
kańców naszego miasta.   W pro-
gramie wystąpił także przedsta-
wiciel UM, który wyraźnie „plą-
tał się w zeznaniach”.  Ponieważ 
ze słów urzędnika wynika, że w 

sprawie wycinki drzew prowa-
dzona jest dziwna gra, której ce-
lem jest ukrycie odpowiedzial-
nego za zainicjowanie tego ab-
surdalnego pomysłu (a zarazem 
jego realizacja mimo wszystko), 
to publikujemy w tekście pismo, 
jakie w grudniu 2016 roku, UM 
w Nowogardzie skierował do 
ZZDW. Pismo nie pozostawia 
najmniejszej wątpliwości, kto 
jest autorem pomysłu wyrżnięcia 
drzew rosnących wzdłuż głów-
nej arterii miasta.  Jest nim bur-
mistrz Nowogardu. Scena z pro-
gramu TVP z urzędnikiem, któ-
remu najwyraźniej kazano po-

wiedzieć co powiedział, pokazu-
je żenujący poziom i styl sprawo-
wania odpowiedzialnego urzędu 

Paweł Słomski w trakcie rozmowy z P. Plecanem z TVP Szczecin - Drzewa trzeba przyciąć, a nie wyciąć - mówi mieszkanka 
Nowogardu

przez obecnego (niestety mało 
odpowiedzialnego) burmistrza. 
Nie dość, że robi nagminnie źle, 
to robi to z rozmysłem a w od-
powiedzialność za to „wrabia” 
wszystkich wokół – od podle-
głych urzędników, przez rad-
nych do podmiotów zewnętrz-
nych, w tym wypadku ZZDW w 
Koszalinie. I oczywiście, DN jest 
winien. 

sm
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SeRDeCZNe PODZiĘkOWaNia
dla Gminy Nowogard 
i Starostwa Goleniów 
oraz dla Wszystkich, 

którzy zaangażowali się 
i tak licznie swoim uczestnictwem wsparli  
w trudnym czasie Naszą Synową Patrycję. 

Bardzo Wdzięczni  Rodzice

W Sikorkach nadal nie chcą fermy norek 

Mieszkańcy protestują,  
gmina milczy 
Mieszkańcy Sikorek czynią nieustanne starania, aby uznać ich za stronę w postępowaniu 
dotyczącym pozwolenia na budowę fermy norek mającej być usytuowaną w odległości 38 
m. od najbliższych zabudowań mieszkalnych wsi (co jest precedensem w całej gminie). Po 
licznych protestach wystosowali prośbę do władz Nowogardu, które są władne uzdrowić za-
istniałą sytuację.

Prośba podpisana przez 80 
mieszkańców Sikorek skierowa-
na do burmistrza Nowogardu 
jest poprzedzona pismem skie-
rowanym przez prawnika repre-
zentującego mieszkańców Siko-
rek i dotyczy :

- niezwłocznego wstrzyma-
nia wykonania decyzji Nr 53/
WZ/2012, wydanej w dniu 
25.06.2012r., przez  Burmistrza 
Nowogardu 

- uznania  za stronę postępo-
wania administracyjnego

- podjęcia przez Burmistrza 
Nowogardu z Urzędu działań 
polegających na wszczęciu (w 
oparciu o poniżej zawartą ar-
gumentację) postępowania o 
stwierdzenie przez Organ wyż-
szego rzędu czyli przez Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze 
(art. 157 par 1 KPA) nieważno-
ści decyzji wydania warunków 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, albowiem decyzja ta w 

sposób oczywisty została wyda-
na bez podstawy prawnej lub z 
oczywistym naruszeniem pra-
wa i jako taka powinna zostać 
jak najszybciej wyeliminowana z 
obrotu (fragment 15 stronicowe-
go wniosku adwokata Sławomira 
Rycielskiego)

Mieszkańcy Sikorek nieustan-
nie walczą o przysługujące im 
prawo na poziomie prawnym, 
administracyjnym i medialnym, 
starając się nagłośnić powyż-
szy problem. Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze już uchy-
liło warunki zabudowy dla fer-
my norek w Sikorkach, wyda-
ne przez Urząd Gminy, nato-
miast sąd drugiej instancji bę-
dzie rozpatrywał (29.09.2017r.) 
kwestie prawne pozwolenia na 
budowę. Inwestor Tomasz Stęp-
niewski nie zważając na oczy-
wiste racje mieszkańców Siko-
rek nadal buduje zaskarżoną fer-
mę. Na spotkaniu z mieszkań-

cami, które odbyło się w paź-
dzierniku 2016 r., z inicjatywy 
inwestora, mieszkańcy potwier-
dzili swoje negatywne stanowi-
sko wobec budowy fermy norek. 
Podczas spotkania, które odby-
ło się na wezwanie pani sołtys i 
rady sołeckiej do Urzędu Gmi-
ny, przez urzędników gminy i 
inwestora (termin był przesuwa-
ny przez kilka miesięcy z powo-
du braku czasu ze strony pana 
Stępniewskiego), reprezentanci 
wsi ponownie przekazali prośbę 
mieszkańców do Urzędu Gminy, 
na którą do dnia dzisiejszego nie 
otrzymali odpowiedzi. 

Burmistrz nie zważając na 
prośby mieszkańców Siko-
rek, opinię Polskiego Związ-
ku Hodowców Futerkowych 
oraz uchwałę Rady Gminy zo-
bowiązującej go do uzdrowie-
nia zaistniałej sytuacji, odmó-
wił uchylenia swojej decyzji (w 
dniu 26.05.2017r.) uzasadniając, 

Prace na budowie fermy norek w Sikorkach trwają, choć ostatnio są prowadzone z 
mniejszą intensywnością. Na terenie przyszłego zakładu brakuje tylko pawilonów 
dla zwierząt

Gmina nie przestrzega prawa

Opłaty za przyłącze do sieci są nielegalne!

Gminy nie  mogą pobierać 
od  mieszkańców opłat za  przy-
łączenie do  sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. To sta-
nowisko Prokuratury Krajowej. 
Nowe wytyczne obalają opła-
ty uchwalone i pobierane od 
mieszkańców Gminy Nowo-
gard. 

Mieszkańcy gminy Nowo-
gard za przyłączenie swoich nie-
ruchomości do sieci wodnej i 
kanalizacyjnej są zobowiąza-
ni do uiszczania opłat. W jed-
nym i drugim przypadku wy-
nosi ona 307 zł. brutto. Opłatę 
przewiduje regulamin uchwalo-
ny przez Radę Miasta w 2006r, 

oraz uchwały przyjmowane 
przez radnych. Pieniądze inka-
suje operator sieci, czyli w przy-
padku Nowogardu, firma PU-
WiS. 

Okazuje się, że pobieranie 
opłat za przyłączenie do sieci 
wodno-kanalizycajnej jest nie-
zgodne z prawem, samorzą-
dy, lub w ich imieniu operato-
rzy sieci nie mogą pobierać ich 
od mieszkańców. Takie podej-
ście jest efektem prac nad prze-
pisami Prokuratury Krajowej. 
W przypadku pobierania opłat 
prokuratorzy mają obowiązek 
działać na rzecz zakwestiono-
wania takich zapisów.

Zastępca prokuratora gene-
ralnego Robert Hernand zwró-
cił się do wszystkich prokurato-
rów w kraju z prośbą o dokona-
nie analizy zgodności z prawem 
uchwał ustalających warunki 
podłączenia do gminnych sieci 
wodociągowych, kanalizacji sa-
nitarnej i ogólnej. 

Zastępca prokuratora general-

nego pisze, że upoważnieniem 
do podejmowania uchwał z żą-
daniem płatności nie może być 
ani ustawa o samorządzie gmin-
nym, ani też ustawa o gospodar-
ce komunalnej. Uważa, że gmi-
ny, które twierdzą, że taka pod-
stawa istnieje, są w błędzie. Sta-
nowisko prokuratury uderza 
także w przepisy obowiązujące 
na terenie Gminy Nowogard.   

Stanowisko prokuratury zda-
je się potwierdzać orzecznic-
two sądowe. W listopadzie 2010 
r. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Krakowie stwier-
dził nieważność uchwały rady 
gminy ustalającej odpłatność za 
podłączenie do urządzeń zaopa-
trzenia w wodę i urządzeń kana-
lizacyjnych.

Stanowisko prokuratury sta-
wia również w niekorzystnym 
świetle przepisy funkcjonują-
ce w Gminie Nowogard. Poka-
zuje, że mieszkańcy płacący za 
przyłączenie do sieci traktowa-
ni są przedmiotowo, ale przede 

wszystkim niezgodnie z pra-
wem. Co zatem zrobić, by zmie-
nić ten niekorzystny stan rze-
czy?

Oczywiście mieszkańcy mogą 
dochodzić swoich praw na wła-
sną rękę w prokuraturze. Ale 
wywołany temat jest najlepszą 
materią do dyskusji podczas se-
sji Rady Miasta, którą zaplano-
wano 28 września. Jako radny 
będę starał się rozpocząć dysku-
sję w tej sprawie. 

Zakładam, że debata po-
winna zakończyć się zmianą 
uchwał określających opłaty. 
Gdyby tak się nie stało, a spra-
wa zacznie się przedmiotem 
politycznej przepychanki, to 
przy pomocy mieszkańców do 
zakwestionowania niesprawie-
dliwych opłat należy zobowią-
zać prokuraturę.      

Radny 
Marcin Nieradka, 

Prawo i Sprawiedliwość

że ferma norek nie oddziałuje na 
swoje bezpośrednie sąsiedztwo, 
a osoby których dom jest usytu-
owany 38 m. od budowanej fer-
my nie są stroną w powyższym 
postępowaniu. Prawo budowla-
ne stanowi, że stroną postępo-
wania jest każdy, na którego pla-
nowana inwestycja oddziałuje, 
natomiast organ wydający wa-
runki zabudowy ma obowiązek 
ustalić krąg takich osób, uznając 
je za strony postępowania.

Mieszkańcy są zdetermino-
wani bronić swoich praw i śro-
dowiska, w którym żyją, wierzą 
w sprawiedliwy wyrok sądu ad-
ministracyjnego. W razie nieko-
rzystnego wyroku są gotowi od-
dać sprawę do kolejnej instancji. 
Już teraz są czynione przygoto-
wania, aby skierować sprawę do 
ETCP w Strasburgu. Ponadto lu-

dzie są gotowi na blokadę plano-
wanej inwestycji.

Mieszkańcy niejednokrot-
nie podkreślali, że nie są prze-
ciwni fermom norek, jako ta-
kim (miejsca pracy, dochody dla 
budżetu gminy), ale protestują 
przeciw skandalicznej lokalizacji 
planowanej fermy i decyzji, jaka 
została wydana z pominięciem 
udziału mieszkańców Sikorek 
(centrum wsi jest w odległości 
ok. 300 m. od planowanej inwe-
stycji). Pragniemy zwrócić rów-
nież uwagę na to, iż nagłośnio-
ny protest będzie istotnym argu-
mentem w ogólnopolskiej deba-
cie na temat ograniczenia, bądź 
całkowitego zakazu hodowli no-
rek w naszym kraju.

Z poważaniem
protestujący mieszkańcy Sikorek

PODZiĘkOWaNia
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
eugeniusz Wdowczyk: lat 69, zmarł 09.08.2017r., pogrzeb odbył się 

12.08.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
leszek ignaczak: lat 71, zmarł 12.08.2017 r., pogrzeb odbył się 

14.08.2017r.  na cmentarzu w Nowogardzie.
Danuta Makowska: lat 77, zmarła 13.08.2017 r., pogrzeb odbył się 

15.08.2017 r. na cmentarzu w Nowogardzie.
krystyna Wojdalska: lat 87, zmarła 15.08.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 18.08.2017r o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Helena Bednarek: lat 82, zmarła 17.08.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 19.08.2017 r. o godz. 13:30  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus podążył w stronę Tyru i 
Sydonu. A oto kobieta kananej-
ska, wyszedłszy z tamtych oko-
lic, wołała: Ulituj się nade mną, 
Panie, Synu Dawida! Moja cór-
ka jest ciężko dręczona przez 
złego ducha. Lecz On nie ode-
zwał się do niej ani słowem. Na 
to podeszli Jego uczniowie i pro-
sili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za 
nami! Lecz On odpowiedział: Je-
stem posłany tylko do owiec, któ-
re poginęły z domu Izraela. A ona 
przyszła, upadła przed Nim i pro-
siła: Panie, dopomóż mi! On jed-
nak odparł: Niedobrze jest zabrać 
chleb dzieciom a rzucić psom. A 
ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i 
szczenięta jedzą z okruszyn, któ-
re spadają ze stołów ich panów. 
Wtedy Jezus jej odpowiedział: O 
niewiasto wielka jest twoja wia-
ra; niech ci się stanie, jak chcesz! 
Od tej chwili jej córka została 
uzdrowiona. Mt 15,21-28

Bóg jest wierny swojemu 
przymierzu. Niezawodność Jego 
obietnic sprawia, że nieustan-
nie w sercach wielu osób rodzi 
się pragnienie, aby żyć z Nim 
w bliskości. Już od starożytno-
ści zastanawiano się nad tym, 
kto może liczyć na miłosierdzie 
Boże? Czy do tego grona zali-
czają się jedynie Żydzi złącze-
ni z Nim na mocy wybrania i 
Przymierza? Skoro tak, to po co 
Pan Bóg podtrzymywałby w ist-
nieniu inne narody, wśród któ-
rych nie brakowało ludzi do-
brych, mądrych i sprawiedli-
wych? Pytania te punkt kulmi-
nacyjny osiągnęły w czasach Je-
zusa oraz w pierwszych wspól-
notach chrześcijańskich. 

Prorok  Izajasz interpretując 
nową sytuację nie ma wątpli-
wości, że skoro ani więzy krwi, 
ani włączenie do przymierza 
przez obrzezanie, ani zewnętrz-

ne ofiary nie uchroniły Izraela 
od „kary” Bożej to nie od tego 
Pan uzależnia swoją łaskawość 
wobec człowieka. Izajasz wyra-
ził to bardzo mocno już na po-
czątku swego dzieła wzywając 
Żydów do wejścia na drogę we-
wnętrznej przemiany Bóg pra-
gnie posłuszeństwa wobec Jego 
nauki oraz naśladowania Go w 
postawie miłosiernej miłości: 
„Słuchajcie i bądźcie posłuszni 
Prawu i czyńcie sprawiedliwość” 

Św. Paweł przestrzega wier-
nych w Rzymie, by nie byli wy-
niośli i pyszni. Odnosiło się to 
zwłaszcza do relacji z „syna-
mi dawnych obietnic”. To prze-
cież na skutek niewiary Izraela 
Pan otworzył poganom tak sze-
roki dostęp do łaski. Z tego fak-
tu powinna rodzić się nie tyle 
niezdrowa rywalizacja, co raczej 
wzajemna troska o to, by osta-
tecznie wszyscy doszli do wiary.

Wiara jest łaską, którą łatwo 
można osłabić, a nawet znisz-
czyć. Dzieje się tak wówczas, 
gdy człowiek na swoje „wybra-
nie przez Boga” patrzy jedynie 
jako na powód do chluby, za-
miast koncentrować się na wy-
zwaniach jakie się z nim łączą. 
Najważniejszym z nich jest po-
słuszeństwo Bogu i Jego słowu. 
Apostoł Paweł poucza rzym-
ski Kościół, że Żydzi przez nie-
posłuszeństwo odpadli od wia-
ry i na moment znaleźli się poza 
obietnicami Nowego Przymie-
rza. Fakt odrzucenia misji Jezu-
sa przez Żydów doprowadził do 
tego, że zmienił się sposób urze-
czywistnienia się zbawienia. W 
czasach Starego Testamentu w 
łonie judaizmu istniało prze-
świadczenie, że zbawienie naj-
pierw objawi się w narodzie wy-
branym, a dopiero później tej ła-
ski będą mogli oczekiwać inni. 
Spotkanie Jezusa z kobietą ka-
nanejską stanowi moment prze-
łomowy. Podkreśla bowiem naj-
ważniejszą wartość Ewangelii, 
która wyraża się w tym, że Pan 
Bóg w swoim zbawczym dzia-
łaniu nie patrzy jedynie na ze-
wnętrzne znaki przynależności 
do przymierza, ale bada serce i 
szuka w nim pełnej miłości wia-
ry.

W czasach Pana Jezusa poboż-
ni Żydzi niezbyt często nawie-
dzali terytoria pogańskie. W ten 
sposób unikali sposobności do 
zaciągnięcia nieczystości rytu-
alnej. Tym bardziej doniosły jest 
fakt rozmowy Jezusa z kobietą 
kananejską poza ziemią obieca-
ną, na terytorium Tyru i Sydo-
nu, gdzie panowały siły ciem-
ności. Dowodem takiego stanu 
rzeczy była przypadłość młodej 
Kananejki, która nie należała do 
narodu przymierza, a przez to 
była poddania działaniu sił de-
monicznych. 

W obliczu takiej sytuacji obja-
wia się potęga miłości Boga, któ-
ry pragnie, „aby wszyscy zostali 
zbawieni” . Choć łaska jest dar-
mowa, to nie może w pełni dzia-
łać, jeśli człowiek się na nią nie 
otwiera i jej nie przyjmuje. Wi-
dać to dobrze na przykładzie ko-
biety kananejskiej, która w akt 
wiary angażuje całą siebie: szuka 
Jezusa, stara się do Niego przy-
bliżyć, pada przed Nim na ko-
lana i woła do Niego ze wszyst-
kich sił. W każdym z tych ak-
tów odsłania się jej wewnętrz-
ny świat: uznaje swą zależność 
od Boga, w odróżnieniu od Ży-
dów akceptuje sposób objawie-
nia się Jego miłości w Jezusie z 
Nazaretu i przyjmuje ofiarowaną 
łaskę. W taki oto sposób objawia 
się dobra nowina Ewangelii: nikt 
nie ma zamkniętej drogi do źró-
dła miłosierdzia Boga, które try-
ska z wnętrza Jego Syna – Jezu-
sa Chrystusa. Trzeba je jedynie 
rozpoznać przez wiarę i przyjąć. 
A to niestety nie jest łatwe.

Warto zastanowić się nad trze-
ma rzeczami:

Po pierwsze, czy modlę się, 
aby wszyscy ludzie doszli do po-
znania i umiłowania Boga?

Po drugie, w jaki sposób włą-
czam się w głoszenie Ewangelii 
tym, którzy nie znają Boga, albo 
myślą o Nim i o Kościele stereo-
typowo?

Po trzecie, w jaki sposób wal-
czę o łaskę Boga dla siebie i dla 
ludzi, którzy mnie otaczają w ży-
ciu? Czy mam odwagę i wytrwa-
łość kobiety kananejskiej?

ks. Bartosz Wach

Zmiany w parafiach 
W sobotę pożegnanie – zaprasza ks. Robert Szyszko. W naj-
bliższą sobotę, 19.08., o godz. 19.00 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, ks. Robert Szyszko odpra-
wi szczególną Mszę św., w trakcie której pożegna się z para-
fianami. W przyszłym tygodniu z parafianami pożegna się 
także ks. Robert Dąbrowski. 

Ks. Robert Szyszko wkrótce 
zakończy posługę w Nowogar-
dzie i na mocy dekretu Arcybi-
skupa rozpocznie pracę w pa-
rafii św. Wojciecha w Barlinku. 
W imieniu Duchownego zapra-
szamy wszystkich wiernych z te-
renu parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP i nie tylko do wspól-
nej modlitwy, podczas której 
podziękujemy Ks. Robertowi za 
jego posługę w naszym mieście 
i będziemy życzyć mu Bożego 
Błogosławieństwa na dalsze lata 
kapłaństwa. 

Oprócz ks. Roberta Szysz-
ko z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP odchodzi również ks. Ro-
bert Dąbrowski. Od 26 sierp-
nia rozpoczyna posługę w para-
fii w Golczewie. Mszę św., pod-

czas której ks. R. Dąbrowski po-
żegna się z parafianami zaplano-
wano jest na środę, 23 sierpnia, 
na godz. 19.00. 

W kolejnych numerach DN 
zaprezentujemy również sylwet-
ki księży, którzy przybędą do pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
by tu rozpocząć posługę duszpa-
sterską. Będą to: ks. Andrzej Za-
niewski oraz ks. Waldemar Pią-
tak. 

Jednocześnie informujemy, 
że potwierdzają się informacje 
na temat cofnięcia przez Bisku-
pa dekretu o przeniesieniu ks. 
kanonika Ireneusza Kamion-
ki, proboszcza parafii pw. MB 
Fatimskiej. Pierwotnie ks. Pro-
boszcz miał objąć parafię i de-
kanat w Cedyni. Na razie jednak 
zostaje na Bema, ku nieskrywa-
nej radości wiernych tej parafii. 

MS

Miłość wlewa w nas nadzieję, 
a nadzieja pozwala żyć miłością.
   Ks. Jan Twardowski

Parafialny Zespół „Caritas”  
dziękuje księdzu Robertowi Szyszko  

za trzyletnią współpracę.
Życzymy błogosławieństwa bożego w nowej wspólnocie. 

Ks. Robert Szyszko

Ks. Robert Dąbrowski
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Koleżance Bożenie Hnat 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
składa 

Kierownictwo, Koleżanki i Koledzy
 z Plantacji Borówki w Siwkowicach 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych (Mt 1,1-18)

Serdeczne podziękowania  
dla wszystkich, którzy 16.08.2017  

uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej  

śp. Haliny Klonowskiej
składa  

pogrążona w smutku rodzina

Wszystkim którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Haliny 
Uszkur  

serdeczne  
podziękowania 
składa Rodzina

kONDOleNCJePODZiĘkOWaNiaPODZiĘkOWaNia

Odpust w parafii  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny – fotorelacja 
W dniach 14-15 sierpnia parafia pw. Wniebowzięcia NMP przeżywała uroczystość odpu-
stową. Święto parafii, jak zwykle przyciągnęło tłumy wiernych. Poniżej nasza fotorelacja z 
tego wydarzenia. 

Opr. i fot. MS/DN

Wspólna modlitwa przy kamieniach upamiętniających ważne wydarzenia w historii naszego Narodu, tuż po niej oficjalne de-
legacje złożyły wiązanki pod obeliskami

Uroczysta biesiada po Mszy św., parafian częstowano m.in. pyszną zupą gulaszo-
wą, a także domowym bigosem i słodkościami

15 sierpnia- orkiestra z Płot daje koncert na placu kościelnym. Muzycy uświetnili 
swoją grą Mszę św., która odbyła się o godz. 10.00. Fot. Robert Leszczyński

W uroczystej Mszy św. odpustowej udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej, byli Komandosi z 
Batalionu Szturmowego w Dziwnowie, a także Przewodniczący RM Piotr Słomski - na pierwszym planie

Główne uroczystości odpustowe odbyły się w poniedziałek, 14 sierpnia

Tradycyjnie już pierwszego dnia uroczystości odpustowych zaśpiewała Beata Krzyżanowska, publicz-
ność do późnych godzin wieczornych nuciła z wokalistką znane utwory, nie tylko biesiadne

Drugi dzień uroczystości odpustowych, 15 sierpnia, tłumy parafian po Mszy św. ustawiają się w kolejce 
do udziału w loterii fantowej, w której wylosować można było m.in. nowe rowery
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Czym właściwie jest kredyt konsolidacyjny 
i kto może być zainteresowany taka 
ofertą?
- Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie 
stworzone z myślą o osobach, które 
korzystają z jednego lub wielu kredytów. 
Bank spłaca wszystkie poprzednie 
zobowiązania klienta, zamieniając je na 
kredyt z jedną, korzystną ratą. Na tym 
właśnie polega nasza „Letnia konsolidacja”.
Jakiego rodzaju kredyty można przenieść 
w ramach oferty Alior Banku?
- Alior Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów spłacanych w innych 
instytucjach. Mogą to być np. pożyczki 
gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe, 

karty kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może ułatwić spłacanie rat 
zarówno osobom posiadającym wiele 
kredytów, jak i tym, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z  regulowaniem zobowiązań kredytowych 
były niskie.
Jakie są warunki skorzystania z „Letniej 
konsolidacji”?
- Minimalna kwota kredytu to 35 tys. zł, 
w  tym przynajmniej 30 tys. zł muszą 
stanowić przenoszone zobowiązania. 
Warto podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 5,9%.

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego banku, 
klienci mogą się ubiegać o kredyt 
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można 
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty „Letnia 
konsolidacja” można otrzymać też środki 
na dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza 
w przypadku niespodziewanych wydatków 
lub gdy chcemy zrobić sobie lub najbliższym 
miłą niespodziankę – np. wakacyjny wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą 
placówkę partnerską i złożyć odpowiedni 
wniosek. Nie jest to trudne, a pracownicy 

placówki chętnie odpowiedzą na pytania 
i  wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po otrzy-
maniu pozytywnej decyzji, środki zostaną 
wypłacone nawet w ciągu jednego dnia od 
chwili podpisania umowy.  
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane przez 
bank źródła dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i umowa o dzieło. 

Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej  
Alior Banku: 

Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 
tel. 91 392 50 22

Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze, łatwiejsze, i – co równie ważne - tanie. Dzięki ofercie 
„Letnia konsolidacja”, dostępnej w placówkach partnerskich Alior Banku, jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i jego zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik 
placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

LetNiA KONsOLiDACJA W ALiOr BANKu,  
czyli jeden kredyt z niskim oprocentowaniem

letnia konSolidacja

RRSo 7,50%

POłąCz KreDyty,  
WłąCz NisKie  

OPrOCeNtOWANie

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) wynosi 7,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 107 910,63 zł, oprocentowanie zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 31 310,63 zł 
(w tym: prowizja: 4802,76 zł (5,9%), odsetki: 26 507,87 zł), 120 równych, miesięcznych rat w wysokości 899,66 zł. kalkulacja została dokonana na 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty „letnia konsolidacja” mogą 
być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 zł. 
Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Kobiet 
        z Problemami Onkologicznymi 

ZAPRASZA PANIE PO PRZEBYTEJ CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Lila-róż” 

  Oferujemy:
- bezpłatną rehabilitację fizyczną (dwa razy w tygodniu)
- możliwość udziału w bezpłatnej terapii psychologicznej (indywidualnej i grupowej)
- spotkania integracyjne
- wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń
- edukację prozdrowotną 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila-róż”
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
Dyżur w każdą środę o godzinie 16:00
Tel. 534 087 335

Jesteś zainteresowana udziałem
w projekcie lub dołączeniem do
Stowarzyszenia?

Więcej informacji oraz zapisy:
p. Maria Górecka
tel. 534 087 335
       533 794 090

Lila Róż Nowogard

SZkóŁka- kaRSk poleca: 
Drzewa Owocowe  

w pojemnikach  
już od 20 zł/1szt.,

Tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

DLA  Firm: PRO-BUD, 
HURTOWNI BUDOWLANO-

CHEMICZNEJ „BOGITO” 
Serdeczne podziękowania 
składa sołtys  z Błądkowa
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44. ińskie lato Filmowe - Rozmowa z krzysztofem kowalewskim

Artysta nie może odizolować się od rzeczywistości
Wśród gości tegorocznego Ińskiego Lata Filmowego znalazł się Krzysztof Kowalewski. Pokoleniom widzów jest on znany przede wszystkim z ról w filmach 
„Miś”, „Rozmowy kontrolowane”, „C.K. Dezerterzy”, „Brunet wieczorową porą” czy „Potop”.

Jak się panu podoba w Ińsku?
Jestem w Ińsku pierwszy raz. 

Moje wrażenia miejsca są na-
prawdę wspaniałe, bo ten festi-
wal nie jest nadęty, nie ma tu-
taj ścianki, nie ma czerwonych 
dywanów, nie ma tłumów foto-
reporterów. Jest skromnie, ale 
za to bardzo skutecznie. Nawet 
nie wiedziałem, że ten festiwal 
ma już ponad 40-letnią tradycję. 
To jest naprawdę imponujące. 
I co równie ważne impreza ma 
też swoją stałą publiczność. Lu-
dzie, którzy przyjechali na festi-
wal w tym roku, już zamawiają 
kwaterunek na przyszły rok. To 
jest fantastyczne. Spotykam się z 
tym pierwszy raz w moim kraju.

W Ińsku mieliśmy okazję zo-
baczyć krótkometrażowy film 
pt. „Ja i mój tata”, poruszają-
cy trudny temat relacji między 
chorym na Alzheimera star-
szym mężczyzną a jego synem 
i synową. 

Dokładnie. Film jest opowie-
ścią o chorobie bardzo fatalnej, 
złośliwej. Tak więc jeśli chodzi 
o główne przesłanie tego filmu, 
można powiedzieć, że brzmi 
ono w ten sposób – Bądź cierpli-
wy i traktuj dobrze tego chorego 
człowieka, który jest przeważnie 
twoim ojcem albo matką. Wia-
domo, że jest to trudne, ponie-
waż Alzheimer wyzwala czasa-
mi u chorych straszną i niepo-
hamowaną agresję. I wtedy, co 
też jest ludzkie, niektórzy „pę-
kają”, nie wytrzymują powstałe-
go napięcia i oddają takich star-
szych biedaków do różnych za-
kładów opieki. 

Musiał się pan jakoś szcze-
gólnie do tej roli przygotować?

Mam zawodowo określony ze-
spół środków, za pomocą któ-
rych po prostu potrafię odegrać 
daną rolę, tak samo było i w tym 
przypadku. To, co robiłem na 
planie akceptował reżyser i w 
ten sposób dotarliśmy do końca 
zdjęć. Ale nie było z mojej stro-
ny jakiegoś specjalnego napięcia 
związanego z wchodzeniem w 
odgrywaną postać. 

Dobrze. Porozmawiajmy te-
raz o początkach pańskiej pracy. 
Kiedyś wyznał pan coś, co mnie 
zaskoczyło, to znaczy, że został 
pan aktorem z rozpaczy…

O tak. Nie wiedziałem kim 
być. Moi koledzy i przyjaciele z 
klasy maturalnej mieli już przy-
najmniej jakieś plany na przy-
szłość, wiedzieli na co będą zda-

wać, co chcą studiować. A ja by-
łem absolutnie we mgle. Na-
gle sobie uświadomiłem, że oni 
wszyscy idą w swoją stronę, a ja 
zostaję w tej chmurze niepew-
ności. I tak kombinowałem aż 
wreszcie pomyślałem, że sko-
ro moja mama jest aktorką, to 
może ja też zostanę aktorem. 

I właśnie aktorstwo szyb-
ko okazało się pańską życiową 
drogą. 

Przede wszystkim wszedłem 
w świat teatru, w którym zaczęto 
powierzać mi mniejsze lub więk-
sze zadania. Następnie przy-
szły zasadnicze role w Teatrze 
Współczesnym, co ukształtowa-
ło mnie w moim życiu zawodo-
wym. 

Na kim się pan w tamtym 
czasie wzorował?

Jeden motyw z pewnością 
trzeba tutaj porzucić od razu, 
czyli tzw. naśladownictwa na 
progu kariery. Po pierwsze nale-
ży zadbać o swoje własne środki 
wyrazu, po drugie można oczy-
wiście czerpać wzorce. Osobiście 
fascynowałem się Janem Kurna-
kowiczem czy Jerzym Leszczyń-
skim. To byli dla mnie, w jakimś 
sensie, bohaterowie sceny te-
atralnej. Wiele od nich czerpa-
łem. Ale nigdy bym ich nie na-
śladował w tym sensie, żebym 
grał tak jak oni, w taki sam spo-
sób. 

Bardzo wiele osób wspomi-
na pana rolę w cyklu słucho-
wisk komediowych „Kocham 
pana, panie Sułku”. Jak się za-
częła przygoda z tą rolą?

Teatr Polskiego Radia powia-
damiał aktorów o przedsięwzię-
ciu, w pewnym momencie także 
do mnie zadzwonił w tej sprawie 
telefon. Przyszedłem więc do 
studia i nagraliśmy pierwszy od-
cinek, a później kolejne i tak to 
się zaczęła przygoda z rolą Pana 
Sułka. Scenarzysta, Jacek Jan-
czarski zaczął pisać te role pod 
nas, ponieważ zobaczył, jak od-
grywane przez nas, czyli przede 
wszystkim przez mnie i Mar-
tę Lipińską, postaci się układają. 
Potem się trochę rozzuchwalili-
śmy. Nawet bywało tak, że bar-
dzo często graliśmy bez przygo-
towania, tzn. bez prób. Tak więc 
graliśmy, graliśmy i dochodzili-
śmy czasami do takiego miejsca, 
że było tak śmiesznie, że już na-
wet prywatnie nie mogliśmy ze 
śmiechu wytrzymać. Wtedy ro-
biliśmy sobie chwilę przerwy, 
żeby się wyśmiać i wracaliśmy 
do gry. 

Zdaje się, że jednym z waż-
niejszych twórczych spotkań w 
pańskiej karierze była praca ze 
Stanisławem Bareją

Bareja potrafił, zresztą razem 
ze Stanisławem Tymem, wydo-
być absurd tej rzeczywistości, 

w który zostaliśmy wepchnięci 
w czasach komunizmu i tkwili-
śmy w nim, łącznie z tymi… łyż-
kami w barze mlecznym przyku-
tymi łańcuchem do blatu. Oczy-
wiście było też szereg scen uka-
zanych przesadnie, ale one za-
wsze korespondowały z mental-
nością tamtej rzeczywistości. Bo 
zresztą w każdych czasach, ar-
tysta nie może odizolować się 
od rzeczywistości, gdyż znala-
złby się w pustce. Musi więc w 

niej tkwić, tak jak jest osadzony 
i zgodnie z sumieniem „używać” 
sobie na niej, bo do tego jest po-
wołany. Pracując z Bareją czuli-
śmy, że uczestniczymy w wypeł-
nianiu tego zadania powierzo-
nego artyście.

Gdy pan patrzy na nasze pol-
skie kino z perspektywy kil-
kudziesięciu lat, co się panu w 
nim podoba, a co by pan zmie-
nił?

Jest z pewnością lepiej pod 
względem jakościowym niż jesz-
cze dziesięć lat temu. Są bar-
dziej interesujące scenariusze, 
filmy są lepiej obsadzone i wyre-
żyserowane. Jednakże, i zastrze-
gam, że to jest mój punkt widze-
nia, jako człowieka starszego, ze 
względu na fakt, że mam już 80 
lat, to mam prawo o tym mówić, 
że twórcy polskiego kina nie zaj-
mują się starym człowiekiem, 
dla nich starszy człowiek nie ist-
nieje. Nie ma w ogóle dla nich 
takiego problemu. Dlatego film 
„Ja i mój tata” młodego reżyse-
ra, Aleksandra Pietrzaka, jest 
ewenementem w tym wypadku, 
bo się właśnie tym zajął. W ogó-
le aktorzy z mojego rocznika, ze 
mną włącznie, to zdaje się, że są 
trochę „na odstrzał”, niemniej 
wciąż liczę na to, że będą wyjąt-
ki, takie jak młody A. Pietrzak, 
którzy częściej będą angażować 
także tych sędziwych aktorów.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich czytelników.
Piotr Słomski

Piotr Słomski i Krzysztof Kowalewski. 44 Ińskie Lato Filmowe

ińskie lato Filmowe to jedna z najstarszych cyklicznych imprez 
filmowych w Polsce, propagująca filmy o wysokich wartościach ar-
tystycznych. Koncentruje się szczególnie na kinematografii Europy 
Wschodniej oraz zjawiskach, które dotykają tematyki odrębności kul-
turowej w kinie światowym.  

Impreza odbywa się w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Iń-
skiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Zachodnie). Charakter parku 
określa krajobraz polodowcowy - czyściutkie jeziora, wąwozy, głazowi-
ska oraz liczne lasy. Niedaleko Ińska znajduje się jedno z największych 
wzniesień Pomorza Zachodniego - Głowacz (180 m n.p.m.).

Pierwsze Ińskie Lato Filmowe odbyło się w pierwszej połowie sierp-
nia 1973 roku. 

Stałe miejsce w programie Ińskiego Lata Filmowego od lat zajmu-
ją pokazy najnowszych filmów polskich połączone ze spotkaniami z 
twórcami. Gośćmi uroczego Ińska byli m.in. Agnieszka Holland, Je-
rzy Kawalerowicz, Piotr Szulkin, Jan Jakub Kolski, Jan Kidawa-Błoński, 
Grzegorz Królikiewicz, Robert Gliński, Maciej Drygas, Jerzy Hoffman, 
Krzysztof Zanussi.

Od 31. edycji festiwal był organizowany przy szczególnym udziale 
Internetowego Serwisu Filmowego Stopklatka.pl. Od tego czasu nie-
przerwanie dyrektorem artystycznym Ińskiego Lata Filmowego jest 
Przemysław Lewandowski.

Obecnie imprezę organizują: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe 
oraz Urząd Gminy i Miasta w Ińsku.  W tym roku impreza odbywa się w 
dniach 11-20 sierpnia. 

Inf. Ińskie Lato Filmowe 
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Remont i sprzątanie przystani wędkarskiej w Olchowie
W dniu 12 sierpnia 2017 r., wędkarze remontowali i porządkowali przystań wędkarską w Olchowie, przy jeziorze Kościuszki. Na apel – zaproszenie Za-
rządcy koła Miejsko – Gminnego nr 36 PZW w Nowogardzie, odpowiedziało swoim uczestnictwem w pracach zaledwie 13 wędkarzy, i to zdecydowanie w 
większości członkowie Zarządu Koła.

Parce na przystani wędkar-
skiej rozpoczęto o godzinie 
10:00. Kilku wędkarzy: Marcin 
Bodyński, Tomasz Stankiewicz, 
Tadeusz Kozioł, zajęło się upo-
rządkowaniem terenu, wygra-
bieniem drobnych gałęzi, sko-
szeniem trawy, liści i innych po-
zostałych nieczystości.

Remont ogrodzenia i pomostu 
wędkarskiego sprawnie wyko-
nali Kazimierz Ziemba, Ryszard 
Luberadzki, Bogusław Rakowski 
oraz Ryszard Lis.

Tarcice do wykonania remon-
tu ogrodzenia i pomostu węd-
karskiego przewiózł ze składu 
drewna w Nowogardzie do Ol-
chowa Wiesław Domoradzki.

Z wykoszeniem trawy bar-
dzo sprawnie uporał się Bogdan 
Kondratowicz.

Ustawienie i wyregulowanie 
poprzewracanych krawężników 
wykonali Janusz Zamara, Stani-
sław Motyl, Janusz Rulski i Tade-
usz Siembida.

Na zakończenie pracy zor-

ganizowano wspólne pieczenie 
kiełbasek, które dostarczył Bo-
gusław Rakowski.

Wszystkim wędkarzom uczest-
niczącym w porządkowaniu 
przystani serdecznie dziękujemy.

Kolejny już raz pragniemy za-
apelować do korzystających z 

przystani wędkarskiej: nie de-
molujmy wyposażenia i urzą-
dzeń przystani. Walczmy z prze-
jawem braku kultury i brutal-
nym zachowaniem nieodpowie-
dzialnych osób.

Niewłaściwe postępowanie i 
zachowanie tych osób, wyrządza 

duże starty dla wędkarzy, lokal-
nej społeczności i jej otoczenia.

W zdecydowany sposób potę-
piajmy opisane wyżej zachowa-
nia.

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła MG PZW nr 36  
w Nowogardzie

Wędkarze, którzy zebrali się, aby naprawić pomost wędkarski w Olchowie

Wędkarze podczas wykonywania prac

Charytatywna akcja w Nowogardzie

Biegiem dla Kropy
W niedzielę, 13 sierpnia, w Nowogardzie odbyła się charytatywna akcja pod nazwą „Bie-
giem dla Kropy”. Podczas biegu, a także wielu innych atrakcji, zbierano pieniądze na lecze-
nie Patrycji Dąbrowskiej (z domu Kowalczyk), pochodzącej z Żabowa, młodej i ambitnej 
mamy 1,5 rocznego Mieszka, która walczy z ciężką chorobą – rak piersi przewodowy G2 z 
nadekspresją receptora HER2.

Miesięczny koszt leczenia Pa-
trycji to około 25 tysięcy zło-
tych, które są dla niej i jej męża 
niewyobrażalnie dużą kwotą. 
Dlatego Klub Biegaczy Endorfi-
na z Nowogardu, wraz ze współ-
pracą wielu organizacji i ludzi 
dobrej woli, z chęcią zajął się or-
ganizacją biegu charytatywnego 
dla Kropy (tak nazywają Patry-
cję jej przyjaciele). 

Akcję charytatywną zapla-
nowano na niedzielę, 13 sierp-
nia 2017 roku. O godzinie 9:30 
otwarto biuro zawodów, gdzie 
każdy po wpłacie 25 zł otrzymał 
numerek startowy i mógł wziąć 
udział w biegu lub nordic wal-
king. W międzyczasie rozgry-
wano także mecz piłki siatko-
wej na plaży. Uczestnicy chary-
tatywnego biegu, po wspólnej 
rozgrzewce, ustawili się na li-
nii startu o godzinie 12:00. Za-
wodników było blisko pół tysią-
ca. Po przebiegnięciu trasy wo-
kół jeziora, na pierwszych 300 

osób czekały pamiątkowe me-
dale. Choć, jak mówili sami za-
wodnicy – Tu nie liczy się miejsce 
na mecie. Najważniejsza jest po-
moc i wygrana Patrycji w walce z 
chorobą. A tego życzymy jej z ca-
łego serca! - powiedziała jedna z 
wielu uczestniczek biegu.

Oprócz biegania, na uczest-
ników charytatywnej akcji cze-
kał także maraton zumby, pokaz 
sztuk walki, piłki ręcznej druży-
ny Handball Nowogard i kon-
certy Zespołu Friedy Blues oraz 
Zespołu Hubas. 

Do akcji przyłączyli się rów-
nież przyjaciele Patrycji z jej naj-
bliższego otoczenia, czyli miesz-
kańcy Żabowa, w tym Stowa-
rzyszenie ŻABOWIAKI, które 
z myślą o najmłodszych uczest-
nikach imprezy stworzyli stre-
fę pełną gier i zabaw oraz wie-
le innych atrakcji. Zajęli się tak-
że małą gastronomią, oferując 
domowe wypieki i wiele innych 
smakołyków, z których zebrane 

pieniądze przekazano na lecze-
nie Patrycji.

Wśród sponsorów było tak-
że wiele instytucji i organiza-
cji z gminy Nowogard i powia-
tu Goleniowskiego, których peł-
ną listę można znaleźć na fanpa-
ge’u imprezy. Każdy z nich oraz 
uczestnicy charytatywnego bie-
gu, wspólnie zebrali dla Patrycji 
vel Kropy ponad 22 tysiące zło-
tych. 

Gdyby ktoś miał ochotę wes-
przeć Patrycję w jej walce z ra-
kiem, podajemy numer konta, 
na które można przelewać daro-
wizny:

Alior Bank SA
Fundacja Sedeka ul. Grzy-

bowska 4 lok. 132, 00-131 War-
szawa

nr konta: 93 2490 0005 0000 
4600 7287 1845

tytuł przelewu: 11289 – Gru-
pa OPP – Dąbrowska Patrycja 

DŚ

Patrycja Dąbrowska (Kropa) wraz ze swoją siostrą Joanną

Uczestnicy biegu podczas startu

Stowarzyszenie Żabowiaki oferujący małą gastronomię
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iV Regaty o Puchar Dziennika Nowogardzkiego 

Wygrał Mikołaj Simiński 
Emocjonujący przebieg miały IV Regaty o Puchar Dziennika Nowogardzkiego, jakie odby-
ły się w minioną niedzielę, 13 sierpnia na jeziorze nowogardzkim. Do rywalizacji stanęło 9 
młodych adeptów żeglarstwa, trenujących na co dzień w Klubie Żeglarskim „KNAGA”. Re-
gaty w świetnym stylu wygrał Mikołaj Simiński, ale niekwestionowaną bohaterką regat była 
również Nikola Żabecka. 

Tego dnia żeglarzom sprzyja-
ła pogoda. Choć ranek przywi-
tał wszystkich deszczem, koło 
południa się wypogodziło, a 
nad jeziorem wiał zmienny, ale 
umiarkowany wiatr. To sprawiło, 
że wyścig był niezwykle zacięty 
do samego końca. 

Młodych żeglarzy w drodze 
losowania podzielono na dwie 
grupy, w celu przeprowadzenia 
biegów eliminacyjnych. Do fina-
łu mogło przejść trzech pierw-
szych zawodników z obu wyści-
gów. Kilka minut po 12.00 roz-
począł się pierwszy bieg. Już od 
startu wyraźne prowadzenie ob-
jął Mikołaj Simiński, i nie oddał 
pozycji do końca, dopływając 
pierwszy na metę. Drugi dopły-

nął Jan Brzeziński, a trzeci De-
nis Gut. 

Wiele nerwów i emocji kosz-
tował, zarówno żeglarzy jak i 
kibicujących im z pomostu ro-
dzin, drugi wyścig eliminacyj-
ny. Już na starcie problemy ze 
„złapaniem wiatru” miała Niko-
la Żabecka. Dziewczynka mu-

siała gonić pozostałych zawod-
ników, ale zrobiła to w pięknym 
stylu i już przy drugiej boi była 
na trzecim miejscu. Przed decy-
dującym nawrotem, w okolicy 
ostatniej bojki zdołała wyprze-
dzić jeszcze jednego zawodnika 
i ostatecznie dopłynęła na metę 
druga, zbierając za swój wyczyn 
gromkie brawa i gratulacje. Po 
zaciętej walce wyprzedził ją je-
dynie Maciej Włochowicz, zaj-
mując pierwsze miejsce. O spo-
rym pechu może mówić za to 
Igor Kinasz, który przez większą 
część wyścigu płynął pierwszy, 
ale na ostatnim odcinku biegu, 
dogoniony przez pozostałych 
zawodników, stracił wiatr i osta-
tecznie ukończył wyścig na trze-

cim miejscu. Zawodnik znając 
swoje możliwości był tak moc-
no rozczarowany przebiegiem 
eliminacji, że ostatecznie zrezy-
gnował ze startu w finale. Tym 
samym w finale znalazł się Mi-
łosz Machocki - zawodnik, któ-
ry zajął kolejne po Igorze miej-
sce w kwalifikacjach. 

Sam finał również przyniósł 
nie mniej emocji. Podobnie jak 
w biegu eliminacyjnym, tak i 
tym razem problemy na star-
cie miała Nikola Żabecka. Za-
wodniczka znów musiała gonić 
resztę grupy, ale ponownie wy-
kazała się cierpliwością i opa-
nowaniem, co pozwoliło jej do-
płynąć do mety na trzeciej po-
zycji. W finale swoją dobrą for-
mę potwierdził Mikołaj Simiń-
ski. Żeglarz tylko do pierwsze-
go nawrotu pozwolił się zbli-
żyć swojemu klubowemu kole-
dze Miłoszowi Machockiemu, 
który przez moment nawet wy-
sunął się na pierwszą pozycję. 
Mikołaj nie dał jednak za wy-
graną i chwilę później przejął 

zdecydowane prowadzenie, 
które utrzymał już do końca 
wyścigu. M. Machocki przy-
płynął drugi.

Na zwycięzców czekały pu-
chary ufundowane przez DN. 
Statuetki za drugie i trzecie 
miejsce wręczył Marcin Si-
miński, red. naczelny Dzienni-
ka Nowogardzkiego. Za zdoby-
cie pierwszego miejsca puchar 
wręczył Piotr Słomski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, który, jak co 
roku kibicował młodym żegla-
rzom. Oprócz pucharów każdy 
z uczestników regat otrzymał 
przygotowane specjalnie na tę 
okazję dyplomy. 

Pełną klasyfikację, zarówno 
biegów eliminacyjnych, jak i fi-
nału prezentujemy w tabeli przy 
tekście. 

Wyniki regat o Puchar „DN”
I bieg eliminacyjny:    1. Mikołaj Simiński, 2. Jan Brzeziński, 3. Denis 

Gut,  4. Maja Radecka, 5. Adrian Podębski.
II bieg eliminacyjny:    1. Maciej Włochowicz,  2. Nikola Żabecka, 3. 

Igor Kinasz, 4. Miłosz Machocki.
W wyniku rezygnacji Igora Kinasza w biegu finałowym wystartował 

Miłosz  Machocki, który osiągnął najmniejszą stratę do 3 zawodnika 
w obu biegach eliminacyjnych.

Bieg finałowy:  1. Mikołaj Simiński,  2. Miłosz Machocki, 3. Nikola Ża-
becka, 4. Jan Brzeziński,  5. Denis Gut, 6. Maciej Włochowicz.

Wyniki regat „OPEN” o puchar Agencji Reklamowej „Dorado”
Mirosław Berezowski, Szymon Kinasz (jacht klasy „470”)
Dacjan Kijowski, Mirosław Morawski (jacht klasy „470”)
Miłosz Machocki, Maciej Włochowicz (jacht klasy „420”)
Jan Smolira z załogą (jacht „Abstynent”)
Regat nie ukończyli: Mikołaj Simiński, Igor Kinasz (jacht klasy „470”) 

oraz Adrian Podębski (jacht klasy „Optymist).
Opr. Marian Szpilkowski/KŻ KNAGA

Pamiątkowe zdjęcie uczestników regat o Puchar DN wspólnie z Przewodniczącym RM Piotrem Słomskim oraz przedstawiciela-
mi gazety tj. Pawłem Słomskim i Marcinem Simińskim

IV Regaty o Puchar DN wygrał Mikołaj Simiński. Fot. Robert Leszczyński

Regaty Open 
Tego samego dnia odbyły się 

także regaty Open o puchary 
Agencji Reklamowej Dorado. 
Do rywalizacji stanęło pięć za-
łóg na większych jednostkach 
oraz młodziutki Adrian Podęb-
ski na jachcie klasy „Optymist”. 
Zmagania ostatecznie wygrała 
para: Szymon Kinasz i Mirosław 
Berezowski (jacht klasy „470”). 
Drugie miejsce zajęli: Dacjan 
Kijowski i Mirosław Moraw-
ski (jacht klasy „470”), a trze-
cie: Miłosz Machocki z Macie-
jem Włochowiczem (jacht kla-
sy „420”). Wynik tej pary zasłu-
guje na wyróżnienie, bo obaj że-
glarze dopiero co ukończyli kurs 
żeglarski Junga&Kadet, który 
przeprowadzono w lipcu tego 
roku.  Jak widać nauka nie po-
szła w las. Na czwartym miejscu 
przypłynęła załoga jachtu „Abs-

tynent”, prowadzona przez Jana 
Smolirę. Brawa należą się dla 
Adriana Podębskiego, który bez 
żadnym kompleksów stanął do 
rywalizacji z większymi jednost-
kami na „Optymiście”. Zawod-
nik ostatecznie biegu nie ukoń-
czył, ale i tak zasłużył na wyróż-
nienie za chęć walki. O pechu 
może mówić para: Igor Kinasz i 
Mikołaj Simiński. Młodzi żegla-
rze nie zdołali opanować przy 
silnym  wietrze jachtu i z przy-
czyn technicznych musieli prze-
rwać regaty po pierwszym okrą-
żeniu. Mimo to należą im się 
również brawa za podjęcie ry-
walizacji z doświadczonymi już 
żeglarzami-amatorami. 

Wszystkim uczestnikom nie-
dzielnych regat serdecznie dzię-
kujemy, a zwycięzcom gratulu-
jemy!

MS 

Nikola Żabecka to jedna z bohaterek regat o Puchar DN. Zawodniczka dwukrotnie 
wybrnęła z opresji i ostatecznie zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej

Szymon Kinasz i Mirosław Berezowski okazali się najlepsi w regatach Open. 
Obaj żeglarze odbierają puchar od Sławomira Skubija  z KŻ Knaga
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Antoś syn Pauliny i Arka 
ur. 13-08-2017 z Grzęzna

Julia córka Agaty Stępień 
ur. 15-08-2017 ze Zwierzynka

Nadia córka Katarzyny i Daniela 
ur. 13-08-2017 z Nowogardu

Mikołaj syn Agnieszki i Łukasza Żyła 
ur. 16-08-2017 z Nowogardu

Laura córka Anny Maciejczak 
ur. 16-08-2017 z Nowogardu

Szczuplejsza liga, ale więcej meczów

Terminarz rozgrywek juniorów
Tylko osiem drużyn w sezonie 2017/2018 będzie rywalizować w I Lidze Okręgowej Junio-
rów Starszych, pomimo tego, młodzi piłkarze Pomorzanina rozegrają więcej spotkań niż 
w minionym sezonie. To dlatego, że w rundzie jesiennej rozegrane zostaną także rewanże. 

Dla juniorów starszych z No-
wogardu sezon rozpocznie się 26 
sierpnia, meczem wyjazdowym 
ze Światowidem Łobez. Następ-
nie podopieczni Pawła Błaszczy-
ka zagrają na własnym boisku 
z Kastą Szczecin-Majowe. We 
wrześniu nowogardzianie zagra-
ją najpierw w Stargardzie, z tam-
tejszą Kluczevią, potem gościć 
będą Unię Dolice. W 5. kolejce 
Pomorzanin zagra z Energety-
kiem w Gryfinie, a w 6. kolejce 
podejmować będzie Białych Są-
dów na boisku rywali. Na koniec 
w 7. kolejce Pomorzanin zagra 
u siebie z Prawobrzeżem Szcze-
cin. Runda jesienna zakończy się 
18 listopada, wówczas Pomorza-
nin zagra w Szczecinie z tamtej-
szym Prawobrzeżem. Przy arty-
kule publikujemy terminarz gier 
juniorów z Nowogardu. 

KR   

Rozpoczynamy rozgrywki ligowe

Na początek wyjazd do Łożnicy
W sobotę (19 sierpnia), o godzinie 17:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard zagrają w Łoż-
nicy z tamtejszym Orłem. Będzie to pierwszy ligowy mecz w sezonie 2017/2018. Przed wła-
sną publicznością Pomorzanin zagra tydzień później, w sobotę (26 sierpnia), a rywalami 
będą zawodnicy Masovii Maszewo. 

Po przerwie w rozgrywkach 
na boisko wracają piłkarze wal-
czący w okręgówce. Pomorza-
nin swój pierwszy mecz roze-
gra w sobotę (19 sierpnia) o go-
dzinie 17:00. Będzie to wyjazd 
do Łożnicy, która w minionym 
sezonie walczyła o utrzymanie. 
Nowogardzianie w meczu z Or-
łem przegrali u siebie 0:1, z ko-
lei na wyjeździe pokonali Łoż-
nicę 0:3. Taki rezultat z pewno-
ścią ucieszyłby wszystkich kibi-

ców. Przed własną publiczno-
ścią Pomorzanin zagra w sobotę 
(26 sierpnia) z Masovią Masze-
wo. Na pewno będzie to bardziej 
wymagający rywal niż Orzeł. 
Masovia w minionym sezonie 
wygrała u siebie 4:0, a w Nowo-
gardzie zremisowała 1:1. W dal-
szej kolejności Pomorzanin za-
gra w Łobzie, a następnie u sie-
bie z beniaminkiem KP Prze-
cław. W 5. kolejce nowogardzia-
nie zagrają w Szczecinie z Iskier-

ką, a w 6. kolejce do Nowogar-
du przyjedzie Sarmata Dobra. 
Pomorzanin rundę jesienną za-
kończy 25 listopada na własnym 
boisku grając z Odrzanką Radzi-
szewo. Nieco wcześniej, w 14. 
kolejce podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego rozegrają trudny 
mecz z Polonią Płoty. Przy arty-
kule publikujemy terminarz je-
siennych spotkań. 

KR

I Liga Okręgowa – Junior Starszy – gr. Szczecin 2017/2018
Runda jesienna
1. kolejka:
Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard (26.08.)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kasta Szczecin-Majowe (30.08.)
3. kolejka:
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard (02.09.) 
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice  (09.09.)
5. kolejka:
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard (16.09.)
6. kolejka:
Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard  (23.09.)
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Prawobrzeże Szczecin (30.09.) 
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Światowid 63 Łobez (07.10.)
9. kolejka:
Kasta Szczecin-Majowe – Pomorzanin Nowogard (14.10.)
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard (21.10.)
11. kolejka:
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  (28.10.)
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino (04.11.)
13. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów  (11.11.)
14. kolejka:
Prawobrzeże Szczecin – Pomorzanin Nowogard (18.11.)

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
Runda jesienna
1. kolejka:
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard  (19.08; 17:00)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo  (26.08. --||--)
3. kolejka:
Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard (02.09; 14:00)
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – KP Przecław  (09.09. --||--)
5. kolejka:
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (16.09. --||--)
6. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra  (23.09. --||--)
7. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Pomorzanin Nowogard (30.09; 11:00)
8. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  (08.10; 16:00)
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko   (14.10. --||--)
10. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard  (21.10; 14:00)
11. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty  (28.10.--||--)
12. kolejka: 
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  (04.11. --||--)
13. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  (11.11. --||--)
14. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  (18.11; 13:00)
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo (25.11. --||--)

Piłkarze Pomorzanina rozpoczną sezon od wyjazdu do Łożnicy
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Czy zaplanowałeś już logistykę swojej kariery? Z nami to proste! Rhenus Logistics S.A. należy do czołówki operatorów logistycznych 
w Polsce. Nasza rozbudowana sieć magazynów, jak i wykwalifikowana kadra, pozwoliły nam na zdobycie wysokiej pozycji na ryn-
ku. Od ponad 20 lat gwarantujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych rozwiązań zarówno 
w obszarze logistyki kontraktowej, jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego, a także świadcząc specjalizowane 
usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

kONSeRWaTOR
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•	 Zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych
•	 Nadzór nad pracą parku maszynowego
•	 Organizacja przeglądów, serwisów oraz napraw sprzętów
•	 Analiza awaryjności sprzętu oraz rodzajów uszkodzeń
Nasze wymagania:
•	 Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (mile widziany Mechanik ze specjalizacją budowy 

maszyn)
•	 Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
•	 Mile widziane uprawnienia SEP oraz na wózek widłowy 
•	 Umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
Oferujemy:
•	 Praca w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, od poniedziałku do piątku w systemie II zmianowym
•	 Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od doświadczenia zawodowego + premie uznaniowe
•	 Szkolenie wdrażające
•	 Praca w międzynarodowej firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym i ugruntowanej pozycji na 

rynku
•	 Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com
Czekamy na zgłoszenia do 31.08.2017r.

informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W nadsyłanych aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883).”

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Kochany Henryku Domagalski! 
Mężusiu, Tatusiu, i Dziadziusiu! 

Dużo zdrówka i pomyślności,
Każdego dnia pełnego miłości, 

Mało zmartwień i agresji, żadnych stresów i depresji, 
Dużo śmiechu i radości, wiele szczęścia i przychylności. 

Tego z serca Ci życzymy i hucznie 

Twe 70 Urodziny dzisiaj obchodzimy!
Życzenia składają: 
Żona Halinka oraz 

             córki: Ania,Małgosia, Beata z rodzinami
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ReklaMa ReklaMa ReklaMa

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Doświadczenie: mile widziane
Kontakt 

pod nr tel. 91 577 25 14 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Kierownik 
Magazynu

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

iV Maraton MTB dookoła jeziora nowogardzkiego

Zapisz się na wyścig 
Wielkie święto nowogardzkiego kolarstwa coraz bliżej, zatem już coraz mniej czasu na 
to, aby zarejestrować się do startu w maratonie. Internetowa rejestracja ma swoje zalety, 
przede wszystkim wpisowe jest niższe niż w dniu wyścigu. Podstawowe informacje prezen-
tujemy w artykule poniżej. 

Aby zapisać się na maraton ro-
werowy w Nowogardzie nale-
ży kliknąć w link na oficjalnej 
stronie wyścigu, lub kliknąć na 
logo firmy, która dostarcza po-
miar czasu. Wybrać imprezę wy-
ścig rodzinny, lub indywidual-
ny Maraton, przejść w pole za-
pisz się i wybrać dystans, w któ-
rym chcemy wystartować, wy-
pełnić formularz rejestracyj-
ny. Po tym wszystkim zostanie-
my zapisani, pozostanie tylko 
uiścić opłatę startową. Informa-
cja o opłacie startowej pojawi się 
po udanej rejestracji, oraz przyj-
dzie w potwierdzeniu na maila. 
Jeżeli pojawią się problemy z za-
pisami, organizatorzy proszą o 
kontakt lub wiadomość na pro-
filu Facebook. Jeśli ktoś zapisu-
je się pierwszy raz, to musi za-
rejestrować konto na stronie 
Elektronicznych Zapisów.  Moż-
na również dokonać osobistego 
zgłoszenia w Biurze Zawodów 
(Ul. Plac Szarych Szeregów 6) w 
miejscu rozgrywania maratonu 
w godzinach od 7.30 do 10.00. 
W roku 2017 ustala się opłatę 

startową w wysokości 50 zł za 
każdego zawodnika, a za rodzi-
nę 60 zł do dnia 21.08.2017, Za-
pisy elektroniczne. Po tym ter-
minie opłata i zapis jest możliwy, 
ale wynosi 80 zł, można doko-
nać rejestracji i wpłaty w biurze 
maratonu. Kategoria Junior od 

10 do 16 lat i wyścigi dla dzieci 
są zwolnione z opłaty startowej. 
Ale nie biorą udziału w konkur-
sie z nagrodami oraz nie są obję-
ci posiłkiem regeneracyjnym po 
wyścigu.

Ustalono następujący podział 
wiekowy: Mężczyźni: M; Ko-

biety: K. M II - od 16 do 30 lat 
włącznie; M III - od 31 do 40 
lat włącznie; M IV - od 41 do 
50 lat włącznie; M V - od 51 
do 60 lat włącznie; M VI - od 
61 lat do 70 lat włącznie; M VII 
– od 71 lat. K II - od 16 do 30 
lat włącznie; K III - od 31 do 40 
lat włącznie; K IV - od 41 do 50 
lat włącznie; K V - od 51 do 60 
lat włącznie; K VI - od 61 lat. 
Program dnia prezentuje się 
następująco: Piątek od godz. 
17:30 - otwarcie biura zawo-
dów - budynek świetlicy Pro-
myk ul. Plac Szarych Szeregów 
6, do godz 21:00. Sobota: otwar-
cie biura zawodów 7:00- 10:00 

dla kategorii Mężczyzn M2-
M6, do godz. 11:00 dla Kobiet.  
Pozostałe kategorie Cech, Tu-
rysta, Rodziny oraz Junior 
(dzieci) mogą odbierać pakie-
ty i zgłaszać  się do godz. 13:30.  
Godzina 10:30 Start: wszyst-
kie kategorie męskie M II M 
III M IV M V M VI -   4 okrą-
żenia. Godzina 12:30 wszyst-
kie kategorie kobiece K II K III 
K IV K V K VI - 2 okrążenia. 
Godzina 14:30pozostałe kate-
gorie - 1 okrążenie – Turysta, 
CECH NOWOGARD, Wyścig 
Junior (od 10 do 16 lat), RO-
DZINA: min 3 osoby spokrew-
nione w tym dziecko do lat 10. 
Godzina 15:40 Podanie wyni-
ków i rozpoczęcie dekoracji za-
wodników. Około godz.16:30 
Rozpocznie się losowanie na-
gród. Wręczenie nagród oraz 
konkurs z nagrodami odbę-
dzie się po zakończeniu wyści-
gu wszystkich kategorii, na sce-
nie przy linii startu/mety. Or-
ganizatorzy zapewniają medale 
uczestnictwa w Maratonie dla 
każdego uczestnika zawodów 
na mecie Maratonu, zwycięzcy 
poszczególnych kategorii oraz 
kategorii OPEN otrzymają pu-
chary, 2 i 3 miejsce puchary lub 
statuetki, konkurs z nagrodami 
odbędzie się po dekoracji zwy-
cięzców (uczestnik musi ukoń-
czyć Maraton) - wiele atrakcyj-
nych nagród.

KR

Plan wyścigu

Znów zagrają z Polonią Płoty, będzie też wyjazd nad morze

Nowi/starzy rywale Pomorzanina
W sumie do regionalnej okręgówki dołączyło pięć nowych drużyn. Kibiców najbardziej może cieszyć spadek Polonii Płoty, co oznacza kolejne emocjonu-
jące mecze Pomorzanina z tą drużyną. Do grupy Pomorzanina dołączył także Jantar Dziwnów, Ina Ińsko, KP Przecław oraz Światowid Łobez.   

W sezonie 2017/2018 Nowo-
gardzianie będą rywalizować 
z pięcioma nowymi zespoła-
mi. Dwie drużyny to spadkowi-
cze z wojewódzkiej okręgówki – 
Ina Ińsko oraz Polonia Płoty. Ina 
Ińsko zajęła 14. miejsce w woje-
wódzkiej okręgówce zdobywa-
jąc tylko 24 punkty. Jeszcze go-
rzej w minionym sezonie radzi-
ła sobie Polonia Płoty, która za-
jęła przedostatnie 15. miejsce z 
liczbą 21 punktów. Do regional-
nej okręgówki miała spaść jesz-
cze Zorza Dobrzany,jednak dzię-
ki temu, że Arkadia Malecho-
wo wycofała się z rozgrywek IV 
Ligi, Zorza utrzymała się w wo-
jewódzkiej okręgówce, a Odrzan-
ka Radziszewo także pomimo de-
gradacji mogła pozostać w regio-
nalnej okręgówce. Pozostałe trzy 
nowe zespoły to beniaminki z A 
Klasy. Jantar Dziwnów występo-
wał w pierwszej grupie A Kla-
sy. Piłkarze znad morza rozegrali 
świetny sezon dosłownie nokau-

tując rywali. Jantar zajął 1.miej-
sce z liczbą 69 punktów w 24 spo-
tkaniach, czyli notując 23 zwycię-
stwa i tylko 1 porażkę. Piłkarze 
z Dziwnowa mogą pochwalić się 
również świetną statystyką strze-
lonych goli, otóż Jantar zdobył 
104 bramki, tracąc przy tym je-
dynie 24 gole. Daje nam to śred-
nio ponad 4 strzelone gole w jed-
nym meczu. Klub Piłkarski Prze-
cław zwyciężył w trzeciej grupie 
A Klasy zaledwie o 1 punkt. Prze-
cław w 26 meczach zgromadził 
64 punkty, a drugi w tabeli zespół 
OKS-u Goleniów miał 63 punk-
ty. Piłkarze z Przecławia strzelili 
w sumie 72 gole i stracili 29 bra-
mek. Ostatnim zespołem, który 
dołączył do regionalnej okręgów-
ki jest Światowid 63 Łobez. Piłka-
rze z Łobza z dużą przewagą wy-
grali w drugiej grupie A Klasy. 
Światowid uzbierał 63 punkty w 
24 spotkaniach strzelając aż 111 
goli i tracąc jedynie 13 bramek. 

KR 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

aTeRiMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Szukam na 27.08.2017r. 
Osobę, która jedzie  

do Szczecina  
na Mistrzostwa Europy. 

Proszę o kontakt. 
Tel. 609 336 920 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Szukam przyjaciela, miłego, 
rodzinnego, towarzyskiego, 

mile widziany „złota rączka”  
w wieku od 60 lat. 

Jestem osobą zaradną 
z  poczuciem humoru. 
Tel. 605 402 936 
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•	 Sprzedam mieszkanie w Krzemiennej 63 
m2. 576751387.

•	 Działkę budowlaną Wojcieszyn sprzedam 
,minimum 15 ar. 70zł/1m2. 609950640.

•	 Sprzedam działkę budowlaną  przy Asny-
ka . 884000435

•	 Do  wynajęcia  mieszkanie 2 pokojowe 
okolice ul. Wiejskiej. 884000435.

•	 Sprzedam działkę przy ul. Wiejskiej 
1322m2. 504588621.

•	 Działki  budowlane Kościuszki  w dobrej 
cenie.Sprzedam.691180848.

•	 Sprzedam  mieszkanie trzypokojowe  62 
m2 ul; Bankowa, IV piętro, cena 185 tys. 
733006744.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, i piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla pra-
cowników z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie poło-
żony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą 100 m2, w Nowogar-
dzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na ul. 
Waryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 pokoi, 
dwie łazienki, łączna powierzchnia 200m2. 
Ogród i garaż. Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1202m2 w 
Kościuszkach. Cena 47 900 zł. 534 028 453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe sprze-
dam. 666 730 305

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha działka nr 183 
GRABIN. 731 026 406 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyjna dział-
ka 8400m2 pod zabudowę za 29500zł 
sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze stawami 
przy lesie na uboczu wsi 5km od Nowogar-
du .502 103 432

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 
100m2 w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju. 722 154 477 

•	 Sprzedam mieszkanie cztery pokoje, IV 
piętro, Nowogard. Tel. 724 171 708 

•	 Sprzedam okazyjnie działkę pod zabudo-
wę mieszkalną, 700 m2, przy ulicy Gen. 
Bema. Tel. 604 422 221

• Do wynajęcia apartament w karpaczu. 
Tel. 500 325 904, 798 541 611 

•	 Sprzedam łąkę w Jenikowie 1,5 ha. Prąd i 
woda gruntowa. Tel. 601 780 470 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 512 
090 539 

• Uczciwa kobieta z dzieckiem czterolet-
nim wynajmie tanio pokój. 601 781 000

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 607 
545 623 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66.3 m2, bezczynszowe, ocieplone + ga-
raż. 669 716 872 

•	 Sprzedam dom okolice Nowogardu. 91 39 
14 856 

•	 Sprzedam pół domu z garażem w Nowo-
gardzie lub zamienie na 2 pokoje do 1 pię-
tra. Tel. 517 847 782 

•	 Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 25 
888 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 
605-749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Lokal na dziełalność 38 m ,dwa pomiesz-
czenia ,parter,niezalezne wejście i media 
puży parking ul.Fabryczna tel. 509861740

•	 Stargard-Nowogard działka z wydanymi 
warunkami zabudowy wszystkie media 
1000m2/25 tyś. 501 307 666 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudowę, 
cisza spokój. 501 307 666

•	  Kupię mieszkanie dwupokojowe 40-
42m2. Tel. 663 695 260 

MOTORYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam na części Passat Volkswagen 
B4, 1.9 Td, silnik uszkodzony. 605 576 
908 

•	 Sprzedam stare motocykle. 693 344 667 

ROlNiCTWO
•	 Sprzedam  prosiaki.725806787.

• koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PROPOliS leCZNiCZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Sprzedam prosiaki 40 sztuk. Tel. 725 806 
787 

•	 Sprzedam talerzówkę zawieszaną szero-
kość 3m. Cena do uzgodnienia. Tel. 661 
751 296 

•	 Sprzedam jęczmień. 698 621 029 

 USŁUGi
•	 Naprawa  ciągników ,maszyn /różnych/,u-

prawnienie elektryka do 1KV i  na wózki wi-
dłowe. Tel.530632574.

•	 KOREPETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matury.
Tel.795089054 po godz.15,00.

• PRaNie-MaGiel,PRaNie DYWaNóW, 
WYkŁaDZiN, TaPiCeRki MeBlOWeJ Sa-
MOCHODOWeJ/ SkóRZaNeJ MaTeRia-
ŁOWeJ / POŚCieli WeŁNiaNeJ / laNO-
liNĄ/SPRZĄTaNie: CZYSZCZeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SAMO-
CHODOWEJ, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• MONTaŻ MeBli, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
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• FiRMa USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• elekTRYk, montaż i naprawa instalacji 
domy, mieszkania, protokoły odbioru, 
pomiary. 660 171 386 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie BHP. Two-
rzenie dokumentacji powypadkowej, oce-
na ryzyka zawodowego, szkolenia wstęp-
ne i okresowe dla pracowników. Zapra-
szamy do współpracy tel. kontaktowy 
502625744.

PRaCa
•	 ZATRUDNIĘ – osobę na stanowisko Bar-

man-Kelner.600045151.Lub osobiście Wil-
la Zbyszko

•	 Nowogard ul;T.Kościuszki  164.

•	 Praca w lesie. Zatrudnię /pilarza, zrywka-
rza-ciągnikowego,pomocnika/665544518.

•	 Zatrudnię  do prac dekarskich oraz ogól-
nobudowlanych.668343638.

•	 POSZUKUJĘ – Niani  do 2 dzieci w wieku: 
7 m-cy i 2,5 roku, na okres:wrzesień-czer-
wiec

•	 W godz.7,00-14,30.Tel.695366434.

•	 PRZYJMĘ – pracownika ogólnobudowla-
nego.663160884.

•	 Zatrudnimy kierowcę ,prawo jazdy “B” do 
rozwożenia  posiłków.Tel. 507 951 313.

•  Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
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•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 
Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 aMBeRCaRe24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach 
na umowę o pracę oraz pomocnika. 785 
931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ 
DO PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT.B. CV WRAZ ZE ZDJĘ-
CIEM PROSZE SKŁADAC   W SKLEPIE ME-
BLOWYM KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli 
handlowych. Tel. 533 402 266, d.pawlow-
ski@vectra.pl

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Hotel Restauracja Przystań zatrudni ku-
charza – pomoc kuchenną, pełen etat, 
dobre warunki finansowe . 91 39 20 221

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Przyjmę do pracy w ubezpieczeniach, pół 
etatu. 660 543 782 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier, kigar@ki-
gar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, ki-
gar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazynie-
r,kigar@kigar.com 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachogra-
fów, ogrzewan postojowych i klimatyzacji 
zatrudni elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elektryki. Ofe-
rujemy szkoleenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na terenie 
Nowogardu. 667 255 915 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 marca 
13. 667 974 022 

•	 Poszukuje kobiety do pracy biurowej, Wy-
magania: wykształcenie min. średnie, ko-
munikatywność, obsługa komputera. Ofe-
rujemy umowę o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie. 510 100 263 

• Szukam opertora koparki. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika do Zakładu Optycz-
nego. Tel. 91 39 27 272

•	 Zatrudnię pracownika – usługi remontowo 
wykończeniowe. 697 329 453 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię przy budowie domu. 608 817 
214 

•	 Zaopiekuje się starszą osobą na terenie 
Nowogardu. 536 941 962

•	 Poszukuje opiekunki do dziecka. 510 100 
263 

•	 Niewykwalifikowanego do prac wykoń-
czeniowych. 513 100 901

•	 Zatrudnię kierowcę w transporcie między-
narodowym DE-SE-DE w systemie 2/1 stałe 
wynagrodzenia. 730 434 777 

•	 Zatrudnię do szycia praca drugozmiano-
wa. 691 708 768

•	 Poszukuje kombajnisty do kombajnu CLA-
AS. 724 827 779 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem, Polska umowa o pracę, praca w Bel-
gii. 664 274 031

iNNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sz,ąca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	  Stanowisko dla manicurzystki i pedicu-
rzystki w salonie fryzjerskim. Tel. 91 39 23 
540 

• Sprzedam tanio nową sofę rozkładaną 
led, nowoczesna, kolor jasno siwy boki 
i spód czarne z boków wysuwane dwie 
pufy do siedzenia. Oparcie dodatkowe 
3 poduszki. Podświetlna w różnych ko-
lorach. Tel 507 198 447 

•	 Sprzedam tarcicę dębową 50 mm sezono-
waną. Tel. 693 344 667 

•	 Owczarek niemiecki rok i 7 miesięcy, ciem-
ne czoło, mocna budowa, czujny. 510 620 
109 

•	 Sprzedam biurko sosnowe z wysuwanym 
blatem pod klawiaturę. 792 318 575 

•	 Sprzedam drukarkę HP z faksem, napełnio-
ny tusz. 792 318 575 

•	 Sprzedam rower szosowy profesjonalny 
firmy Focus. 792 318 575 

•	 43 lata kawaler, pracujący pozna panią, cel 
matrymonialny, kontakt mail droma30@
wp.pl

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SPRZeDaŻ  2 POkOJe 
PO ReMONCie, 51 M2, iV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma Okno 
zatrudni 

montażystę okien, 
dogodne warunki. 
663 600 601 
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iNFORMaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁaD JaZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻóWka Dziennika

Zapraszamy pn-pt 8:00-18:00

poleca pełen asortyment art. szkolnych

Najlepsze polskie marki - najwyższa jakość
Upominek do każdego 
zakupu powyżej 20 zł 

PiONOWO:
1. francuski astronom i kartograf 
(1625-1712), odkrył 4 księżyce Sa-
turna
2. marka nart
3. łupienie
4. samolot pasażerski, autobus po-
wietrzny
5. francuski misjonarz
6. przebój E. Bartosiewicz
7. lek do ssania
8. kraj Bałtów
9. nad nim Lizbona
10. budka straganiarki
11. płynie przez Berno
12. Fryderyk(1865-1948), prawnik
13. probierz trzeźwości
14. pije mleko matki
15. nalepka na butelce
16. założyciel sekty shin-shu

17. ... kulszowa
18. ssak z rodziny jeleniowatych, ży-
jący na Pół. Indyjskim
19. syn Posejdona
20. świetlisty otok nad świętym
21. odmiana rymu, rym niedokładny
22. dawny polski skuter
23. 1/10000 luksa
24. więcej niż jeden zlew
25. krótki szkic literacki
26. ochrona głowy
27. krewny w linii żeńskiej
28. miasto w Nigerii
29. australijska wyspa
30. każdy da, ile ma
31. gruszka smaczliwka
32. zdradza obcokrajowca
33. zabrana z szachownicy
34. bezskutecznie oblegany przez 
Stefana Batorego

35. był taki fotoaparat
36. wierzchnie okrycie
37. wyspa koło Indonezji
38. zniżka ceny kupna
39. kwitnie wiosną
40. l. a. 76
41. bez połysku
42. podobny do strusia
43. port na wyspie Timor
44. smar

POZiOMO:
45. barwa skóry
46. z warzyw i majonezu
47. ... to pieniądz
48. Delon, słynny aktor
49. uchwyt przy filiżance
50. galijski bóg wody
51. typ lasu z przewagą olchy
52. rodowity Izraelczyk

53. pies gończy
54. Wilga
55. naśladuje inne gusta
56. małe miasto w płd. Części woj. 
zielonogórskiego
57. kochała Kalego
58. kędzior
59. Wezuwiusz lub Etna
60. grecka świątynia
61. asesorstwo
62. z Kofi Annanem na czele
63. jeden z sędziów w Hadesie
64. Rush, piłkarz z Walii
65. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan 
Ziżka”,
66. sam na scenie
67. gaz szlachetny
68. japońska firma elektroniczna
69. język Zorby
70. miano, określenie

71. krewny, bliski
72. duży ptak oceaniczny z rzędu 
rurkonosych,
73. na dachu
74. syn Adama i Ewy
75. ściana z betonu
76. prosperity
77. rodzaj tłuszczu
78. lekarz żartobliwie
79. wyrób z tartaku
80. miara długości równa 1000 m
81. zabytkowa moneta
82. alkohol
83. ...Kristofferson
84. na zieloną można pójść
85. komediowy Jaś Fasola

PODPOWIEDŹ: AKSIS, AMI, ARAR, 
BOOM, SABRA, SHINRAN
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa liNia Mi kRO BU SO Wa SeROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO MaN BiŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

UsłUgi graficzne  •  Wycinamy szablony

DrUkUjemy recepty  •  DrUkUjemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7a

PiaSek, PiaSek PRZeSieWaNY, ŻWiR, 
CZaRNOZieM, POSPóŁka 

 ŻWiROWNia DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do klienta

Rozwiązanie krzyżówki  dla do-
rosłych 

HASŁO - Rdza niszczy żelazo a 
kłamstwo duszę.

Grażyna Gibka,Dorota Rosa,Zo-
fia Lepka,Renata Dumańska,Mal-
wina Bryndza,Pelagia Feliksiak,

Teresa Jasińska,Halina Galus,A-
nita Budzich,Marek Kozioł,Robert 
Kierzyk,Danuta Skowron,

Halina Stefańska,Władysława 
Huget,Sławomir Skowroński,Zofia 
Karbowiak,Michał Furmańczyk.

Nagroda książkowa : Renata  
Dumańska.

Zwycięzcy prenumerata: Do-
rota  Rosa, Teresa Jasińska.

Dla naszych  najmłodszych
Kaja Kustusz,Zosia Stańska, Ka-

sia  Wiertalak,Wojtuś Kowalczyk, 
Kacper Skowroński, Monika Cho-
cian.

Zwycięzca ;  Wojtuś Kowalczyk. 

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Tu zapalimy tam 
wyłączymy

s. 10, 11

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

s. 7

Były życzenia 
kwiaty i... łzy

Pacjent pacjentowi 
nierówny

 s. 3

skup złomu 
skup kabli (miedziane) 

skup metali kolorowych
Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

gminna dotacja

s. 3

Drogowa 
fuszerka

słajsino 

 s. 5

Ziemia 
niczyja

"Pismo nosem wyczute"
 s. 4

              PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM               
       OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
      prowadzi  rekrutację do bezpłatnego  
       l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

Informacje i zapisy:   Nowogard,   ul. Zielona 11
tel. 91 39 26 691   wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   
prowadzi nabór na kierunek medyczny: 

 opiekun medyczny (1 rok) 

Firma KaMaL sp. z o.o. szczecin 
pOSZukuJE pRZEWOźNikóW  

do transportu kostki betonowej 
pakowanej na paletach

samochody o ładowności 20-24 ton 
krzysztof.sztylka@kamal.pl; 600 428 622

OgłOszenia
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   Kronika policyjnanasza sonda
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Optymisty. Z tego też wzglę-
du zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czy na co dzień 
są optymistami? I czy jest coś, co sprawia im radość w życiu?

Pani Wiesława i 
Pan Romuald: Naj-
większą radość spra-
wia nam bycie razem. 
Na co dzień raczej je-
steśmy optymistami. 
My widzimy złe stro-
ny tego świata, ale sta-
ramy się o nich nie 
myśleć. Wiemy, co się 
dzieje, ale zatrzymuje-
my to dla siebie. Mimo 
różnych trudów życio-

wych i społecznych widzimy jednak, że w naszym społeczeństwie panują 
nastroje optymistyczne.

Pan Paweł: Na co dzień jestem 
optymistą. Staram się cieszyć ży-
ciem. Bardzo dużo też planuję. 
Kiedy spełniają się moje cele, pla-
ny, wtedy jestem szczęśliwy i spra-
wia mi to ogromną radość. Myślę, 
że każdy powinien być zadowolony 
z życia, chociaż w niewielkim stop-
niu.

Pani Ula: Bardzo dużo rzeczy 
w życiu sprawia mi radość. Cieszę 
się, jako – tako, zdrowiem. Wie-
le radości sprawiają mi szczegól-
nie wnuki. Jednak optymistką je-
stem zawsze i cieszę się z każdego 
dnia. Myślę też, że przede wszyst-
kim trzeba mieć marzenia, ponie-
waż one zawsze się spełniają, jeśli 
tylko bardzo tego chcemy.

Pani Zofia: Co sprawia mi ra-
dość... Trudne pytanie. W zasadzie 
wiele jest rzeczy, które przynoszą 
mi zadowolenie. Cieszę się na przy-
kład, jak rano wstaję i jest ładna 
pogoda. Od razu mam wtedy lepszy 
humor. Na co dzień staram się, żeby 
szklanka była do połowy pełna.

Pani Monika z synem Dawi-
dem: Oczywiście największą ra-
dość sprawia mi mój syn. Z rado-
ścią obserwuję, jak on się rozwi-
ja, jak uczy się nowych rzeczy. Jest 
moim największym szczęściem i 
skarbem. Z tego też powodu, na co 
dzień staram się podchodzić do ży-
cia optymistycznie. W społeczeń-
stwie obserwuję różne podejścia do 
życia. Jednak, jak ze wszystkim, je-
steśmy podzieleni i w tej sprawie.

DŚ

12.08.2017r.
godz. 16:07 
Funkcjonariusze OPI KP 

Nowogard na ul. 700 lecia, za-
trzymali kierującego pojazdem 
marki VW Polo, kierowanego 
przez obywatela Mołdawii Ser-
gheia T. lat 28, który pomimo 
wyraźnych znaków, dawanych 
przez funkcjonariuszy, nie za-
trzymał się do kontroli drogo-
wej. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

12.08.2017r.
W Nowogardzie na ul. 3 

Maja, Krzysztof Cz. lat 20, do-
konał znieważenia funkcjo-
nariusza policji, oraz naruszył 
jego nietykalność cielesną. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godz. 21:31 
Funkcjonariusze OPI KP 

Nowogard na ulicy Mickiewi-
cza w Nowogardzie, zatrzymali 
do kontroli drogowej kierują-
cego pojazdem BMW, Konra-
da  A. lat 19, znajdującego się 
pod wpływem środków odu-
rzających. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

13.08.2017r.
godz. 08:52 
Policjanci KP Nowogard za-

trzymali Mateusza B., za posia-
danie środków odurzających. 
Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

17.08.2017 r. 
Godz. 12.30 
Powiadomienie o dewastacji 

altany ogrodowej przy ul. 15 
Lutego. 

18.08.2017 r. 
Godz. 16.10 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Żabowo, pomię-
dzy pojazdami Renault i VW. 

Godz. 22.30 
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego podczas 
obsługi zdarzenia drogowego 
w miejscowości Błotno ujaw-
nili, że kierujący samochodem 
marki Audi, Roman S. znaj-
duje się  w stanie nietrzeźwo-
ści 1,14 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

19.08.2017 r. 
Godz. 06.30 
Na ul. 3 Maja samochód 

marki BMW uderzył w słup, 
kierujący pojazdem oraz pasa-

żer oddalili się z miejsca zda-
rzenia. 

Godz. 09.00
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Kikorze, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Audi 
oraz VW Passat.

Godz. 16.00
Potrącenie rowerzystki na ul. 

3 Maja.  
20.08.2017 r. 
Godz. 00.05
Policjanci OPI Nowogard w 

trakcie kontroli pojazdu Ople 
Corsa w miejscowości Długo-
łęka ujawnili, że kierujący Ma-
ciej T. znajduje się pod działa-
niem środków psychoaktyw-
nych oraz kierował pojazdem 
bez wymaganych uprawnień. 

Godz. 10.20  
Kradzież w sklepie Lidl.
Godz. 12.50 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Żabowo, pomię-
dzy pojazdami Nissan i Opel. 

Godz. 22.50 
Zdarzenie drogowe w miej-

scowości Długołęka, w któ-
rym uczestniczył pojazd mar-
ki BMW. 

Inf. KPP Goleniów

W TYCH DNiACH ODESZLi DO WiECZNOŚCi

Marian Malinowski: lat 69, zmarł 17.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 23.08.2017r o godz. 12:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Maria Solowska: lat 89, zmarła 21.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 23.08.2017 r. o godz. 14:00  na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie informuje o rozpoczę-

ciu nowego roku wydawania żywności z Programu Operacyjnego 2014-2020.
Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą środę od godz. 16-17 do 

biura PZC  ul. Kościelna. 
Uwaga - ilość osób ograniczona PZC „Caritas” 

Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie ofertę 
sprzedaży, bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2017-2018 do rożnych typów szkół, a także zapo-
trzebowanie na te  podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 91 39 22 165, 
bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Kupię książki do I klasy Liceum nr II w Nowogardzie, klasa humanistyczna. 732-989-835

Dziennikowa giełda podręczników szkolnych

Oddam 
małe kotki 

kilkutygodniowe
tel.

 516-636-486
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Pobierowo 
- zatrudnię - kucharkę, 

pomoc kuchenną, 
na zmywak, od maja 
do końca września. 
Tel. 605 062 093 

Śmigłowiec usiadł, aby pomóc, ale...

Pacjent pacjentowi nierówny
W minioną niedzielę, około godz. 11:00, na drodze pomiędzy salonami Toyoty i Opla usiadł 
śmigłowiec sanitarny. Szybkiego transportu do specjalistycznego szpitala wymagał pacjent 
z zawałem, a pacjentem tym był jeden z osadzonych w nowogardzkim ZK.

W niedzielę przed południem, 
nowogardzcy ratownicy zosta-
li wezwani do Zakładu Karnego. 
Źle się poczuł, jeden z tam osa-
dzonych, skazany. Po przybyciu 
ratowników okazało się, że ma on 
zawał wymagający natychmiasto-
wego umieszczenia na oddziale 
reanimacyjnym specjalistyczne-
go szpitala. - Transport samocho-
dem do Szczecina pacjenta w ta-
kim stanie obarczony jest ogrom-
nym ryzykiem – mówi ratownik 
biorący udział w akcji Artur Pie-
trzycki, – dlatego poprosiliśmy o 
śmigłowiec.  Gdy śmigłowiec sa-
nitarny przyleciał (stale  stacjonu-
je na lotnisku w Goleniowie - 18 
km). oczekiwała już na niego ka-
retka z  pacjentem oraz  więzienny 
samochód z funkcjonariuszami.  
Powietrzna „erka” usiadła na koń-
cu drogi przebiegającej pomiędzy 
salonami Toyoty i Opla.  Z braku 
stałego i przygotowanego miejsca 
do lądowania śmigłowców sani-
tarnych, to właśnie ta droga jest 
często wykorzystywana, jako pro-
wizoryczne lądowisko.  Procedura 
ratunkowa realizowana przez obie 
ekipy ratunkowe (tę z karetki i ze 
śmigłowca) przebiegała sprawnie, 
ale tylko do pewnego momen-
tu, gdy to okazało się, że istnieje 
przeszkoda w umieszczeniu pa-
cjenta na pokładzie śmigłowca, a 
przeszkodę tę stanowią …. prze-
pisy. Otóż wynika z nich, że pa-

cjent, który jest więźniem w ZK 
nie może być transportowany bez 
obecności obok niego funkcjona-
riusza SW.  Na pokładzie jednak 
tego typu śmigłowca, jaki uży-
wa obecnie Pogotowie Lotnicze 
(francusko- niemiecki Eurocop-
ter EC135)  takiego miejsca dla 
konwojenta  nie ma - wszystkie 
są zajęte przez załogę i pacjenta. 
Gdy ekipa śmigłowca, zobowiąza-
na wspomnianymi procedurami, 
podniosła zagadnienie tej praw-
nej przeszkody w przejęciu na po-
kład chorego do akcji wkroczył 
ratownik z nowogardzkiej karet-
ki A. Pietrzycki, który stanowczo 
zażądał umieszczenia pacjenta na 
pokładzie śmigłowca. - Nie po-
dejmiemy się godzinnego trans-
portu drogowego osoby w takim 
stanie – mówił A. Pietrzycki. Per-
swazja naszego ratownika odnio-
sła pożądany skutek- załoga śmi-
głowca ustąpiła.  Po umieszcze-
niu pacjenta na pokładzie śmi-
głowiec szybko odleciał w kierun-
ku Szczecina. Operacja rozruchu 
i startu maszyny trwała niecałe 5 
minut.  W poniedziałek rozma-
wialiśmy jeszcze raz o całym zda-
rzeniu z naszym ratownikiem pa-
nem A.  Pietrzyckim- z tego, co 
mi wiadomo pacjent jest już sta-
bilny przeprowadzono mu zabieg 
stendowania i przebywa aktual-
nie na oddziale kardiologicznym 
szczecińskiego szpitala. Rozma-

wialiśmy też jeszcze trochę o oko-
licznościach proceduralnych lot-
niczego transportu medycznego 
osób skazanych.-  Jak się dowie-
działem – mówi nasz ratownik – 
procedury zaostrzające warun-
ki transportu medycznego skaza-
nych wprowadzono po wypadku, 
który miał miejsce pewien czas 
temu. Otóż zdarzyło się wtedy, 
że tuż po starcie pacjent-skazany 
uwolnił się ze standardowych pa-
sów lotniczych, otworzył drzwi od 
środka i wyskoczył ze śmigłow-
ca. Niestety poniósł śmierć, po-
nieważ skok odbył się z wysoko-
ści już około 10 metrów.  Ale na-
wet zaostrzone po tym zdarzeniu 
procedury umożliwiają transport 
bez konwojenta, ale po wyraże-
niu zgody przez kierownika ZK. 
W niedzielę na miejscu wsparł 
mnie w moim żądaniu przyjęcia 
skazanego na pokład śmigłow-
ca jeden z przybyłych tam funk-
cjonariuszy Robert Bielski. My-
ślę, że to właśnie ostatecznie prze-
łamało początkowy opór załogi 
śmigłowca – kończy A Pietrzyc-
ki.  Ostateczny finał sprawy, czy-
li zapewnie uratowania życia pa-
cjenta, pokazuje, że warto a nawet 
trzeba zawsze działać zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem, a nie tylko 
z literalnie pojmowanym zapisem 
bezdusznychprocedur.  

 sm

słajsino: kierowcy skrążą się na jakość nowej drogi

Z pozoru płaska, ale niestety 
pofalowana…
Kierowcy skarżą się na komfort jazdy świeżo wyremontowaną drogą prowadzącą z Wierz-
bięcina do Słajsina. 

Droga o nr 147 jest dro-
gą wojewódzką i wiedzie od 
Wierzbięcina, przez Słajsino, 
Troszczyno, Wołkowo, Rado-

wo Wielkie, Radowo Małe aż 
do Łobza. Na razie wyremon-
towano fragment drogi liczący 
4,4 km na odcinku Wierzbię-

cin -Słajsino - Radowo Małe. 
Prace są już na ukończeniu. 
Pozostało tylko wymalować 
znaki poziome. Inwestycję 
prowadził w imieniu centra-
li ZZDW w Koszalinie, Rejon 
DW w Stargardzie. Do naszej 
redakcji zgłaszają się jednak 
kierowcy, którzy twierdzą, że 
jazda po nowym asfalcie nie 
daje komfortu. 

- Już przy prędkości 70 km/h, 
jadąc od strony Wierzbięci-
na do Słajsina auto zaczyna 
podskakiwać i nabierać dziw-
nych wibracji. Droga jest z po-
zoru płaska, ale niestety jakaś 

Na pierwszy rzut oka droga wydaje się równa, ale podczas jazdy wrażenie to znika

pofalowana - mówi nam pan 
Jan, mieszkaniec gminy No-
wogard. 

Podobną relację z przejaz-
du drogi usłyszeliśmy od pani 
Doroty, która podróżowała tą 
drogą wraz z mężem. 

- Jechaliśmy tamtędy kil-
ka dni temu. Przy większych 
prędkościach czuć dyskom-
fort, bo samochód podskakuje 
- mówi pani Dorota. 

Wczoraj przejechaliśmy się 
nowo wyremontowaną drogą 
do Słajsina. Faktycznie poło-
żony tam nowy asfalt jest jak-
by „szorstki”, a gdy przyjrzeć 
się z bliska, jest pofałdowany. 

Uwagi kierowców w spra-
wie nowej nawierzchni drogi 
wyślemy do ZZDW w Kosza-
linie.                                              MS

W górę i kierunek Szczecin

Pacjent w karetce oczekuje na decyzję o wpuszczeniu na pokład śmigłowca

Decyzja zapadła, chory jest przenoszony do śmigłowca
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RiO listy pisze

Urząd czyta niektóre 
Regionalna Izba Obrachunkowa, posiadająca funkcje kontrolne w stosunku do organów Gminy, wystosowała w ostatnim czasie dwa wystąpienia skierowa-
ne do Rady Miejskiej w Nowogardzie.  Gminny biuletyn oficjalny a w ślad za nim gminny biuletyn nieoficjalny wspomniały jednakże tylko o jednym wy-
stąpieniu RIO. Dlaczego propaganda pominęła drugie znacznie bardziej obszerne i brzemienne w skutki formalne wystąpienie? Przyjrzyjmy się treści obu 
pism RIO. 

Pismo pierwsze  
Pierwsze pismo, o którym z 

gorliwością godną lepszej sprawy, 
pisze gminna propaganda ta ofi-
cjalna i ta ukryta, (co do tej dru-
giej to nabrać na jej niezależ-
ność mogą się tylko mało kapują-
cy) dotyczy uwag w sprawie try-
bu podejmowania decyzji o nie-
udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi. Przypomnijmy, że w tym 
roku burmistrz nie otrzymał ab-
solutorium za wykonanie budże-
tu już po raz trzeci. RIO miała 
uwagi w związku z brakiem prze-

słania do wiadomości RIO opinii 
Komisji Rewizyjnej i w związku z 
tym przypomniała Radzie o ko-
nieczności zachowywania proce-
dur również w tym aspekcie. Z pi-
sma RIO, poza tym przypomnie-
niem, nie wynikają żadne inne 
konsekwencje. 

Pismo drugie  
Za to poważne konsekwencje 

wynikają z drugiego pisma RIO, 
o którym skrzętnie milczy ofi-
cjalny obieg informacji.  RIO, bo-
wiem w tym piśmie komuniku-
je o uchyleniu uchwały przygoto-

wanej przez burmistrza Roberta 
Czaplę, a dotyczącej zasad zwol-
nień od podatku od nieruchomo-
ści dla przedsiębiorców. Oto na-
główek z pisma RIO:    

UCHWALA NR XV.90.S.2017 
KOLEGIUM REGIONALNEJ 
IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE z dnia 5 lip-
ca 2017 r. w sprawie stwierdze-
nia nieważności uchwały Nr 
XLV/295/17 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 31 maja 2017 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębior-
ców na terenie gminy Nowogard, 
stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną…

W uzasadnieniu RIO wymie-
niło aż 5 poważnych błędów, któ-
rych dopuścił się autor tej uchwa-
ły, czyli burmistrz Nowogardu, a 
które spowodowały konieczność 
jej uchylenia w trybie nadzor-
czym.  Błędy te to między innymi: 

 Zawężające określenie dzia-
łalności, które mogą być objęte 
zwolnieniem.  Przy takim sformu-
łowaniu zwolnienie od podatku od 
nieruchomości – czytamy w decy-
zji RIO- nie będzie miało zasto-
sowania w przypadku budynków 
lub ich części oraz budowli lub ich 

części związanych z działalnością 
wytwórczą, produkcyjną, budow-
laną, usługową w sytuacji, gdy z 
prowadzoną działalnością będzie, 
choć w minimalnym zakresie wią-
zało się kupno/sprzedaż towarów 
bądź usług.

 Nałożenie na potencjalnych 
beneficjentów pomocy dodatko-
wych warunków niewynikają-
cych z przepisów prawa np. ko-
nieczność uzyskania od Burmi-
strza Nowogardu pisemnej infor-
macji dotyczącej oceny dopusz-
czalności inwestycji. 

RIO zakwestionowało też zapis 
w uchwale, że organ, czyli bur-
mistrz ma prawo do: przeprowa-
dzania kontroli w zakresie prze-
strzegania przez beneficjentów po-
mocy warunków udzielenia zwol-
nienia od podatku od nierucho-
mości i wypełniania obowiązków 
przez przedsiębiorców, które są 
zawarte w uchwale, w tym tak-
że sprawdzania zgodności skła-
danych przez przedsiębiorców do-
kumentów i informacji ze stanem 
faktycznym. 

Pozostałe dwa zastrzeżenia 
RIO dotyczą braku jasności nie-
których zapisów umożliwiają-
cych stosowanie niedopuszczal-

nego luzu interpretacyjnego i 
braku kompetencji do zobowią-
zywania podatnika do udzielania 
pewnych wymienionych tam in-
formacji. 

Pismo nosem wyczute…
Ta uchwała RIO, o której ani 

słowa w propagandzie gminnej 
i propagandzie z gminą zaprzy-
jaźnionej (nie za darmo-, co już 
widać) uchyliła szkodliwego dla 
przedsiębiorców a formalnego 
„gniota” przygotowanego przez 
R. Czaplę.  Aby smród związany 
z tym „gniotem” czymś zatuszo-
wać trąbiono z ratusza i spod ra-
tusza od rana do wieczora o drob-
nej uwadze RIO w stosunku do 
RM, dotyczącej trybu nieudzie-
lenia absolutorium.  Uwadze nie-
skutkującej ani żadnym, przyno-
szącym wstyd (jak w przypadku 
drugim) uchyleniem ani czym-
kolwiek innym szkodliwym dla 
Gminy.  Jak zwykle propaganda 
ratuszowa i ta ratuszem inspiro-
wana idzie jednak „po bandzie” 
pozostając (na szczęście w złud-
nym) przekonaniu, że odbior-
cy, czyli społeczność nasza cierpi 
na trudności intelektualne i kupi 
każdy kit i każdą bajeczkę.

sm 

To błotko nam pasuje i żadne RIO mu nie zaszkodzi - dumają nadjeziorne kaczuszki

UM donosi: Burmistrz z radną budują i nadzorują

Pracowity czwartek 
Niezwykle pracowity czwartek (17.08), miał burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz radna i sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek (oboje z SLD), co rzecz 
jasna nie umknęło uwadze gminnego wydziału propagandy sukcesu kierownika nowogardzkiego UM. 

Najpierw włodarz miasta w to-
warzystwie partyjnej koleżan-
ki sprawdzali postęp przy udraż-
nianiu rowów melioracyjnych w 
Strzelewie. Można się tylko do-
myślać, że w trakcie tej postępo-
wej wycieczki, doradzali pracują-
cym przy czyszczeniu rowów, jak 
należy to robić zgodnie ze sztuką 
melioracyjną. Następnie para sa-

morządowców udała się, by tym 
razem „naocznie” przekonać się, 
jak przebiegają dotychczasowe 
roboty na drodze prowadzącej do 
kolonii Strzelewo. Tu pewnie do-
konali oceny mieszanki bitumicz-
nej, jaką wykorzystano do remon-
tu drogi i sprawdzali czy masa zo-
stała oby prawidłowo rozłożo-
na…

Obie, robocze wizyty w terenie 
burmistrza i radnej, skrupulat-
nie opisano na stronie UM. Okra-
szono je rzecz jasna fotografia-
mi, a także ciekawymi tytułami, 
np.: „Burmistrz wraz z sołtys re-
montują drogę w Strzelewie”. Jak 
na tekst propagandowy przysta-
ło, w relacji ujęto także cytat z wy-
powiedzi zachwyconego z dzia-

łań podejmowanych przez wło-
darza gminy, mieszkańca Strze-
lewa. Zabrakło tylko goździków i 
poczęstunku przygotowanego na 
tę okazję przez wiejskie gospody-
nie, a przynajmniej nic o tym nie 
wspomniano. 

MS 
Fot. UM Nowogard 

Ps. Kilka dni temu burmistrz 

chodził natomiast po dachu 
w remizie strażackiej w Oso-
wie, który zostanie załatany, bo 
przecieka. Włodarz miasta spa-
cerował po papie, co prawda w 
nieodpowiednim obuwiu (po 
papie na dachu generalnie to 
nie wolno chodzić), ale to naj-
wyraźniej mu nie przeszkadzało. 

Tak jest przed wyczyszczeniem rowu Burmistrz i radna osobiście pilnują, aby pracownicy prawidłowo roz-
łożyli masę drogową- o tym jak ważny to element, wie przecież każdy 
wykfalikowany drogowiec

A tak rów wygląda po udrożnieniu- chwalą się radna i burmistrz
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pODZiękOWANiA

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej  

śp. Heleny Bednarek 
serdeczne podziękowania 

 składa; 
Mąż, córka  i  syn 

 z  rodzinami

sygnały czytelników 

Ziemia niczyja? 
Mało reprezentatywnie wygląda zielony nieużytek przy ul. Boh. Warszawy (osiedle Rado-
sław). Od strony głównej drogi, tuż przy wyjeździe z osiedla porastają wysokie chwasty. 

O sprawie poinformował 
nas jeden z mieszkańców blo-
ku, przed którym akurat rosną 
chwasty. Blok należy do Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cisy”, ale 
jak nas poinformował jej prezes 
Marian Jeż teren ten akurat do 
Spółdzielni nie należy. 

- My kosimy na bieżąco swój te-
ren wokół bloku. Działka, która 
jest porośnięta przez chwasty nie 
jest własnością naszej Spółdziel-
ni, ani też Spółdzielni Radosław. 
Oczywiście wolelibyśmy, aby o 
nią zadbano, bo jej stan wpły-
wa negatywnie na estetykę całego 
otoczenia osiedla - mówi M. Jeż. 

Właścicielem skrawka ziemi, 
na którym bez żadnych prze-
szkód rośnie łąka chwastów, na-
leży prawdopodobnie do pry-
watnej osoby. Przed laty na 
sprzedaż wystawiła ją gmina. Nie 
mniej zdaje się, że mimo to wła-
ściciel powinien choćby przez 
urzędników być zmotywowany 
do zadbania o ten teren. Zwłasz-

cza, że porastające chwasty ogra-
niczają widoczność kierowcom 
wyjeżdżającym z osiedla. 

Przy okazji…
Jeśli już jesteśmy przy chwa-

stach, to w ostatnim czasie otrzy-
maliśmy również sygnały do-
tyczące tego, jak dba się o dro-
gę do boiska Orlik, zwłaszcza na 
odcinku w kierunku osiedla do-
mów jednorodzinnych położo-

nych za boiskiem (geodezyjnie 
położonych w Kulicach – przyp. 
red.). Otóż nie dość, że pobocze 
drogi zarosło chaszczami w ta-
kim stopniu, iż pokryły one kra-
wężnik, to jeszcze ulicy nikt nie 
zamiata- zalega na niej sporo 
piasku. Mieszkańcy tych okolic 
twierdzą, że taki stan utrzymuje 
się od dawna. 

MS

Droga prowadząca z ul. Boh. Warszawy do Orlika i dalej do osiedla domów jedno-
rodzinnych, na znaczym obszarze została chyba zapomniana przez służby odpo-
wiedzialne za koszenie i sprzątanie

Łąka chwastów przed blokiem SM "Cisy"

OgłOszenie

Tu zapalimy tam wyłączymy 

W ciuciubabkę 
przy miejskim 
oświetleniu 
Mieszkańcy ulic przyległych do ulicy 3 Maja, od 2 tygodni 
są pozbawieni ulicznego oświetlenia nocnego. Przez pierw-
szy tydzień problem ten dotyczył również 3Maja. Po naszej 
interwencji w UM od piątku działa oświetlenie na głównej 
ulicy wyjazdowej z miasta, ale na wszystkich odchodzących 
od niej na prawo i lewo nadal ciemno, jak … w piekle. 

Pisaliśmy w poprzednim nu-
merze DN: „od kilku dni, wkrót-
ce po zapadnięciu zmroku na uli-
cy 3 Maja i przyległych ulic zapa-
dają prawdziwie egipskie ciem-
ności. - Panie robi się tak ciem-
no, że idąc chodnikiem po mojej 
ulicy poruszam się jak po omac-
ku - mówi DN jeden z mieszkań-
ców tej części miasta.  Wszystko 
dlatego, że od tygodnia nie dzia-
ła tu oświetlenie miejskie”. Pisali-
śmy również, że w czwartek spra-
wę zgłosiliśmy do UM. Od tam-
tej notatki minęło kilka dni w 
tym cały weekend a sytuacja ule-
gła zmianie tylko na ulicy 3 Maja, 
gdzie od piątku uliczne lampy 
się już świecą! (zaiste prawdzi-
we to dobrodziejstwo władzy na-
szej).  Natomiast bez zmian na 
ulicach przyległych do 3 Maja, 
czyli z jednej strony Batalionów 

Chłopskich, Pocztowej i Fabrycz-
nej a z drugiej strony Kilińskiego, 
Waryńskiego i Kazimierza Wiel-
kiego. Ciemno, więc tu nadal jak 
w przysłowiowym piekle czy jak 
inni wolą jak „w d…e u murzy-
na”.  Co na to władza nasza, któ-
rej to obowiązkiem jest zapew-
nienie sprawności i skuteczności 
tego miejskiego oświetlenia?  Te-
mat ciemności w tej części miasta 
władzy jest znany, choćby z na-
szego doniesienia czwartkowego.  
Ale, jak skąd inąd wiadomo, wła-
dza nasza aktualnie po dachach 
pewnej remizy biega w poszuki-
waniu tam dziurek albo drapie się 
po głowie - co by tu jeszcze wy-
myśleć głupiego?  A na te czynno-
ści to oświeconym być nie trzeba 
i nie tylko „oświeconym” lampa-
mi miejskimi.

Red.
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Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 
Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

OgłOszenie

Duże wydarzenia generują 
duże obroty 

Z lotniska widać 
daleko 
Lipiec 2017 – najlepszym miesiącem w historii szczeciń-
skiego portu lotniczego położonego 18 km od Nowogardu.  
Sierpniowy finał regat The Tall Ships Races i Pyromagic, 
dzięki naszemu regionalnemu lotnisku odwiedziło 5 350 
turystów, zostawiając w Szczecinie i regionie Pomorza Za-
chodniego prawie 10 000 000 złotych.

 Lipiec 2017 roku okazał się ko-
lejnym miesiącem, który dla Por-
tu Lotniczego Szczecin – Gole-
niów był rekordowy. Podczas 31 
dni lipca obsłużonych zostało 59 
323 pasażerów, poprawiając wy-
nik z analogicznego okresu 2016 
roku o prawie 27 % . Tak dobre 
dane i comiesięczne rekordy po-
zwoliły w pierwszych siedmiu 
miesiącach 2017 roku urosnąć o 
ponad 1/5, w stosunku do sied-
miu miesięcy 2016 roku, notując 
liczbę 323 288 obsłużonych pasa-
żerów.

Bardzo dobry wynik lipca, z 
pewnością powtórzy sierpień.

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia 
obfitowały w prawdziwy „nalot” 
turystów z różnych części Polski, 
Europy i Świata. Przez Port Lotni-
czy Szczecin – Goleniów na finał 
regat The Tall Ships Races i Pyro-
magic dotarło 5 350 turystów.

Największą liczbę turystów za-
granicznych zanotowaliśmy z 
Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ir-
landii, natomiast dzięki połącze-
niom PLL LOT via Warszawa na 
zlot żaglowców przybyli tury-
ści z 23 miast europejskich oraz 

m.in.  z Los Angeles, Nowego Jor-
ku, Tokyo, Seulu, Omanu czy na-
wet odległej Nowej Zelandii. W 
ruchu krajowym dominowali tu-
ryści z Warszawy, Krakowa i Rze-
szowa.

Z deklaracji, jakie padały z 
ust naszych pasażerów wynika-
ło, że do Szczecina i regionu Po-
morza Zachodniego przylatują na 
okres 3-6 dni, prawie 2/3 z nich 
jest pierwszy raz, a dzięki danym 
z Głównego Urzędu Statystyczne-
go wiemy, że w naszym regionie 
i jego stolicy pozostawili prawie 
10 000 000 złotych.

A to nie ostatni akcent, bardzo 
udanego lata dla Portu Lotniczego 
Szczecin – Goleniów. Już 25 sierp-
nia, w Szczecinie   rozpoczyna-
ją się Mistrzostwa Europy w Siat-
kówce Mężczyzn. Te dane poka-
zują, jak ważne także gospodar-
czo są duże imprezy międzynaro-
dowe i jak istotne dla ostatecznego 
bilansu frekwencyjnego tych im-
prez jest posiadanie w pobliżu ich 
miejsca i ich organizacji Między-
narodowego Portu Lotniczego.         

 Elwira Borecka 
(Postrożna)- Marketing 

Department

„Wielka historia w małych znakach”
Z okazji 85 rocznicy Święta Lotnictwa Polskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorgani-
zowana jest wystawa autorstwa st. chorążego sztabowego w stanie spoczynku, Jerzego Dą-
browskiego, pt.: „Wielkie historie w małych znakach”.  

W czwartek (10.08), o godz. 
17:00, nastąpiło oficjalne otwar-

cie wystawy w salach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wśród ze-
branych gości nie zabrakło przy-
jaciół i rodziny st. chor. sztab. w 
st. spocz. Jerzego Dąbrowskiego. 
Na otwarcie wystawy przyszli tak-
że numizmatycy i byli żołnierze.

Po przywitaniu wszystkich ze-
branych przez dyr. Biblioteki, 
Anetę Wysoszyńską, prezes Koła 
Numizmatycznego w Nowo-
gardzie, p. Tadeusz Łukaszewi-
cza, który przedstawił historię. st. 
chor. sztab. w st. spoczynku. Na 
koniec sam Jerzy Dąbrowski opo-
wiedział o swojej pasji, jaką jest 
Lotnictwo i zbieranie odznak z 
tym związanych - W tych małych 
blaszkach jest zapisana cała hi-
storia. Niektórych Oddziałów już 

nie ma, a pamiątka po nich zosta-
ła – opowiadał Jerzy Dąbrowski. 
Rodzina również związana jest 
w wojskiem. Na wystawę przy-
był także syn z córką i żona J. Dą-
browskiego, p. Teresa, która pra-
cuje w 21. Batalionie Lotnictwa. 
Jak mówi Jerzy Dąbrowski – Gdy-
by jeszcze wnuczka, która tu jest 
razem z nami, wyszła za wojsko-
wego, byłbym naprawdę szczęśli-
wy.

Całą kolekcję st. chor. sztab. w 
st. spocz. Jerzego Dąbrowskiego 
będzie można oglądać do koń-
ca sierpnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, codziennie od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od  9:00 do 18:00. 

DŚ

Goście uczestniczący w otwarciu wystawy

St. chor. sztab. w st. spoczynku Jerzy 
Dąbrowski wraz z żoną Teresą

a. gałęski koordynatorem polonijnego projektu

Wakacje dzieci z Wileńszczyzny
Grupa polskich dzieci z gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Wileńsz-
czyźnie przebywała na kilkudniowych wakacjach w naszym regionie. 

Organizatorem pobytu 10 -cior-
ga dzieci i dwójki ich opiekunów 
jest szczecińska „Solidarność”. 
Państwowa szkoła dla mniejszości 
Gimnazjum w Połukniu  na Wi-
leńszczyźnie otrzymała imię Lon-
gina Komołowskiego w czerw-
cu tego roku.  To dzięki zabiegom 
tego zmarłego w grudniu 2016 
roku działacza szczecińskiej „So-
lidarności”, posła i wicepremie-
ra szkoła w Połukniu zawdzięcza 
swój materialny kształt. Jako pre-
zes Wspólnoty Polskiej L. Komo-

łowski w ostatnich latach swojego 
życia zajmował się sprawami Polo-
nii na całym świecie.  Nie możemy 
zostawiać naszych rodaków zwłasz-
cza na Wschodzie bez wsparcia 
– mówi DN, Artur Gałeski, dłu-
goletni współpracownik Longi-
na Komołowskiego i koordynator 
pobytu gości z Połuknia.  W ra-
mach pobytu w naszym regionie 
grupa z Wileńszczyzny zwiedzała 
Szczecin, obejrzała spektakl w Te-
atrze Polskim, odbyła rejs po za-
lewie, odwiedziła też Świnoujście, 

gdzie była okazja do plażowania i 
do zwiedzenia tamtejszych atrakcji 
turystycznych. W niedzielę goście 
z Połuknia wzięli udział we Mszy 
Świętej oraz spotkali się z ks bisku-
pem Błażejem Kruszyłowiczem- 
notabene pochodzącym z tamtych, 
byłych polskich ziem. Współorga-
nizatorami pobytu dzieci z Połuk-
nia w naszym regionie (a także w 
Warszawie) są również Fundacja 
Lotos i związkowe Stowarzyszenie 
Solidarni Razem. 

sm

Pamiątkowe zdjęcie z ks biskupem B. Kruszyłowiczem, trzeci od lewej A. Gałęski

Na regionalnym lotnisku coraz większe tłumy
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SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH PSZENICA, 
PSZENŻYTO, WYTWÓRNIA PASZ ALL-

-POL NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 
TEL. 91 39 26 971, 531 591 162 

OgłOszenie

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

OgłOszenie

SERDECZNE pODZiękOWANiA
dla gminy nowogard 
i starostwa goleniów 
oraz dla Wszystkich, 

którzy zaangażowali się 
i tak licznie swoim uczestnictwem wsparli  
w trudnym czasie Naszą Synową Patrycję. 

Bardzo Wdzięczni  Rodzice

Wspólnota Mieszkaniowa posesji  nr  72 i 73 
ul: Boh. Warszawy  w  Nowogardzie  

prosi  o  oferty do  dnia  01,09,2017 na  przebudowę  
kominów  budynku  nr  73.

Zastrzegamy sobie prawo nie 
skorzystania  z oferty  bez  podania 

przyczyny. Kontak tel/fax 913920518 
mobil: 601851275.

Bogu niech będą dzięki!
 Bardzo serdecznie dziękuję Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Legutko i Ks. 

Robertowi Dąbrowskiemu za trzyletnią współpracę duszpasterską w par. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. Dziękuję Dyrekcji i gronu pedagogicznemu Gim-
nazjum nr. 1 i Liceum Ogólnokształcącego nr. 1 w Nowogardzie. Dziękuję Sio-
strom Opatrzności Bożej naszej parafii. Dziękuję wspólnotom w Karsku, Dąbro-
wie, Olchowie i Wojcieszynie. Dziękuję grupom parafialnym i wszystkim parafia-
nom za wszelką życzliwość, dobre słowo i modlitwę w mojej intencji. Szczególnie 
pragnę podziękować osobom chorym, które każdego miesiąca odwiedzałem z po-
sługą sakramentalną, za piękne świadectwo wierności Chrystusowi w cierpieniu, 
jak i bliskim tych osób, którzy niestrudzenie niosą im miłość i pomoc. 

Wszystkim z całego serca jeszcze raz dziękuję i błogosławię, jednocześnie pro-
sząc o Waszą modlitwę. 

Ks. Robert Szyszko.

„ Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie, 
po to, aby inni nie byli samotni” 

 Św. Jan Paweł II

Parafialny Zespół "Caritas" dziękuje 
Księdzu Robertowi Dąbrowskiemu za wieloletnie 

zaangażowanie w pracę Parafialnego Zespołu, za zor-
ganizowanie grupy wolontariuszy, za otwartość i służ-
bę na rzecz ubogich. Życzymy Błogosławieństwa Bo-
żego, Opieki Matki Najświętszej na nowej placówce.

Życzenia, kwiaty i łzy

Pożegnania nadszedł czas… 
W minioną sobotę, 19 sierpnia, podczas wieczornej Mszy św. ks. Robert Szyszko, wikariusz z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, pożegnał 
się z Wiernymi. 

Jak już informowaliśmy ks. Ro-
bert Szyszko, od 26 sierpnia roz-

pocznie posługę w parafii św. Woj-
ciecha w Barlinku. W naszej para-

fii Duchowny pracował 3 lata. Na 
zakończenie sobotniej, wieczornej 
Mszy św. podziękował wszystkim 
za współpracę. 

To jest dla mnie szczególna para-
fia. W końcu to tu zostałem pilotem 
szybowcowym… Wiele wspomnień 
stąd zachowam w moim sercu. Ser-
deczne Bóg Zapłać dla wszystkich 
– mówił wyraźnie wzruszony ks. 
Robert Szyszko. Wierni na zakoń-
czenie odśpiewali Księdzu pieśń 
„Życzymy, życzymy…”, wręczając 
później kwiaty i drobne upomin-
ki na pożegnanie. 

Z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP odchodzi również drugi wi-
kary - ks. Robert Dąbrowski, któ-
ry pożegna się z parafiami już w 

najbliższą środę, podczas wie-
czornej Mszy św. Ks. Robert Dą-
browski będzie pracował w para-
fii pw. Andrzeja Boboli w Golcze-
wie. W imieniu Księdza zaprasza-
my w środę do kościoła Wniebo-
wzięcia NMP, do wspólnej modli-
twy dziękczynnej. 

Redakcja DN obu duchownym 
również dziękuje za współpracę i 
Życzy Bożego Błogosławieństwa 
na kolejne lata posługi. 

Jak już informowaliśmy, w 
miejsce odchodzących wikarych 
biskup skierował do naszej pa-
rafii dwóch nowych kapłanów tj. 
ks. Andrzeja Zaniewskiego oraz 
ks. Waldemara Piątka. Sylwetkę 
pierwszego prezentujemy poni-

żej. Ks. Waldemara przedstawimy 
na łamach DN już w piątek. Obaj 
Księża rozpoczną pracę w parafii 
już w najbliższą niedzielę. 

To nie koniec zmian w naszym 
dekanacie. Z posługi probosz-
cza w parafii pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Żabowie odchodzi ks. 
Marek Siedlecki. Duchowny zo-
stał skierowany do pracy w Semi-
narium Duchownym. Jego miej-
sce zajmie ks. Krzysztof Kopala. 
Ks. Markowi Siedleckiemu rów-
nież życzymy obfitości Łask Bo-
żych na dalsze lata kapłańskiej po-
sługi. Sylwetkę nowego probosz-
cza parafii w Żabowie zaprezentu-
jemy wkrótce. 

MS

Parafianie żegnają ks. Roberta Szyszko

Ks. andrzej zaniewski

Ur. 08.07.1982 r. w Świnoujściu
Motto kapłańskiej posługi: „Nie 

nam, Panie, nie nam, lecz Twemu 
imieniu daj chwałę za łaskę i wier-
ność Swoją” (Ps.115) . Wyświę-
cony na kapłana przez Ks. Abpa 
Zygmunta Kamińskiego dnia 26 
maja 2007 roku w Bazylice Archi-
katedralnej w Szczecinie. Ukoń-

czył Liceum STSG w Świnoujściu. 
Absolwent Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Parafia rodzinna: Świnoujście, 
parafia pw. Chrystusa Króla. 

Zainteresowania: Teologia Pa-
storalna, Katechetyka. Każdego 
roku wyjeżdża z młodzieżą na Ar-
chidiecezjalne Dni Młodych.

Dotychczas posługę pełnił w 
parafiach:

26.05.2007r.-24.08.2009r. wika-
riusz parafii pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Barlinku. 

25.08.2009r.-24.08.2010r. wika-
riusz parafii pw. Najśw. Zbawicie-
la w Szczecinie. 

25.08.2010r.-23.08.2013r. wika-
riusz parafii pw. Najśw. Serca Pana 
Jezusa w Chojnie.

24.08.2013 r.- 25.08.2017r. wi-
kariusz parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Przecławiu.

Od 26.08.2017 r. wikariusz pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie.

ksiądz A. Zaniewski podczas tegorocz-
nych Dni Młodych w Goleniowie
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AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

OgłOszenie

Kącik kolekcjonera

300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasno-
górskiej. Termin wejścia w obieg banknotu to 21 sierpnia 2017r.

Najświętsza Maryja Panna od dawna 
ma w polskim narodzie status specjal-
ny – jest Matką, Obrończynią, Królową. 
Odnotował to już Jan Długosz w „Rocz-
nikach Królestwa Polskiego”, nazywa-
jąc Bogurodzicę Najdostojniejszą Kró-
lową świata i naszą. Kult maryjny zna-

lazł wyraz i rozwinięcie w ślubach króla 
Jana Kazimierza, złożonych w katedrze 
lwowskiej po Potopie szwedzkim. Do-
pełnieniem jego ślubów była Koronacja 
Obrazu Matki Bożej w 1717 roku.

Na przedniej stronie banknotu z oka-
zji okrągłej rocznicy tego wydarzenia 

ukazane zostały w wersji graficznej ko-
rony ofiarowane przez papieża Klemen-
sa XI (skradzione w 1909r.). Na stronie 
odwrotnej banknotu widzimy rycinę 
wydaną w Rzymie w 1717r., przedsta-
wiającą koronację Cudownego Obrazu 
Matki Bożej – iluminację sanktuarium 

i widok na ołtarz koronacyjny. Symbo-
lika teologiczna i historyczna przedsta-
wiona na banknocie podkreśla wyjątko-
wą rolę, jaką Obraz Matki Bożej Jasno-
górskiej, oraz szerzej kult maryjny, ode-
grał w dziejach polskiego narodu.

Wartość nominalna tego bankno-

tu to 20 zł, a wymiary banknotu to 150 
mm na 77 mm. Wyszedł on w nakładzie 
55 000 sztuk. Projektantem jest Justyna 
Kopecka. Klub Kolekcjonera i Koło Nu-
mizmatyczne w Nowogardzie.

red
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zakończenie prezentacji

Najlepsi Uczniowie 2016 – 2017
To już koniec naszej corocznej prezentacji sylwetki najlepszych uczniów. W poprzednim numerze po-
kazaliśmy sylwetki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Natomiast w dzisiejszym DN prezen-
tujemy sylwetki uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie. Wszyst-
kim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy następnych w nowym roku szkolnym 2017 / 2018.

Patryk Bieńko
Uczeń I klasy ZSZ. W roku 

szkolnym 2016/2017 osią-
gnął średnią ocen  5,1  i otrzy-
mał wzorowe zachowanie. Zaję-
cia praktyczne zaliczył z wyni-
kiem bardzo dobrym.  Sumienny  
i obowiązkowy, nie opuścił ani 
jednego dnia nauki.  Swoją po-
stawą, zaangażowaniem oraz 
wysoką kulturą osobistą sta-
nowi wzór do naśladowania  
dla społeczności szkolnej. Chęt-
nie i aktywnie pracował na rzecz 
szkoły i klasy. Angażował się w 
przygotowania wielu uroczystości 
szkolnych. Reprezentował szkołę  
w II Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym pod ha-
słem „Matematyka w spo-
rcie na poważnie i wesoło”, któ-
ry odbył się w SOSW w Szczeci-
nie. Patryk potrafi zaplanować  
i kontrolować prawidłowe wyko-
nanie pracy. Konsekwentnie re-
alizował swoje zamierzenia.  Na 
zajęciach praktycznych odzna-
czał się dużą pracowitością i sys-
tematycznością. Otrzymał Nagro-
dę Starosty. Wychowawczyni Mo-
nika Sokołowska

Weronika Czaprowska 
- uczennica III klasy Gim-

nazjum. W roku szkolnym 
2016/2017 pilnie wykonywa-
ła swoje obowiązki szkolne, uzy-
skując ze wszystkich przedmio-
tów bardzo dobre wyniki w na-

uce; jej średnia ocen wyniosła 5,0. 
Chętnie brała udział w organizacji 
uroczystości szkolnych, ambitnie 
angażując się w życie klasy i szko-
ły. Weronika jest przewodniczącą 
samorządu klasowego, to dosko-
nała koleżanka, zawsze chętnie 
służąca pomocą i mobilizująca in-
nych uczniów do działań. Cechu-
je ją skromność, wrażliwość, sys-
tematyczność i sumienność. Wy-
chowawczyni Katarzyna Lembas

Julian Kolibowski 
- uczeń klasy III Gimnazjum. W 

roku szkolnym 2016/2017 osią-
gnął bardzo dobre wyniki w na-
uce i wzorowe zachowanie. Jego 
średnia ocen wyniosła 5,0.  Julian  
to chłopak niezwykle ambit-
ny i pracowity, z pasją rozwijają-
cy swoje zainteresowania infor-
matyczne i geograficzne. Aktyw-
nie angażował się w życie klasy i 
szkoły, wyróżniał się nieprzecięt-
ną obowiązkowością. Swoje zdol-
ności i talenty popierał systema-
tyczną pracą. Wychowawczyni 
Katarzyna Lembas

Karolina Górnik, 
uczennica klasy III ZSZ na kie-

runku: Pracownik pomocni-
czy obsługi hotelowej. Uczenni-
ca w II półroczu roku szkolnego 
2016/2017 osiągnęła średnią ocen 
5,4            i otrzymała wzorowe 
zachowanie. Zajęcia praktyczne 
zaliczyła z wynikiem celującym.   

Reprezentowała szkołę w I Wo-
jewódzkim Konkursie Szkół Za-
wodowych w Goleniowie „Od-
kryj swoje zmysły, poznaj swój 
talent”. Brała udział w progra-
mie edukacyjnym Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zaangażowana 
w przygotowanie wielu uroczy-
stości szkolnych. Zawsze aktyw-
nie uczestniczyła także w życiu 
internatu szkolnego. Pod opie-
ką wychowawczyń w internacie 
brała udział w programie eduka-
cyjnym „Ratujemy i uczymy ra-
tować”. Chętnie dzieliła się swoją 
pasją do gotowania z innymi wy-
chowankami w internacie, przy-
gotowując różne zdrowe przeką-
ski. Karolina uczestniczyła rów-
nież w cyklicznych spotkaniach 
z książką w Bibliotece Miejskiej 
w Nowogardzie. Jest uczennicą 
koleżeńską, pomocną i aktywną. 
Zawsze serdeczna w stosunku 
do nauczycieli i swoich  rówie-
śników. Wychowawczyni Mag-
dalena Żywicka

Ireneusz Mrówczyński, 
uczeń klasy III ZSZ na kie-

runku: Pracownik pomocni-
czy obsługi hotelowej. Uczeń 
w II półroczu roku szkolne-
go 2016/2017 osiągnął śred-
nią ocen 4,8 i  otrzymał bar-
dzo dobre zachowanie. Zaję-
cia praktyczne zaliczył z wy-
nikiem bardzo dobrym.   Jest 
bardzo uczynny i zdyscyplino-
wany. Irek jest bardzo koleżeń-
ski, serdeczny w stosunku do 
swoich rówieśników. Odzna-
cza się skromnością i pracowi-
tością. Szanuje mienie szkoły, 
budzi zaufanie nauczycieli, ko-
leżanek i kolegów. Punktualny, 
o wysokiej kulturze osobistej, 
odpowiedzialny za powierzo-
ne obowiązki,  jest wzorem do 
naśladowania. Wychowawczy-
ni Magdalena Żywicka

Pomóż wygrać z 
rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

  Zaczęło się w grudniu 
2016

Mój mąż, Krzysztof Guzi-
kowski, ma 53 lata i jest wy-
kładowcą akademickim na 
Uniwersytecie Szczecińskim. 
Pasjonuje się historią średnio-
wiecza i w tej dziedzinie dwa 
lata temu zdobył tytuł dokto-
ra habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na 
dwa dni przed Bożym Naro-
dzeniem, mój mąż trafił po 
ataku epileptycznym do szpi-
tala przy Unii Lubelskiej w 
Szczecinie. Kilka dni później 
dowiedzieliśmy się, że  odpo-
wiedzialność za jego samo-
poczucie ponosi guz, któ-
ry umiejscowił się w lewym 
płacie ciemieniowym. To był 
dla nas szok, tym bardziej, 
że w lutym 2016 roku mój 
mąż przeszedł operację 
raka jelita grubego. Czuł 
się świetnie, pracował, snuł 
plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdia-
gnozowano glejaka IV stop-
nia. 

Skierowano go na radio- 
i chemioterapię, które prze-
szedł w Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologicznym w 
Szczecinie. Bardzo szybko po 
pierwszej chemii i naświetla-
niach przyszły kolejne ataki 
epileptyczne. W wyniku ba-
dań rezonansem magnetycz-
nym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastą-
piła wznowa guza. Lekarze 
w Szczecinie i Bydgoszczy, z 
którymi się kontaktowaliśmy, 
rozłożyli ręce i uprzedzili nas, 
że mój mąż ma przed sobą 
pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać in-
formacji w internecie, okaza-
ło się, że szansą dla mojego 
męża jest zabieg  nanoterapii 
( Terapia NanoTherm) w kli-
nice w Berlinie.  Wysłaliśmy 
tam dokumenty męża i zosta-
liśmy zakwalifikowani do ba-
dania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-
-PET, dzięki któremu można 
sprawdzić, czy guz jest aktyw-
ny i jakie rejony mózgu zaata-
kował. Po badaniu mąż zo-
stał wstępnie zakwalifikowa-
ny do zabiegu, ale jego koszt 
przekracza nasze możliwo-
ści finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycie-
lami (ja uczę języka polskiego 
i wiedzy o kulturze w liceum 
ogólnokształcącym).

Całkowity koszt terapii 
wyceniono na około 40 000 
euro, a czas ucieka nieubła-
ganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbior-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski
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Pomorzanin przeważał, ale przegrał w łożnicy

Nieudany start...
Nie tak kibice Pomorzanina Nowogard wyobrażali sobie inaugurację sezonu 2017/2018. W sobotę (19 sierpnia), o godzinie 17:00, podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego rywalizowali w Łożnicy z tamtejszym Orłem. Nowogardzianie przegrali 1:0, po bramce straconej w 65. minucie. Wynik powinien jednak wy-
glądać inaczej, gdyż piłkarze z Nowogardu stworzyli sobie mnóstwo dogodnych sytuacji strzeleckich, w tym nie wykorzystali rzutu karnego.

Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard  1:0 (0:0)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Marcin Skórniewski (Kacper Litwin), Maciej Grzejszczak, 
Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c) – Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski (Fernando Maia Batista).

Od dawna Pomorzanin nie 
przegrał meczu na inaugurację 
rozgrywek – w Łożnicy było jed-
nak inaczej, choć śmiało można 
powiedzieć, że 1:0 dla gospoda-
rzy to nie był sprawiedliwy wy-
nik. Orzeł przez pierwsze 15. mi-
nut szaleńczo rzucił się na gości 
z Nowogardu, próbując szybko 
zdobyć bramkę. Pomorzanin jed-
nak przetrwał t nawałnicę i za-
czął dochodzić do głosu. Bardzo 
intensywny był ostatni kwadrans 
pierwszej części gry. Najpierw w 
30. minucie po rzucie rożnym 
obrońcy gospodarzy wybili piłkę 
przed własne pole karne, a tam 
Marcin Skórniewski zagrał fut-
bolówkę do Gracjana Wnuczyń-
skiego. Pomocnik Pomorzani-
na znalazł się w dogodnej sytu-
acji, jednak zanim oddał strzał 
został sfaulowany przez obrońcę 

miejscowych. Sędzia wskazał na 
„wapno”, a do piłki podszedł Ka-
mil Lewandowski. Napastnik Po-
morzanina nie popisał się przy 
wykonaniu „jedenastki”, jego 
strzał był lekki i bez problemów 
padł łupem golkipera z Łożnicy. 
Kilka minut później ładne poda-
nie z głębi pola otrzymał Gracjan 
Wnuczyński, który znalazł się w 
sytuacji sam na sam z bramka-
rzem Orła. Gracjan Wnuczyńśki 
minął daleko wybiegającego gol-
kipera i w ostatniej chwili został 
wycięty przez zawodnika gospo-
darzy w odległości 17 metrów od 
bramki. Arbiter spotkania podjął 
niezrozumiałą decyzję, gdyż nie 
dał defensorowi z Łożnicy żółtej 
kartki, a dodajmy, że piłkarz ten 
miał już na swoim koncie karto-
nik i powinien był opuścić plac 
gry. To mogło rozstrzygnąć losy 
tego spotkania, stało się jednak 
inaczej, a jedyną korzyścią z tego 
faulu był rzut wolny. W Pomo-
rzaninie jest jednak piłkarz, któ-
ry potrafi ze stałego fragmen-
tu ładnie przymierzyć. Do pił-
ki podszedł Rafał Listkiewicz, 
a jego strzał trafił jedynie w po-
przeczkę. Przed przerwą jeszcze 
jedną okazję zmarnował Kamil 
Lewandowski, a dobitka Listkie-
wicza także nie trafiła do siatki 
rywali. Po zmianie stron na pla-
cu gry pojawił się Kacper Litwin, 
który od razu miał okazję na 
zdobycie bramki. Młody napast-
nik Pomorzanina podjął jednak 

złą decyzję i zamiast samodziel-
nie wykończyć dogodną okazję, 
szukał jeszcze podaniem Rafała 
Listkiewicza, którego ostatecznie 
uprzedził obrońca z Łożnicy. Po-
morzanin zdecydowanie przewa-
żał, jednak piłkarze z Nowogardu 
nie ustrzegli się poważnego błę-
du. W 65. minucie Michał Ko-
menda podał do Kornela Pękali, 
a golkiper Pomorzanina niecel-
nie wprowadził piłkę do gry do-
słownie podając ją napastnikowi 
z Łożnicy. Piłkarz gospodarzy nie 
miał problemów z pokonaniem 
młodego bramkarza z Nowogar-
du i po tym prezencie Orzeł objął 
prowadzenie. Pomorzanin wciąż 
atakował, a po drugiej żółtej kart-
ce dla strzelca bramki od 81. mi-
nuty Orzeł grał w osłabieniu. 
Wynik mógł jeszcze zmienić Mi-
chał Komenda, który otrzymał 
idealne dośrodkowanie od Fer-

nando Batisty, jednak jego strzał 
głową o centymetry minął słupek 
bramki rywali. Pomorzanin choć 
niemal przez cały mecz był zde-
cydowanie lepszy od gospodarzy, 
zanotował porażkę 1:0 i nieudaną 
inaugurację sezonu 2017/2018. 
W pozostałych spotkaniach war-
to zwrócić uwagę na to, że w su-
mie aż w pięciu meczach padał 

wynik 1:0, nie było remisów, a na 
terenie rywali zdołali wygrać tyl-
ko piłkarze Iskierki Szczecin. Li-
derem jest beniaminek z Łob-
za, który rozgromił Sarmatę Do-
bra 6:0. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz tabe-
lę po 1. kolejce. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
1. kolejka:
Polonia Płoty – Błękitni Trzygłów   1:0
Światowid 63 Łobez – Sarmata Dobra  6:0
Jantar Dziwnów – Mewa Resko   1:0
Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko  1:0
Sparta Gryfice – Promień Mosty   3:2
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard  1:0
KP Przecław – Iskierka Szczecin   0:1
Masovia Maszewo – Ehrle Dobra Szcz.  4:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 1 3 6 0 1 0 0
2 Masovia Maszewo 1 3 4 3 1 0 0
3 Sparta Gryfice 1 3 3 2 1 0 0
4 Odrzanka Radziszewo 1 3 1 0 1 0 0
5 Iskierka Szczecin 1 3 1 0 1 0 0
6 Polonia Płoty 1 3 1 0 1 0 0
7 Jantar Dziwnów 1 3 1 0 1 0 0
8 Orzeł Łożnica 1 3 1 0 1 0 0
9 Ehrle Dobra Szczecińska 1 0 3 4 0 0 1
10 Promień Mosty 1 0 2 3 0 0 1
11 Ina Ińsko 1 0 0 1 0 0 1
12 Mewa Resko 1 0 0 1 0 0 1
13 Pomorzanin Nowogard 1 0 0 1 0 0 1
14 Błękitni Trzygłów 1 0 0 1 0 0 1
15 KP Przecław 1 0 0 1 0 0 1
16 Sarmata Dobra 1 0 0 6 0 0 1

Kornel Pękala popełnił fatalny błąd po-
dając piłkę do rywala, co skutkowało 
straconą bramką

Kamil Lewandowski w Łożnicy nie wy-
korzystał rzutu karnego

Trzy Wieże XC 2017

Nowogardzianie na podium
W niedzielę (13 sierpnia), w Szczecinie rozegrany został wyścig  MTB Trzy Wieże XC. Do rywalizacji przystąpili kolarze z No-
wogardu: Janusz Pietruszewski, Jan Baran, Robert Krause i Jakub Krause, którzy zajęli wysokie pozycje w swoich kategoriach. 

Impreza MTB Trzy Wieże 
XC, to wyścig górski o dużej 
skali trudności. Niedzielna ry-
walizacja odbywała się w oko-
licach Jeziora Szmaragdowego 
w Puszczy Bukowej,  po bardzo 
wymagającej trasie. Do wal-
ki w swoich kategoriach przy-
stąpiło czterech  reprezentan-
tów Nowogardu – Janusz Pie-
truszewski, Jan Baran, Jakub 
Krause i Junior Młodszy Ro-
bert Krause.  Nowogardzia-
nin Janusz Pietruszewski uzy-

skał czas 1:24:20, po pokonaniu 
pięciu rund i w swojej katego-
rii wiekowej M60, czyli sześć-
dziesięciolatków uplasował się 
na 1. miejscu. Wynik uzyska-
ny sklasyfikował kolarza z No-
wogardu na 56. miejscu pośród 
wszystkich uczestników. Na 2. 
miejscu w kategorii M6  upla-
sował się Jan Baran z czasem 
1:36:27 po pokonaniu 4 rund. 
Jakub Krause w kategorii M3 
wywalczył 15. miejsce uzysku-
jąc czas 1:27:30, po pokonaniu 

6 rund, co pozwoliło zająć 36. 
miejsce w klasyfikacji Open. W 
kategorii Junior Młodszy Ro-
bert Krause wywalczył 3. miej-
sce z czasem 00:52:24 na 4 run-
dach. - Trasa była bardzo trud-
na, z sumą przewyższeń 850 me-
trów na 5 rundach – powiedział 
po wyścigu Janusz Pietruszew-
ski. Gratulujemy naszym re-
prezentantom uzyskanych wy-
ników oraz życzymy kolejnych 
udanych startów. 

KR
Trasa wyścigu była bardzo wymagają-
ca, o czym wspominali uczestnicy

Na zdjęciu od lewej Jan Baran i Janusz 
Pietruszewski po swoich startach w 
wyścigu Trzy Wieże XC
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 
kolarstwie torowym

Jacek Fecak wyróżniony
W sobotę (19 sierpnia), na torze kolarskim w Szczecinie rozegrane zostały Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie torowym. Chrabąszcze Nowogard tym ra-
zem wrócili do domu bez medali, kilka razy zajmując 4. miejsce. Wyróżniony został Jacek 
Fecak, którego wybrano najlepszym Młodzikiem z województwa zachodniopomorskiego.  

Podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików w 
kolarstwie torowym, w Szcze-
cinie walczyli kolarze z woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go, pomorskiego oraz kujaw-
sko-pomorskiego. Naszą rela-
cję rozpoczniemy od wyścigu 
na 250 metrów ze startu zatrzy-
manego, rozegranego w katego-
rii Młodzik. Nowogard repre-
zentowali Jacek Fecak oraz Ma-
teusz Krugły. Podopieczni Ry-
szarda Posackiego nie zdoła-
li stanąć na podium. Jacek Fe-
cak pokonał 250 metrów z cza-
sem 21,160, osiągając średnią 
prędkość 42,53. Wynik ten upla-
sował nowogardzianina na 6. 
miejscu. Z kolei Mateusz Kru-
gły zajął 17. miejsce z czasem 
25,710. Warto jednak dodać, że 
Mateusz Krugły jest Żakiem, a 
w tej konkurencji oprócz nie-
go startował jeszcze tylko jeden 
kolarz z tego samego przedziału 
wiekowego. W wyścigu punk-
towym Młodzicy przejechali 25 
okrążeń pokonując w sumie 10 
km. Nowogard reprezentowa-
li Hubert Grygowski oraz Nor-
bert Strojny. Blisko wywalczenia 
medalu był Hubert Grygowski, 
który wywalczył 9 punktów i za-
ledwie o jeden punkt przegrał 
walkę o brąz, zajmując ostatecz-
nie 4. miejsce. Norbert Strojny 
skończył na minusie, tak jak 7 
innych kolarzy i zajął ostatecz-
nie 18. pozycję. W konkurencji 
sprint pierwszy wyścig wyłonił 
16 zawodników, którzy walczy-
li w dalszej fazie tej konkurencji. 
Do tej grupy awansowało trzech 
podopiecznych Ryszarda Po-
sackiego – Jacek Fecak uzyskał 
9. czas, Hubert Grygowski zajął 
11. miejsce, a grupę 16 zawod-
ników zamykał Norbert Stroj-
ny. Eliminacji nie przebrnął Ma-
teusz Krugły, sklasyfikowany na 
20. pozycji. W 1/8 finału w swo-
jej parze przegrał Norbert Stroj-
ny, który rywalizował z kola-
rzem z Grudziądza. Do ćwierćfi-
nału nie zdołał awansować rów-
nież Hubert Grygowski, który 
uległ w starciu z zawodnikiem 
z Torunia. Bardzo dobrze radził 
sobie za to Jacek Fecak. Młody 
kolarz z Nowogardu uporał się 
z reprezentantem Grudziądza, 
uzyskując czas 13,22. W ćwierć-
finale Jacek Fecak ponownie był 
górą, tym razem uzyskując czas 

13,99 i wygrywając z Gracjanem 
Dąbrowskim z ALKS Stal Oce-
tix Iglotex Grudziądz. W pół-
finale Jacek Fecak zmierzył się 
z innym reprezentantem Gru-
dziądza – Kacprem Gierykiem. 
Niestety tym razem to rywal był 
szybszy i Jackowi Fecakowi po-
został finał B, w którym walczył 
o brąz. Podopieczny Ryszarda 
Posackiego ostatecznie przegrał 
tę batalię i musiał się zadowo-
lić 4. miejscem. W wyścigu dru-
żynowym nowogardzianom po-
nownie niewiele zabrakło do po-
dium. Drużyna w składzie: Hu-
bert Grygowski, Norbert Stroj-
ny, Mateusz Krugły, Jacek Fecak, 
łącznie uzyskała czas 01:25,120 
i zajęła 4. miejsce. Zwyciężyli 
kolarze ALKS Stal Ocetix Iglo-
tex Grudziądz, przed UKS Co-
pernicus Toruń oraz drugim ze-
społem z Grudziądza. W klasy-
fikacji województw rywalizacje 
zdecydowanie wygrali kolarze z 
kujawsko-pomorskiego, którzy 
wywalczyli w sumie 287 pkt. Na 

2. miejscu znalazło się woj. za-
chodniopomorskie (136 pkt.), a 
na 3. pozycji woj. pomorskie (10 
pkt.). Organizatorzy Mistrzostw 
przyznali także nagrody specjal-
ne dla najlepszych kolarzy z po-
szczególnych województw. Naj-
lepszą Młodziczką z zachod-
niopomorskiego została Tama-
ra Szalińska z Ratusza Maszewo, 
natomiast najlepszym Młodzi-
kiem wybrano kolarza z Nowo-
gardu – Jacka Fecaka. Ponadto 
gościem specjalnym była Niko-
la Wielowska, która uroczyście 
wciągała na maszt flagę, roz-
poczynając tym samym rywa-
lizację kolarzy. Nikola dostąpi-
ła tego zaszczytu, gdyż w minio-
nym sezonie występując jesz-
cze w barwach Chrabąszczy nie 
miała sobie równych w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików, poza tym organiza-
torzy docenili również jej tego-
roczne dokonania na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

KR  

Jacek Fecak i Tamara Szalińska w towarzystwie prezesa Artura Szarycza i dyrekto-
ra zawodów Jacka Kolby
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie torowym

Nikola Wielowska podbiła Pruszków!
W dniach 10-13 sierpnia, w Pruszkowie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie torowym. Nowogard reprezentowała Nikola Wielow-
ska, która ponownie nie zawiodła. Utalentowana nowogardzianka wywalczyła dwa złote medale. 

Pierwszego dnia Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży na to-
rze kolarskim w Pruszkowie ro-
zegrano konkurencje drużyno-
we. W kategorii wiekowej Junior-
ki Młodsze wystartowała Nikola 
Wielowska, która w parze z Niko-
lą Seremak reprezentowała LUKS 
JF Duet Goleniów. Nasza kolarka 
wraz z koleżanką dały istny po-
kaz siły i zwyciężyły w tej konku-
rencji, wyprzedzając na podium 
zespół ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz oraz KS Społem Ulis-
se Central Łódź. Po dobrym po-
czątku dla naszej reprezentant-
ki, przyszły starty w Omnium. 
Pierwszą konkurencją był wyścig 
scratch. Nikola Wielowska za-
prezentowała się z bardzo dobrej 
strony zajmując 2. miejsce. Na-
stępnie w ramach Omnium roze-
grano wyścig tempowy. Tym ra-
zem Nikola Wielowska zajęła 4. 
miejsce. Trzecią konkurencją był 
wyścig eliminacyjny, gdzie re-
prezentantka Nowogardu została 
sklasyfikowana na 6. pozycji. Na 
koniec pozostał wyścig punkto-
wy, a w nim zawodniczka z No-
wogardu zajęła dopiero 15. miej-
sce, przekreślając swoje szanse 
na medal. W sumie Nikola Wie-
lowska w Omnium wywalczy-
ła 62 punkty i została sklasyfiko-
wana na 9. pozycji. Złoto zdoby-
ła klubowa koleżanka nowogar-
dzianki - Nikola Seremak, sre-
bro trafiło do Zuzanny Olejni-
czak z KKS Gostyń, a brąz do Syl-
wii Kulczyk z ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz. Niepowodze-
nie w Omnim Nikola Wielowska 
odbiła sobie w sprincie na 200 
metrów. W biegu eliminacyjnym, 
gdzie wyłoniona została ósemka 

kolarek Nikola uzyskała najlep-
szy czas, pokonując 200 metrów 
z wynikiem 12,459. W ćwierćfi-
nale Nikola Wielowska zmierzy-
ła się z reprezentantką Grudzią-
dza – Agatą Biegajską. Kolarka z 
Nowogardu wygrała to starcie z 
czasem 13,100. W półfinale ry-
walką nowogardzianki była San-
dra Czamlet z Warmińsko-Ma-
zurskiego Klubu Sportowego. 
W tym starciu Nikola ponownie 
była górą, osiągając czas 12,97. W 
walce o złoty medal zawodnicz-
ka LUKS JF Duet Goleniów ści-
gała się z Zofią Picz z klubu UKS 
Mróz jedynka Kórnik. Nikola 
była zdecydowanie szybsza i się-
gnęła po swoje drugie złoto na 
torze w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. Srebro przypa-
dło Zofii Picz, a brąz wywalczyła 
Nikola Seremak. Nasza reprezen-
tantka wystartowała także w kon-
kurencji keirin. W pierwszej run-
dzie Nikola Wielowska osiągnę-
ła najlepszy czas – 13,37 i mogła 
już przygotowywać się do półfi-
nału. W walce o finał Nikola zaję-
ła 2. miejsce, które uprawniało ją 
do startu w decydującym wyści-
gu. Finał jednak nie ułożył się po 
myśli kolarki z Nowogardu, która 
zajęła ostatecznie 4. miejsce. Zło-
to wywalczyła Nikola Seremak, 
srebro Zofia Picz, a brązowy krą-
żek Sandra Czamlet. Dwa złote 
medale na najważniejszej w Pol-
sce imprezie dla młodych kola-
rzy to kolejny wielki sukces Niko-
li Wielowskiej, wobec czego po-
zostaje nam pogratulować nowo-
gardziance od dawna utrzymują-
cej się wysokiej formy. 

KR

Po sukcesie na szosie Nikola Wielowska dorzuciła kolejne dwa złote medale Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży - tym razem na torze Nikola Wielowska i Nikola Seremak na najwyżsyzm stopniu podium w wyścigu drużynowym
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZkŁAD JAZDY pkp

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ kAuCJi! ilość miejsc ograniczona. po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERiMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Nr 63 (2592)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Firma Okno 
zatrudni 

montażyste okien, 
dogodne warunki 
663 600 601 

NiERuCHOMOŚCi

• sprzedam działkę ogrodową 
ul:zamkowa.533508930.

• Wynajmę  pokój  1 osobie.798382886.

• SpRZEDAM – działkę 22 ar. pod 
zabudowę.913925888.

• sprzedam mieszkanie w Krzemiennej 
63 m2.576751387.

• Działkę budowlaną Wojcieszyn 
sprzedam ,minimum 15 ar. 
70zł/1m2.609950640.

• sprzedam działkę budowlaną  przy 
asnyka . 884000435

• Do  wynajęcia  mieszkanie 2 pokojowe 
okolice ul;Wiejskiej.884000435.

• sprzedam działkę przy ul:Wiejskiej 
1322m2.504588621.

• Działki  budowlane kościuszki  w do-
brej cenie.sprzedam.691180848.

• sprzedam  mieszkanie trzypokojowe  
62 m2 ul; Bankowa, iV piętro ,cena 185 
tyś.733006744.

• sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utward-
zony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 693 
850 197

• sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w nowogardzie, Osiedle sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, i piętro, nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla pra-
cowników z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie poło-
żony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą 100 m2, w Nowogar-
dzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na 
ul. Waryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 
pokoi, dwie łazienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1202m2 
w Kościuszkach. Cena 47 900 zł. 534 028 
453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe sprze-
dam. 666 730 305

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha działka nr 
183 GRABIN. 731 026 406 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyj-
na działka 8400m2 pod zabudowę za 
29500zł sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze stawami 
przy lesie na uboczu wsi 5km od Nowo-
gardu .502 103 432

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o 
pow. 100m2 w Nowogardzie. 605 336 
228 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju. 722 154 
477 

•	 Sprzedam mieszkanie cztery pokoje, IV 
piętro, Nowogard. Tel. 724 171 708 

•	 Sprzedam okazyjnie działkę pod zabu-
dowę mieszkalną, 700 m2, przy ulicy 
Gen. Bema. Tel. 604 422 221

• Do wynajęcia apartament w karpa-
czu. Tel. 500 325 904, 798 541 611 

•	 Sprzedam łąkę w Jenikowie 1,5 ha. Prąd i 
woda gruntowa. Tel. 601 780 470 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
512 090 539 

• Uczciwa kobieta z dzieckiem cztero-
letnim wynajmie tanio pokój. 601 781 
000

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
607 545 623 

• sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66.3 m2, bezczynszowe, ocieplone + 
garaż. 669 716 872 

•	 Sprzedam dom okolice Nowogardu. 91 
39 14 856 

•	 Sprzedam pół domu z garażem w Nowo-
gardzie lub zamienie na 2 pokoje do 1 
piętra. Tel. 517 847 782 

•	 Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 
25 888 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 
605-749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Lokal na dziełalność 38 m ,dwa po-
mieszczenia ,parter,niezalezne wejście 
i media puży parking ul.Fabryczna tel. 
509861740

•	 Stargard-Nowogard działka z wydanymi 
warunkami zabudowy wszystkie media 
1000m2/25 tyś. 501 307 666 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój. 501 307 666

•	  Kupię mieszkanie dwupokojowe 40-
42m2. Tel. 663 695 260 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam- Mercedesa 200D,rok 
prod.1996,OC i  ubezpieczenie ważne.
Cena 2200,-tyś.606623835.

•	 Sprzedam Mazdę 323, poj. 1,5, cena 
2000, do negocjacji. 663 118 268 

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

• sprzedam na części Passat Volkswa-
gen B4, 1.9 Td, silnik uszkodzony. 605 
576 908 

•	 Sprzedam stare motocykle. 693 344 667 

ROLNiCTWO

• Poszukuję  kombajnisty do kombajnu 
CLAAS.724827779.

• sprzedam  prosiaki.725806787.

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• sprzedam przyczepę jednoosiową na 
kołach 10 tkach w bardzo dobrym sta-
nie 880-690-659

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• pROpOLiS LECZNiCZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Sprzedam prosiaki 40 sztuk. Tel. 725 806 
787 

•	 Sprzedam talerzówkę zawieszaną szero-
kość 3m. Cena do uzgodnienia. Tel. 661 
751 296 

•	 Sprzedam jęczmień. 698 621 029 

 UsłUgi

•	 USŁUGI BUDOWLANE-budowa domów, 
ogrodzenia,polbruk.Doświadczenie I 
profesjonalizm.605580496

•	   naprawa  ciągników ,maszyn /
różnych/,uprawnienie elektryka do 
1KV i  na wózki widłowe.

• Tel.530632574.

• kOREpETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matury.
Tel.795089054 po godz.15,00.

• pRANiE-MAGiEL,pRANiE DYWANóW, 
WYkŁADZiN, TApiCERki MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SkóRZANEJ MA-
TERiAŁOWEJ / pOŚCiELi WEŁNiANEJ 
/ LANOLiNĄ/SpRZĄTANiE: CZYSZCZE-
nie FUg.TeL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY, ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLi, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FiRMA uSŁuGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne rodza-
je. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kost-
ki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• ELEkTRYk, montaż i naprawa instalacji 
domy, mieszkania, protokoły odbioru, 
pomiary. 660 171 386 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie BHP. Two-
rzenie dokumentacji powypadkowej, oce-
na ryzyka zawodowego, szkolenia wstęp-
ne i okresowe dla pracowników. zapra-
szamy do współpracy tel. Kontaktowy 
502625744.

pRACA

•	 Zatrudnię pracownika   na Fermę  Drobiu 
gm.Osina.

•	 Przyjmę  mechanika –operatora  do   pra-
cy  w gospodarstwie  rolnym.511731351.

•	 ZATRUDNIĘ – osobę na stanowisko Bar-
man-Kelner.600045151.Lub osobiście Wil-
la Zbyszko Nowogard ul. T.Kościuszki  164.

•	 Praca w lesie. Zatrudnię /pilarza, zryw-
k a r z a - c i ą g n i k o w e g o , p o m o c n i k a / 
665544518.

•	 Zatrudnię  do prac dekarskich oraz ogól-
nobudowlanych.668343638.

•	 POSZUKUJĘ – Niani  do 2 dzieci w wieku: 
7 m-cy i 2,5 roku, na okres: wrzesień-czer-
wiec w godz.7,00-14,30.Tel.695366434.

•	 PRZYJMĘ – pracownika ogólnobudowla-
nego.663160884.

• zatrudnimy kierowcę ,prawo jaz-
dy “B” do rozwożenia  posiłków.
Tel.507951313.   

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 aktivmed24.pl Opiekunki seniorów 
niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikaty-
wny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Nowogardzie. 601 897 368 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach 
na umowę o pracę oraz pomocnika. 785 
931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NO-
WOGARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ 

DO PRACY W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO 
KIEROWCA/MAGAZYNIER. WYMAGANE 
PRAWOJAZDY KAT.B. CV WRAZ ZE 
ZDJĘCIEM PROSZE SKŁADAC   W SKLEPIE 
MEBLOWYM KWADRATMEBLE UL. ARMII 
KRAJOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli 
handlowych. Tel. 533 402 266, d.pawlow-
ski@vectra.pl

• spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Hotel Restauracja przystań zatrudni ku-
charza – pomoc kuchenną, pełen etat, 
dobre warunki finansowe . 91 39 20 221

• zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Przyjmę do pracy w ubezpieczeniach, pół 
etatu. 660 543 782 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier, kigar@ki-
gar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, ki-
gar@kigar.com

•	 G o l e n i ó w , z a o p a t r z e n i o w i e c /
magazynier,kigar@kigar.com 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachogra-
fów, ogrzewan postojowych i klimatyzacji 
zatrudni elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elektryki. Ofe-
rujemy szkoleenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na terenie 
Nowogardu. 667 255 915 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 marca 
13. 667 974 022 

•	 Poszukuje kobiety do pracy biurowej, Wy-
magania: wykształcenie min. średnie, ko-
munikatywność, obsługa komputera. Ofe-
rujemy umowę o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie. 510 100 263 

• szukam opertora koparki. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika do Zakładu Optycz-
nego. Tel. 91 39 27 272

•	 Zatrudnię pracownika – usługi remontowo 
wykończeniowe. 697 329 453 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię przy budowie domu. 608 817 
214 

•	 Zaopiekuje się starszą osobą na terenie 
Nowogardu. 536 941 962

•	 Niewykwalifikowanego do prac wykończe-
niowych. 513 100 901

•	 Zatrudnię kierowcę w transporcie między-
narodowym DE-SE-DE w systemie 2/1 stałe 
wynagrodzenia. 730 434 777 

•	 Zatrudnię do szycia (możliwość nauki), 12 
zł/godzinę netto. 691 708 768

•	 Poszukuje kombajnisty do kombajnu CLA-
AS. 724 827 779 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem, Polska umowa o pracę, praca w Bel-
gii. 664 274 031

inne

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGuLARNA LiNiA Mi kRO Bu SO WA SEROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

pRZEWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

pRZEWóZ OSóB - RO MAN BiŃCZYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY Bu SóW
iNFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej• sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	  Stanowisko dla manicurzystki i pedicu-
rzystki w salonie fryzjerskim. Tel. 91 39 23 
540 

• sprzedam tanio nową sofę rozkładaną 
led, nowoczesna, kolor jasno siwy boki 
i spód czarne z boków wysuwane dwie 
pufy do siedzenia. Oparcie dodatkowe 
3 poduszki. Podświetlna w różnych ko-
lorach. Tel 507 198 447 

•	 Sprzedam tarcicę dębową 50 mm sezono-
waną. Tel. 693 344 667 

•	 Owczarek niemiecki rok i 7 miesięcy, 
ciemne czoło, mocna budowa, czujny. 
510 620 109 

•	 Sprzedam biurko sosnowe z wysuwanym 
blatem pod klawiaturę. 792 318 575 

•	 Sprzedam drukarkę HP z faksem, napeł-
niony tusz. 792 318 575 

•	 Sprzedam rower szosowy profesjonalny 
firmy Focus. 792 318 575 

•	 SKUP - złomu, puszki aluminiowej, wyso-
kie ceny.  510 630 383

•	 43 lata kawaler, pracujący pozna panią, 
cel matrymonialny, kontakt mail dro-
ma30@wp.pl 
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REkLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E k L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

FATIMA: 24.09 - 7.10.2017
GRECJA: Korfu co tydzień

na 8  lub  na 15 dni
samolot z Poznania

Urzędnik, który kłamie - to nie koń, który mówi
Zamiast chodnika będzie ulica   •   Sukces Mai Stasik

reklaMa

reklaMa

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
25 sierpnia 2017 r. 
Nr 64 (2593)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGarD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWaraNCJa NaJWYŻSZYCH CeN

s. 2

Praca w kraju i w relacjach PL-DE/SE/NO/CZ-PL

Firma kaMal sp. z o.o. Szczecin 
pOSZukuJe prZeWOźNikóW  

do transportu kostki betonowej 
pakowanej na paletach

Samochody o ładowności 20-24 ton 
krzysztof.sztylka@kamal.pl; 600 428 622

s. 3

ZaTruDNiĘ 
– na stanowisko 

- opiekun w czasie przewozu 
autobusem  uczniów 

do i ze szkoły
Tel. 509 910 772 

Brutalny napad 
pod Przystanią

Nie będzie 
ulicy 5 Marca!

Zuchwała kradzież 
w centrum miastas. 4

s. 5

Nasza 
biblioteka 
bez dotacji



Nr 64 (2593)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

kronika Straży  
Pożarnej

W skrócie

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą 

redakcją!
513 088 309,  

 91 392 21 65

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Już od kilku tygodni leży powalona wierzba przy brzegu jeziora no-
wogardzkiego, od strony ulicy Zielonej. Została ona przewrócona naj-
prawdopodobniej przez silne wiatry, które niejednokrotnie w te wakacje 
przechodziły przez Nowogard. Tak to u nas już jest… gmina chce w cen-
trum wycinać zdrowe drzewa, a powalonej wierzby nie ma kto sprząt-
nąć. DŚ

Burmistrz chwali się na stronie miasta remontami, jakie wykonano w 
czasie mijających powoli już wakacji w budynkach gminnych szkół. Jed-
ną z nich jest Szkoła Podstawowa w Żabowie. Jak widać na załączonym 
zdjęciu, na którym obok burmistrza R. Czapli stoi także dyrektor szkoły w 
Żabowie, Alicja Starczewska, przy okazji prac remontowych opracowa-
no także nowatorski sposób blokowania samozamykających się drzwi 
wejściowych do placówki. Pomijamy już fakt stanu ścian zewnętrznych 
budynku. Fot. UM Nowogard.  

Jak co roku, publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie ofertę sprzedaży, bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2017-2018 do rożnych typów 
szkół, a także zapotrzebowanie na 
te  podręczniki. Zgłoszenia przyj-

mujemy w redakcji osobiście, a 
także na telefon 91 39 22 165, 
bądź na redakcyjny e-mail: dzien-
nik@dzienniknowogardzki.pl.
•	 Kupię książki do I klasy Liceum 

nr II w Nowogardzie, klasa hu-
manistyczna. 732-989-835

Wzorem naszej stałej rubryki pn. kronika policyjna, rozpoczynamy również publika-
cję interwencji podejmowanych przez Straż pożarną. Nasza nowa rubryka będzie na 
stałe wpisana w piątkowe wydanie DN, w odróżnieniu od tej policyjnej, którą trady-
cyjnie publikujemy w naszym wtorkowym wydaniu. Zachęcamy do lektury!

14.08.2017
godz. 15:14
Wojcieszyn. Pożar ścierniska, na 

którym znajdowały się bele spra-
sowanej słomy. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia i podaniu prądu wody na palą-
ce się ściernisko.

19.08.2017
godz. 23:30
Jarchlino. Powalone drzewo na 

drodze.
20.08.2017
godz. 14:05
Kolonia Korytowo.  Pożar planta-

cji rzepaku, na powierzchni ok. 1 ar. 
Pożar ugaszono 1 prądem wody.

Godz. 18:30
Nowogard, ul. Radosława. Kot 

na drzewie. Rozpoznano sytuację i 
ustalono właściciela. Przy pomocy 
SHD 25 zdjęto wycieńczone zwie-
rzę z drzewa i przekazano właści-
cielowi.

st. kpt. Marek de Weyher
KP Straży Pożarnej w Goleniowie

Nie zrobili sami, zrobi to wojewoda 

Nie będzie ulicy 5 Marca!
Nazwa ulicy 5 Marca została zakwalifikowana przez IPN do zestawu nazw ulic podlegają-
cych obowiązkowej zmianie, w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Jest to nazwa wy-
stępująca tylko w naszym województwie, tj. w Stargardzie i w Nowogardzie. Przewidziany 
ustawą czas na zmianę nazw samodzielną decyzją samorządów upływa 31 sierpnia. Po tym 
terminie nazwę zmieni arbitralnie Wojewoda. 

Sprawę zmiany nazw ulic pro-
pagujących komunizm reguluje 
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju tota-
litarnego przez  nazwy  budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczno-
ści  (nowelizowana w tym roku 
o dodanie dokładnego wyszcze-
gólnienia rodzajowego podle-
gających ustawie rodzajów bu-
dowli).  W myśl tej ustawy sa-
morządy do 31 sierpnia 2017 
roku, miały obowiązek zmie-
nienia nazw ulic wymienionych 
na liście sporządzonej przez 
IPN.  W Nowogardzie ulica, któ-
rą na listę IPN wpisana była uli-
ca Dąbrowszczaków. Jej nazwę 
Rada Miejska zmieniła w maju 
na wniosek komitetu społeczne-
go mieszkańców na rot. W. Pi-
leckiego. Lista IPN powstawała 
centralnie, dlatego w swojej tre-
ści nie uwzględniła nazw, które 
miały tylko lokalne odniesienia. 
Dopiero później regionalne od-
działy IPN sporządziły uzupeł-
nienia dla swojego terenu dzia-
łania. W ten sposób na liście 
obowiązkowych zmian znala-
zła się nazwa 5 Marca związa-
na z rocznicą wejścia tutaj Ar-
mii Czerwonej. Pomijając w 
tym momencie oczywisty ide-
ologiczny kontekst znaczeniowy 
nazwy 5 Marca – nie zmienienie 
jej przez samorząd w terminie 
przewidzianym ustawą spowo-
duje zmianę arbitralnie dokona-
ną przez Wojewodę. Prezydent 
Stargardu w związku z tym orga-
nizuje w trybie pilnym konsulta-
cje społeczne oraz wnioskuje o 

zwołanie na dzień 31 sierpnia 
sesji Rady Miejskiej, celem pod-
jęcia stosownych uchwał zmie-
niających w Stargardzie nazwę 
dotychczasowej ulicy 5 Marca. 
Tymczasem u nas …

Tymczasem w 
Nowogardzie…

Tymczasem w Nowogardzie 
burmistrz obecnie po dachach 
łazi, foty trzepie ile wlezie i wy-
konuje inne podobne, co do sen-
sowności czyny zamiast reali-
zować prawo, które obowiązu-
je wszystkich obywateli. Także 
radny z ulicy 5 Marca, Paśko Ra-
fał nie wiadomo, gdzie myślami 
krąży (ciałem także – ostatnio 
nie bywa na sesjach) zamiast za-
dbać, aby mieszkańcy wiedzieli, 
na czym stoją w temacie nazwy 
swojej ulicy, a podejmując dzia-
łania w czas sami zdecydowali o 
nowej nazwie. Ponieważ jednak 
komusza tradycja widać wielu 
się tu podoba to z braku reakcji 

miejscowego włodarza wojewo-
da po 31 sierpnia zdecyduje jak 
zechce – nazwę 5 Marca zmieni 
podług uznania skoro z ponad 
rocznej szansy nikt nie skorzy-
stał.  Jeśli z pomnikiem na placu 
Wolności burmistrz będzie po-
dobnie zwlekał to jak minie tam 
roczny termin do jego usunię-
cia dobrowolnego przez samo-
rząd, (czyli około za rok) to wo-
jewoda wynajmie firmę sam.  A 
ta zrobi, co trzeba (czyli wywali 
to barachło) na koszt samorządu 
bez negocjowania cen. Efekt za 
upieranie się przy komunie dla 
mieszkańców będzie więc taki, 
że zapłacą oni o wiele więcej po-
datków, za i tak nieuniknione 
zburzenie pomnika.  Nie wspo-
minając nawet o tym, że nie do-
staną ani grosza zwrotu z budże-
tu państwa należnego tym, któ-
rzy po-komuszy burdel posprzą-
tają samodzielnie.  

Red.

Ulica 5 Marca - widok od strony ulicy Kowalskiej
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklaMa

reklaMa

reklaMa

reklaMa

Najpierw dotkliwie pobili, a później okradli

Brutalny napad pod Przystanią
Dwóch mężczyzn zostało dotkliwie pobitych, a następnie okradzionych. Do napadu doszło w sobotę 19 sierpnia, pod dyskoteką Przystań. Sprawcami oka-
zali się dwaj młodzi mężczyźni z powiatu goleniowskiego. 

Do zdarzenia doszło ok. 5:00 - 
informuje policja. Poszkodowa-
ni mężczyźni, mieszkańcy po-
wiatu goleniowskiego i gryfic-
kiego, sami zawiadomili policję o 
tym, że zostali pobici i okradze-
ni. Po opuszczeniu lokalu, w któ-
rym odbywała się dyskoteka, zo-
stali napadnięci przez dwóch nie-
znajomych mężczyzn. Ci, w spo-
sób brutalny zadawali ciosy pię-
ściami i kopali pokrzywdzo-
nych prawie do nieprzytomno-
ści. Kiedy uznali, że pokrzywdze-
ni nie będą w stanie się obronić, 
ukradli im portfel z dokumenta-
mi, karty płatnicze i dwa telefo-
ny komórkowe, których wartość 
wynosiła ponad trzy tysiące. Na-
stępnie uciekli z miejsca zdarze-
nia, pozostawiając pokrzywdzo-
nych pod Przystanią. Pobici męż-
czyźni, mimo dotkliwych obra-

żeń, nie wymagali jednak hospi-
talizacji i po udzieleniu pomocy 
medycznej na miejscu zdarzenia 
wrócili do domu. 

Policja zakłada, że nie był to 
skutek sprzeczki między mężczy-
znami, a sprawcy opuszczali lo-
kal z zamiarem kradzieży. Dzię-
ki działaniom policjantów, na-
pastników udało się zatrzymać 
trzy dni później. Całe skradzione 
mienie zostało odzyskane, a mło-
dzi mężczyźni usłyszeli zarzu-
ty pobicia i kradzieży, za co gro-
zi kara nawet do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Sąd Rejonowy, Wy-
dział Karny w Goleniowie przy-
chylił się do wniosku Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie 
i 23 sierpnia (środa), zasądził wo-
bec sprawców karę trzech miesię-
cy aresztu tymczasowego. 

DŚNa terenach w pobliżu Przystani dwaj mężczyźni zostali pobici i okradzieni

Przycięli konary
Stwarzające niebezpieczeństwo konary drzew rosnących 
przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP zostały przycięte. 
Zabieg wykonano w miniony czwartek, 24 sierpnia.

Przycięto zarówno drzewa ro-
snące wzdłuż murku okalające-
go świątynię od strony ul. War-
szawskiej, jak i te od strony ul. 
Kościelnej oraz kard. St. Wy-
szyńskiego. Z uwagi na niebez-
pieczeństwo, jakie powodowały 
spadająca na dół odcinane gałę-
zie, cała akcja była zabezpiecza-
na przez policję. Konieczne było 
całkowite ograniczanie ruchu 
pojazdów, zwłaszcza ul. Kościel-
ną. Policjanci dbali także o bez- pieczeństwo przechodniów. Cała 

akcja trwała kilka godzin. 
Drzewa przycięto na prośbę 

gminy Nowogard. Koszty pozo-
stały po stronie parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie. 
Zabiegu dokonali pracownicy 
firmy „Arka” z Nowogardu.

MS

Będzie remont przejazdu 

Wymienią do końca sierpnia 
Rzecznik prasowy PKP poinformował nas, że do końca sierpnia zostanie wymieniona 
uszkodzona płyta na przejeździe kolejowym przy ul. 700-lecia. 

Jak już informowaliśmy pod 
koniec czerwca pogarsza się stan 
wyremontowanego przed trze-
ma laty przejazdu kolejowego 
przy ul. 700-lecia w Nowogar-
dzie. Jeden z gumowych frag-
mentów, stanowiących wypeł-
nienie między torami, podniósł 
się tworząc niebezpieczny próg. 
Na dodatek, pod wpływem prze-
jeżdżających aut, gumowa płyta 
w tym miejscu zaczyna się za-
dzierać i kruszyć. Przejazd zo-
stanie naprawiony w ramach 
gwarancji – informuje nas Zbi-
gniew Wolny, rzecznik PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

- Uprzejmie informuję, że 
uszkodzona płyta na przejeździe 

kolejowo – drogowym, przy ul. 
700-lecia w Nowogardzie zosta-
nie wymieniona do końca sierp-
nia br. w ramach gwarancji pro-
ducenta- pisze Z. Wolny. 

Przypomnijmy, że remont 
przejazdu w tej technologii 
kosztował prawie 2 mln złotych 
i był w pełni finansowany przez 
spółkę PKP PLK SA.               MS

Uszkodzona gumowa płyta na przejeździe kolejowym przy ul. 700-lecia ma zostać 
wymieniona jeszcze w tym miesiącu
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Urzędnik, który kłamie 
- to nie koń, który mówi 

Kłamstwo należy do tych rodza-
jów etycznych obrzydliwości, któ-
re stosunkowo łatwo jest uspra-
wiedliwiane. Być może wynika to 
z jego wyjątkowego rozpowszech-
nienia - komuż nie zdarzyło się 
bowiem skłamać? Ale jeśli tzw. 
normalny człowiek, gdzieś tam, w 
ten czy inny sposób, z takiego czy 
innego powodu posłuży się kłam-
stwem, to bynajmniej komfortu 
psychicznego z jego zastosowania 
nie zaznaje. Wspomnienia wła-
snych kłamstewek nie są wszak 
powodem do dumy i wywołu-
ją raczej skrępowanie i poczucie 
wstydu nawet po długim czasie.

 Ale takie, wspólne normalne-
mu ludowi, doświadczenie kon-
taktu z kłamstwem nie dotyczy 
tych, którzy kłamią metodycz-
nie, czyli tych, dla których upra-
wianie kłamstwa to źródło podłe-
go dochodu bądź tych, którzy za 
pomocą kłamstwa „leczą” swo-
je kompleksy.  Ci wszyscy też nie 
mają wstydu i przyzwoitości, po-
nieważ jednego i drugiego pozby-
li się definitywnie, aby „zawodo-
wo” kłamać. Dopiero brak wstydu 
pozwala bowiem kłamać w tzw. 
„ żywe oczy” a to jest niezbędne, 
aby być skutecznym w tym proce-
derze tzn. nabrać na swoje oszu-
stwa maksymalnie dużą liczbę lu-
dzi. Nabrać, czyli skutecznie przy-
pisać kłamstwu wartość prawdy.

 Kłamstwo bowiem, jako czyste 
zło nie będzie przez nikogo za-
akceptowane (oprócz tego, któ-
ry jest „Czystym Złem”). Aby zy-
skać poklask powszechny musi 
ono udawać, że jest prawdą a nie 
kłamstwem.  W skrajnych przy-
padkach wielkie kłamstwo przyj-
mowane jest, jako prawda przez 
całe społeczności nawet narodo-
we. Znamy to z historii, ale zna-
my także ze współczesności.  Do 
dzisiaj np. brak do końca satysfak-
cjonującej odpowiedzi na pytanie, 
jak to się stało, że uwierzył psy-
chopacie Hitlerowi tak rozwinię-
ty gospodarczo naród jak Niem-
cy, z którego wyszli chociażby tak 
wielcy luminarze kultury świato-
wej jak Goethe czy Beethoven?  
Ale to jest właśnie tajemnica sku-
teczności kłamstwa, które to, póki 
nie zostanie ujawnione i poznana 
prawda, może infekować do woli 
wszystkich, którzy prawdy nie do-
strzegają.

 Szczególnie groźnym w skut-

kach sposobem uprawiania kłam-
stwa metodycznego jest urzędowa 
propaganda. A urzędnik uprawia-
jący propagandę to może dopie-
ro kłamać, (czyli udawać, że gło-
si prawdę) wyjątkowo i bezkar-
nie i skutecznie. Bezkarnie dlate-
go, że kłamie na polityczne zapo-
trzebowanie swojego szefa a więc 
im skuteczniej okłamie tym le-
piej i szef za takie kłamstwo- pro-
pagandę go nie ukarze, a wręcz 
przeciwnie nagrodzi. Bezkarnie i 
skutecznie także, dlatego że tzw. 
szersza społeczność to jest z na-
tury skłonna dać wiarę nawet naj-
większej bzdurze tylko dlatego, że 
bzdura ta jest sygnowana urzędo-
wą pieczęcią czyli, że jest głoszona 
przez urzędników publicznych.

Dla uprawiania tego typu propa-
gandy jednak nie każdy urzędnik 
się nadaje -trzeba mieć do tego 
specyficzne dyspozycje charakte-
rologiczne- dyspozycje „mendy”. 
Mendą zostaje się z własnego wy-
boru i na własną odpowiedzial-
ność i mendy nie usprawiedliwia 
nawet to, że jego szefowi podobają 
się efekty działania mend. Menda, 
bowiem sama i osobiście wyzby-
ła się wszelkich ograniczeń etycz-
nych i jest zdolna do każdej pod-
łości, np. kabluje na kolegów. Ale 
podstawowym zadaniem mendy 
od propagandy jest kłamanie, czy-
li udawanie, że głosi prawdę. 

W nowogardzkim magistra-
cie tego udawania prawdy, czy-
li łgania w żywe oczy mamy w 
ostatnich latach tyle, że starczy-
łoby, aby obdzielić nim pół kra-
ju. Systematycznie w DN dema-
skujemy te łgarstwa, albowiem jak 
wcześniej zaznaczyłem kłamstwo 
„żyje”, (jako prawda) tylko wtedy, 
gdy prawdy nikt nie głosi. Oczy-
wiście też wtedy, „gdy rozum śpi”, 
tzn. gdy ludzie wierzą kłamcy tyl-
ko dlatego, że kłamca jest urzęd-
nikiem.

Ostatnim „urzędowym” kłam-
stwem, które zdemaskowaliśmy 
jest kłamstwo dotyczące plano-
wanej wycinki drzew rosnących 
wzdłuż przebiegającej przez mia-
sto drogi wojewódzkiej 106.  Naj-
pierw urząd „ustami” swoich 
urzędowych łgarzy głosił, że drze-
wa te chce wyciąć Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Zdemaskowaliśmy to kłam-
stwo ujawniając pismo skierowa-
ne przez burmistrza do ZZDW, 

jako zarządcy drogi (a więc i 
drzew rosnących w pasie przy 
drogowym).  W piśmie tym bur-
mistrz wzywał zarządcę do wy-
cięcia przedmiotowych drzew de-
klarując jeszcze pomoc w szyb-
kim załatwieniu formalności le-
żących po stronie gminy w pro-
cedurze uzyskania zgody urzędo-
wej na tę wycinkę. Po zdemasko-
waniu autora iście szalonego po-
mysłu wyrżnięcia miejskiej ziele-
ni zamiast „pokajania się w praw-
dzie” rozpoczęto kolejny etap łga-
nia w żywe oczy. 

Na tym etapie grano tzw. głu-
pa, czyli twierdzono, że drzewa są 
chore i zagrażają bezpieczeństwu 
ruchu drogowego oraz mieszkań-
ców korzystających z miejskiego 
chodnika. Gdy skontaktowano w 
Urzędzie, że ta absurdalna argu-
mentacja nie trafia do społeczno-
ści a mieszkańcy chętnie podpisu-
ją protest przeciw wycince drzew, 
to wymyślono kolejne łgarstwo. 
Występujący w programie telewi-
zyjnym urzędnik stwierdził, że… 
nigdy nie było zamiaru wycinania 
tych drzew. Wtórował mu urzędo-
wy bajkopisarz, który wbrew ja-
kimkolwiek faktom i dostępnym 
pismom urzędowym, obwiniał o 
wywołanie tematu organizatora 
akcji protestu społecznego prze-
ciw wycince. Rzeczywiście orga-
nizator (Paweł Słomski i Stowa-
rzyszenie Partnerstwo i Rozwój) 
są winni – gdyby nie Oni byłoby 
już po temacie - drzewa by wycię-
to. Zresztą nadal nie wiadomo czy 
nie będą one jednak wycięte – bo-
wiem urzędowa procedura nie zo-
stała zatrzymana.

W przypadku nowogardzkiego 
magistratu urzędnik, który kła-
mie - to nie koń, który mówi, czy-
li nie jest  komiczna osobliwość- 
to ponura codzienność.  A jest 
tak ponieważ mamy tu  wyjątko-
wo korzystny, dla rozrostu propa-
gandowego łgarstwa urzędnicze-
go, zbieg czynników, czyli szefa, 
który tego oczekuje i kilku urzęd-
ników gotowych się podjąć każde-
go nawet najbardziej podłego za-
dania.  Ci ostatni czynią to nie tyl-
ko ze strachu i dla forsy, są także 
tacy, którzy w ten sposób popra-
wiają swoje chore ego, a więc łgać 
to czynność, która  wiąże się  dla 
nich, z  fizjologiczną wręcz,  roz-
koszą.

Red.

Nasz felieton
Poszkodowani proszą o pomoc 

Zuchwała kradzież 
w centrum miasta 
W minioną środę, 23 sierpnia, ok. godz. 4.30, nieznany jak 
dotąd sprawca włamał się do mieszkania przy ul. Rtm. W. 
Pileckiego. Zanim został spłoszony przez jednego z do-
mowników, zdołał wynieść kilka cennych rzeczy i uciekł. 
Teraz poszkodowani przez włamywacza apelują o pomoc.  

Złodziej dostał się do domu 
przez okno i zaczął plądrować 
kolejne pomieszczenia. Kiedy 
jeden z domowników zastał wła-
mywacza w salonie, ten wtedy 
rzucił się do ucieczki, podąża-
jąc najprawdopodobniej w kie-
runku ul. Górnej. Zdążył jednak 
wynieść kilka cennych przed-
miotów, między innymi lapto-
pa HP Envy 17, telefony: Hu-
awei p10 lite, Alcatel idol 3, to-
rebkę z dokumentami, karty po-
jazdów: Fiat Doblo, Fiat Bravo, 
Fiat Ducato, Ford Transit, Citro-
en, czerwony lakierowany port-
fel, dysk twardy SSD, płytę głów-
ną do komputera, pendrive z li-
cencjami do projektowania, dal-
mierz do mierzenia odległości 
CST rf5, laser Boscha do mie-
rzenia poziomów - wymienia 
pan Andrzej, który teraz apelu-
je o kontakt do osób, które mogą 
być w posiadaniu informacji o 
samym złodzieju, jak i skradzio-
nych przedmiotach. 

- Jeśli ktoś coś widział lub do 
kogoś zgłosi się ktoś z wyżej wy-
mienionymi rzeczami bardzo 
proszę o kontakt. Opis złodzieja: 
wysoki, szczupły, wysportowany 
- pisze pan Andrzej. 

Wszyscy, którzy mogą pomóc 
w tej sprawie proszeni są o kon-
takt z Komisariatem Policji w 
Nowogardzie. 

Z ostatniej chwili!!!
W nocy ze środy na czwartek 

(23-24.08.) dokonano kolejnej 
zuchwałej kradzieży. Tym ra-
zem okradziono rolnika z Sąpol-
nicy. Z jego podwórka, niezna-
ni do dziś sprawcy skradli dwie 
mini-ładowarki firmy Mani-

tu. Świadkowie widzieli je jadą-
ce w kierunku Stargardu. Wła-
ściciele skradzionych ładowarek 
również apelują do świadków 
o pomoc. Za jakąkolwiek 
informację gwarantowana jest 
nagroda. Jeśli ktoś cokolwiek 
wie w tej sprawie, powinien 
zgłosić ten fakt na policję. 

Mamy także informacje, że w 
ostatnich dniach dokonano tak-
że kradzieży na terenie ogrodów 
działkowych przy ul. 15 Lutego. 
Z jednej z altan skradziono elek-
tronarzędzia. 

Do naszej redakcji docierają 
także sygnały o wzmożonej dzia-
łalności oszustów, którzy wymy-
ślają coraz to nowe sposoby na 
wyłudzanie pieniędzy. Chodzi 
o windykację rzekomych dłu-
gów. Są też kolejne oszustwa na 
tzw. policjanta. Prosimy uwa-
żać także na fałszywych ankie-
terów, którzy pod pozorem zbie-
rania danych statystycznych, na-
kłaniają rozmówców do, jak się 
okazuje już po fakcie, podpisa-
nia umowy na świadczenie usług 
reklamowych. Takie przypad-
ki odnotowano ostatnio m.in. w 
Stargardzie. Nie wykluczone, że 
szajka oszustów pojawi się także 
u nas. Więcej o tym w kolejnym 
wydaniu DN.

MS

Sprawca włamania przy ul. Rtw. W. Pileckiego miał się oddalić z łupem w kierunku 
ulicy Górnej. Osoby, które mogły to widzieć są proszone o kontakt z policją

Zdjęcie ładowarki, która została skra-
dziona z terenu gospodarstwa rolnego 
w Sąpolnicy
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Ogłoszono wyniki naboru

Nasza Biblioteka bez dotacji 
Nowogardzka Biblioteka Miejska nie otrzyma dotacji na remont swojej siedziby. Wniosek 
złożony przez placówkę zdobył niestety zbyt mało punktów, aby liczyć na pieniądze. 

Chodzi o środki przyznawa-
ne w ramach priorytetu „Infra-
struktura Bibliotek 2016-2020”, 
który obsługiwany jest przez In-
stytut Książki. To działanie wpi-
sane w szerszy, wieloletni doku-
ment, o nazwie „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa”, 
uchwalony przez Radę Mini-
strów. Ostatnio ukazała się lista 
bibliotek, które otrzymają środki 
na rozbudowę i remont z kilku-
nastomilionowej puli. Znajdu-
je się na niej 20 placówek. Nie-

stety wśród nich nie ma nowo-
gardzkiej biblioteki. Nasz wnio-
sek zdobył za mało punktów, aby 
otrzymać dofinansowanie - do-
kładnie 67,44. Ostatecznie pla-
cówka znalazła się na 136 miej-
scu wśród 200 bibliotek, które z 
dotacji nie skorzystają. Aby li-
czyć na dofinansowanie trzeba 
było uzbierać co najmniej 84,01 
pkt.- na tyle oceniono wniosek 
ostatniej biblioteki, której dofi-
nansowanie przyznano. Było o 
co walczyć - wysokość dotacji to 

nawet 2 mln złotych. Jak poin-
formowała nas dyrektor Biblio-
teki Miejskiej w Nowogardzie, 
Aneta Wysoszyńska, nasz wnio-
sek opiewał na 1 mln złotych. 

- W ramach tych środków 
chcieliśmy wykonać remont ka-
pitalny budynku biblioteki, stwo-
rzyć letnią czytelnię, taras przy 
wejściu i kawiarnię biblioteczną. 
Projekt obejmował też adapta-
cję pomieszczeń dla Izby Pamię-
ci. Ubolewam, że nasza bibliote-
ka nie dostała tych pieniędzy, bo 

włożyłam ogrom pracy w przy-
gotowanie projektu- komentuje 
wyniki naboru A. Wysoszyńska. 

Nabory wniosków na remon-
ty, przebudowy lub rozbudo-
wy, a także doposażanie biblio-
tek jest ogłaszany co rok. O do-
tacje mogą się starać bibliote-

ki w gminach do 50 tys. miesz-
kańców. Pozostaje wierzyć, że 
może w przyszłym roku wnio-
sek z Nowogardu zostanie oce-
niony pozytywnie. Dyrektor A. 
Wysoszyńska zapowiada, że bę-
dzie składać wnioski do skutku. 

MS

Za pieniądze z dotacji miał zostać wyremontowany budynek biblioteki

Wsparcie kształcenia zawodowego

Będą kursy i nowe pracownie 
Kurs kelnerski, brukarski czy instalacji urządzeń sanitarnych- dodatkowe kwalifikacje będą 
mogli zdobyć uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. Powstaną także nowe pracownie, w których 
młodzież będzie zdawała egzaminy zawodowe. Wszystko dzięki dotacji unijnej, jaką otrzy-
mał powiat goleniowski. 

W tych dniach rozstrzygnię-
to drugi z konkursów Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2014-2020 
w ramach działania 8.6, dedy-
kowanego wzmocnieniu szkol-
nictwa zawodowego. Łącz-
nie w   wyniku   konkursu pn. 
„Wsparcie szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie zawodo-
we oraz uczniów uczestniczą-
cych w kształceniu zawodowym 
i osób dorosłych uczestniczą-
cych w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego”, kwo-

tą 53 mln zł wsparte zostanie aż 
49 projektów. Do szkół zawodo-
wych działających na terenie Po-
wiatu Goleniowskiego trafi do-
finansowania 1 977 268,94 zł z 
tej puli, powiat dołożył z budże-
tu 325 tys. 995 zł, co daje łącznie 
2 mln 303 tys. zł. To jeden z 49 
projektów, który otrzyma wspar-
cie w naszym regionie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego obsługiwanego przez 
Urząd Marszałkowski. Oprócz 
ZSZ w SOSW Nowogard, pro-
jektem objęte są dwie goleniow-
skie szkoły tj. Zespół Szkół nr 1 i 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w 
Zespole Szkół Specjalnych. 

Celem projektu jest podniesie-
nie do 30.06.2021r efektywności 
i rynkowości procesów kształce-
nia. W ramach projektu przewi-
dziano m.in. organizację kursów 
zawodowych, z których będą 
mogli skorzystać uczniowie wy-
mienionych szkół zawodowych. 
Będą to kursy: kelnerski, ba-
ristyczny, zdobienia potraw (z 
ang. carvingu), ale też brukar-
ski i instalacji urządzeń sanitar-
nych. Uczniowie będą w ramach 
projektu mogli również odbyć 

Dzięki dotacji nowe umiejętności będą mogli zdobyć uczniowie szkoły zawodowej 
w SOSW

staże u prywatnych pracodaw-
ców. - Dofinansowanie obejmu-
je też wyposażenie pracowni lub 
warsztatów szkolnych zgodnie ze 
wskazanymi zawodami, utwo-
rzenia pracowni wykorzystywa-
nych do przeprowadzenia egza-
minów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie na łączną kwo-
tę: 322 978,50 zł. - informuje J. 
Pawlak, koordynator projektu z 
ramienia Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie i dodaje: w no-

wogardzkiej ZSZ w SOSW po-
wstanie dzięki temu pracownia 
do zawodu pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej i monter 
zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie. 

Czas realizacji projektu prze-
widziano na lata 2017-2021. 
Skorzysta z niego w naszym 
powiecie łącznie prawie 300 
uczniów, z tego kilkadziesiąt z 
ZSP w SOSW w Nowogardzie. 

MS

Wypięknieje teren w środku osiedla 

Zamiast chodnika ulica 
Trwa remont parkingu wewnątrz osiedla przy ul. 15-lutego i St. Żeromskiego. Inwestorem 
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”. Jeszcze w tym roku remontu doczekają się także 
dwie drogi wewnętrzne przecinające osiedle. 

Stare, betonowe, pokruszone 
płyty zostały zdemontowane. 
W ich miejsce zostaną położo-
ne nowe, ażurowe. Wymianę 
nawierzchni parkingu prowa-
dzi lokalna firma Grześ – Bud, 
a inwestorem jest SM „Gard-
no”- środki pochodzą z fundu-
szu remontowego wpłacanego 
przez mieszkańców. 

To nie jedyna dobra wiado-
mość dla mieszkańców tego 
osiedla. Po wielu latach gmi-
na ogłosiła w końcu przetarg 
na budowę ulicy Zacisznej – 
od strony wjazdu z ul. St. Że-
romskiego - obecnie stanowią-
cą chodnik. Nowa nawierzch-
nia zostanie włączona w wyre-
montowany już wcześniej frag-
ment uliczki, który łączy się z 
ul. Ks. J. Poniatowskiego (przy 

kotłowni). Termin składania 
ofert mija 30 sierpnia. 

Po zakończeniu remon-
tu przez gminę, SM „Gard-
no” przystąpi do wymiany na-
wierzchni ulicy biegnącej przez 
środek osiedla, która w tej 
chwili pokryta jest betonem. 
Stan ulicy od dawna wymaga 
poprawy, o czym również wie-
lokrotnie pisaliśmy na proś-
bę samych mieszkańców osie-
dla. Po jej naprawie ruch dro-
gą będzie się odbywał tylko w 
jednym kierunku. W dalszej 
kolejności Spółdzielnia planu-
je także wymianę chodników i 
budowę parkingu koło istnie-
jącego placu zabaw. Inwestycja 
ma być gotowa do końca tego 
roku. 

MSZamiast chodnika będzie pieszojezdnia - gmina ogłosiła prze-
targ na remont ulicy ZacisznejRemont parkingu rozpoczął się w miniony wtorek



Nr 64 (2593)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Stanisław Wymysłowski: lat 84, zmarł 22.08.2017r., pogrzeb odbę-

dzie się 25.08.2017r, o godz. 14:00 Msza św. w kaplicy w Goleniowie, 
pochówek na cmentarzu w Goleniowie.

Teresa Wilk: lat 65, zmarła 22.08.2017r., pogrzeb odbył się 
24.08.2017 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Damas: lat 76, zmarł 22.08.2017r., pogrzeb odbył się 24.08.2017 
r. na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

(Mt16,13-20) Gdy Jezus przy-
szedł w okolice Cezarei Filipo-
wej, pytał swych uczniów: Za 
kogo ludzie uważają Syna Czło-
wieczego? A oni odpowiedzieli: 
Jedni za Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni za Jere-
miasza albo za jednego z pro-
roków. Jezus zapytał ich: A wy 
za kogo Mnie uważacie? Odpo-
wiedział Szymon Piotr: Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego. Na 
to Jezus mu rzekł: Błogosławio-
ny jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły ci tego 
ciało i krew, lecz Ojciec mój, któ-
ry jest w niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś Piotr [czy-
li Skała], i na tej Skale zbudu-
ję Kościół mój, a bramy piekiel-
ne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie. Wtedy suro-
wo zabronił uczniom, aby niko-
mu nie mówili, że On jest Mesja-
szem.

Pan nasz Jezus Chrystus mówi 
do Piotra o kluczach królestwa 
niebieskiego: „I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie zwią-
zane w niebie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane w nie-
bie»”. Nawiązuje do proroctwa 
Izajasza, w którym prorok w po-
dobnych słowach mówił o władzy 
Eliakima – „Położę klucz domu 
Dawidowego na jego ramieniu: 
gdy on otworzy, nikt nie zamknie, 

gdy on zamknie, nikt nie otwo-
rzy”.  

Jak należy rozumieć tę tajem-
niczą władzę kluczy? Tajemniczą 
dlatego, że działanie człowieka 
na ziemi, jest respektowane przez 
Boga w niebie. Musi więc chodzić 
o sprawę niezwykłej doniosłości. 
Aby wniknąć w istotę tej obietni-
cy, jaką Pan Jezus składa Piotrowi, 
należy uwzględnić jej najbliższy 
kontekst literacki oraz inne miej-
sca Nowego testamentu, w któ-
rych jest mowa o władzy Jezusa, 
Piotra i apostołów. 

W pierwszym zdaniu czyta-
nej dzisiaj Ewangelii Jezusa sam 
przedstawia się jako Syn Człowie-
czy; następnie Piotr wyznaje: „Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 
W ostatnim zdaniu z kolei ewan-
gelista podkreśla, że Jezus uznał 
wyznanie Piotra za trafne, roz-
ciągnął je na uczniów: „Przyka-
zał uczniom, aby nikomu nie mó-
wili, że On jest Mesjaszem”. Łatwo 
zauważyć, że władza kluczy jest w 
pierwszym rzędzie władzą Jezu-
sa – Syna Człowieczego; określe-
nie to jest niezwykle ważne, po-
nieważ wskazuje na Jezusa jako 
prawdziwego Człowieka, a zara-
zem jako „Syna Boga żywego”. To 
właśnie Jezus łączy w sobie świat 
człowieka i świat Boga. Może być 
doskonałym pośrednikiem mię-
dzy ludźmi i Bogiem. To najpierw 
Jego dotyczą słowa: „co zwiążesz 
na ziemi będzie związane w nie-
bie, a co rozwiążesz na ziemi bę-
dzie rozwiązane w niebie”. 

W tym momencie musimy so-
bie przypomnieć, że Jezus ziemski 
– ale jako Syn Człowieczy – roz-
wiązywał nierozwiązywalne czy-
sto ludzką mocą węzły ludzkich 
grzechów. „Otóż żebyście wiedzie-
li, iż Syn Człowieczy ma na ziemi 
władzę odpuszczania grzechów - 
rzekł do paralityka: Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu!»”. Wła-
dza rozwiązywania, czyli uwalnia-

nia człowieka z kajdan grzechu, to 
władza Jezusa, Mesjasza i Syna 
Boga żywego. 

Co więcej, Jezus odpuszcza-
jąc grzechy, ostatecznie uwalnia 
człowieka z niewoli śmierci: „Po-
nieważ zaś dzieci uczestniczą we 
krwi i ciele, dlatego i On także bez 
żadnej różnicy stał się ich uczest-
nikiem, aby przez śmierć pokonać 
tego, który dzierżył władzę nad 
śmiercią, to jest diabła, i aby uwol-
nić tych wszystkich, którzy całe 
życie przez bojaźń śmierci pod-
legli byli niewoli. Zaiste bowiem 
nie aniołów przygarnia, ale przy-
garnia potomstwo Abrahamo-
we. Dlatego musiał się upodob-
nić pod każdym względem do 
braci, aby stał się miłosiernym i 
wiernym arcykapłanem wobec 
Boga dla przebłagania za grzechy 
ludu” (Hbr 2,14-17). Krótko mó-
wiąc, władza Jezusa – Syna Czło-
wieczego to władza Arcykapła-
na, który uwalnia swoich barci od 
grzechów i od śmierci: rozwiązuje 
pęta niewoli i otwiera drzwi domu 
Ojca, świątyni w niebie.  Arcyka-
płan ten żyje dzisiaj jako zmar-
twychwstały Pan, który mówi do 
swojego Kościoła: „Byłem umarły, 
a oto jestem żyjący na wieki wie-
ków i mam klucze śmierci i Ot-
chłani” (Ap 1,18). On jest „Święty, 
Prawdomówny, Ten, co ma klucz 
Dawida, Ten, co otwiera, a nikt 
nie zamknie, i Ten, co zamyka, a 

nikt nie otwiera” (Ap 3,7).
Słowa obietnicy dotyczącej 

władzy kluczy Jezus adresuje 
najpierw do Piotra – podkreśla 
tym samym jego pierwszeństwo 
w gronie apostołów; rolę Opoki, 
jaką Piotr będzie spełniał. Daje 
mu pełny udział w swojej władzy 
nad grzechem i jego nieodwołal-
nym owocem, jakim jest śmierć 
wieczna – wyłączenie się czło-
wieka z życia we wspólnocie z 
Bogiem. Ale, rzecz jasna, władzę 
tę Jezus daje także pozostałym 
apostołom: „Zaprawdę, powia-
dam wam: Wszystko, co zwiąże-
cie na ziemi, będzie związane w 
niebie, a co rozwiążecie na zie-
mi, będzie rozwiązane w niebie” 
.Jeszcze mocniej i bardziej kon-
kretnie Jezus zmartwychwstały 
określa tę właśnie władzę, którą 
nieodwołalnie przekazuje swo-
im uczniom: „Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane»”.

Często myśląc o władzy Pio-
tra i apostołów ulegamy po-
dwójnej pokusie. Pierwsza pole-
ga na tym, że odrywamy ją od je-
dynej władzy zmartwychwstałe-
go Jezusa, w której jest ona za-
korzeniona. Powszechnie my-
ślenie to wyraża się w sloganie: 
Chrystus tak, Kościół (kapłan) 
nie! Tymczasem władza Jezusa 
– Syna Człowieczego oraz wła-
dza Piotra i apostołów są nieroz-
dzielne. Jezus zmartwychwstały 
nie działa inaczej jak przez Pio-
tra i apostołów; Piotr i apostoło-
wie z kolei nie mają żadnej wła-
dzy w oderwaniu od Pana – Je-
zusa. Druga pokusa, równie sil-
na, sprowadza się do tego, że wi-
dzimy władzę Piotra i aposto-
łów w oderwaniu od Kościoła, 
jako władzę nad światem. Ła-
two przychodzi nam zapomi-

nać, że jest ona ściśle i wyłącz-
nie związana z Kościołem. Je-
zus w czytanej dzisiaj ewangelii 
najpierw określa rolę Piotra we-
wnątrz Kościoła („Ty jesteś Piotr 
– Opoka i na tej Opoce zbuduję 
mój Kościół”). Dopiero w dru-
giej kolejności składa Piotro-
wi obietnicę dotyczącą władzy 
– bo jest ona w służbie Kościoła. 
Piotr (i apostołowie) wykonując 
władzę odpuszczania grzechów 
będą współpracować z Jezusem 
w budowaniu Kościoła. Co wię-
cej, jedynie takie Kościół, w któ-
rym ta władza rzeczywiście bę-
dzie sprawowana, nie zostanie 
pokonany przez „bramy (moce) 
piekielne”.  

Każdy grzech osłabia chrześci-
janina, pomniejsza jego udział w 
życiu Kościoła i w życiu uwiel-
bionego Chrystusa. Gdy grzech 
nie jest szczerze wyznawany, gdy 
nie jest poddawany Jezusowej 
władzy – sprawowanej w Koście-
le do dziś przez następcę Piotra 
i następców apostołów – narasta 
jak nowotwór, wyniszcza i zabi-
ja, a często staje się skandalem. 
Wszystkie one niszczą Kościół 
jako budowlę Bożą, ośmiesza-
ją go w oczach współczesnych 
pogan. Bramy piekielne świętu-
ją wówczas swoje zwycięstwo. 
Ufając Jezusowej obietnicy, mó-
dlmy się, aby nad żadnym z nas 
– grzeszników – nie zapanował 
grzech i bramy piekielne. Mamy 
wielką szansę zwycięstwa wy-
znając nasze grzechy Chrystu-
sowi, obecnemu dzisiaj w tych, 
którym dał udział w swojej wła-
dzy. Apostoł Jan zapewnia nas: 
„Jeśliby nawet kto zgrzeszył, 
mamy Rzecznika wobec Ojca – 
Jezusa Chrystusa sprawiedliwe-
go. On bowiem jest ofiarą prze-
błagalną za nasze grzechy, i nie 
tylko nasze, lecz również za 
grzechy całego świata”. 

Ks. Bartosz Wach

KONCERT W KOŚCIELE
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Beata Krzyżanowska - sopran
    Karolina Szponar - skrzypce
        Andrzej Wrona - organy

30 sierpień 2017. g. 20.00
Dochód z koncertu przeznaczony będzie

na budowę kościoła w Wojcieszynie

Patronat medialny:
Dziennik Nowogardzki

Cena biletu 20 zł - bilety do nabycia w zakrystii

Organizator koncertu:
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Legutko
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Odchodzę ze wspólnoty pełnej miłości…

Ks. Robert Dąbrowski żegna się 
z parafią pw. Wniebowzięcia NMP 
W minioną środę, wierni z terenu parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie poże-
gnali drugiego wikarego, który odchodzi z pracy w parafii-ks. Roberta Dąbrowskiego. 

Msza św., podczas której mo-
dlono się dziękując ks. Roberto-
wi za jego pięcioletnią posługę 
w parafii odbyła się w minioną 
środę, o godz. 19:00. 

- Pamiętam, jak dziś, kiedy 
przed 5 laty, dokładnie 25 sierp-
nia 2012, przyjechałem do tej 
parafii. Wtedy powitali mnie ks. 
Proboszcz G. Legutko, ks. An-
drzej Kamiński, ks. Andrzej Gań-
ski - wspominał ks. Robert: - już 
wtedy wiedziałem, że ta wspólno-
ta jest wspólnotą pełną miłości, 
a tam, gdzie jest miłość jest po-
kój i radość. I tego właśnie tutaj 
doświadczyłem pracując w Wa-
szej parafii. Dziękuję za wspól-
ną modlitwę, za te spotkania, 
rozmowy, czasem po prostu by-
cie przy mnie, a za to co może nie 
do końca zrobiłem dobrze, prze-
praszam. Tak jednak jest z nami, 
kapłanami, że jesteśmy potrzebni 
w różnych miejscach, bo przede 
wszystkim służymy Panu Bogu. 

Podczas Mszy św. księdzu Ro-
bertowi towarzyszyła licznie 
zgromadzona służba liturgiczna, 
co dodało liturgii wyjątkowego 
charakteru. Ks. Robert Dąbrow-
ski zostanie zapamiętany jako 
kapłan, który szczególnie umiło-
wał sobie pracę z dziećmi i mło-
dzieżą. W czasie jego posługi w 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
liczba ministrantów zwiększy-
ła się do ok. 30 osób. Spędzał z 
nimi nie tylko czas w kościele, 
ale także organizował spotkania 
sportowo-integracyjne. Aktyw-
nie współpracował także z mło-

dzieżą z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, gdzie nie tylko 
nauczał religii, ale także organi-
zował wiele wyjazdów, podczas 
których zachęcał młodych do 
modlitwy. Zawsze powtarzał, że 
nie ma trudnej młodzieży, są tyl-
ko młodzi ludzie, którzy potrze-
bują rozmowy i zainteresowania. 

Po Mszy św. zgromadzeni pa-
rafianie ustawili się tłumnie 
przed prezbiterium, aby podzię-
kować Księdzu za jego posłu-
gę i życzyć mu Bożego Błogo-
sławieństwa na kolejne lata ka-
płaństwa. Również nasza redak-
cja przyłącza się do tych życzeń. 

Przypomnijmy, że już w naj-
bliższa sobotę, 26 sierpnia, ks. 
R. Dąbrowski rozpocznie pracę 
w parafii pw. św. Andrzeja Bo-
boli w Golczewie. Drugi wikary, 
czyli ks. Robert Szyszko, którego 
pożegnanie odbyło się w zeszłą 
sobotę, 19 sierpnia, odchodzi 
do Barlinka, gdzie będzie spra-

wował posługę w parafii pw. św. 
Wojciecha. Jak już informowa-
liśmy w miejsce odchodzących 
kapłanów przybędzie do para-
fii dwóch nowych wikarych: ks. 
Andrzej Zaniewski oraz ks. Wal-
demar Piątek. Sylwetkę ks. An-
drzeja zaprezentowaliśmy w po-
przednim, wtorkowym wydaniu 
DN. 

Dziś, zgodnie z zapowiedzią 
przedstawiamy ks. Waldema-
ra. Obydwaj księża przyjadą do 
naszej parafii już w sobotę, 26 
sierpnia wieczorem, a następ-
nego dnia, w niedzielę po raz 
pierwszy spotkają się z wiernymi 
odprawiając Msze św.. Od wrze-
śnia rozpoczną też pracę w no-
wogardzkich szkołach średnich i 
gimnazjach. Cieszymy się na ich 
przyjazd i życzymy im, aby po-
sługa w naszym mieście była dla 
nich obfita w dobro.

MS

Ks. Waldemar Piątek - urodził się 
26 marca 1976 w Trzebiatowie. Oso-
ba ks. Waldemara jest związana bar-
dzo mocno z Choszcznem, gdzie 
ukończył szkołę podstawową oraz 
technikum rolnicze w Zespole Szkół 
Nr 1. W 1996 roku został przyjęty 
do  Arcybiskupiego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Szczecnie, 
gdzie ukończył formację teologicz-
no-filozoficzną otrzymując tytuł ma-
gistra teologii. Święcenia prezbiteratu  udzielił mu 25 maja 2002 
roku w Bazylice Archikatedralnej Ksiądz Arcybiskup Zygmunt 
Kamiński. 

Ksiądz Waldemar pracował w następujących parafiach diecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej:

- Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim
- Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
- Bożego Ciała w Szczecinie
- Św. Mikołaja w Szczecinie
- Św. Jerzego w Goleniowie
- Św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

Ks. Waldek jest od 34 lat jest czynnie działającym harcerzem, a 
od 15 lat instruktorem ZHP. Od 2006 roku pełni funkcję kapela-
na Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz jest członkiem Ko-
mendy Chorągwi Zachodniopomorskiej. Od 12 lat jest związany 
z coroczną służbą harcerską podczas spotkań młodzieżowych na 
Polach Lednickich.

Ks. Waldek, jako wychowanek seminaryjnego zespołu „Cler-
boyz” jest czynnie działającym muzykiem grającym na prawie 
„każdej gitarze świata”. Od 15 lat prowadzi scholę Archidiecezjal-
nych Dni Młodych.

Jak sam Ksiądz pisze o sobie, z natury jest człowiekiem rado-
snym i wesołym.

Parafianie z Wojcieszyna dziękują ks. R. Dąbrowskiemu za posługę, którą pełnił 
także odprawiając Msze św. w kaplicy wiejskiej

Ostatnie spotkanie w takich okolicznościach w Nowogardzie -ks. Robert Dąbrowski wspólnie z ministrantami oraz ich rodzinami

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogar-

dzie informuje o rozpoczęciu nowego roku wydawania 
żywności z Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w 
każdą środę od godz. 16-17 do biura PZC  ul. Kościelna. 

Uwaga - ilość osób ograniczona.  
PZC „Caritas” 

Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

25 lat temu                                 pisał:
09.08.1993 r.
Młodzi poławiacze nagród
W sobotę 07.08.1993r. Na je-

ziorze nowogardzkim odbyły się 
Wakacyjne Zawody Wędkarskie o 
nagrodę główną „Dziennika No-
wogardzkiego” dla młodzieży do 
lat 16. Z chwilą rozpoczęcia za-
wodów o godz. 8:45 nadciągnęły 
chmury, wzmógł się wiatr i zaczę-
ło padać. Młodym zawodnikom 
jednak nie zabrakło ducha i woli 
walki. Pierwszą złowioną rybą 
była krasnopióra, podcięta po mi-
strzowsku przez Kamila Stasiaka, 
który później został zwycięzcą za-
wodów. Najmłodszym uczestni-
kiem był siedmioletni Wojciech 
Siemionko, który pod czujnym 
okiem ojca z wprawą rzucał ha-
czyk z przynętą. Nad prawidło-
wym przebiegiem imprezy czu-

wali panowie z Nowogardzkiego 
Koła PZW. W Wakacyjnych Za-
wodach Wędkarskich startowało 
ogółem 17 zawodników. Podaje-
my nazwiska chronologicznie do 
pozycji jakie zajęli. W zawodach 
zwyciężyli: I miejsce – Kamil Sta-
siak. II miejsce – Piotr Minda, III 
miejsce – Sebastian Kuderko. Po-
zostałe miejsca od 4 do 17 zajęli 
kolejno: Grzegorz Minda, Tomasz 
Płachecki, Kamil Stokłos, Paweł 
Nowak, Wojciech Siemionko, Ja-
cek Gabrysiak, Henryk Sadłow-
ski, Bartosz Olszewski, Krzysztof 
Staszak, Andrzej Tomaszycki, Ar-
kadiusz Filipczak, Adam Stawiń-
ski, Paweł Filipczak, Piotr Sobie-
ski. Na koniec jak to w zwyczaju 
każdych zawodów, wręczono na-
grody.

Wybrała Dorota Śmieciuch
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Czym właściwie jest kredyt konsolidacyjny 
i kto może być zainteresowany taka 
ofertą?
- Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie 
stworzone z myślą o osobach, które 
korzystają z jednego lub wielu kredytów. 
Bank spłaca wszystkie poprzednie 
zobowiązania klienta, zamieniając je na 
kredyt z jedną, korzystną ratą. Na tym 
właśnie polega nasza „Letnia konsolidacja”.
Jakiego rodzaju kredyty można przenieść 
w ramach oferty Alior Banku?
- Alior Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów spłacanych w innych 
instytucjach. Mogą to być np. pożyczki 
gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe, 

karty kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może ułatwić spłacanie rat 
zarówno osobom posiadającym wiele 
kredytów, jak i tym, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z  regulowaniem zobowiązań kredytowych 
były niskie.
Jakie są warunki skorzystania z „Letniej 
konsolidacji”?
- Minimalna kwota kredytu to 35 tys. zł, 
w  tym przynajmniej 30 tys. zł muszą 
stanowić przenoszone zobowiązania. 
Warto podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 5,9%.

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego banku, 
klienci mogą się ubiegać o kredyt 
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można 
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty „Letnia 
konsolidacja” można otrzymać też środki 
na dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza 
w przypadku niespodziewanych wydatków 
lub gdy chcemy zrobić sobie lub najbliższym 
miłą niespodziankę – np. wakacyjny wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą 
placówkę partnerską i złożyć odpowiedni 
wniosek. Nie jest to trudne, a pracownicy 

placówki chętnie odpowiedzą na pytania 
i  wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po otrzy-
maniu pozytywnej decyzji, środki zostaną 
wypłacone nawet w ciągu jednego dnia od 
chwili podpisania umowy.  
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane przez 
bank źródła dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i umowa o dzieło. 

Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej  
Alior Banku: 

Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 
tel. 91 392 50 22

Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze, łatwiejsze, i – co równie ważne - tanie. Dzięki ofercie 
„Letnia konsolidacja”, dostępnej w placówkach partnerskich Alior Banku, jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i jego zaletach mówi Agnieszka Luty, kierownik 
placówki partnerskiej Alior Banku w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

LetNiA KONsOLiDACJA W ALiOr BANKu,  
czyli jeden kredyt z niskim oprocentowaniem

letnia konSolidacja

RRSo 7,50%

POłąCz KreDyty,  
WłąCz NisKie  

OPrOCeNtOWANie

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) wynosi 7,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 107 910,63 zł, oprocentowanie zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 31 310,63 zł 
(w tym: prowizja: 4802,76 zł (5,9%), odsetki: 26 507,87 zł), 120 równych, miesięcznych rat w wysokości 899,66 zł. kalkulacja została dokonana na 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty „letnia konsolidacja” mogą 
być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 zł. 
Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!
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Warsztaty ceramiczne w Trzechlu

Młodzi garncarze
Podczas wakacji w dniach od 15 do 27 lipca, dzieci z Trzechla brały udział w warsztatach ceramicznych pod nazwą ,,Dawne rzemiosła wiejskie – ręcznie 
zdobiona ceramika”. Warsztaty zostały zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach 
Działań aktywizujących, a prowadziła je p. Katarzyna Gnacińska-Olczyk.

Większość dzieci z Trzech-
la spędza corocznie wakacje w 
domu, ponieważ jakikolwiek 
wypoczynek stanowi dla ich ro-
dzin barierę finansową nie do 
przekroczenia. Dostrzegając ten 
problem, Stowarzyszenie Przy-
stanek Trzechel, każdego roku 
stara się zorganizować wiej-
skim dzieciakom ciekawe zaję-
cia, które choć trochę urozma-
icą monotonię wakacyjnych dni. 
Ważne jest, by dobrze się bawić i 
przy okazji czegoś nauczyć.

W trakcie wakacyjnych zajęć 
uczestnicy warsztatów poznali, 
jaka to wielka sztuka, ale i wiel-
ka frajda, wytoczyć z gliny na 
kole garncarskim swój pierw-
szy w miarę prosty dzbanek. 
Najpierw pod kierunkiem Pani 
Kasi, później już samodzielnie, 
z bezkształtnej bryłki gliny, wła-
snymi palcami trzeba było ufor-
mować użyteczny przedmiot, 
potem ozdobić go, poszkliwić i 
wypalić w piecu. Zabawy i rado-
ści przy tym było wiele, bo gli-
na to wdzięczny materiał, któ-
rym bez obaw można się sma-
rować, brudzić a pierwsze nie-
udane naczynia swoją pokracz-
nością wzbudzały ogólną weso-
łość.

Po otwarciu pieca, cała wiej-
ska Świetlica, w której odbywa-
ły się zajęcia, zaświeciła się na 
niebiesko (bo taki kolor naczyń 
ustalono) od dzbanków, dwoja-
ków, kubeczków i misek, a po 
wystawie każdy z dumą mógł 

zanieść swoje dzieło do domu 
i się pochwalić. Przy okazji do-
brej zabawy dzieci poznały spe-
cyfikę i kunszt pracy dawnych 
wiejskich garncarzy i miały oka-

zję się przekonać, jaką dawniej 
wartość miały zwykłe domo-
we przedmioty wytworzone tak 
wielkim nakładem pracy.

Uśmiechnięte miny i pytania 

o następne zajęcia są najlepszym 
podziękowaniem za trud, jaki w 
przygotowanie warsztatów wło-
żyła pani instruktor Katarzyna 
Gnacińska-Olczyk i dowodem 

na to, że warto się angażować, a 
czas poświęcony dzieciom nigdy 
nie jest czasem straconym.

Inf. własne

Uczestnicy warsztatów prezentujący swoje wyroby ceramiczne

Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wyglądała kiedyś praca garncarzy, a tym samym 
nauczyć się tworzyć swoje dzieła ceramiczne... ...a to już efekty pracy z gliną.

Gmina Osina

Społecznicy w działaniu
Program „Społecznik” wyzwolił u mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego chęć do realizowania nowych, ciekawych pomysłów. W Osinie bę-
dzie realizowanych 10 projektów. Dwa z nich „Dzień Ziemniaczanych Rozmaitości” i „Bezpieczna zabawa to podstawa” odbyły się 12 i 14 sierpnia.

Ludzie najlepiej poznają się 
wspólnie pracując czy wykonu-
jąc wspólne działania. Realiza-
cja projektu „Dzień ziemnia-
czanych rozmaitości” pozwoli-
ła na promowanie tradycyjnych 
potraw z ziemniaków, ale też na 
dużą ich modyfikację i własny 
wkład do smaków z przygotowy-
wanych potraw. Przeprowadzo-
ne konkursy sprawnościowe dla 
dzieci i dorosłych podniosły ich 
sprawność fizyczną i zacieśni-
ły relacje międzyludzkie. Zaku-
pione urządzenia (frytkownica 
i patelnia elektryczna) posłużą 

do kontynuacji tego projektu lub 
podobnego w przyszłości. „Bez-
pieczna zabawa to podstawa”, na 
placu zabaw w Osinie zaowoco-
wał doposażeniem placu w nową 
bezpieczną huśtawkę. Dzieci 
mogą rozwijać się psychorucho-
wo i wspólnie bawić w bezpiecz-
nym miejscu. Plac zabaw stał się 
miejscem przyjaznym rodzicom, 
opiekunom i dzieciom, to miej-
sce spotkań pokoleń. Zaangażo-
wanym mieszkańcom, uczestni-
kom festynów w ramach „Spo-
łecznika” bardzo dziękujemy. 

Krzysztof Górecki
Dzieci bawiące się na nowej huśtawce na placu zabaw w Osinie
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Pierwszy mecz przed  
własną publicznością

Pomorzanin zagra  
z Masovią
W najbliższą sobotę (26 sierpnia), kibice w Nowogardzie 
po raz pierwszy w tym sezonie będą mieli okazję na stadio-
nie w Nowogardzie obejrzeć w ligowym meczu swoich pił-
karzy. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego podejmować 
będą Masovię Maszewo. Również w sobotę swoje rozgryw-
ki zainaugurują juniorzy starsi Pomorzanina, którzy zagra-
ją w Łobzie. 

Po nieudanej inauguracji i po-
rażce 1:0 z Orłem Łożnica, pił-
karze Pomorzanina Nowogard 
będą chcieli się zrehabilitować 
udanym występem przeciwko 
Masovii Maszewo. Nie będzie to 
jednak łatwe, bo nowogardzia-
nie nie mają najlepszego bilan-
su ostatnich spotkań z Masovią. 
W minionym sezonie Pomorza-
nin przegrał w Maszewie 4:0, a 
na własnym boisku jedynie zre-
misował 1:1. Goście z Maszewa 
lepiej zainaugurowali rozgrywki 
pokonując u siebie Ehrle Dobra 
Szczecińska 4:3. Choć o zwy-
cięstwo będzie ciężko, to każdy 

inny wynik nie usatysfakcjonu-
je wymagających nowogardz-
kich kibiców. Początek tego spo-
tkania w najbliższą sobotę o go-
dzinie 17:00. Również w sobotę 
rozgrywki zainauguruje zespół 
juniorów starszych. Młodzi pił-
karze Pomorzanina wybiorą się 
do Łobza, aby walczyć o punk-
ty z tamtejszym Światowidem. 
Niestety do momentu złożenia 
tego wydania DN nie znana była 
godzina rozpoczęcia tego spo-
tkania. Przy artykule publikuje-
my komplet gier. 

KR  

W sobotę o godzinie 17-00 Pomorzanin zagra na własnym boisku z Masovią Ma-
szewo

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
2. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Światowid Łobez  (26.08; 11:00)
Promień Mosty – Polonia Płoty   (26.08; 12:00)
Sarmata Dobra – KP Przecław   (26.08; 15:00)
Jantar Dziwnów – Sparta Gryfice   (26.08; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Odrzanka Radziszewo  (26.08; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo (26.08; 17:00)
Ina Ińsko – Orzeł Łożnica    (27.08; 14:00)
Mewa Resko – Iskierka Szczecin   (27.08; 16:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
1. kolejka:
Kluczevia Stargard – Unia Dolice   (26.08; -- || --)
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard (26.08; -- || --)
Prawobrzeże Szczecin – Biali Sądów  (26.08; -- || --)

Kącik kolekcjonera

35. Rocznica zrywu 
antykomunistycznego  
w Lubinie
Władze obawiały się, że 31 sierpnia 1982 r. – w 2. Rocznicę podpisania porozumień sierp-
niowych – mogą w Lublinie wybuchnąć zamieszki. Faktycznie, demonstracje odbyły się 
we wszystkich miastach Zagłębia Miedziowego. W interwencji mającej na celu rozprosze-
nie manifestujących w Lublinie brały udział oddziały Milicji Obywatelskiej oraz oddziały 
Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO), które w pierwszej fazie za-
mieszek miotały w kierunku manifestantów środki chemiczne, a następnie użyły broni z 
ostrą amunicją. 

Do tej pory nie wyjaśnio-
no przyczyn takiego stanu rze-
czy. Rannych zostało ponad 
dwadzieścia osób, z tego sie-
dem ciężko; trzy postrzelone 
osoby. Niespokojnie w Lubinie 
było jeszcze przez 48 godzin – 1 
września demonstrowało 15 tys. 
mieszkańców, dzień później nie-
spełna pięć tysięcy. Dochodzi-
ło do zamieszek i niepokojów. 
Aby powstrzymać falę protestu, 
zgromadzono ponad 1000 funk-
cjonariuszy spoza terenu woje-
wództwa, a samo miasto odcię-
to od reszty kraju na siedem dni. 
Do dnia dzisiejszego nie wszy-
scy sprawcy tej masakry ponie-
śli karę.  

28 sierpnia 2017 roku, Naro-
dowy Bank Polski wprowadza 

do obiegu srebrną monetę o no-
minale 20 zł, „35. Rocznica zry-
wu antykomunistycznego w Lu-
binie”. Została ona wykonana z 
próby metalu Ag 925/1000. Przy 
produkcji wykorzystano stempel 
zwykły (oksyda, tempodruk). 
Brzeg (bok) jest gładki. Wy-
miary tej monety to 40,00 mm 
x 28,00 mm, masa 28,28 g. Wy-
szła ona w nakładzie do 15 000 
sztuk. Projektantem graficznym 
jest Dobrochna Surajewska. Na 
rewersie monety przedstawio-
ne zostały zarysy trzech mę-
skich postaci, obok których wid-
nieją symboliczne trzy ślady po 
pociskach, szarfa oraz dwa goź-
dziki leżące na bruku. Na awer-
sie monety przedstawiono biało-
-czerwoną szarfę na tle sylwetek 

trzech mężczyzn, symbolizują-
cych ofiary wydarzeń w Lubinie. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie
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Zachodnia liga MTB – Vii edycja, Bledzew

Szanse na medale w „generalce”
W niedzielę (20 sierpnia), w miejscowości Bledzew odbył się wyścig „Szlakiem pięciu jezior”, w ramach VII edycji Zachodniej Ligi MTB. Nie zabrakło licz-
nej grupy kolarzy z Nowogardu, którzy w swoich kategoriach zajmowali wysokie pozycje. Nasi reprezentanci są również wysoko sklasyfikowani w zesta-
wieniu po VII edycjach i wciąż pozostają w walce o medale klasyfikacji generalnej.

Bardzo trudne warunki towa-
rzyszyły kolarzom, którzy wy-
startowali w wyścigu „Szlakiem 
pięciu jezior” w miejscowości 
Bledzew, w ramach VII edycji 
Zachodniej Ligi MTB. Przez nie-
mal tydzień przed startem Ble-
dzew został zalewany przez opa-
dy deszczu, zatem trasa marato-
nu MTB przypominała w nie-
których miejscach rzekę błota. 
Warto zauważyć, że wyścigi z cy-
klu MTB charakteryzują się wła-
śnie trudną trasą, niemal w cało-
ści pozbawioną drogi asfaltowej. 
W Bledzewie na kolarzy z Nowo-
gardu czekał dystans 58 km, a do 
walki przystąpili: Robert Krause, 
Jakub Krause, Janusz Pietruszew-
ski, Marek Szymański, Jan Ba-
ran oraz Anna Urtnowska. Naj-
lepszy czas uzyskał Robert Krau-
se, reprezentujący LKK Nowo-
gard. Kolarz startujący w katego-
rii M1 pokonał dystans 58 km z 
wynikiem 02:38:23, co pozwoli-
ło mu zająć 2. miejsce w swoim 
przedziale wiekowym oraz wy-
sokie 26. miejsce w Open Męż-
czyzn. Drugi najlepszy czas no-
wogardzianina to wynik Jaku-
ba Krause. Reprezentant Nowo-
gardu pokonał wymagającą tra-
sę z czasem 02:44:23 i w swo-
jej kategorii M3 zajął 9. miejsce, 

a w Open Mężczyzn 41. pozy-

cję. Startujący w kategorii M6a 
Janusz Pietruszewski zwyciężył 
w swoim przedziale wiekowym. 
Nasz reprezentant uzyskał wy-
nik 03:01:05 i do złotego medalu 
w kategorii dorzucił 72. pozycję 
w Open Mężczyzn. Obok Janu-
sza Pietruszewskiego na podium 
stanął Marek Szymański, który 
w przedziale wiekowym M6a za-
jął 2. miejsce oraz 73. pozycję w 
Open Mężczyzn. Marek Szymań-
ski uzyskał taki sam czas co jego 
kolega z LKK Nowogard, a zwy-
cięzcę wyłoniły setne sekundy. W 
tej samej kategorii, ale wykonu-

jąc tylko jedno okrążenie rywa-
lizował Jan Baran. Kolarz z No-
wogardu z czasem 02:02:45 upla-
sował się na 5. miejscu w swo-
jej kategorii. Na koniec pozostaje 
nam jedyna przedstawicielka płci 
pięknej – Anna Urtnowska. Ko-
larka reprezentująca Nowogard 
startowała na dystansie 1 okrą-
żenia, uzyskała wynik 01:45:31 
i wywalczyła 7. miejsce w swo-
jej kategorii K1 oraz 113. pozy-
cję w Open. Warto jeszcze dodać, 
że przed kolarzami walczącymi 
w Zachodniej Lidze MTB pozo-
stały tylko trzy starty: Bogdaniec, 
Szczecinek i Moryń. Na ten mo-
ment czterech kolarzy z Nowo-
gardu ma spore szanse na medal 
w klasyfikacji generalnej. Janusz 
Pietruszewski do tej pory uzbie-
rał 3468 punktów i jest liderem w 
kategorii M6a, natomiast w Open 
plasuje się na 27. miejscu. Marek  
Szymański z liczbą 2863 punk-
tów plasuje się na 3. miejscu w 
kategorii M6a oraz na 46. pozycji 
w Open. Robert Krause w kate-
gorii M1 uzbierał 1991 punktów i 
zajmuje 3. miejsce oraz 79. pozy-
cję w Open. Pośród kobiet Anna 
Urtnowska z liczbą 2906 punk-
tów zajmuje 3. miejsce w katego-
rii K1 oraz 44. pozycję w Open. 

KR

Mistrzostwa Strefy polski Zachodniej – Vii runda, rosówek

Startował Adam Abramowski
W niedzielę (13 sierpnia), w Rosówku została rozegrana VII runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Tym razem na torze wystartował tylko Adam 
Abramowski z KM „Cisy” Nowogard. Poza tym nowogardzkim akcentem była obstawa sędziowska. 

W Rosówki w ramach VII 
Rundy Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej na torze zaprezen-
tował się tylko jeden zawodnik 
KM „Cisy” Nowogard. W klasie 
MX Junior wystartował Adam 
Abramowski. W treningu kwali-
fikacyjnym A. Abramowski star-
tujący na motorze marki Hon-
da pokonał 6 okrążeń, a swój 
najlepszy czas osiągnął podczas 
5 okrążenia. Wynik 02:05,799 
sklasyfikował zawodnika KM 
„Cisy” na 8. miejscu. Wyścig 
pierwszy Adam Abramowski za-
kończył na 9. pozycji, po tym jak 
przejechał 9 okrążeń z czasem 
18:57,401. W drugim wyścigu 
Adam Abramowski wypadł naj-
lepiej. Tym razem zawodnik KM 
„Cisy” Nowogard pokonał 10 
okrążeń i z czasem 20:55,444 zo-

stał sklasyfikowany na 7. pozy-
cji. W sumie Adam Abramow-
ski uzbierał za swoje dwa starty 
66 punktów i w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów zajął 8. 
miejsce. Warto dodać, że był to 
pierwszy start tego zawodnika 
w obecnym sezonie. Dzięki wy-
walczonym punktom Klub Mo-
torowy „Cisy” z liczbą 821 punk-
tów umocnił się na 16. pozycji 
w klasyfikacji drużynowej. Do-
dajmy, że w Rosówku był jesz-
cze jeden nowogardzki akcent, 
mianowicie na torze pracowali 
sędziowie z Nowogardu. Sędzią 
głównym zawodów był Wiesław 
Śmietjuch, funkcję dyrektora za-
wodów pełnił Stanisław Pyrzyń-
ski, z kolei Mirosław Martyno-
wicz był sędzią startu/mety. 

KR W Rosówku po raz pierwszy w tym sezonie wystartował Adam Abramowski. Poza tym na torze pracowali nowogardzcy sędziowie

Od lewej Marek Szymański i Janusz 
Pietruszewski - najszybsi kolarze w ka-
tegorii M6a Robert Krause - z lewej, uzyskał najlepszy wynik spośród nowogardzian

Wyścig w Bledzewie był niezwykle ciężki ze względu na wcześniejsze opady deszczu
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski Szpital Nowogard

Tomasz syn Katarzyny i Jacka Lewan-
dowskich 
ur. 20-08-2017 z Maszewa

Maciej syn Ewy Słowikowskiej 
ur. 18-08-2017 ze Świdwina

Marcelina Aneta córka Anny i Emila 
Smoliga 
ur. 17-08-2017 z Nowogardu

Lucjan syn Marty i Marcina Karpiel 
ur. 18-08-2017 z Nowogardu

Lena córka Izabeli i Przemysława 
ur. 21-08-2017 z Siedlic

Kubuś syn Anny i Jędrzeja Płuciennik
 ur. 18-08-2017 z Redła

Jaś syn Karoliny i Marcina Marciniak
 ur. 17-08-2017 z Taczał

Amma córka Julii i Mykola Lebid 
ur. 20-08-2017 z Nowogardu

Antoni syn Pauliny i Marcina Sobczak
 ur. 21-08-2017 z Żabowa

Filip syn Agaty i Macieja Mikita 
ur. 18-08-2017 z Nowogardu

Vi Świdwiński Szosowy Maraton rowerowy

J. Zugaj i M. Kubicka najszybsi
W miniony weekend, kolarze z Nowogardu startowali w VI Świdwińskim Szosowym Mara-
tonie Rowerowym. Do rywalizacji przystąpiło 6 naszych reprezentantów, spośród których 
najlepiej się spisali Jan Zugaj oraz Małgorzata Kubicka, którzy wygrali w klasyfikacji Open. 

Wszyscy kolarze z Nowo-
gardu podczas Świdwińskie-
go Szosowego Maratonu Ro-
werowego startowali na dystan-
sie Mini, który wynosił 108 km. 
Pośród mężczyzn zdecydowa-

nie najlepiej zaprezentował się 
Jan Zugaj. Kolarz jeżdżący w 
barwach NTS Nexelo JF Duet 
pokonał dystans 108 km w cza-
sie 02:40:39, osiągając przy 
tym średnią prędkość 38,47 

km/h. Jan Zugaj po emocjo-
nującym finiszu pokonał swo-
jego klubowego kolegę Fran-
ciszka Harbacewicza i sięgnął 
po podwójne zwycięstwo, czy-
li w kategorii M4 oraz w klasy-

Małgorzata Kubicka była najszybszą kolarką na dy-
stansie Mini podczas wyścigu w Świdwinie Jan Zugaj uzyskał najlepszy czas na dystansie 108 km

fikacji Open na dystansie Mini. 
Drugi najlepszy wynik uzyskał 
Grzegorz Przybyłek, który uzy-
skał czas 03:06:48, osiągając 
średnią prędkość 32,81 km/h. 
Przybyłek w kategorii M4 zo-
stał sklasyfikowany na 4. miej-
scu, natomiast w Open Męż-
czyzn zajął 16. pozycję. W ka-
tegorii wiekowej M4 startował 
także Sławomir Lipiński, któ-
ry 108 km przejechał z wyni-
kiem 03:08:21, przy średniej 
prędkości 32,81 km/h. Sławo-
mir Lipiński w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 8. miej-
sce, a w Open Mężczyzn został 
sklasyfikowany na 19. pozycji. 
Kolejnym naszym reprezen-
tantem był Janusz Pietruszew-
ski, startujący w kategorii M6. 
Kolarz z Nowogardu uzyskał 
czas 04:53:16 i zajął 4. miejsce 

w swojej kategorii oraz 37. po-
zycję w Open. Podczas marato-
nu zaprezentowały się również 
panie, a Nowogard reprezento-
wały Małgorzata Kubicka oraz 
Iwona Pietruszewska. Świetny 
czas uzyskała Małgorzata Ku-
bicka walcząca w kategorii K5. 
Nowogardzianka 108 km po-
konała z wynikiem 03:30:42, 
osiągając średnią prędkość 
29,33 km/h. Dla Małgorza-
ty Kubickiej oznaczało to dwa 
złote medale – jeden w kate-
gorii K5, drugi w Open Kobiet. 
Dodajmy, że Małgorzata Ku-
bicka drugą na mecie rywalkę 
wyprzedziła aż o nieco ponad 
30 minut! Iwona Pietruszewska 
z wynikiem 04:53:15 wywal-
czyła 1. miejsce w kategorii K6 
oraz 7. pozycję w Open Kobiet. 

KR
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Pomóż  wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowiecza. Dziś przerosły go 
realia życia codziennego. Uwielbiany przez studentów szczeciński profesor zma-
ga się z rakiem. Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz nauka 
jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możliwość leczenia w kraju. Terapia 
eksperymentalna jest za granicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczeło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikowski,  ma 53 lata i jest 

wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Pasjonuje się historią średniowiecza i w tej 
dziedzinie dwa lata temu zdobył tytuł doktora habi-
litowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa dni przed Bożym 
Narodzeniem, mój mąż trafił po ataku epileptycz-
nym do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 
Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że  odpowie-
dzialność za jego samopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie ciemieniowym. To 
był dla nas szok, tym bardziej, że w lutym 2016 
roku mój mąż przeszedł operację raka jelita grube-
go. Czuł się świetnie, pracował, snuł plany napisa-
nia kolejnych publikacji naukowych... W styczniu 
mąż był operowany. Czuł się dobrze, nie miał żad-

nych niedowładów, więc pełen nadziei czekał na 
wynik badania histopatologicznego. Kiedy na po-
czątku lutego otrzymaliśmy wynik, to był kolejny 
szok. U męża zdiagnozowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i chemioterapię, które 
przeszedł w Zachodniopomorskim Centrum Onkolo-
gicznym w Szczecinie. Bardzo szybko po pierwszej 
chemii i naświetlaniach przyszły kolejne ataki epilep-
tyczne. W wyniku badań rezonansem magnetycz-
nym i tomografii komputerowej okazało się, że na-
stąpiła wznowa guza. Lekarze w Szczecinie i Byd-
goszczy, z którymi się kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce 
i uprzedzili nas, że mój mąż ma przed sobą pół roku 
życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać informacji w internecie, 
okazało się, że szansą dla mojego męża jest za-
bieg nanoterapii (Terapia NanoTherm) w klinice w 
Berlinie. Wysłaliśmy tam dokumenty męża i zostali-
śmy zakwalifikowani do badania  

Pojechaliśmy z mężem i córką do Berlina, gdzie 
mąż został poddany badaniu FET-PET, dzięki które-
mu można sprawdzić, czy guz jest aktywny i jakie re-
jony mózgu zaatakował. Po badaniu mąż został 
wstępnie zakwalifikowany do zabiegu, ale jego koszt 
przekracza nasze możliwości finansowe, tym bar-
dziej, że oboje jesteśmy nauczycielami (ja uczę języka 
polskiego i wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształ-
cącym).

Całkowity koszt terapii wyceniono na około 40 
000 euro, a czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż skończył wymarzoną 
biografię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy wdzięczni.
Wsparcia można udzielić 

wchodząc na stronę zbiorki - adres:   
https://skarbonka.alivia.org.pl

/krzysztof-guzikowski

K. Guzikowski

Kochanej siostrze  

Iwonie  Kochelskiej 
w 60 Rocznicę Urodzin 

Wszystkiego co w Życiu Najlepsze 
Życzą

 Lidia Jolanta 
i Mariusz z Rodzinami
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reklaMa

reklaMa

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

SZkóŁka- karSk poleca: 
Drzewa Owocowe  

w pojemnikach  
już od 20 zł/1szt.,

Tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

Oddam witrynę
tel. 887 091 958

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. k.
 zatrudni:  SPAWACZY TIG-141 bez doświadczenia po kursie!

(lub skieruje na kurs spawalniczy) z terenu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Praca przy granicy w Schwedt n/O (Niemcy)

CV na e-mail: f.jamniuk@stahlmont.eu,  tel. 503 154 268

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
im. B. Malinowskiego w Osinie 

zatrudni:
1/ Nauczyciela wspomagającego 
– w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane kwalifikacje
 Edukacja wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika.

2/Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
/nauczanie indywidualne/ - w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Tel. 91 391 03 80

22. VIII.- wtorek  na Stadionie 
miejskim w Nowogardzie 

- ZGuBiONO - zegarek Casio-
Shock biało-czarny.

uczciwego znalazcę proszę  
o kont. 788 620 368.

Przewidziana nagroda.

Na trasie od sklepu 
na ul. 700-Lecia w kierunku Netto  

zgubiono 15 Viii /wtorek/ 
płaszcz długi w panterkę
Brązowy.Uczciwego znalazcę 

proszę o zwrot i kont. 
za  nagrodą 691 728 464

SZUKAM  – Przyjaciółki
Jak charaktery będą się 

zgadzały - możliwy ślub.
tel. 887 101 936

OGŁOSZeNie

25 SierpNia (piąTek)
Od 16: 00 czynne:
a) Wystawy:

- 90 lecia spadochroniarstwa w Polsce (hala sportowa)
- Historia 1 batalionu szturmowego (hala sportowa)
- Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych (park)
- Muzeum Oręża Polskiego (park)
- Muzeum Wojska Polskiego (park)

b) Jarmark Militarny.
c) Dziecięcy tor przeszkód (park).
d) Miasteczko Da Vinci Learning (boisko w parku).
e) Dioramy grup rekonstrukcyjnych (park).
f ) Punkty informacyjno-promocyjne Wojsk Specjalnych.

17: 00 – Koncert dudziarzy (przed halą sportową).
18: 00 – Pokaz instruktażu KRAV MAGA (k. estrady).
19: 00 - Spotkanie z zasłużonymi spadochroniarzami (namiot obok 
Biura Festynu).
20:00 – „Rusznice ppanc w akcji” – pokaz (park).
21:00 – Maraton filmowy (filmy dok. o Dziwnowie).

26 SierpNia (SOBOTa)
09:00 – Apel i defilada byłych żołnierzy (plac Reymonta 8).
10:00 – Odwiedziny w koszarach (tylko b. żołnierze).
11:30 – Msza polowa (obok kościoła garnizonowego Dziwna).
Od 10:00 – Czynne dioramy grup rekonstrukcyjnych, stoiska infor-
macyjno-promocyjne
Wojsk Specjalnych, gry i zabawy dla dzieci.
10:15 – Koncert dudziarzy (Reymonta 8).
11:00 – Inscenizacja „Epizod z operacji Market Garden” (park).
12:00 – Początek II Gwardyjskich Mistrzostw Polski Kettlebell o Pu-
char Prezesa Zarządu Głównego ZPS (plac obok estrady; zakończe-
nie ok. godz. 16:00).
16:00- Inscenizacja „Marszałek Piłsudski odwiedza legionistów” (park).
17:00 – Koncert dudziarzy (przemarsz ulicami).
18:00 – Skoki spadochronowe na wodę (rz. Dziwna na wysokości CPN).
19:00 – Koncert kapeli podwórkowej (estrada).
19:00 - Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego (k. Biura 
Festynu).
21:00 – Apel zmarłych (cmentarz komunalny).
21:00 - Maraton filmowy „Bohaterowie” (filmy dokumentalne pre-
zentujące sylwetki wybitnych
dowódców)

27 SierpNia (NieDZiela)
Od 09:00 – Czynne dioramy, tor przeszkód, strzelnice, gry i zabawy 
dla dzieci, punkty informacyjnie promocyjne Wojsk Specjalnych
10:00 – Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego (k. Biura Festynu).
11:00 – Inscenizacja „Po walce” (okres II wojny światowej - park).
12:00 - Patrol rozminowania w akcji – pokaz (park).
13:00 – Pożegnalny koncert dudziarzy (Aleja Gwiazd).
14:00 – „Pierwsza pomoc” pokaz (k. estrady).
15:00 – Apel na zakończenie Festynu. (Reymonta 8).

Uwagi:
1. Program może ulec zmianie (pogoda, komunikacja). O ewentualnych zmianach 
informować będzie Biuro Festynu.
2. „Park” oznacza park miejski wzdłuż ulicy Sienkiewicza.
3. W czasie Festynu czynny będzie krwiobus Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa (Aleja Gwiazd). Zachęcamy do honorowego krwiodawstwa.
4. W sobotę 26.08 III Oddział ZPS organizuje Dzień Spadochroniarza.
5. Na strzelnicy pistoletowej i garnizonowej odbędzie się pojedynek strzelecki 
(reprezentacja b. żołnierzy kontra rekonstruktorzy).
6. Zasłużeni spadochroniarze to mistrzowie Europy i Świata w różnych konkuren-
cjach spadochronowych.

Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego  
w Jeździectwie

Sukces Mai Stasik 
W miniony weekend, w miejscowości Budzistowo nieopodal Kołobrzegu, odbyły się Mi-
strzostwa okręgu Zachodniopomorskiego w Jeździectwie. Podczas Mistrzostw Okręgu 
gminę Nowogard reprezentowały Maja Stasik oraz Martyna Dobrowolska, które startowały 
w konkurencji skoki przez przeszkody w kategorii Juniorów.

Wielkim sukcesem zakończy-
ła swój start w Budzistowie Maja 
Stasik. Zawodniczka, która na 
co dzień trenuje w Ośrodku Jeź-
dzieckim Kościuszki TEAM, 
pod czujnym okiem Marka Mar-
kiewicza oraz Julii Bieganow-
skiej, podczas Mistrzostw okrę-
gu Zachodniopomorskiego star-
towała w kategorii Junior. Maja 
Stasik po bardzo dobrym prze-
jeździe wywalczyła tytuł II v-ce 
Mistrzyni Okręgu Zachodnio-
pomorskiego. To jednak nie ko-
niec dobrych wiadomości, które 
napłynęły z Budzistowa. W kate-
gorii Junior Młodszy na dużych 
koniach, wystartowała Martyna 
Dobrowolska, która tak jak Maja 
Stasik, na co dzień trenuje w 
Ośrodku jeździeckim Kościusz-
ki Team. Martyna Dobrowolska 
w swojej kategorii zajęła 5 miej-
sce. Warto dodać, że Maja sta-

nęła na podium już drugi raz w 
swojej karierze - w zeszłym roku 

została mistrzynią. Wielkie gra-
tulacje za swoje udane starty.  KR  

Na podium Maja Stasik, pierwsza po prawej
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

aTeriMa MeD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Doświadczenie: mile widziane
Kontakt 

pod nr tel. 91 577 25 14 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Kierownik 
Magazynu

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Szukam przyjaciela, miłego, 
rodzinnego, towarzyskiego, 

mile widziany „złota rączka”  
w wieku od 60 lat. 

Jestem osobą zaradną 
z  poczuciem humoru. 
Tel. 605 402 936 

Wydzierżawię  
lokal handlowy  
w dobrym miejscu.

603 688 266 
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•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogardu. 512 
070 551 

•	 SPRZEDAM – mieszkanie  2 pokoje  48 m nad je-
ziorem w Nowogrdzie.Tel.603883224 po 18 tej.

•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 poko-
je.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 pokojowe w cen-
trum.Tel.600208378.

•	 NOWOGARD-ul:ASNYKA działki  pod zabudowę, 
cisza  spokój.501307666.

•	 ZAMIENIĘ-mieszkanie  na mniejsze .788205378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km od 
N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam działkę ogrodową ul:Zamko-
wa.533508930.

• Wynajmę  pokój  1 osobie.798382886.

• SprZeDaM – działkę 22 ar. pod zabudo-
wę.913925888.

• Sprzedam mieszkanie w krzemiennej 63 
m2.576751387.

• Działkę budowlaną Wojcieszyn sprzedam ,mi-
nimum 15 ar. 70zł/1m2.609950640.

• Sprzedam działkę budowlaną  przy asnyka . 
884000435

• Sprzedam działkę przy ul:Wiejskiej 
1322m2.504588621.

• Działki  budowlane kościuszki  w dobrej ce-
nie.Sprzedam.691180848.

• Sprzedam  mieszkanie trzypokojowe  
62 m2 ul; Bankowa, iV piętro ,cena 185 
tyś.733006744.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 Maja 
44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 11m2, 
i piętro, Nowogard. ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 46m2. 
Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla pracowni-
ków z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie położo-
ny.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działalność go-
spodarczą 100 m2, w Nowogardzie, tel. 696 463 
833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na ul. Wa-
ryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 200m2. Ogród i ga-
raż. Cena do uzgodnienia. 605 168 830 , 609 093 
525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1202m2 w Ko-
ściuszkach. Cena 47 900 zł. 534 028 453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe sprzedam. 666 
730 305

•	 Sprzedam ziemię rolną 4 ha działka nr 183 GRA-
BIN. 731 026 406 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod zabudowę 
ok.1000m2 w atrakcyjnej cenie sprzedam. tel. 
501 307 666

•	 Trzechel na początku wsi atrakcyjna działka 
8400m2 pod zabudowę za 29500zł sprzedam 
tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze stawami przy le-
sie na uboczu wsi 5km od Nowogardu .502 103 
432

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 697 980 702

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność o pow. 
100m2 w Nowogardzie. 605 336 228 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju. 722 154 477 

•	 Sprzedam mieszkanie cztery pokoje, IV piętro, 
Nowogard. Tel. 724 171 708 

•	 Sprzedam okazyjnie działkę pod zabudowę 
mieszkalną, 700 m2, przy ulicy Gen. Bema. Tel. 
604 422 221

• Do wynajęcia apartament w karpaczu. Tel. 
500 325 904, 798 541 611 

•	 Sprzedam łąkę w Jenikowie 1,5 ha. Prąd i woda 
gruntowa. Tel. 601 780 470 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 512 090 
539 

• Uczciwa kobieta z dzieckiem czteroletnim wy-
najmie tanio pokój. 601 781 000

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 607 545 
623 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 66.3 
m2, bezczynszowe, ocieplone + garaż. 669 
716 872 

•	 Sprzedam dom okolice Nowogardu. 91 39 14 856 

•	 Sprzedam pół domu z garażem w Nowogardzie 
lub zamienie na 2 pokoje do 1 piętra. Tel. 517 
847 782 

•	 Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 25 888 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 605-749-
908 dzwonić po 15-tej

•	 Lokal na dziełalność 38 m ,dwa pomieszczenia 
,parter,niezalezne wejście i media puży parking 
ul.Fabryczna tel. 509861740

•	 Stargard-Nowogard działka z wydanymi warun-
kami zabudowy wszystkie media 1000m2/25 tyś. 
501 307 666 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudowę, cisza 
spokój. 501 307 666

•	  Kupię mieszkanie dwupokojowe 40-42m2. Tel. 
663 695 260 

MOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam- Mercedesa 200D,rok prod.1996,OC i  
ubezpieczenie ważne.Cena 2200,-tyś.606623835.

•	 Sprzedam Mazdę 323, poj. 1,5, cena 2000, do ne-
gocjacji. 663 118 268 

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 
(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię zdecy-
dowanie. 736 777 245

• Sprzedam na części passat Volkswagen B4, 
1.9 Td, silnik uszkodzony. 605 576 908 

•	 Sprzedam stare motocykle. 693 344 667 

rOlNiCTWO

•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 m zawieszana  i 
pająka  do  siana .603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jednoosiową na kołach 
“10”, w b. dobrym stanie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 796759414.

• Poszukuję  kombajnisty do kombajnu CLA-
aS.724827779.

• Sprzedam  prosiaki.725806787.

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 
013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• prOpOliS leCZNiCZY, miody leśne. Tel.503-
58-2222

•	 Sprzedam prosiaki 40 sztuk. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam talerzówkę zawieszaną szerokość 3m. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 661 751 296 

•	 Sprzedam jęczmień. 698 621 029 

 uSŁuGi

•	 MATEMATYKA-wszystkie poziomy ,matura roz-
szeżona.Olimpiady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 605166829.

•	 USŁUGI BUDOWLANE-budowa domów, ogro-
dzenia,polbruk.Doświadczenie I profesjona-
lizm.605580496

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różnych/,u-
prawnienie elektryka do 1kV i  na wózki wi-
dłowe. Tel.530632574.

• kOrepeTYCJe-zj.polskiego liceum/techniku-
m,przygotowanie do matury.Tel.795089054 
po godz.15,00.

• praNie-MaGiel,praNie DYWaNóW, WYkŁa-
DZiN, TapiCerki MeBlOWeJ SaMOCHODO-
WeJ/ SkórZaNeJ MaTeriaŁOWeJ / pOŚCieli 
WeŁNiaNeJ / laNOliNą/SprZąTaNie: CZYSZ-
CZeNie FuG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONTaŻ MeBli, fachowość i doświadczenie tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FirMa uSŁuGOWa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety telefony. Skupujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 037

• usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

• elekTrYk, montaż i naprawa instalacji domy, 
mieszkania, protokoły odbioru, pomiary. 660 
171 386 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie BHP. Tworzenie 
dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka za-
wodowego, szkolenia wstępne i okresowe dla 
pracowników. Zapraszamy do współpracy tel. 
Kontaktowy 502625744.

PRACA

•	 Zatrudnię na staż do hurtowni. 602 677 563.

•	 Zatrudnię pokojową/pokojowego do pracy w 
hotelach na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, 
stawki niemieckie. Tel. 91 351 66 70

• SZukaM – pracy  na  4-5 godz. dzien-
nie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie domu.608817214.

•	 PRZYJMĘ – do  ogrodzeń.607654692.

•	 ZATRUDNIĘ – stolarza.603666465.

•	 Zatrudnię pracownika   na Fermę  Drobiu gm.O-
sina.

•	 Przyjmę  mechanika –operatora  do   pracy  w go-
spodarstwie  rolnym.511731351.

• ZaTruDNiĘ – osobę na stanowisko Barman-
-kelner.600045151.lub osobiście Willa Zbysz-
ko Nowogard ul. T.kościuszki  164.

• Praca w lesie. Zatrudnię /pilarza, zrywkarza-
-ciągnikowego,pomocnika/ 665544518.

• Zatrudnię  do prac dekarskich oraz ogólnobu-
dowlanych.668343638.

• pOSZukuJĘ – Niani  do 2 dzieci w wieku: 7 
m-cy i 2,5 roku, na okres: wrzesień-czerwiec w 
godz.7,00-14,30.Tel.695366434.

• prZYJMĘ – pracownika ogólnobudowlane-
go.663160884.

• Zatrudnimy kierowcę ,prawo jazdy “B” do roz-
wożenia  posiłków.Tel.507951313.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. 
Premie wakacyjne, 530555015

•	 aMBerCare24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego w No-
wogardzie. 601 897 368 

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach na umo-
wę o pracę oraz pomocnika. 785 931 513 

•	 SKLEP MEBLOWY KWADRAT MEBLE W NOWO-
GARDZIE ZATRUDNI NA STAŁE OSOBĘ DO PRACY 
W SKLEPIE MEBLOWYM, JAKO KIEROWCA/MA-
GAZYNIER. WYMAGANE PRAWOJAZDY KAT.B. CV 
WRAZ ZE ZDJĘCIEM PROSZE SKŁADAC  W SKLE-
PIE MEBLOWYM KWADRATMEBLE UL. ARMII KRA-
JOWEJ 49 NOWOGARD.

•	 Firma Vectra S.A zatrudni przedstawicieli handlo-
wych. Tel. 533 402 266, d.pawlowski@vectra.pl

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

• Hotel restauracja przystań zatrudni kucharza 
– pomoc kuchenną, pełen etat, dobre warun-
ki finansowe . 91 39 20 221

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Przyjmę do pracy w ubezpieczeniach, pół etatu. 
660 543 782 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier, kigar@kigar.
com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, kigar@ki-
gar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazynier,kigar@
kigar.com 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachografów, 
ogrzewan postojowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechanika ze znajomo-
ścią podstaw elektryki. Oferujemy szkoleenia i 
pomoc w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na terenie Nowogar-
du. 667 255 915 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 marca 13. 667 
974 022 

•	 Poszukuje kobiety do pracy biurowej, Wymaga-
nia: wykształcenie min. średnie, komunikatywność, 
obsługa komputera. Oferujemy umowę o prace, 
atrakcyjne wynagrodzenie. 510 100 263 

• Szukam opertora koparki. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika do Zakładu Optycznego. Tel. 
91 39 27 272

•	 Zatrudnię pracownika – usługi remontowo wykoń-
czeniowe. 697 329 453 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowiedzial-
ną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię przy budowie domu. 608 817 214 

•	 Zaopiekuje się starszą osobą na terenie Nowogar-
du. 536 941 962

•	 Poszukuje opiekunki do dziecka. 510 100 263 

•	 Niewykwalifikowanego do prac wykończenio-
wych. 513 100 901

•	 Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodo-
wym DE-SE-DE w systemie 2/1 stałe wynagrodze-
nia. 730 434 777 

•	 Zatrudnię do szycia (możliwość nauki), 12 zł/godzi-
nę netto. 691 708 768

•	 Poszukuje kombajnisty do kombajnu CLAAS. 724 
827 779 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświadczeniem, Polska 
umowa o pracę, praca w Belgii. 664 274 031

iNNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju młodzieżowego  

oraz komodę z nadstawką, szafka RTV,biurko, stół

•	 i narożnik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wisząca i 
ława kolor wenge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 744 751 

•	  Stanowisko dla manicurzystki i pedicurzystki w sa-
lonie fryzjerskim. Tel. 91 39 23 540 

• Sprzedam tanio nową sofę rozkładaną led, no-
woczesna, kolor jasno siwy boki i spód czar-
ne z boków wysuwane dwie pufy do siedzenia. 
Oparcie dodatkowe 3 poduszki. podświetlna w 
różnych kolorach. Tel 507 198 447 

•	 Sprzedam tarcicę dębową 50 mm sezonowaną. Tel. 
693 344 667 

•	 Owczarek niemiecki rok i 7 miesięcy, ciemne czoło, 
mocna budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam biurko sosnowe z wysuwanym blatem 
pod klawiaturę. 792 318 575 

•	 Sprzedam drukarkę HP z faksem, napełniony tusz. 
792 318 575 

•	 Sprzedam rower szosowy profesjonalny firmy Fo-
cus. 792 318 575 

•	 43 lata kawaler, pracujący pozna panią, cel matry-
monialny, kontakt mail droma30@wp.pl

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na SprZeDaŻ  2 pOkOJe 
pO reMONCie, 51 M2, iV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

iNFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOZkŁaD JaZDY pkp
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy pn-pt 8:00-18:00

poleca pełen asortyment art. szkolnych

Najlepsze polskie marki - najwyższa jakość
Upominek do każdego 
zakupu powyżej 20 zł 

krZYŻóWka Dziennika

piONOWO:
1. żartobliwie o spodniach
2. kanton w Szwajcarii
3. sól i ester kwasu ftalowego
4. wieczorek taneczny
5. litera przed omikronem
6. dźwięk wyższy o pół tonu od "a"
7. dawny turecki namiestnik w Algierii
8. szable dzika
9. domki pszczół
10. powieść Leopolda Tyrmanda
11. rogaty ssak z Tybetu
12. obecny rajca
13. podeszwy
14. Stanisław, narciarz, w-mistrz 
świata (1938), kurier tatrzański
15. uduszony przez węże morskie
16. kąpielisko na Helu
17. "odrzucenie" piłki
18. miasto w Słowenii, w Alpach Ju-
lijskich
19. Marek, piłkarz Legii Warszawa
20. pasożyt gniazd trzmieli
21. wysoki kwiat z przydomowego 
ogródka

22. ptak z rodziny bocianowatych 
(Ameryka, Afryka)
23. równa 100 senom
24. oktawa + sekunda
25. starożytne liczydło
26. imię Rusha, piłkarza
27. Wilhelm I ..., król Anglii
28. odporny chemicznie wanadowiec
29. ramazan
30. staje się w nie do walki
31. jedno z imion Lindego
32. drzewo piaszczystych gleb
33. miejskie skupiska drzew
34. reality show Polsatu
35. zrogowacenie na języku ptac-
twa domowego
36. w grocie
37. "Zbrodnia i ..."
38. Midori ..., japońska łyżwiarka
39. wielbłądzia krzyżówka
40. ksiądz prawosławny

pOZiOMO:
41. tapicerski taboret kryty skórą
42. nachylenie warstw skalnych

43. pejcz
44. dawna moneta srebrna
45. w zębie żmii
46. narzędzie herbowe
47. port nad Oką
48. posłannictwo
49. szczury workowate
50. niejedna w szkole
51. poręka na wekslu
52. waluta Unii Europejskiej
53. cechuje rzeczy nieznane
54. lancet chirurga
55. góry na granicy Niemiec i Czech
56. krawędź żagla
57. krzyk
58. w parze z Cyrylem
59. skóra na cholewy
60. kierunek filozoficzno-religijny w 
Chinach
61. osłona błotnika samochodowe-
go
62. Hood, banita
63. węgierski piast
64. odplamiacz z reklamy
65. syn Judy

66. miasto nad Eufratem (Irak)
67. ktoś z karetki
68. czerwieni się w zbożu
69. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów
70. Eugenio, włoski reżyser, teoretyk 
teatru
71. miasto w Chinach
72. ... Sumac, piosenkarka
73. rzeka północnych Włoch
74. złota moneta arabska bita od 
końca VII do XIII w.
75. zakup
76. staropolskie wspak
77. bułgarski olejek różany
78. wolny koniec rei
79. rysy na kaflu
80. żona Tyndareosa
81. kryjówka lisa
82. mały kapitał

PODPOWIEDŹ: AIS, BARBA, DLAWI-
GAD, NAKO, RIAZAŃ, ŻRONKA. 

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

piaSek, piaSek 
prZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNOZieM, 
pOSpóŁka 

 ŻWirOWNia 
DŁuGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO klieNTa

HaSŁO – W uczuciach nigdy 
nie ma winy. 

Pelagia Feliksiak, Zofia  Lepka, 
Marek Kozioł, Krystyna  Perdek, 
Agnieszka  Skowrońska,   Robert 
Kierzyk, Danuta Skowron, Urszu-
la  Kaczmarek , Stanisław  Strzel-
czyk ,Genowefa  Maćkowska, Wła-
dysława Huget, Cecylia Furmań-
czyk,  Szymon  Rybarczyk, I jedno 
rozwiązanie bez nazwiska. 

Zwycięzcy prenumerata: 
Danuta Skowron, Krystyna Per-

dek, Stanisław Strzelczyk.

Dla naszych  najmłodszych
Zosia Stańska, Wojtuś Kowal-

czyk, Martynka Wójcik, Bartek  Fe-
liksiak , Julia Furmańczyk . 

Zwycięzca:  Martynka  Wójcik.  
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WydrUKi KoloroWe

UsłUgi graficzne

introligatorsKie

Wycinamy szablony

drUKUjemy recePty

drUKUjemy PlaKaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

informacja pkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa liNia Mi krO Bu SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

prZeWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

prZeWóZ OSóB - rO MaN BiŃCZYk - linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY Bu SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 6

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Karambol pod 
Nowogardem

s. 10, 11

OgłOszeNia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Kobieta z dzieckiem 
potrącona przez traktor

 s. 3

skup złomu 
skup kabli (miedziane) 

skup metali kolorowych
Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

gminna dotacja

s. 3

Dożynki 2017

 s. 5

Czy musi 
się zdarzyć 
nieszczęście

Żądają spłaty fikcyjnego długu
 s. 5

              PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM               
       OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
      prowadzi  rekrutację do bezpłatnego  
       l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

Informacje i zapisy:   Nowogard,   ul. Zielona 11
tel. 91 39 26 691   wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   
prowadzi nabór na kierunek medyczny: 

 opiekun medyczny (1 rok) 

Firma KaMaL sp. z o.o. szczecin 
pOSZukuJE pRZEWOźNikóW  

do transportu kostki betonowej 
pakowanej na paletach

samochody o ładowności 20-24 ton 
krzysztof.sztylka@kamal.pl; 600 428 622

OgłOszeNia

Odepchnęła wózek w ostatniej chwili...

smutne 
świętowanie s. 4

Kiedyś kiosk 
teraz wylęgarnia 
szczurów
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Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie ofertę 
sprzedaży, bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2017-2018 do rożnych typów szkół, a także zapo-
trzebowanie na te  podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 91 39 22 165, 
bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Kupię książki do I klasy Liceum nr II w Nowogardzie, klasa humanistyczna. 732-989-835

Dziennikowa giełda podręczników szkolnych

Za tydzień, właśnie o tej porze, uczniowie nowogardzkich 
szkół będą już siedzieć w ławkach szkolnych i uczestniczyć 
w pierwszych lekcjach roku szkolnego 2017/2018. Z tej oka-
zji zapytaliśmy rodziców, czy już skompletowali dla swoich 
dzieci wyprawkę szkolną?

Pani Agnieszka z córkami Mają 
i Oliwią: Udało mi się już prawie 
wszystko skompletować dla moich có-
rek. Jedna z nich idzie do pierwszej 
klasy, druga do czwartej. Został nam 
jeszcze do kupienia strój do wycho-
wania fizycznego i halówki. Tak już 
wszystko mamy kupione, tym bar-
dziej, że książki są, jak co roku, dar-
mowe. Nie ukrywam, że dzięki temu 

jest łatwiej i taniej przygotować dzieci do szkoły. A reszta to już kwestia tego, ja-
kie produkty się kupuje. 

Pan Kamil z córką Mają: W 
tym roku już jesteśmy przygoto-
wani do rozpoczęcia roku szkolne-
go. Córka właśnie zaczyna przygo-
dę ze szkołą, idzie do pierwszej kla-
sy. Dzięki darmowym podręczni-
kom koszt wyprawki nie był duży. 
Zeszyty, przybory szkolne, plecak i 
inne podstawowe rzeczy już mamy 
w domu i teraz tylko czekamy na 
dzień 4 września.

Pani Weronika z córkami Gosią 
i Zuzią: Jak na razie jeszcze wszyst-
kich rzeczy nie kupiliśmy. Co prawda 
samą wyprawkę, jak przybory szkol-
ne, już mamy, zostały nam tylko do 
kupienia ubrania, z których wiado-
mo, że dzieci szybko wyrastają. Dar-
mowe podręczniki też ułatwiają spra-
wę dla wielu rodzin. Myślę, że dzię-
ki temu wielu osobom jest łatwiej wy-
prawić dziecko do szkoły.

Pani Elżbieta z wnuczkami: Starsza 
wnuczka Jagoda idzie do pierwszej kla-
sy i już wszystkie przybory są zakupione. 
Dużo rzeczy było kupionych wcześniej, 
dzięki temu mogliśmy uniknąć jedno-
razowego, większego wydatku. Ogólnie 
cały koszt wyprawki też nie był ogrom-
ny, myślę, że dzięki temu, iż w tej chwili 
podręczniki są darmowe.

Pani Halina z Aleksandrą: Cały 
komplet do szkoły jest już kupiony. Te-
raz tylko wstać rano 4 września, ubrać 
się na galowo i iść na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Przybory są dosyć drogie, 
chociaż to też zależy wszystko od tego, 
jakie produkty się kupuje. Można kupić 
drożej, ale i taniej. Są też takie rzeczy, 
które dziecko potrzebuje, ale też takie, 
które chciałoby mieć, bo na przykład 
jest fajniejsze. Jeżeli dzięki temu dziec-
ko będzie zadowolone i będzie miało 

większe chęci do nauki, a jeszcze nas na to stać, to dlaczego mielibyśmy nie kupić? 
Czasami też trzeba się dostosowywać do potrzeb dziecka.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

23.08.2017
Godz. 5:00
Do kradzieży z włamaniem do-

szło w sklepie z art. sanitarnymi, 
w wyniku czego zostały utracone 
komputerowe programy budow-
lane, narzędzia budowlane, do-
kumenty od pojazdów firmowych 
i pieniądze na szkodę Stefana W. 
oraz z pomieszczeń mieszkalnych 
torebka damska wraz z dokumen-
tami i gotówką, laptop i dwa tele-
fony komórkowe na szkodę Mar-
ty S.

Godz. 21:00
W Sąpolnicy dokonano kra-

dzieży dwóch ładowarek telesko-
powych marki “MANITOU” ko-
loru czerwonego, o łącznej war-
tości około 315 tyś. zł, na szkodę 

Krzysztofa K.
25.08.2017
Godz. 14:54
Na ulicy Lutyków, kierujący po-

jazdem marki Jeep, Łukasz S. po-
trącił rowerzystkę 

26.08.2017
Godz. 11:18
Na drodze między Osiną a Wy-

szomierzem, doszło do potrące-
nia Darii M. przez ciągnik rolni-
czy. Kobieta została przewieziona 
do Szpitala na Unii Lubelskiej.

Godz. 15:59
Na ulicy Cmentarnej doszło do 

potrącenia pieszego Błażeja K. 
przez nietrzeźwego kierującego 
motorowerem Kamila D. ( zam. 
Nowogard), (1,99 mg-l). Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

Godz. 22:10
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Kikorze, zatrzy-
mali nietrzeźwego kierującego ro-
werem  Marcina Z. lat 25. (0,77 
mg/l). Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

27.08.2017r.
Godz. 15:47
Na zjeździe z Nowogardu przy 

miejscowości Olchowo, na trasie 
S6 od strony Szczecina, doszło do

kolizji pojazdów Kia Ceed, 
Honda, Peugeot, Ford Fusion, 
oraz Ford Mondeo. Kierujący po-
jazdem Ford Mondeo oraz Honda 
ukarani zostali za nie zachowanie 
bezpiecznej odległości.

Inf. KPP Goleniów

W TYCH DNiACH ODESZLi DO WiECZNOŚCi

Aniela Mazur: lat 84, zmarła 25.08.2017r., pogrzeb odbył się 28.08.2017r, na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Sławomir Ciesielski: lat 41, zmarł 27.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 30.08.2017 r. o godz. 
14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Potomski: lat 41, zmarł 27.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 29.08.2017 r. o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Komisarczyk: lat 67, zmarł 27.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 30.08.2017 r., o godz. 
14:00 Msza św. w Świerczewie, pochówek na cmentarzu w Strzelewie.

Stanisław Wróbel: lat 67, zmarł 28.08.2017r., pogrzeb odbędzie się 31.08.2017r., o godz. 
14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

KONCERT W KOŚCIELE
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Beata Krzyżanowska - sopran
    Karolina Szponar - skrzypce
        Andrzej Wrona - organy

30 sierpień 2017. g. 20.00
Dochód z koncertu przeznaczony będzie

na budowę kościoła w Wojcieszynie

Patronat medialny:
Dziennik Nowogardzki

Cena biletu 20 zł - bilety do nabycia w zakrystii

Organizator koncertu:
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Legutko
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Odepchnęła wózek w ostatniej chwili

Kobieta z dzieckiem  
potrącona przez traktor 
O dużym szczęściu może mówić matka z małym dzieckiem, która została potrącona przez 
jadący traktor. Kobieta w ostatniej chwili zdążyła odepchnąć wózek, a sama doznała tylko 
niegroźnych urazów. 

Jak poinformowała nas szerż. 
szt. Anna Dygas z Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie do 
zdarzenia doszło na drodze mię-
dzy Osiną a Wyszomierkami, w 
minioną sobotę, 26 sierpnia, kil-
kanaście minut po godz. 11.00. 
Spacerującą prawidłowo po dro-

dze młodą matkę z dzieckiem 
w wózku, nagle zahaczył kołem 
przejeżdżający drogą ciągnik rol-
niczy.  Kobieta w ostatniej chwi-
li odepchnęła wózek ratując być 
może dziecku życie. Ją samą ka-
retką pogotowia przewieziono do 
szpitala przy Unii Lubelskiej w 

Szczecinie. Na szczęście dozna-
ła tylko niegroźnych stłuczeń i 
nie wymagała hospitalizacji. Bez 
szwanku ze zdarzenia wyszło też 
jej małe dziecko. 

Kierowca ciągnika został uka-
rany mandatem karnym. Był 
trzeźwy.                                          MS Kierujący widocznym na zdjęciu traktorem potrącił spacerującą matkę z dziec-

kiem w wózku. Zdjęcie wykonane przez policję na miejscu zdarzenia

Mieszkańcy nie chcą wycinki drzew

Ponad 600 podpisów pod protestem 
Wczoraj w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój złożyli protest przeciwko planowanej przez burmistrza wycince 
drzew, rosnących wzdłuż przebiegającej przez miasto drogi wojewódzkiej 106. Pod protestem podpisało się 614 obywateli naszej Gminy. 

W samo południe, w Ratuszu, 
w sekretariacie burmistrza po-
jawiła się delegacja organizato-
ra protestu, przeciwko wycin-
ce drzew rosnących wzdłuż drogi 
106, Stowarzyszenia Partnerstwo i 
Rozwój z jego przewodniczącym 
Pawłem Słomskim. Delegacja zło-
żyła w sekretariacie (burmistrz 
był nieobecny) pismo zawierające 
treść protestu oraz listy z podpi-
sami obywateli naszej gminy, wy-
rażających sprzeciw wobec pro-
jektu ogołocenia miasta z cen-
nego drzewostanu.  Pisaliśmy w 
DN wielokrotnie i o szczegółach 
i bulwersujących kulisach zaini-
cjowanego przez burmistrza po-
mysłu usunięcia drzew. Przy oka-
zji badania przez nas sprawy wy-
szło również to, że przez lata zu-
pełnie zaniedbano bieżącą pielę-
gnację tych drzew doprowadza-
jąc np. do miejscowych przero-
stów koron.  Dzisiaj zamiast nad-
robić te zaniedbania znanymi po-
wszechnie zabiegami, w ratuszu 
wymyślono, aby wyciąć drzewa w 
pień! Całe szczęście ten absurdal-
ny pomysł spotkał się ze zdecydo-

wanym odporem mieszkańców 
naszego miasta i gminy: - ludzie 
bardzo chętnie podpisywali listy 
z protestem w tej sprawie – mówi 
DN przewodniczący Stowarzysze-
nia Partnerstwo i Rozwój, Paweł 
Słomski- jak się okazuje dla zde-
cydowanej większości mieszkań-
ców jest oczywiste, że oznaczone 
do wycinki drzewa stanowią cen-
ny z wielu powodów element miej-
skiej infrastruktury przyrodniczej. 
Szkoda, że nie dostrzegają tego na-
sze władze. Mam nadzieję jednak, 
że te władze przekona skala sprze-
ciwu wyrażona choćby tak dużą 
liczbą podpisów pod protestem, a 
na złożonych dzisiaj listach było 
ich  614.- kończy przewodniczący.  
Tak to po raz kolejny w Nowogar-
dzie mamy swoisty paradoks: spo-
łeczeństwo  musi podejmować się 
ochrony dobra publicznego przed 
pomysłami lokalnej władzy, wła-
dzy, której jedynym sensem ist-
nienia  i otrzymywania ustawo-
wych  kompetencji jest….. ochro-
na dobra publicznego.  Obok treść 
złożonego dzisiaj w sekretariacie 
burmistrza Nowogardu protestu:

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, na czele z Pawłem Słomskim-  inicjatorzy zbiórki podpisów przeciw plano-
wanej wycince drzew w centrum miasta

                                                
  Robert Czapla Burmistrz Nowogardu 

                                       
Protest przeciw planowanej wycince drzew rosnących w ciągu 

drogi nr 106 w obrębie miasta Nowogard na odcinku od ulicy Ko-
ściuszki do przejazdu kolejowego.

W załączeniu przedkładam listy zawierające 614 podpisów miesz-
kańców gminy Nowogard protestujących przeciwko planowanej wy-
cince drzew na terenie miejskim w ciągu drogi nr 106. Drzewa zo-
stały sygnowane liczbami w kolorze czerwonym przez administratora 
drogi, czyli Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w 
oficjalnym komunikacie stwierdza, że oznacza to, że są one przezna-
czone do wycinki w związku z wnioskiem, jaki wpłynął w tej sprawie 
od burmistrza Nowogardu w grudniu 2016 roku.  Burmistrz Nowo-
gardu poza tym, że jest inicjatorem tego projektu to jest także uczest-
nikiem formalnej procedury uzyskiwania pozwolenia na wycinkę 
drzew, dlatego nasz protest przedkładamy do organu wykonawczego 
gminy Nowogard. 

                   Paweł Słomski 
      Przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój

Paweł Słomski składa zebrane podpisy w sekretariacie burmistrza Nowogardu
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Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
im. B. Malinowskiego w Osinie 

zatrudni:
1/ Nauczyciela wspomagającego 
– w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane kwalifikacje
 Edukacja wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika.

2/Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
/nauczanie indywidualne/ - w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Tel. 91 391 03 80

22. VIII.- wtorek  na Stadionie 
miejskim w Nowogardzie 

- ZGuBiONO - zegarek Casio-
shock biało-czarny.

Uczciwego znalazcę proszę  
o kont. 788 620 368.

Przewidziana nagroda.

Wydzierżawię  
lokal handlowy  
w dobrym miejscu.

603 688 266 

Serdecznie dziękuje 

Państwu 
Fasuła 

za umożliwienie po-
wrotu ze Szczecina
 w dniu 27.08.17 r 

po meczu piłki siat-
kowej 

Mistrzostw Europy.
 Ryszard Gutowski

Wiele gmin odwołało dożynki, Nowogard nie 

Będą świętować, tylko czy jest co? 
W wielu gminach w naszym regionie, ale też w całym kraju, samorządy rezygnują z organi-
zacji dożynek, ze względu na dramatyczną sytuację, w jakiej znajdują się rolnicy. W Nowo-
gardzie, mimo, że sytuacja nie jest lepsza, władza zaplanowała wielką biesiadę przy muzyce. 

O tym, że niekorzystne wa-
runki pogodowe, jakie panują 
praktycznie od kilkunastu ty-
godni, uniemożliwiają wielu 
rolnikom zebrać swoje plony, 
pisaliśmy już w DN. W całym 
województwie pracują komi-
sje klęskowe, szacujące szko-
dy w uprawach zbóż, które po-
wołał wojewoda zachodniopo-
morski. Straty szacuje się już na 
ok. 40 – 50 mln złotych.  Z tego 
powodu w wielu gminach zre-

zygnowano z organizacji głów-
nego święta plonów. Tak jest w 
Pyrzycach, Choszcznie, Zło-
cieńcu, czy Warnicach. W in-
nych gminach przesunięto ter-
min dożynek, tak by dać rolni-
kom czas na zebranie tego, co 
jeszcze pozostało na polach. 
Taką decyzję podjęto m.in. w 
pobliskim Maszewie. Skoro 
bowiem dożynki są dla rolni-
ków, a żniwa się nie zakończy-
ły, to po co organizować świę-

to plonów - uznano w tamtej-
szym urzędzie. Datę organiza-
cji święta plonów przesunięto 
też w Kobylance. 

Również w naszej gminie 
oraz gminach sąsiednich go-
spodarze liczą straty. Te sięgają 
od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent. Zdarzają się sytu-
acje, że rolnicy nie mogą wca-
le zebrać plonów, a zboże na 
polach gnije i zostanie po pro-
stu zaorane. Jest bowiem tak 
mokro, że wjazd na pole cięż-
kim sprzętem rolniczym jest 
po prostu niemożliwy. Mimo 
to nowogardzki burmistrz 
nie zrezygnował z organizacji 
święta plonów, które zaplano-
wano na 2 września. Huczna 
impreza, przy muzyce disco-
-polo odbędzie się tym razem 
w Wojcieszynie. Przygotowa-
nia idą już pełną parą. W mi-
nionym tygodniu UM ujawnił 
plakat z programem imprezy. Z 
organizacji święta plonów nie 
zrezygnowała też gmina Osi-
na, z tym, że dożynki odbędą 
się tam później niż nasze, bo 9 
września w Redostowie.

 Pytanie tylko, czy jest co 
świętować, w obliczu klęski 
urodzaju jaka w tym roku do-
tknęła boleśnie naszych rolni-
ków? 

MS

Nasz komentarz
Dożynki to wydarzenia, które wrosły w Polską tradycję na stałe. Jed-

nak oczywiste treści, jakie związane są z tym świętowaniem nie zawsze 
przebijają się w imprezowej formie tej uroczystości. A te treści poza 
dziękczynieniem za plony, nawiązują także do sytuacji rolników i do 
warunków, w jakich Oni „żywią” cały naród. W naszych nowogardz-
kich realiach od kilku lat czołowym zagadnieniem dożynek nie jest by-
najmniej ów rolnik i jego problemy, ale burmistrz i jego impreza, za któ-
rą potem dziękowanie trwa długo i rozbrzmiewa daleko. Zamiast więc 
w trakcie dożynek społeczność dziękować rolnikom to dzieje się wła-
ściwie tak, że to rolnicy, a w zasadzie ich dobrani ściśle przedstawicie-
le dziękują burmistrzowi, jako gospodarzowi Gminy. I może byłoby w 
tym trochę racji, gdyby ten gospodarz nie był tylko „teoretyczny”.  Co to 
bowiem za gospodarz, który nie wie ile czego w gospodarstwie ma.  A w 
UM kierowanym przez burmistrza nic prawie na temat tego gospodar-
stwa, które reprezentuje On na dożynkach, nie wiadomo. Nie wiadomo 
więc, ani ile zasiano i zebrano w gminie i jakiego zboża, ani ile zasadzo-
no i zebrano ziemniaków, buraków czy innych niewymienionych roślin. 
Nie wiadomo ile zebrano siana, ile krów będzie nim karmione, ile dadzą 
te krowy mleka, a ile wśród tego bydła jest byków to już zupełnie w UM 
wyższa jest statystyka. Nie wiadomo też ile trzody w chlewach, ile owiec 
i kóz w zagrodach. Nie wiadomo także ile koni i ile traktorów, o innym 
sprzęcie już nie wspominając. Co więc wiadomo w Gminie?  Ano wia-
domo, kto i gdzie jest sołtysem i wiadomo, kto i gdzie sołtysem powi-
nien być, albo przestać być. Bo sołtys na wsi a nie rolnik jest najważniej-
szy, bo tylko sołtys z właściwego, czyli burmistrzowego nadania rozu-
mie, że burmistrz na dożynkach to nie zwykły gospodarz, który zna do-
kładnie swoje gospodarstwo – to niezwykły celebryta, którego wszyscy 
poznać powinni i… ponownie wybrać. Tak więc dożynki w nowogardz-
kim gminnym wydaniu to nie święto plonów i rolników - to środowi-
skowa konwencja wyborcza jednego kandydata.         

Już na wjeździe do Wojcieszyna ustawiono charakterystyczne dekoracje dożynko-
wie, czyli babę z chłopem

Miejsca dla niepełnosprawnych

Malują „koperty”  
na niebiesko 
W ostatnich dniach można zauważyć, że na niebiesko prze-
malowywane są miejsca parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych poruszających się pojazdami silnikowymi. To 
efekt zmiany przepisów. Niebieskie miejsca parkingowe 
mają być dzięki temu lepiej widoczne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwo-
ju, które weszło w życia już 3 lipca 
2015 roku, miejsca parkingowe dla 
osób z niepełnosprawnością powin-
ny być niebieskie, tak jak w niektó-
rych krajach Unii Europejskiej. Wal-
czyli o to użytkownicy takich parkin-
gów. Dzięki temu miejsca te będą le-
piej widoczne nie tylko dla niepełno-
sprawnych, ale i dla innych użytkow-
ników, którzy przestaną się tłumaczyć 
tym, że takiego znaku nie zauważyli. 
Samorządy miały czas na dostosowa-
nie się do nowych przepisów do koń-
ca czerwca tego roku. U nas jak wi-
dać, trochę to się przedłużyło. Uwa-
ga! Nie wszystkie miejsca mogą być 
przemalowane, bo decyzja o tym po-
dejmowana jest przez zarządców dro-
gi indywidualnie. Nie oznacza to jed-
nak, że miejsca niebędące pomalowa-
ne na niebiesko stracą swoją funkcję, 
jaką mają nadaną w świetle przepi-
sów o ruchu drogowym. 

Przypomnijmy, że miejsce parkin-
gowe z namalowaną kopertą wraz z 
piktogramem osoby niepełnospraw-

nej, przeznaczone jest dla pojaz-
du samochodowego: osoby niepeł-
nosprawnej, osoby kierującej pojaz-
dem, który przewozi osobę niepełno-
sprawną lub osoby kierującej pojaz-
dem należącym do placówki zajmu-
jącej się opieką, rehabilitacją lub edu-
kacją osób niepełnosprawnych ma-
jących znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania się. 
Do tego zalecane jest stosowanie zna-
ków pionowych, informujących o ta-
kim miejscu.

Dodatkowo zauważmy, że znak 
poziomy „koperta” może istnieć bez 
znaku pionowego, ale wtedy w środ-
ku koperty trzeba napisać, dla jakie-
go rodzaju pojazdów zostało zastrze-
żone dane stanowisko postojowe. Je-
śli nie zostało to doprecyzowane ani 
znakiem pionowym, ani napisem w 
środku koperty, to taka koperta nie 
ma żadnego znaczenia – nie ogra-
nicza ona tego stanowiska do jakie-
gokolwiek rodzaju pojazdu, a więc 
nie wprowadza żadnych ograniczeń. 
Każdy może tam parkować. 

DŚ

Jedno z miejsc parkingowych na osiedlu Bema, już przemalowane

OgłOszeNie

OgłOszeNie
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Jana Damas 
serdeczne podziękowania 

składa
 żona Łucja z synem Robertem, 
synową Anną i wnuczką Paulą. 

zaproszenie  

Msza Święta w rocznicę 
powstania „Solidarności”
Kończy się sierpień, ostatni miesiąc wakacji, czyli wypoczynku, ale i miesiąc żniw, czyli 
ciężkiej pracy. To także miesiąc wielkich narodowych rocznic. Najpierw obchodziliśmy 1 
sierpnia, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, potem dokładnie w połowie miesią-
ca, 15 sierpnia, rocznicę Bitwy Warszawskiej (zarazem święto Wniebowzięcia NMP) i przed 
nami na koniec miesiąca 30-31 sierpnia, rocznica powstania „Solidarności”. Wszystkie te 
rocznice dotyczą wydarzeń stanowiących prawdziwe kamienie milowe w XX-wiecznej wal-
ce narodu o niepodległość i wolność, i to kamienie z najlepszego kruszcu. W rocznicę po-
wstania „Solidarności”, 31 sierpnia, o godzinie 19:00 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny i solidarności międzyludzkiej, na 
którą zapraszają ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk i byli działacze nowogardzkiej „Solidar-
ności” z lat jej początków i wzrostu w wolnej Ojczyźnie.

sm

Oszustwo „na windykatora”…

Żądają spłaty 
fikcyjnego długu
Zawiadomienie o cesji oraz wezwanie do zapłaty, za…, jak 
się okazuje nieistniejący dług. Firmy windykacyjne znów 
nękają ludzi, próbując w praktyce wyłudzić od nich pienią-
dze. Z takim działaniem spotkał się ostatnio jeden z miesz-
kańców Sikorek.

Mężczyzna otrzymał wezwanie 
do zapłaty i informację o rzekomej 
cesji wierzytelności, od jednej firm 
windykacyjnych. W piśmie jest 
mowa o 191,33 zł za nieopłacone 
zamówienie w firmie wysyłkowej, z 
tym, że sam towar miał kosztować 
50,70 zł- reszta to odsetki i kosz-
ty jakie doliczono. Zakup, dokład-
nie prenumerata pisma „Samolo-
ty Świata”, miał być dokonany uwa-
ga… 26 kwietnia 2004 roku, a więc 
przed 13 laty! Pomijając już fakt, że 
taki dług jest przedawnionym zgod-
nie z prawem, adresat pisma twier-
dzi, że w życiu nie zamawiał nicze-
go podobnego. Firma windykacyj-
na oczekuje jednak, że mężczyzna 
spłaci „dług”, nie przedstawiając 
żadnych dokumentów potwierdza-
jących istnienie zaległości. W prze-
ciwnym razie straszy postępowa-
niem sądowym. Oczywiście propo-
nuje w piśmie też rozwiązać sprawę 
polubownie, jeśli dług nie może być 
spłacony w całości- czyli najpew-
niej raty. Ciekawe są także daty spo-
rządzenia pism. Samo wezwanie za-
płaty wystawione jeszcze przez fir-
mę wysyłkową jest datowane na 12 
sierpnia 2015 roku. Pismo od firmy 
windykacyjnej, które rzekomo re-
prezentuje wierzyciela, wystawiono 

jednak dopiero po dwóch latach tj. 
dokładnie 31 lipca 2017, a doręczo-
ne zostało kilka dni później. 

Choć kwota może nie jest wielka, 
nie mniej, nie wolno lekceważyć ta-
kich pism i zgłosić się należy do in-
stytucji pomagających w takich sy-
tuacjach, jak choćby do rzeczni-
ka praw konsumentów w Golenio-
wie lub po prostu na policję. Można 
też skorzystać z rady prawnika, któ-
ry pomoże nam skutecznie odstra-
szyć nieuczciwą firmę windykacyj-
ną. A co, kiedy firma windykacyj-
na spełni ostrzeżenie i założy prze-
ciwko nam sprawę w sądzie? Wów-
czas, jeśli nie odpowiemy na pozew 
sądowy, gdzie podniesiemy zarzut 
nieistnienia długu lub przedawnia-
nia, to sąd może w trybie zaocznym 
wystawić nakaz zapłaty w postę-
powaniu upominawczym, dolicza-
jąc już dużo większe koszty za po-
stępowanie. Z takim orzeczeniem, 
co gorsza wierzyciel może później 
uzyskać prawo do ściągnięcia dłu-
gu przez komornika, a wówczas na 
obronę może być za późno, poza 
tym komornik do tego doliczy swo-
je. Bądźmy, zatem czujni i reagujmy 
zawczasu na podobne wezwania do 
zapłaty. 

MS

Fragment pisma, jakie od firmy windykacyjnej otrzymał mieszkaniec Sikorek

sygnały czytelników 

Kiedyś popularny kiosk, teraz 
mieszkają w nim szczury 
Kiedyś kolorowa wystawa i jeszcze pachnąca prasa. Dziś szary, zardzewiały, służący za wy-
chodek i wylęgarnie szczurów. Tak przedstawia się dzisiejszy los kiosku przy ul. Warszaw-
skiej, pomiędzy blokami nr 10 a 11. Na stan obiektu skarżą się czytelnicy.

Kiosk między blokami na sta-
łe wpisał się w krajobraz miasta. 
Jednak kiedyś mieszkańcy mogli 
przyjść, kupić świeżą gazetę, czy 
inne drobne rzeczy. Teraz kiosk 
stoi opuszczony, zamknięty już 
od dłuższego czasu - My się może 
i przyzwyczailiśmy do tego wido-
ku. Ale co pomyślą o nas przejezd-

ni? Przecież ten kiosk widać z drogi 
– zastanawia się pan Marek, który 
mieszka w pobliżu kiosku. 

Jak mówią sami mieszkańcy, 
buda nie tylko odstrasza swoim 
wyglądem. Służy także, jako wy-
chodek dla osób, które cenią sobie 
spożywanie alkoholu pod gołym 
niebem. Zapach obok kiosku nie 

należy do najprzyjemniejszych. 
Dodatkowo miejsce to upodoba-
ły sobie szczury.   - W tym kio-
sku nadal jest towar, w tym  jedze-
nie. Przez to zalęgły się tam szczu-
ry, które mają dla siebie idealną 
kryjówkę – kontynuuje p. Marek. 
Nie tylko więc wygląd kiosku od-
strasza, ale mieszkańcy obawiają 
się o swoje zdrowie. Gryzonie są 
nosicielami wielu wirusów, a ich 
gniazdo jest zbyt blisko mieszkań 
– Jeszcze trochę, a przeniosą się te 
szczury do naszych piwnic. Wte-
dy może nasze władze zauważą 
problem – dodaje pani Marzena, 
mieszkanka pobliskiego bloku.

Mieszkańcy niestety nie mają 
wpływu na usunięcie kiosku. Na-
leży on do osób prywatnych. Mają 
jednak nadzieję, że właściciele 
okażą zainteresowanie i rozwiążą 
problem, a z krajobrazu zniknie 
nie tylko wyglądem odstraszający 
kiosk, ale także problem gryzoni. 

DŚ

To właśnie w tym opuszczonym kiosku zalęgły się szczury

OgłOszeNie

pODZiękOWANiA

"Dla świata byłeś tylko cząstką, dla Nas całym światem"
                                                                                                  św. Jan

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.08.2017 roku
w wieku 67 lat odszedł od nas do Pana

śp. Stanisław Wróbel
Ceremonia pogrzebowa  odbędzie się o godzinie 14:00 w dniu 31.08.2017,
w kaplicy cmentarnej w Nowogardzie. Wystawienie ciała od godziny 13:00

Pogrążona w smutku Rodzina

ZAWiADOmiENiE
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Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 
Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

OgłOszeNie

Wspólnota Mieszkaniowa posesji  nr  72 i 73 
ul: Boh. Warszawy  w  Nowogardzie  

prosi  o  oferty do  dnia  01,09,2017 na  przebudowę  
kominów  budynku  nr  73.

Zastrzegamy sobie prawo nie 
skorzystania  z oferty  bez  podania 

przyczyny. Kontak tel/fax 913920518 
mobil: 601851275.

Miłosne wyznanie na drzewach 

Czy Aneta 
wybaczyła? 
 „Przepraszam. Kocham Cię Anetko”- kartki, na których 
widniał taki napis, zostały w minioną sobotę porozwiesza-
ne na drzewach w parku na rogu ul. 3 Maja i Bankowej, a 
także przy ul. 15-lutego. 

Nie wiadomo, kto jest au-
torem tego miłosnego wy-
znania dokonanego w dość 
oryginalnym stylu. Do tej 
pory nie ujawniła się tak-
że tajemnicza Aneta, do któ-
rej zaadresowany był komu-
nikat. Jedno jest pewne, taka 
forma okazywania uczuć, 
wielu mieszkańcom miasta 
się spodobała. 

-Nie wiem czy gazecie to nie 
umknęło, ale przy ul. Banko-
wej i 15 Lutego, w sobotę, po-
jawiły się kartki, za pomo-
cą których jakiś najwyraź-
niej zakochany mężczyzna 
przeprasza kobietę i wyznaje 
jej miłość. To bardzo piękne i 
warto o tym napisać – powie-
działa nam jedna z Czytelni-
czek, która tylko kiedy za-
uważyła na drzewach napisy 
zatelefonowała do naszej re-
dakcji. 

-Proszę zrobić zdjęcie przy 
ul. Bankowej… Widać, że 

ktoś jest bardzo zakochany - 
mówi kolejna rozmówczyni. 

Oczywiście gazecie temat 
nie umknął, a nawet, gdy się-
gnąć pamięcią wstecz, to nie 
po raz pierwszy ktoś w No-
wogardzie w taki sposób 
przeprasza i wyznaje pu-
blicznie miłość. Przed kilko-
ma laty kartki z podobną tre-
ścią również pojawiły się na 
drzewach w centrum mia-
sta. Nie mamy jednak wie-
dzy, czy była to „sprawka” 
tego samego autora, a nawet, 
jeśli tak, to czy przepraszał tę 
samą kobietę…

Z kronikarskiego obowiąz-
ku odnotowujemy jedynie, 
że po kartkach zawieszo-
nych w sobotę na drzewach, 
nie ma już śladu. Mamy tyl-
ko nadzieję, że akcja przy-
niosła zamierzony skutek i 
pani Aneta wybaczyła swoje-
mu ukochanemu…

MS

Jeden z napisów umieszczonych na drzewie, za pomocą którego nieznajomy męż-
czyzna przeprasza i wyznaje miłość swojej ukochanej Anecie Wakacje dłuższe o trzy dni

Rozpoczęcie roku szkolnego 
W tym roku, z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzieci i młodzież roz-
poczną rok szkolny dopiero w poniedziałek, 4 września, a nie jak to zwykle bywało 1 wrze-
śnia.

 Początek roku szkolnego 
2017/2018 już za tydzień. 
Chociaż niektórzy ucznio-
wie wciąż wypoczywają 
na wakacjach, czas letnie-
go wypoczynku mija bar-
dzo szybko i już „za chwilę” 
wrócą do szkół. W tym roku 
wakacje będą jednak trochę dłuż-
sze. Zgodnie z decyzją Ministra 

Edukacji Narodowej, rok szkol-
ny zacznie się w poniedziałek, 4 

września, a to dlatego, że 1 wrze-
śnia przypada w piątek. Dzięki 
temu uczniowie mają jeszcze 3 dni 
wypoczynku więcej. Dla zaintere-
sowanych i naszych Czytelników 
sprawdziliśmy godziny rozpoczę-
cia roku szkolnego 2017/2018 
w nowogardzkich szkołach i po-
dajemy je poniżej. 

DŚ
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki     godz. 9:30
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej       godz. 9:00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków godz. 9:00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II         godz. 10:00
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów                    godz. 9:30
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie      godz. 10:15
Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy    godz. 10:00
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak godz. 11:00
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie     godz. 10:15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica godz. 9:00

Kolizja z udziałem pięciu aut 

Karambol w Olchowie 
Do małego karambolu doszło w minioną niedzielę, przed godziną 16.00 w Olchowie. Na 
szczęście nikt z uczestników zdarzenia nie doznał poważniejszych obrażeń. 

Wzmożony ruch w sobotę, spo-
wodowany powrotami z waka-
cji, sprawił, że na krajowej szóstce 
było dość tłoczno. Chwila nieuwa-
gi wystarczyła, aby doszło do koli-
zji. Kierujący Fordem nagle zwol-
nił, a na niego wpadło kolejne auto 

(Honda), którego kierowca nie za-
chował odpowiedniej odległości. 
Dalej wszystko potoczyło się jak 
w dominie – w sumie w karambo-
lu wzięło udział pięć samochodów. 

Policja ukarała mandatem kar-
nym kierujących Fordem i Hondą, 

za to, że nie dostosowali bezpiecz-
nej odległości w trakcie jazdy. Naj-
ważniejsze jednak, że mimo groź-
nej sytuacji, na szczęście nikt z 
uczestników kolizji nie został po-
ważnie ranny. 

MS

Zdjęcie z karambolu do jakiego doszło w minioną niedzielę w Olchowie
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Czytelnicy alarmują 

Czy musi się wydarzyć nieszczęście?
Poniżej publikujemy fragmenty listu, który otrzymaliśmy od naszego stałego Czytelnika. Mieszkaniec Nowogardu porusza problem bezpieczeństwa nad 
jeziorem i poddaje po rozwagę uregulowania dotyczące ruchu rowerowego w tym obszarze. 

 Do redakcji wpłynął utrzyma-
ny w bardzo emocjonalnym tonie 
list od Czytelnika, który spaceru-
jąc z małymi dziećmi wzdłuż mu-
rów musiał szczególnie uważać na 
to, aby krzywdy tym dzieciom nie 
wyrządzili… rowerzyści jeżdżą-
cy tutaj bez zwracania uwagi i na 
przepisy i na zasady bezpieczeń-
stwa. Oto treść tego listu, którą 
prezentujemy po wykreśleniu kil-
ku epitetów, od których nie mógł 
się powstrzymać nasz Czytelnik, 
rozzłoszczony na te notoryczne 
zachowania rowerzystów, - „Cho-
dzi mi o rowerzystów korzystają-
cych z alejek nad jeziorem, tych 
przy samych murach, jak i tej przy 
samym jeziorze. Wiem, że nie ma 
tam zakazu poruszania się jedno-
śladami, ale rowerzyści poruszają-
cy się po w/w alejkach robią to nie-
odpowiedzialnie stwarzając niebez-
pieczeństwo dla spacerujących tymi 
alejkami, głównie rodzin z dziećmi. 
Czy nie można wyznaczyć ścież-
ki rowerowej, po której mogliby się 
poruszać rowerzyści, a nie wyko-
rzystując znaki jeździć tamtędy tak 
jak im się chce? Czy trzeba tragedii 
żeby wyznaczyć tor do poruszania 
się rowerem na alejce? Proszę o po-
ruszenie tego problemu dla dobra 

naszego wspólnego i mojego i mo-
jej rodziny. Jeśli bowiem coś by się 
stało mojemu dziecku to nie gwa-
rantuję za swoje zachowanie wobec 
sprawcy… Tyle (po skrótach) nasz 
Czytelnik. 

Nasz komentarz
Opisana przez Czytelnika sy-

tuacja rowerowego sobie jeżdże-
nia „slalomem wśród przechod-
niów”, nie dotyczy tylko nadje-
ziornej promenady. Tak jest w ca-
łym mieście, gdzie poza wykona-
ną jeszcze za Ziemby ścieżką na 
Boh. Warszawy nie istnieje żaden 
wyodrębniony szlak rowerowy.  A 
ruch rowerowy w obrębie miast 
stale rośnie. Ludzie poruszają się 
na ekologicznych jednośladach 
nie tylko w celach rekreacyjnych- 
wielu dojeżdża do pracy, czy na 
zakupy.  Władze samorządowe 
większości miast w Polsce daw-
no już zdiagnozowały to zjawi-
sko. W związku z tym podejmo-
wane są tam działania, aby two-
rzyć nie tylko pojedyncze ścież-
ki, ale tworzyć wydzieloną miejską 
sieć do ruchu rowerowego. Tak się 
dzieje nawet w dużych miastach, 
gdzie stopień trudności z takim 
wyodrębnieniem połączonych ze 
sobą ciągów rowerowych jest nie-
porównywalnie większy aniżeli w 
miastach małych. Mimo to wpro-
wadza się tam trasy rowerowe na-
wet wzdłuż głównych arterii miej-
skich. Możemy to obserwować np. 
w Szczecinie, gdzie powstała roz-
winięta sieć umożliwiająca zain-
stalowanie systemu roweru miej-
skiego będącego alternatywą do-
jazdu już w prawie każde miej-
sce w mieście. Na takie ścieżki ro-
werowe, czyli o znaczeniu komu-

nikacyjnym, jako alternatywa dla 
pojazdów spalinowych, są też do 
dyspozycji Fundusze Europejskie. 
W tym roku otrzymał je Szczecin, 
ale także Goleniów w kwocie po-
nad 5 mln na dwie ścieżki. A co w 
Nowogardzie? 

W Nowogardzie tymczasem 
jest jak jest i zamiast ścieżek to po 
pierwsze mamy tu brak myślenia. 
Nie starcza go nawet na tak proste 
zabiegi jak wydzielenie za pomo-
cą farby szlaku dla rowerów tam, 
gdzie można je wydzielić np. wła-
śnie na Promenadzie i wzdłuż mu-
rów miejskich, o czym wspomi-
na nasz Czytelnik.  Nie starcza go 
również na to, aby przy okazji re-
montów chodników wykonywać 
je już jako tzw. ciągi pieszo-rowe-
rowe (CPR), co tylko nieznacznie 
zwiększa koszty takich inwesty-
cji, a załatwia problem bezpiecz-
nego szlaku dla rowerzystów. Nie 
muszą już Oni wtedy łamać prze-
pisów i jeździć po chodnikach i 
przejściach dla pieszych, albo po-
ruszać się (zgodnie z przepisami) 
po, na ogół zatłoczonych samo-
chodami wąskich ulicach. Ostat-
nio takie „stracone okazje” na wy-
budowanie ciągu pieszo- rowero-
wego były np. przy okazji budo-
wy chodnika na Wojska Polskie-
go, czy zwłaszcza chodnika w Kar-
sku. W tym ostatnim miejscu wy-
starczyło, aby budowany tam kil-
kuset metrowy chodnik był tylko 
20 cm szerszy, aby można było wy-
znaczyć na nim również drogę dla 
rowerów! W Nowogardzie za to 
mamy aż nadmiar projektów i re-
alizacji zupełnie nonsensownych 
takich, jak np. słynna ścieżka wo-
kół jeziora. Zamiast więc budowa-

nia, koniecznych z powodów ko-
munikacyjnych i poprawy bezpie-
czeństwa szlaków rowerowych we-
wnątrz miasta i do okolicznych po-
bliskich miejscowości burmistrz 
chce budować (i „po cichu” budu-
je) ekstra-szlak, drogę dla rowe-
rów po lesie. Pomijając już oczywi-
ste ostatnie miejsce takiego szlaku 
w rozsądnej hierarchii nowogardz-
kich potrzeb to na dodatek jest tak, 
że ścieżka wokół jeziora, wystar-
czająca dla przejazdu rowerami, 
naprawdę to już istnieje. Świad-

czą o tym odbywające się cyklicz-
nie zawody rowerowe dla amato-
rów, których uczestnicy przemie-
rzają trasę… wokół jeziora!

O co więc chodzi.  Ano chodzi 
o fanaberie i to fanaberie realizo-
wane w całości z pieniędzy nowo-
gardzkiego podatnika, bo środ-
ków zewnętrznych na takie „in-
westycje” nie ma. Na głupoty i pa-
jacowanie, bowiem nikt rozsądny 
grosza nie wyda. I słusznie. 

red

Kompilacja znaków C-13 i C-16 ozna-
czająca ciąg pieszo rowerowy. 

i po remoncie 

Wydział Komunikacji już 
otwarty 
Zakończył się remont filii powiatowego Wydziału Komunikacji w Nowogardzie, znajdują-
cy się w budynku byłego hotelu przy Placu Wolności.

Wydział na czas remon-
tu był zamknięty, a wszelkie 
sprawy związane z rejestra-
cją pojazdów trzeba było za-
łatwiać w Goleniowie, w sie-
dzibie Starostwa Powiato-
wego.  Wczoraj (poniedzia-
łek, 28 sierpnia), filia zosta-
ła znów otwarta dla intere-
santów. Godziny przyjęć nie 
uległy zmianie. Wydział jest 
otwarty od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.30 
do 15.00, z wyjątkiem środy, 
gdzie jest czynny od godz. 
7.30 do 11.00. 

W trakcie remontu biur 
wydziału komunikacji w No-
wogardzie odmalowano ścia-
ny. Przy okazji przebudowa-
no również archiwum, gdzie 
przechowuje się dokumenta-
cję pojazdów. 

     MS Od lewej Monika Pietruszewska i Monika Kluska, pracownice Wydziału Komunika-
cji w Nowogardzie, w odświeżonych wnętrzach urzędu
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Dookoła pajęczyny- pierwszy zwiastun jesieni

Czy to już babie lato?
Idąc rano ulicą można już zauważyć pierwsze oznaki babiego lata, choć mamy jeszcze sier-
pień. Ogrodzenia, drzewa, czy trawy pokryte są pajęczynami. Zazwyczaj babie lato rozpo-
czyna się w połowie września, jednak w tym roku przyszło do nas wcześniej.

Babie lato to głównie unoszące 
się w powietrzu, podczas pogod-
nych dni jesiennych, nici przęd-
ne niektórych pająków. Wytwa-
rzane są głównie przez młode pa-
jąki niewielkich rozmiarów. Dzię-
ki temu pająki rozprzestrzenia-
ją się na wielkie odległości. Są to 

także misternie tkane pajęczyny, 
które najlepiej widać rano, kiedy 
rosa jeszcze nie opadła, a słońce je 
podświetla.

Takie właśnie widoki możemy 
już zaobserwować na ulicach na-
szego miasta. Nasza czytelnicz-
ka, która odprowadzała do przed-

szkola swoją córkę, miała oka-
zję obejrzeć to niezwykłe zjawi-
sko przyrodnicze w pełnej krasie i 
przesłała nam kilka zdjęć.  - Paję-
czyny, które były utkane na żywo-
płotach i trawach, były także i na 
ogrodzeniach. Na jednej z bram 
do prywatnej posesji naliczyłyśmy 
z córką 16 dużych pajęczyn. Tak 
samo było z tujami przy ogrodze-
niu. Było na nich tyle nici przęd-
nych pająków, że tuje zamiast zie-
lone, były siwe – opowiada kobie-
ta. Na około 300 metrowej drodze, 
którą miały do pokonania wraz z 
córką, nie było w zasadzie miej-
sca, gdzie nie byłoby pajęczyn – 
Szczególnie w miejscach takich jak 
bramy, pajęczyny wyglądały, jak-
by ktoś już przygotował wystrój na 
amerykański Halloween – dodaje 
kobieta. 

Takie widoki będziemy mogli 
obserwować jeszcze do paździer-
nika, pod warunkiem, że pogoda 
dopisze i będziemy mieli tak zwa-
ną polską złotą jesień. 

DŚ

Jedna z bram prywatnej posesji, na której znajdowało się 16 dużych pjęczyn

Uwaga beneficjenci 
500+
Informacja dotycząca konieczności składania wniosków 
500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Istnieje konieczność po-
nownego złożenia wniosków 
na świadczenie wychowaw-
cze tj. 500 + na nowy okres 
świadczeniowy 2017/2018, 
Wnioski wydawane będą od 
dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobierać 
w:

- siedzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie 
ul. 3 Maja 6, pok. Nr 8, 9 i 12 
codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy 
Ośrodka;

- Urzędzie Miejskim, w biu-
rze obsługi interesanta w go-
dzinach pracy Urzędu;

- Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie;

- można je też pobrać 
ze  strony Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej

. Osoby, które złożą wnio-
ski do końca sierpnia, nowe 
świadczenia otrzymają w paź-
dzierniku. Ci, którzy nie zdą-
żą ze złożeniem wniosków 

w sierpniu i uczynią to we  
wrześniu, otrzymają pienią-
dze w listopadzie, ale z wy-
równaniem za październik. 
W tym roku zmieniają się 
dwie rzeczy, przy przyznawa-
niu świadczenia wychowaw-
czego z programu „Rodzina 
500+”. Pierwsza z nich doty-
czy samotnych matek. Aby 
otrzymać wypłatę pieniędzy z 
programu, muszą przedłożyć 
zaświadczenie o sądowym 
przyznaniu alimentów. Dru-
ga zmiana dotyczy otrzymy-
wanego dochodu. Jeżeli oso-
ba ubiegająca się o świadcze-
nie zwolni się z pracy, a póź-
niej w ciągu trzech miesię-
cy zatrudni się u tego same-
go pracodawcy, jednak już 
z mniejszym dochodem, to 
pod uwagę będą brane do-
chody sprzed zwolnienia. 

Wnioski należy ostatecznie 
złożyć  (można składać także 
drogą elektroniczną)  do 30 
września 2018 r.

Opr.Red.
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Pomóż wygrać z 
rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

  Zaczęło się w grudniu 
2016

Mój mąż, Krzysztof Guzi-
kowski, ma 53 lata i jest wy-
kładowcą akademickim na 
Uniwersytecie Szczecińskim. 
Pasjonuje się historią średnio-
wiecza i w tej dziedzinie dwa 
lata temu zdobył tytuł dokto-
ra habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na 
dwa dni przed Bożym Naro-
dzeniem, mój mąż trafił po 
ataku epileptycznym do szpi-
tala przy Unii Lubelskiej w 
Szczecinie. Kilka dni później 
dowiedzieliśmy się, że  odpo-
wiedzialność za jego samo-
poczucie ponosi guz, któ-
ry umiejscowił się w lewym 
płacie ciemieniowym. To był 
dla nas szok, tym bardziej, 
że w lutym 2016 roku mój 
mąż przeszedł operację 
raka jelita grubego. Czuł 
się świetnie, pracował, snuł 
plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdia-
gnozowano glejaka IV stop-
nia. 

Skierowano go na radio- 
i chemioterapię, które prze-
szedł w Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologicznym w 
Szczecinie. Bardzo szybko po 
pierwszej chemii i naświetla-
niach przyszły kolejne ataki 
epileptyczne. W wyniku ba-
dań rezonansem magnetycz-
nym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastą-
piła wznowa guza. Lekarze 
w Szczecinie i Bydgoszczy, z 
którymi się kontaktowaliśmy, 
rozłożyli ręce i uprzedzili nas, 
że mój mąż ma przed sobą 
pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać in-
formacji w internecie, okaza-
ło się, że szansą dla mojego 
męża jest zabieg  nanoterapii 
( Terapia NanoTherm) w kli-
nice w Berlinie.  Wysłaliśmy 
tam dokumenty męża i zosta-
liśmy zakwalifikowani do ba-
dania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-
-PET, dzięki któremu można 
sprawdzić, czy guz jest aktyw-
ny i jakie rejony mózgu zaata-
kował. Po badaniu mąż zo-
stał wstępnie zakwalifikowa-
ny do zabiegu, ale jego koszt 
przekracza nasze możliwo-
ści finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycie-
lami (ja uczę języka polskiego 
i wiedzy o kulturze w liceum 
ogólnokształcącym).

Całkowity koszt terapii 
wyceniono na około 40 000 
euro, a czas ucieka nieubła-
ganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbior-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski

Jest już nowy repertuar

Nowy sezon w Kinie „Orzeł” 
Po ponad miesięcznej przerwie, od 1 września (piątek), znów będzie działało nowogardzkie 
Kino „Orzeł”. W piątkowych wydaniach Dziennika Nowogardzkiego będziemy informować 
o seansach, jakie zostaną zaplanowane w bieżącym repertuarze kina. 

Już teraz wiemy, że tylko we 
wrześniu w Kinie „Orzeł” zoba-
czyć będzie można aż 15 nowych 
produkcji. Oprócz animacji dla 
dzieci (i nie tylko) takich jak „Ka-
pitan Majtas”, czy „Gru, Dru i Mi-
nionki”, będą także filmy dla doro-
słych takie jak „Dunkierka” (wo-

jenne widowisko), „Sekretne życie 
kotów” (dokument o życiu stam-
bulskich czworonogów) czy horror 
„To”, oparty na powieści Stephana 
Kinga. Nie zabraknie także kome-
dii jak „Mamuśki mają wychodne” 
czy romansu „Tulipanowa gorącz-
ka”. We wrześniowym repertuarze 

kina, każdy kinomaniak na pewno 
znajdzie film dla siebie.

O dniach i godzinach sean-
sów będziemy informować w na-
szej stałej cotygodniowej rubryce 
„Kino na weekend”, ukazującej się 
w piątki w DN. 

DŚ
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Mistrzostwa Polski – MX Quad Open

Tomasz Jamroży bez medalu
W niedzielę (20 sierpnia), na torze motocrossowym we Wschowie odbyła się IV runda Mi-
strzostw Polski w klasie MX Quad Open. Klub Motorowy „Cisy” reprezentował Tomasz 
Jamroży, który tym razem nie zdołał uplasować się w czołówce.

Tomasz Jamroży do zmagań po-
wrócił po dłuższej przerwie. W IV 
Rundzie Mistrzostw Polski w kla-
sie MX Quad Open zawodnik KM 
„Cisy” Nowogard nie zdołał jed-
nak wywalczyć medalu. Na po-
czątek nasz reprezentant starto-
wał w treningu dowolnym. Jam-
roży wykonał 8 okrążeń i w ostat-
nim z nich uzyskał swój najlep-
szy czas – 02:18,800, który sklasy-
fikował go na 5. miejscu. W tre-
ningu kwalifikacyjnym zawod-
nik KM „Cisy” przejechał 5 okrą-
żeń, a swój najlepszy wynik uzy-
skał w drugim podejściu. Czas 
02:19,599 pozwolił zająć w trenin-
gu 6. pozycję. Pierwszy wyścig To-
masz Jamroży zakończył już jed-
nak po dwóch okrążeniach... Pro-
blemy na torze sprawiły, że za-
wodnik KM „Cisy” musiał zakoń-
czyć zmagania na ostatnim miej-
scu z zerowym dorobkiem punk-
towym. W drugim biegu Tomasz 
Jamroży co prawda przejechał 

10 okrążeń, ale wywalczony czas 
27:52,751 oznaczał jedynie 10. 
miejsce i zdobycie 21 punktów. W 
klasyfikacji indywidualnej zawo-

dów Tomasz Jamroży został skla-
syfikowany na 11. pozycji. To nie 
może cieszyć ambitnego zawod-
nika KM „Cisy,” który w ostatnich 
latach swoimi świetnymi wystę-
pami przyzwyczaił nas do tego, że 
zazwyczaj staje na podium. Przez 
nieudany pierwszy wyścig zawod-
nik KM „Cisy” Nowogard stracił 
trzecią pozycję w klasyfikacji ge-
neralnej Mistrzostw Polski po IV 
Rundach. Tomasz Jamroży ma na 
swoim koncie 156 punktów i zaj-
muje 5. miejsce. Do trzeciej pozy-
cji nasz reprezentant traci obecnie 
20 punktów. 

KR

Tylko remis z Masovią Maszewo

Powtórka z rozrywki...
W sobotę (27 sierpnia), o godzinie 17:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli na wła-
snym boisku z Masovią Maszewo. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego tak, jak w minio-
nym sezonie tylko zremisowali przed własną publicznością z Masovią 1:1. Gola na wagę 
jednego punktu strzelił Kamil Lewandowski.  

Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 1:1 (1:1)
Gol: Kamil Lewandowski (36’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – 

Gracjan Wnuczyński, Rafał Listkiewicz, Maciej Dobrowolski (c) , Fernando Batista (Karol Osakie-
wicz) – Kacper Litwin, Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkowski).

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
2. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Światowid Łobez 1:2
Promień Mosty – Polonia Płoty   1:2
Sarmata Dobra – KP Przecław   2:3
Jantar Dziwnów – Sparta Gryfice   2:2
Błękitni Trzygłów – Odrzanka Radziszewo  6:0
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 1:1
Ina Ińsko – Orzeł Łożnica   3:1
Mewa Resko – Iskierka Szczecin   0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 2 6 8 1 2 0 0
2 Polonia Płoty 2 6 3 1 2 0 0
3 Iskierka Szczecin 2 6 2 0 2 0 0
4 Sparta Gryfice 2 4 5 4 1 1 0
5 Jantar Dziwnów 2 4 3 2 1 1 0
6 Masovia Maszewo 2 4 5 4 1 1 0
7 Błękitni Trzygłów 2 3 6 1 1 0 1
8 Ina Ińsko 2 3 3 2 1 0 1
9 Odrzanka Radziszewo 2 3 1 6 1 0 1
10 KP Przecław 2 3 3 3 1 0 1
11 Orzeł Łożnica 2 3 2 3 1 0 1
12 Pomorzanin Nowogard 2 1 1 2 0 1 1
13 Ehrle Dobra Szczecińska 2 0 4 6 0 0 2
14 Promień Mosty 2 0 3 5 0 0 2
15 Mewa Resko 2 0 0 2 0 0 2
16 Sarmata Dobra 2 0 2 9 0 0 2

Pomorzanin po pechowej po-
rażce z pierwszej kolejki chciał 
się zrehabilitować  i zdobyć trzy 
punkty w starciu z silną Masovią 
Maszewo. Niestety zanim gospo-
darze wyprowadzili swoją pierw-
szą akcję przegrywali już 0:1... Do-
kładnie po 25. sekundach gry no-
wogardzianie stracili bramkę. Sta-
ło się to za sprawą dalekiego wy-

kopu pod pole karne podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego, 
tam Paweł Królik zamiast wybić 
piłkę, niefortunnie zagrał wśli-
zgiem w kierunku swojej bramki. 
W efekcie futbolówka trafiła do 
napastnika gości, który nie zmar-

nował sytuacji sam na sam z Kor-
nelem Pękalą. Pomorzanin rzucił 
się do odrabiania strat i kreował 
sobie mnóstwo groźnych sytu-
acji. Po jednej z takich akcji Gra-
cjan Wnuczyński był na 10 metrze 
od bramki w sytuacji sam na sam, 
jednak nie zdołał pokonać golki-
pera rywali. W 36. minucie Fer-
nando Batista ładnie zagrał na 
prawe skrzydło do Kacpra Litwi-
na, który idealnie dośrodkował 
w pole karne do niepilnowane-
go Kamila Lewandowskiego. Na-
pastnik z Nowogardu ładnie przy-
jął piłkę i celnie uderzył na bram-
kę gości doprowadzając do remi-
su. Po zmianie stron Pomorzanin 
miał zdecydowanie więcej okazji 
strzeleckich. Można by wymienić 
przynajmniej trzy sytuacje sam na 
sam z bramkarzem. Po jednej ak-
cji w odległości 5 metrów przed 
bramką znalazł się Rafał Listkie-
wicz, któremu pozostało skiero-

Kamil Lewandowski uratował nowo-
gardzianom jeden punkt strzelając go-
la w 36. minucie

wać futbolówkę do bramki. Pił-
karz Pomorzanina nawet w tak 
dogodnej sytuacji niestety się po-
mylił. Swoje okazje mieli rów-
nież goście, po jednej z akcji pił-
ka nawet wpadła do bramki no-
wogardzian, jednak sędzia dopa-
trzył się spalonego. Trzeba obiek-
tywnie przyznać, że była to zła de-
cyzja i Masovia powinna cieszyć 
się z prawidłowo strzelonego gola. 
Wynik ustalony w pierwszej czę-

ści spotkania nie uległ już zmia-
nie i Pomorzanin tak jak w mi-
nionym sezonie zremisował u sie-
bie z Masovią 1:1. Nowogardzia-
nie po dwóch kolejkach mają na 
swoim koncie tylko jeden punkt 
i plasują się w dolnej części ligo-
wej tabeli. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR 

Paweł Królik już w 1. minucie sprezen-
tował rywalom bramkę

ii Runda pucharu polski ZZpN

Pomorzanin zagra w 
Łobzie
Poznaliśmy pary II Rundy Pucharu Polski Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej. Los skojarzył Pomorza-
nina z beniaminkiem regionalnej okręgówki Światowidem 
Łobez. Spotkanie pucharowe zostanie rozegrane na boisku 
rywali w dniu 6 września, o godzinie 17:30.

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard w II Rundzie pucharu pol-
ski ZZPN zmierzą się ze Świato-
widem Łobez. Z racji iż rywale są 
beniaminkiem regionalnej okrę-
gówki, to oni wystąpią w roli go-
spodarza. Światowid bardzo do-
brze rozpoczął sezon w tej samej 
grupie co Pomorzanin i na pew-
no będzie wymagającym rywa-
lem. To spotkanie, tak jak zresz-
tą wszystkie 40 par II Rundy, zo-
stanie rozegrane w środę (6 wrze-
śnia), o godzinie 17:30. Dodaj-
my, że jeśli 90 minut nie rozstrzy-
gnie która z drużyn awansuje do 
III Rundy, wówczas zostanie ro-
zegrana seria rzutów karnych, bez 
wcześniejszej dogrywki.  

KRTomasz Jamroży stracił w Wschowie 
pozycję na podium w klasyfikacji ge-
neralnej Mistrzostw Polski
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szkolenia trenerskie w gościnie

Nie zabrakło szkoleniowców 
Pomorzanina
W miniony weekend, w Gościnie odbyły się szkolenia trenerskie, które prowadził Bartło-
miej Zalewski – trener reprezentacji Polski U-17. Podczas zajęć obecni byli także przedsta-
wiciele Pomorzanina Nowogard. 

Na stadionie w Gościnie, od-
były się warsztaty trenerskie 
prowadzone przez trenera re-
prezentacji Polski U-17 Bartło-
mieja Zalewskiego. Nie zabra-
kło szkoleniowców Pomorza-

nina. Nowogardzki Klub repre-
zentowali Marcin Skórniewski 
i Roberto Mendes, którzy naj-
pierw obserwowali trening re-
prezentacji a następnie wzię-
li udział w panelu dyskusyjnym. 

Wierzymy, że nauki wyciągnię-
te ze spotkania z reprezentacyj-
nym trenerem przyniosą efek-
ty podczas pracy z nowogardz-
ką młodzieżą. 

KR

Marcin Skórniewski i Roberto Mendes brali udział w szkoleniach trenerskich

Kolejny wyjazd „Knagi”

Trening na jeziorze Dąbie 
W minioną sobotę, 26 sierpnia, grupa młodych żeglarzy z „Knagi” Nowogard odbyła tre-
ning w Centrum Szkolenia Żeglarskiego w Szczecinie. 

Żeglarze z Nowogardu mieli oka-
zję popływać na jeziorze Dąbie, pod 
okiem trenera pana Wojciecha Pa-
luszkiewicza. Pan Wojtek jest dobrze 
znany naszym młodym adeptom że-
glarstwa, bo to on wprowadzał ich 
w tajniki tego pięknego sportu pod-
czas organizowanych przez „Knagę” 
szkoleń żeglarskich na naszym jezio-
rze, w kat. Junga&Kadet. 

Zarząd Klubu „Knaga” dziękuje 
Dyrekcji Centrum Szkolenia Żeglar-
skiego w Szczecinie za udostępnie-
nie sprzętu żeglarskiego i Panu Woj-
ciechowi Paluszkiewiczowi za jeden 
dzień edukacji naszych młodych że-
glarzy.

Przypomnijmy, że to już drugi wy-
jazd młodych żeglarzy. Kilka tygo-
dni temu odbyli oni swój pierwszy 
rejs na otwartych wodach. Było to 
12 sierpnia w Kamieniu Pomorskim. 
Wówczas wypłynęli na wody Zalewu 
Kamieńskiego pod okiem Dacjana 
Kijowskiego, na jachcie Sumo. 

MS
Fot. Piotr Radecki 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu, ich opiekunów i trenera W. Paluszkiewicza- po prawej.

Na szerokich wodach Jeziora Dąbie

Od lewej: Daria Durma i Maja Radecka w tle Dawid Werner
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iV maraton mTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego 

Gościnny Nowogard
W sobotę (26 sierpnia), w Nowogardzie odbył się IV Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego, będący Memoriałem Artura Komisarka. Wystarto-
wało kilkuset kolarzy, którzy w różnych kategoriach walczyli o medale. Najlepiej pośród nowogardzian spisała się Anna Urtnowska, która wygrała pośród 
pań. Z kolei Robert Krause był najlepszym juniorem.  

Na głównym dystansie 40 km 
startowali mężczyźni. W sumie do-
okoła jeziora nowogardzkiego po-
jechało 223 kolarzy. Najszybszy był 
reprezentant Szczecina – Paweł Pio-
trowicz, który 40 km pokonał z wy-
nikiem 01:23:06. Taki sam czas uzy-
skał Rafał Chmiel ze Strzelec Kra-
jeńskich, który wywalczył srebro, 
natomiast brąz trafił do Krzyszto-
fa Krzywego z Gdańska. Pośród 
mieszkańców Nowogardu na dy-
stansie 40 km najlepiej spisał się Ar-
kadiusz Pietruszewski, który uzy-
skał wynik 01:28:59. Kolarz z No-
wogardu w klasyfikacji Open Męż-
czyzn zajął 16. miejsce, natomiast 
w swojej kategorii wiekowej M41-
50 został sklasyfikowany na 7. po-
zycji. Z dobrej strony zaprezento-
wał się również Jakub Krause, który 
z wynikiem 01:31:10 uplasował się 
na 20. miejscu w Open oraz 5. po-
zycji w kategorii M31-40. W pierw-
szej pięćdziesiątce zmagania za-
kończył także Janusz Pietruszew-
ski startujący w kategorii wiekowej 
M61-70. Kolarz z Nowogardu uzy-
skał wynik 01:35:59 i został skla-
syfikowany w Open Mężczyzn do-
kładnie na 50. miejscu, a w swo-

im przedziale wiekowym wywal-
czył 2. pozycję. Pośród pań świet-
ny wynik uzyskała Anna Urtnow-
ska. Kolarka z Nowogardu pokona-
ła 20 km z czasem 00:51:32 i z prze-
wagą 18 sekund zwyciężyła w kla-
syfikacji Open Kobiet. Anna Urt-
nowska startowała w kategorii wie-
kowej K0-30, gdzie oczywiście rów-
nież sięgnęła po złoto. Na 11. miej-
scu uplasowała się Marlena Miko-
łajczyk, która w swoim przedziale 
wiekowym K31-40 zajęła 5. miejsce. 
Nowogard reprezentowały jeszcze 
dwie kolarki – Iwona Pietruszew-
ska (K61 i więcej – 2. miejsce, Open 
Kobiet – 36. miejsce) oraz Lucyna 
Limanowska (K41-50 – 13. miejsce, 
Open Kobiet – 40. miejsce). Dodaj-
my, że pośród pań wystartowało w 
sumie 50 kolarek. Bardzo ładnie w 
wyścigu Juniorów na dystansie 10 
km zaprezentował się Robert Krau-
se. Kolarz Chrabąszczy Nowogard 
pokonał dystans z czasem 00:21:26 
i różnicą jednej sekundy sięgnął 

po złoty medal. Niedaleko podium 
znalazł się Hubert Grygowski, któ-
ry z czasem 00:22:22 uplasował się 
ostatecznie na 5. miejscu pośród Ju-
niorów. W pierwszej dziesiątce zna-
lazło się jeszcze 4 kolarzy z Nowo-
gardu: Norbert Strojny (7. miejsce), 
Kamil Majcher (8. miejsce), Jacek 
Fecak (9. miejsce) oraz Nikola Wie-
lowska (10. miejsce), która wygra-
ła pośród pań w wyścigu Juniorów. 
W wyścigu turystycznym na dy-
stansie 10 km najlepiej spisał się Pa-
weł Krugły, który z czasem 00:23:43 
wywalczył 2. miejsce. Blisko po-
dium znaleźli się Marek Wiatr oraz 
Marek Lipiński, którzy zajęli odpo-
wiednio 4. i 5. miejsce. W kategorii 
Cech reprezentanci Nowogardu nie 
zdołali wywalczyć pozycji na po-
dium. Najwyżej sklasyfikowani 
byli: Bogdan Krzywania (5. miej-
sce), Sławomir Serafin (6. miej-
sce), Robert Kluska (7. miejsce), 
Michał Bojarski (8. miejsce) oraz 
Mirosław Morawski (9. miejsce). 
W wyścigu rodzinnym tryumfo-
wała rodzina ze Stargardu, przed 
Choszcznem oraz drugą druży-
ną ze Stargardu. Pośród nowo-
gardzian najwyżej sklasyfikowa-
na była rodzina Remigiusz, Ka-
tarzyna oraz Jakub Szmit, która 
wywalczyła 5. miejsce. Wyścig ro-
dzinny można uznać za duży suk-
ces organizatorów, gdyż na star-
cie stanęło aż 38 zespołów rodzin-
nych. W trakcie trwania nowo-
gardzkiej imprezy losowano tak-
że atrakcyjne nagrody, takie jak 
rowery Specialized ufundowane 
przez starostę Tomasza Kulinicza 
i przeróżne rowerowe gadżety, np. 
licznik Garmin Edge 520 ufundo-
wany przez klub LKK Nowogard. 
Dodajmy, że dyrektorem wyści-
gu i głównym organizatorem był 
Łukasz Janic. - Chciałem podzię-

kować osobom, które pomagały w 
Biurze Wyścigu, przy oznakowaniu 
trasy i sponsorom, którzy wsparli 
wyścigi. Podziękowania należą się 
również dla gminy Nowogard, rad-
nych oraz burmistrza Nowogardu - 
za wsparcie z ich strony, ponieważ 
przekazali środki na organizację 

Maratonu. Dziękuję także staroście 
Tomaszowi Kuliniczowi za wspar-
cie przy organizacji i ufundowanie 
nagród – mówi główny organiza-
tor Łukasz Janic. Przy artykule pu-
blikujemy klasyfikację w poszcze-
gólnych kategoriach.

KR

IV Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego – Wyniki

Open Mężczyzn (40 km):
1. Paweł Piotrowicz (Szczecin)    01:23:06
2. Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie)   01:23:06
3. Krzysztof Krzywy (Gdańsk)    01:23:07
4. Andrzej Kaiser (Bytów)    01:23:07
5. Rafał Jaros (Szczecin)     01:24:53
6. Przemysław Janik (Szczecin)    01:24:57
7. Tomasz Stankiewicz (Stargard)    01:26:06
8. Zbigniew Kaczała (Szczecin)    01:26:07
9. Karol Wojtczak (Strzelce Krajeńskie)   01:26:18
10. Karol Dzierżawski (Maszewo)   01:27:22
Open Kobiet (20 km):
1. Anna Urtnowska (Nowogard)    00:51:32
2. Agata Czekin (Stargard)    00:51:50
3. Małgorzata Howis (Stargard)    00:51:51
4. Monika Gilewska (Zielona Góra)   00:51:55
5. Anna Krysiak (Stargard)    00:54:44
6. Jolanta Gajtkowska (Szczecin)    00:54:45
7. Monika Woźniak (Barlinek)    00:55:29
8. Justyna Bierczak (Barlinek)    00:56:07
9. Katarzyna Bujas (Szczecin)    00:56:13
10. Ewa Jaros (Skwierzyna)    00:56:29
Junior (10 km):
1. Robert Krause (Nowogard)    00:21:26
2. Igor Sęk (Stargard)     00:21:27
3. Michał Jaskuła (Szczecin)    00:21:31
Turyści (10 km):
1. Mateusz Bagieński (Sułkowo)    00:22:45
2. Paweł Krugły (Nowogard)    00:23:43
3. Jacek Więcek (Stargard)    00:23:57
Cech (10 km):
1. Łukasz Czurny (Karnice)    00:23:44
2. Krzysztof Dobrowolski (Trzebiatów)   00:26:21
3. Sebastian Giejbo (Połczyn Zdrój)   00:27:56
Rodzinny (7 km):
1. Piotr Matwiejczyk, Jakub Matwiejczyk, Michał Matwiejczyk (Star-

gard) – 00:20:33
2. Monika Kowalska, Daniel Kowalski, Miłosz Kowalski (Choszczno) 

– 00:20:48
3. Kajetan Straszewski, Mirosław Straszewski, Katarzyna Straszewska 

(Stargard) – 00:22:01

Anna Urtnowska na najwyższym stopniu podium pośród pań

IV Maraton MTB Dookoła Jeziora No-
wogardzkiego zakończył się dużym 
sukcesem organizatorów

Juniorzy tuż przed swoim startem.

Arkadiusz Pietruszewski uzyskał naj-
lepszy wynik pośród nowogardzian w 
wyścigu głównym
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZkŁAD JAZDY pkp

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

                                      
Kurs języka niemieckiego 

dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI!   
Ilość miejsc ograniczona. 

Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599 

Pracuj w

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ kAuCJi! ilość miejsc ograniczona. po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERimA mED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze Nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NiERuCHOmOŚCi

•	 SPRZEDAM – mieszkanie  2 po-
koje  48 m nad jeziorem w No-
wogrdzie.Tel.603883224 po 18 
tej.

•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 
2 pokoje.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszka-
nie 2 pokojowe w centrum.
Tel.600208378.

•	 NOWOGARD-ul:ASNYKA dział-
ki  pod zabudowę, cisza  spo-
kój.501307666.

•	 SPRZEDAM – działkę budowla-
ną przy Asnyka. 884000435.

•	 ZAMIENIĘ-mieszkanie  na 
mniejsze .788205378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 
tyś.Tel.669517975.

• Wynajmę  pokój  1 oso-
bie.798382886.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krze-
miennej 63 m2.576751387.

•	 Działkę budowlaną Wojcie-
szyn sprzedam ,minimum 15 ar. 
70zł/1m2.609950640.

•	 Sprzedam działkę przy ul:Wiej-
skiej 1322m2.504588621.

• sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g 
Nowogard. 693 850 197

• sprzedam działki budowla-
ne w pełni uzbrojone. Już z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 
357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Wynajmę	lokal	w	centrum	No-
wogardu	 46m2.	 Tel.	 605	 548	
164	

•	 Sprzedam	 działki	 budowla-
ne	w	Karsku	przy	drodze.	691	
664	658

• Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

• Sprzedam pół domu Osowo, ład-
nie położony.696 404 840 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na działalność gospodarczą 100 
m2, w Nowogardzie, tel. 696 
463 833

• Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie 
łazienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 
47 900 zł. 534 028 453 

• Karsk działki budowlane 14 aro-
we sprzedam. 666 730 305

• Nowogard ul. Asny-
ka działki pod zabudowę 
ok.1000m2 w atrakcyjnej ce-
nie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrak-
cyjna działka 8400m2 pod za-
budowę za 29500zł sprzedam 
tel.660 206 833

• Atrakcyjny dom z działką 7ha 
ze stawami przy lesie na uboczu 
wsi 5km od Nowogardu .502 
103 432

• Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje, IV piętro, Nowogard. Tel. 
724 171 708 

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 
453 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe. 512 090 539 

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 w	
Wierzbięcinie	 66.3	 m2,	 bez-
czynszowe,	 ocieplone	+	 garaż.	
669	716	872	

• Sprzedam górę domu w Warnko-
wie tel. 605-749-908 dzwonić po 
15-tej

•	 Sprzedam ziemę rolną 4 ha 
działka nr 183 GRABIN. 731 026 
406 

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum 
Nowogardu. 512 070 551 

mOTORYZACJA

•	 Sprzedam Mazdę 323, poj. 
1,5, cena 2000, do negocjacji. 
663 118 268 

•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą to-
yotę kupię zdecydowanie. 736 
777 245

•	 Sprzedam	 na	 części	 Passat	
Volkswagen	B4,	 1.9	Td,	 silnik	
uszkodzony.	605	576	908	

ROLNiCTWO

•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 
m zawieszana  i pająka  do  sia-
na .603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jedno-
osiową na kołach “10”, w b. do-
brym stanie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  sku-
bane. 796759414.

•	  Poszukuję  kombajni-
sty do kombajnu CLA-
as.724827779.

• Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 
696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	
miody	leśne.	Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 
502 853 573 

 UsłUgi

•	 MATEMATYKA-wszystkie pozio-
my ,matura rozszeżona.Olim-

piady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE 
. 605166829.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW,	 WYKŁADZIN,	
TAPICERKI	 MEBLOWEJ	
SAMOCHODOWEJ/	 SKÓ-
RZANEJ	 MATERIAŁOWEJ	
/	 POŚCIELI	 WEŁNIANEJ	
/	 LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE:	 CZYSZCZENIE	 FUG.
TEL.604	373	143	,	794	229	083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPI-
CERKI SAMOCHODOWEJ, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• mONTAŻ mEBLi, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FiRmA uSŁuGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupu-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konser-
wacja	 okien	 i	 drzwi.	 695	 181	
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• ELEkTRYk, montaż i naprawa 
instalacji domy, mieszkania, 
protokoły odbioru, pomiary. 
660 171 386 

• Kompleksowe usługi w zakresie 
BHP. Tworzenie dokumentacji 
powypadkowej, ocena ryzyka 
zawodowego, szkolenia wstęp-
ne i okresowe dla pracowników. 
Zapraszamy	 do	 współpracy	
tel.	Kontaktowy	502625744.

•	 USŁUGI BUDOWLANE-budowa 
domów, ogrodzenia,polbruk.
Doświadczenie I profesjona-
lizm.605580496

• Naprawa  ciągników ,maszyn 
/różnych/,uprawnienie elek-
tryka do 1KV i  na wózki wi-
dłowe.

• Tel.530632574.

• k O R E p E T Y C J E - z j . p o l -
skiego liceum/techniku-
m,przygotowanie do ma-
tury.Tel.795089054 po 
godz.15,00.

• Pomoc w nauce czytania, pisa-
nia i liczenia, odrabianie lekcji 
– doświadczona nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej. Tel 
501 608 771 

• Malowanie, szpachlowanie, ta-
petowanie, panele. 666 047 905 

• pRA

• Aktivmed24.pl	Opiekunki	Se-
niorów	Niemcy.	Premie	waka-
cyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	Niemiec,	wymagany	j.	nie-
miecki	 komunikatywny,	 za-
robki	netto	do	1500	euro/mies.,	
wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzo-
ne	oferty,	legalnie	737	451	825,	
737 886 919, 737 489 914

•	 Przyjmę	do	pracy	przy	docie-
pleniach	 na	 umowę	 o	 pracę	
oraz	pomocnika.	785	931	513	

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	 Atrak-
cyjne	wynagrodzenie.	503	032	
234	

•	 Hotel	 Restauracja	 Przystań	
zatrudni	 kucharza	 –	 pomoc	
kuchenną,	 pełen	 etat,	 dobre	
warunki	finansowe	 .	 91	39	20	
221

•	 Zatrudnię	 stolarza.	 Tel.	 503	
084	687	

•	 Firma	 transportowa	
z	 nowogardu	 zatrud-
ni	pracownika,	wyma-
gane	 wykształcenie	
kierunek	 transport-
-logistyka”	tel:	607	585	

561,	 biuro@arto-plus.
pl

• Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrud-
ni elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkoleenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Zaopiekuję się starszą osobą na 
terenie Nowogardu. 667 255 915 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie 
u. 5 marca 13. 667 974 022 

•	 Przyjmę	do	pracy	ekspedient-
kę	odpowiedzialną,	sumienną.	
797	394	807	

• Poszukuje opiekunki do dziec-
ka. 510 100 263 

• Zatrudnię kierowcę w transpor-
cie międzynarodowym DE-SE-
-DE w systemie 2/1 stałe wyna-
grodzenia. 730 434 777 

• Zatrudnię do dociepleń z do-
świadczeniem, Polska umo-
wa o pracę, praca w Belgii. 664 
274 031

• szUKaM – pracy  na  4-5 
godz. dziennie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie 
domu.608817214.

•	 PRZYJMĘ – do  ogro-
dzeń.607654692.

•	 ZATRUDNIĘ – stola-
rza.603666465.

•	 ZATRUDNIĘ – osobę na stanowi-
sko Barman-Kelner.600045151.
Lub osobiście Willa Zbyszko 
Nowogard ul. T.Kościuszki  164.

•	 Praca w lesie. Zatrudnię /pila-
rza, zrywkarza-ciągnikowego-
,pomocnika/ 665544518.

•	 POSZUKUJĘ – Niani  do 2 dzie-
ci w wieku: 7 m-cy i 2,5 roku, 
na okres: wrzesień-czerwiec w 
godz.7,00-14,30.Tel.695366434.     

•	 Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków, doryw-
czo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracownika na fermę 
drobiu, gm. Osina. 511 731 352

•	 Przyjmę mechanika-operatora 
do pracy w gospodarstwie rol-
nym. 511 731 352 

• Zatrudnię na staż do hurtowni. 
602 677 563

iNNe  

•	 Kompletne –umeblowanie po-
koju młodzieżowego  oraz 
komodę z nadstawką, szaf-
ka RTV,biurko, stół i narożnik.
SPRZEDAM.Tel.609541122.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGuLARNA LiNiA mi kRO Bu SO WA SEROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

pRZEWóZ OSóB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

pRZEWóZ OSóB - RO mAN BiŃCZYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY Bu SóW
iNFORmATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor 
wenge+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

• Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•  Stanowisko dla manicurzystki i 
pedicurzystki w salonie fryzjer-
skim. Tel. 91 39 23 540 

• Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach już 
od 20 zł za sztukę, tuje szma-
ragd, wysokość 70-80 cm 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142 

• Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 
721 027 670, 883 737 765  

•	
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REkLAmA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

piASEk, piASEk pRZESiEWANY, ŻWiR, 
CZARNOZiEm, pOSpóŁkA 

 ŻWiROWNiA DŁuGOŁękA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEm DO kLiENTA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

R E k L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Teresa Skibska zwolniona z OPS

reklamareklama reklama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
1 września 2017 r. 
Nr 66 (2595)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż
ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:
ADMINISTRACJA, BHP 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok) 
TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

ZATRUDNIĘ 
– na stanowisko 

- opiekun w czasie przewozu 
autobusem  uczniów 

do i ze szkoły
Tel. 509 910 772 

Zatrudnię 
traktorzystę  

i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

W numerze 

plan lekcji

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Jak podrzucono 
nam „kukułcze 
jajo”, czyli kolejny 
przekręt kliki

kradzież w Sąpolnicy

Rutkowski  
w akcji

Płonęły kukły jak 
Rzym za Nerona

s. 4

s. 3s. 10, 11
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kronika Straży  
Pożarnej

W skrócie

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Trwają prace drogowe 
związane z odświeżeniem 
znaków poziomych na uli-
cach naszego miasta. W tym 
tygodniu na nowo zostały 
pomalowane przejścia dla 
pieszych, a także linie od-
dzielające pasy ruchów na 
jezdniach. Zbliża się okres je-
sienny, podczas którego wi-
doczność na drodze może 
być utrudniona poprzez wa-
runki pogodowe. Odświeże-
nie pasów na jezdni z pew-
nością ułatwi kierowcom wi-
doczność i poprawi bezpie-
czeństwo na drodze. DŚ

W parku, na skrzyżowaniu ulic Bankowej i 3 Maja, leży gałąź, któ-
ra odłamała się od rosnących tam drzew. Prawdopodobnie przyczyną 
tego były ostatnie dość silne wiatry, które przeszły przez Nowogard. Ga-
łąź wciąż leży w tym miejscu i jak do tej pory nikt jej nie uprzątnął. Ro-
śnie tam także jarząb pospolity, potocznie zwany jarzębiną, który wsku-
tek porywów wiatrów został dotkliwie nadłamany. W niedługim czasie i 
on także może się przewrócić. DŚ

Jesień za pasem, a żniwa nadal w pełni. Tegoroczna pogoda sprawi-
ła nie tylko wiele strat na plonach, ale także istotnie utrudniła i wydłuży-
ła okres zbiorów zbóż. Zdjęcie kombajnu „męczącego się” z położonym i 
przerośniętym już łanem zboża wykonaliśmy w tym tygodniu na polach 
obok Sąpolnicy.  Z powodu trwających nadal zbiorów, coroczne uroczy-
stości dożynkowe w wielu gminach naszego województwa zostały prze-
łożone. Część gmin zrezygnowała całkowicie z organizacji dożynek da-
jąc w ten sposób wyraz, że mamy do czynienie w tamtych miejscach ze 
stanem klęski.   

21-08-2017 Godz. 03:07
Nowogard, ul. Warszawska, 

blok wielorodzinny. Po przyjeź-
dzie na miejsce zdarzenia zasta-
no zamknięte drzwi od mieszka-
nia, w którym znajdowała się ko-
bieta potrzebująca pomocy me-
dycznej. Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
wyważeniu drzwi przy użyciu roz-
pieracza, wykonano dostęp dla ra-
townika medycznego pogotowia 
ratunkowego. Następnie pomoc 
ZRM w transporcie poszkodowa-
nej do karetki z uwagi na nadwa-
gę kobiety. Poszkodowana, wiek 
65 lat została zabrana do szpitala.

21-08-2017 Godz. 13:27
Nowogard, ul. Kard. Stefana Wy-

szyńskiego, Leżąca osoba - męż-
czyzna na ulicy przy budynku 
PSP. Zabezpieczono miejsca zda-
rzenia, udzielono kwalifikowanej 
pomocy medycznej do czasu do-
jazdu ZRM. Pomoc w transporcie 
do ZRM. Przybyły na miejsce pa-
trol Policji udzielił asysty ZRM, po 
odzyskaniu przytomności osoba, 
której udzielana była pomoc stała 
się agresywna.

22-08-2017 Godz. 03:03
Świerczewo, zapalenie się sadzy 

w kominie. Sprawdzono komin i 
stwierdzono wysoką temperaturę 
oraz tlącą się sadzę. Zabezpieczo-
no miejsca zdarzenia, oświetlono 
teren działań. Ugaszono i wybrano 
sadzę z przewodu kominowego

24-08-2017 Godz. 22:47
Nowogard, ul. 700-lecia, BMW 

oraz Fiat Cinquecento. Dwa roz-
bite samochody osobowe, stwier-
dzono wyciek paliwa, kierowcy 
sami opuścili swoje pojazdy. Za-
bezpieczono miejsca zdarzenia, 
podano jeden prąd piany ciężkiej 
w zabezpieczeniu na wyciekają-
cą benzynę. Odłączono akumu-
latory z rozbitych samochodów, 
udzielono wsparcia psychiczne-
go poszkodowanemu (ZRM z po-
dejrzeniem wstrząśnienia mózgu 
do szpitala).Uprzątnięto jezdnię 
z wyciekających płynów eksplo-
atacyjnych i potłuczonych plasti-
kowych elementów konstrukcyj-
nych pojazdów, następnie zmyto 
jezdnię.

26-08-2017 Godz. 18:23
Nowogard, ul. 3 Maja, pożar 

drewnianej altanki. Po przyjeź-
dzie zastano dopalającą się al-
tankę, zagrożone było pobliskie 
ściernisko i słoma. Zabezpieczo-
no miejsca zdarzenia, podano je-
den prąd wody z szybkiego natar-
cia, celem dogaszenia zgliszczy 
altanki.

27-08-2017  Godz. 05:59
Nowogard, ul. Stolarska, Toyo-

ta Hilux, zapaliła się prawa tylna 
opona i nadkole samochodu oso-
bowego zaparkowanego przy kra-
wędzi jezdni, brak osób poszkodo-
wanych i dodatkowych zagrożeń. 
Ugaszono prądem wody z szyb-

kiego natarcia na palącą się opo-
nę.

29-08-2017 Godz. 13:52
Nowogard, Ford Renger. Samo-

chód osobowy leżał na lewym 
boku, na jezdni i poboczu po da-
chowaniu. Jeden pas ruchu nie-
przejezdny. Osoby podróżujące 
samochodem na zewnątrz pojaz-
du. Kierowca pod opieką ZRM, pa-
sażer po wstępnym przebadaniu 
niewymagający pomocy medycz-
nej. Zabezpieczono miejsce zda-
rzenia, odłączono akumulator. Na-
stępnie usunięto z jezdni rozbitą 
szybę i plastikowe elementy po-
wypadkowe.

Godz. 23:10
Nowogard, ul. Mikołaja Reja, po-

żar śmieci w kontenerze.
30-08-2017 Godz. 02:41
Redło, powalone drzewo na 

drodze.
Godz. 09:54
Nowogard, ul. Mikołaja Reja, po-

żar śmietnika wolnostojącego.
Godz.14:34
Nowogard, ul. Mikołaja Reja, po-

żar trawy na nieużytkach ugaszo-
no 1 prądem wody i tłumicami.

Godz. 21:32
Wojcieszyn, palące się baloty 

słomy po dwóch stronach obwod-
nicy Nowogardu, obydwa ugaszo-
no, dwoma prądami wody.

st. kpt. Marek de Weyher
KP Straży Pożarnej w Goleniowie

reklama



1-4.09.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

Zuchwała kradzież w Sąpolnicy 

Detektyw Rutkowski wkracza do akcji
Wracamy do sprawy zuchwałej kradzieży ładowarek w Sąpolnicy. Do pomocy w znalezieniu skradzionych maszyn, włączyła się firma detektywistyczna 
Krzysztofa Rutkowskiego. Znanego „łowcę przestępców” o wsparcie poprosili sami poszkodowani - państwo Agnieszka i Krzysztof Kluszczyńscy. 

Przypomnijmy, że do tej zu-
chwałej kradzieży doszło w nocy 
z 23 na 24 sierpnia. Jedna z ma-
szyn znajdowała się w garażu, 
druga stała na podwórku. Głów-
na brama wjazdowa na teren go-
spodarstwa była zamknięta na 
kłódkę. Mimo, że właściciele 
spali w tym czasie w domu, nic 
nie słyszeli. 

- Ślady wskazują na to, że zło-
dzieje wyjechali ładowarkami 
przez główną bramę, wcześniej 
zrywając kłódkę. Dalej udali się 
przez pole i wyjechali na drogę 
106 w kierunku Stargardu. Dzię-
ki zapisom z monitoringów wie-
my, że ładowarki w Jenikowie 
skręcają do Redła, stamtąd jadą 
dalej w kierunku m. Węgorzyce. 
Następnie kamera zarejestrowała 
skradziony sprzęt w Osinie. Przed 
Kikorzami w lesie, maszyny zo-
stały załadowane na samochód 
ciężarowy i tam ślad się urywa. 
Na monitoringu widać, że zosta-
ły zabrane w kierunku Szczecina 
– mówił Krzysztof Kluszczyński 
z Sąpolnicy, podczas konferen-
cji prasowej z udziałem Krzysz-
tofa Rutkowskiego, jaka odbyła 
się w miniony wtorek, 29 sierp-
nia, w Hotelu Radisson Blue w 
Szczecinie. 

Znany detektyw podczas spo-
tkania z dziennikarzami za-
apelował do wszystkich, któ-
rzy mogą mieć wiedzę na temat 
skradzionego sprzętu, o kontakt 
z jego biurem. 

- Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę, 
gdzie mogą się znajdować skra-

dzione ładowarki marki Mani-
tou, bądź widział, jak są trans-
portowane, prosimy o kontakt z 
biurem Rutkowskiego, pod nr tel. 
600 007 007. Oczywiście dla oso-
by, która wskaże miejsce, gdzie 
mogą być ukryte ładowarki, my 
przekażemy nagrodę za taką in-
formacje, w kwocie 10 tys. zł. 
Gwarantujemy anonimowość dla 
informatora. Można też te infor-
macje przekazać policji, wów-
czas jednak nie przekażemy na-
grody – mówił K. Rutkowski. 
Zdaniem firmy detektywistycz-
nej, kradzież w Sąpolnicy mogła 
być przygotowywana już dawno 
i dokonali jej profesjonaliści.

- To musiała być bardzo zor-
ganizowana grupa. Złodzieje ro-
bili sobie na podwórku co chcie-
li, w czasie, gdy właściciele spa-
li. Mamy też informację, że kilka 
dni przed kradzieżą we wsi kręci-
ła się osoba bezdomna, która ko-
czowała w tych okolicach. Mamy 

zabezpieczone książki, które ten 
mężczyzna miał ze sobą. Przeka-
żemy je policji, w celu ściągnięcia 
linii papilarnych. Naszym zda-
niem osoba ta mogła pełnić rolę 
tzw. czujki dla złodziejów – po-
wiedział towarzyszący detekty-
wowi podczas konferencji męż-
czyzna w kominiarce na twarzy, 
ubrany w kamizelkę kuloodpor-
ną z napisem „Rutkowski Pa-
trol”.

Kradzież maszyn została zgło-
szona na policję. Śledztwo trwa. 

Poszkodowany rolnik, pytany, 
dlaczego zwrócił się o pomoc 
w poszukiwaniu ładowarek do 
znanego detektywa, odpowie-
dział, że nie ma to nic wspólnego 
z zaufaniem do działań policji. 

- Nie jesteśmy zawiedzeni pra-
cą policji, która poczyniła swo-
je działania. Zaczęliśmy po pro-
stu również działać na własną 
rękę. Ten sprzęt ma dużą wartość 
i jest nam bardzo potrzebny. Dla-
tego zależy nam na czasie - po-
wiedział K. Kluszczyński. 

- Nie jesteśmy konkurencją dla 
policji – skomentował natych-
miast K. Rutkowski i przypo-
mniał, że jego biuro wspólnie z 
policją rozbiło w ostatnim cza-
sie szajkę złodziei z Chojny, któ-
rzy kradli w Niemczech maszy-
ny budowlane i elektronarzę-
dzia, by później je sprzedawać w 
Polsce. 

Wartość skradzionych łado-
warek wyceniono na ponad 300 

tys. zł. Jedną z nich zakupiono 
dzięki unijnej dotacji (PROW) 
i była ubezpieczona od kradzie-
ży. Drugą rolnicy kupili z wła-
snych środków i nie posiadała 
ubezpieczenia na taką okolicz-
ność. Na razie nie ma informacji 
o tym, gdzie mogą znajdować się 
maszyny. Do poszkodowanych 
rolników docierają jednak wciąż 
nowe wiadomości, które są na 
bieżąco weryfikowane. Nie przy-
niosły one jednak jak dotąd żad-
nego przełomu w sprawie. 

Pojawiają się też nowe, niezna-
ne wcześniej fakty, mogące mieć 
coś wspólnego z kradzieżą w Są-
polnicy. Dzień przed tym zda-
rzeniem, do próby rabunku do-
szło w m. Redło (gm. Osina). 
Tam nieznani sprawcy dostali się 
do magazynu na zboże, ale osta-
tecznie nic nie ukradli. Rolnicy 
podejrzewają, że mogli to być ci 
sami sprawcy. 

Marcin Simiński 

Konferencja prasowa z udziałem K. Rutkowskiego i poszkodowanego przez złodziei rolnika - pierwszy od lewej.

Zdjęcie ładowarki, która została skra-
dziona z terenu gospodarstwa rolnego 
w Sąpolnicy.
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Zamiast uprawnień na motocykl, stracone pieniądze 

Oszukani przez naukę jazdy
Pani Katarzyna, mieszkanka Nowogardu, twierdzi, że została oszukana przez nowogardzką filię szczecińskiej szkoły nauki jazdy „Daro”. Właściciel szko-
ły nie odbył lekcji praktycznych z panią Katarzyną, a także nie oddał wpłaconych pieniędzy za kurs. Kobieta zgłosiła sprawę oszustwa na policję.

W marcu, pani Katarzyna 
wraz z dwoma znajomymi po-
stanowiła odbyć kurs prawa jaz-
dy kategorii A (na motocykl). 
Skorzystali z oferty propono-
wanej przez szkołę nauki jazdy 
„Daro”, gdzie za przyprowadze-
nie ze sobą dwóch znajomych, 
można było uzyskać 200 zł ra-
batu. Pani Katarzyna skuszona 
dobrą ofertą zapisała się wraz ze 
znajomymi na kurs. 

 – Zapisałam się wraz ze zna-
jomymi w marcu, na katego-
rię A. Aby uzyskać rabat, nale-
żało wpłacić od razu 1300 zło-
tych – opowiada pani Katarzyna. 
Jak mówi kobieta, nie spodzie-
wała się później takiego obro-
tu sprawy. – Cały kurs teoretycz-
ny, czyli 30 godzin lekcyjnych, 
odbyliśmy bez żadnych zakłóceń, 
czy problemów – mówi kobie-
ta. Problemy zaczęły się w czę-

ści praktycznej, czyli nauce jaz-
dy na motorze - Po teorii przy-
szedł czas na praktykę, a tu się 
okazało, że nie ma motocykla i 
trzeba czekać. Dla praktyki sku-
siłam się na 2 godziny na małym 
motocyklu, by zapoznać się z pla-
cem, ale powiedziałam, że więcej 
godzin na małym nie chcę, bo nie 
za to zapłaciłam. Więc kazano 
mi czekać – opowiada pani Ka-
tarzyna. Główną przyczyną bra-
ku motocykla, jak mówił kobie-
cie właściciel szkoły, była zmia-
na przepisów wprowadzonych w 
WORD-zie. Potrzebny był mo-
tocykl marki Yamaha, a firma 
takiego na tamten czas nie po-
siadała. - Z motocyklem ciągle 
był problem, kazano mi czekać. 
Z początku dałam szansę p. Da-
riuszowi na zakup, czy też poży-
czenie, jak sam mówił od kolegi. 
Jednak cały czas zbywał temat, a 

ja w dalszym ciągu nie odbyłam 
praktyk, mimo że za nie zapłaci-
łam - kontynuuje kobieta. 

Na początku lipca, p. Katarzy-
na złożyła na ręce właściciela re-
zygnację z nauki jazdy. W związ-
ku z nieodbytymi praktykami, 
kobieta umówiła się na zwrot 
pieniędzy. – Ze zwrotem pienię-
dzy byliśmy umówieni na kilka 
terminów. Za każdym razem p. 
Dariusz je zmieniał. Przez zali-
czoną teorię umówiliśmy się na 

zwrot 950 zł. Mężczyzna wysta-
wił mnie zupełnie kilka razy do 
wiatru ze spotkaniem, a później 
nawet przestał odbierać i wyłą-
czył telefon – żali się p. Katarzy-
na. Kobieta chciała dogadać się 
z właścicielem i zanim zawiado-
miła policję, wysłała pismo z żą-
daniem o zapłatę. Niestety nie 
otrzymała żadnej odpowiedzi. 
Biuro, które mieściło się w No-
wogardzie przy ulicy Bankowej, 
również zostało zamknięte – W 
poniedziałek, 28 sierpnia, złoży-
łam zawiadomienie o oszustwie 
na policji. Zaapelowałam też do 
osób, które w podobny sposób zo-
stały oszukane, aby uczyniły to 
samo. Im więcej osób to zrobi, 
tym lepiej – mówi kobieta. Po-
licja potwierdza, że takie zawia-
domienie przyjęła. Nie podaje 
jednak więcej szczegółów w tej 
sprawie, ponieważ jest dopiero 

w trakcie zbierania informacji.
Próbowaliśmy się także skon-

taktować z samym właścicielem 
szkoły, by poprosić o komentarz.  
Numery, które podane są na 
stronie internetowej Nauki Jazdy 
„Daro”, są nieaktywne. Jak mówi 
poszkodowana pani Katarzyna, 
wątpi czy uda jej się odzyskać 
pieniądze – Nie spodziewałam 
się, że finał nauki jazdy może się 
tak zakończyć. Tym bardziej, że 
np.: nauka jazdy samochodem w 
większości przypadków przebie-
gała bez problemu. Na przyszłość 
wiem, żeby od razu nie wpłacać 
całości pieniędzy, a także spraw-
dzać wiarygodność takiej instytu-
cji – kończy kobieta.

Jeżeli są jakieś osoby, które 
również zostały oszukane, pro-
szone są o zgłaszanie się na po-
licję. 

DŚ

Wypadek na drodze do Stargardu

Nierozsądne 
wyprzedzanie 
W dniu 28 sierpnia 2017r, około godz. 13:35, na drodze wy-
jazd z Nowogardu w kierunku Maszewa, droga nr 106, do-
szło do kolizji, na skutek nie zachowania ostrożności przez 
kierującego pojazdem firmy Enea. 

Jak poinformowała policja, 
kierujący w trakcie manew-
ru wyprzedzania, chcąc unik-
nąć czołowego zderzenia z po-
jazdem jadącym z naprzeciw-
ka, stracił panowanie nad po-
jazdem w wynik czego przewró-
cił się bokiem na pobocze. Kie-

rowca przewieziony został do 
Szpitala Rejonowego w Nowo-
gardzie, celem przeprowadzenia 
odpowiednich badań. Pasażer 
nie wymagał hospitalizacji. Kie-
rujący ukarany został mandatem 
karnym. 

MS

Czy musiało do tego dojść?

Potrącenie rowerzystki 
Do groźnego zdarzenia doszło w środę, przy przejeździe kolejowym na ul. 700-lecia. Kieru-
jący Volkswagenem Touran nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił rowerzystkę. 

Kierowca wyjeżdżał z łącznika 
ul. Dworcowej i 700-lecia, w kie-
runku skrzyżowania z ul. Boh. 
Warszawy i 15 Lutego. W trakcie 
manewru skręcania nie zauwa-
żył przejeżdżającej przez jezd-
nię rowerem kobiety i potracił 
ją. Na miejsce wezwano karet-
kę pogotowia. Jak informuje po-
licja, 43-letniej mieszkance No-
wogardu nic poważnego się nie 
stało. Kierujący samochodem, 
został uznany za sprawę kolizji i 
ukarany mandatem karnym. Za-
równo rowerzystka jak i kierow-
ca byli trzeźwi. 

To miejsce wymaga 
uporządkowania

Już wielokrotnie pisaliśmy, że 
o sytuacji, jaka panuje na łącz-
niku między ul. Dworcową i 700 
– lecia, jak i znajdującego się na 
jego dwóch końcach skrzyżo-
wania - od strony dworca wjazd 
w rondo, a od strony 700-lecia 
przejazd kolejowy. Jak wiadomo 
w tym obszarze miasta występu-
je wzmożony ruch zarówno sa-
mochodów, jak pieszych czy ro-
werzystów. Stał on się bowiem 
drogą łączącą ścisłe obecnie 
centrum miasta z dworcem PKP, 
PKS, postojem bus i taxi, a tak-

że znajdującym się przy dworcu 
PKP marketem. Do tego, przy 
samym łączniku funkcjonu-
ją działalności gospodarcze, tj. 
kiosk i skup metali kolorowych. 
Niestety, ani w obszarze dwóch 
wymienionych skrzyżowań, ani 
na całej długości łącznika, nie 
ma żadnych znaków drogowych, 
czy choćby wymalowanych pa-
sów, wyodrębnionych dla pie-
szych. Nie ma nawet oznakowa-
nia tymczasowego, które spo-
wodowałoby uregulowanie pa-
nującego na łączniku chaosu.  
Mimo, że środki w budżecie są, i 
jest też projekt przebudowy łącz-
nika, w sprawie od kilku miesię-
cy nie dzieje się nic. Jak wynika 
z naszych informacji, na prze-

szkodzie ma stać brak uzgodnie-
nia z PKP dotyczącego bliskiego 
położenia zaplanowanych par-
kingów, które mają powstać przy 
torowisku. Aby zaplanowane 
przy torach parkingi mogły po-
wstać, PKP musi wydać odrębną 
decyzję w tej sprawie. Z powo-
du braku tego uzgodnienia Sta-
rostwo Powiatowe w Goleniowie 
odmówiło w zeszłym roku wy-
dania pozwolenia na przebudo-
wę łącznika, o jakie w imieniu 
gminy zwrócił się projektant. 
Minął, zatem już rok od tego 
czasu, a na łączniku sytuacja bez 
zmian- komunikacyjny bałagan 
i narażanie ludzi na ciągłe nie-
bezpieczeństwo. 

MS

Do wypadku doszło przy przejeździe kolejowym, na ul. 700-lecia
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Godziny rozpoczęcia 
roku szkolnego 
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, rok 
szkolny rozpocznie się w poniedziałek, 4 września, a to 
dlatego, że 1 września przypada w piątek. Dla zaintereso-
wanych i naszych Czytelników sprawdziliśmy godziny roz-
poczęcia roku szkolnego 2017/2018 w nowogardzkich 
szkołach i podajemy je poniżej do wiadomości. DŚ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki  godz. 9:30
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej godz. 9:00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków godz. 9:00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II  godz. 10:00
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów  godz. 9:30
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie   godz. 10:15
Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy  godz. 10:00
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak godz. 11:00
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie  godz. 10:15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica    godz. 9:00

krzyczy złodziej - łapaj złodzieja 

Płonęły kukły, jak Rzym za Nerona
Późnym wieczorem ze środy na czwartek spłonęły  słomiane elementy dekoracji dożynkowej na wjeździe do Wojcieszyna. Władza ludowa oskarżyła pu-
blicznie  o ten czyn wywrotowych nienawistników  występujących w lokalnej prasie. 

 Chamstwo to za mało powie-
dziane- pisze na stronie miasta 
K. Kolibski wiceburmistrz. No-
tabene pisze to w dniu, w któ-
rym realizując polecenie  Cza-
pli Roberta  wy….la  z hukiem  
z pracy w trybie natychmiasto-
wym  kierownik OPS z  35 let-
nim stażem (oczywiście inaczej 
nie można nazwać zastosowane-
go tu trybu – czytaj str,9) . Wg 
mnie – pisze dalej wrażliwy bar-
dzo na krzywdę każdą  Kolibski-  
jest to efekt tej mowy nienawiści, 
którą możemy na co dzień obser-
wować, choćby w lokalnej prasie. 
Ja tylko mam nadzieję, a właści-
wie to jestem o tym przekonany, 
że nasi mieszkańcy pokażą wła-
śnie tym wszystkim oponentom, 
że dożynki są dla naszej społecz-
ności potrzebne. A takie bandyc-
kie zachowania to margines, któ-
ry należy piętnować. – kończy 
konstruktywnie Kolibski. Nie 
ma żadnej  wątpliwości, jaką 
prasę i jakich „bandytów”  miał 
na myśli wiceburmistrz – to DN.   
W Nowogardzie mamy bowiem  
tylko  jedną prasę,  która wypeł-
nia ustawowe obowiązki  pra-
sy, czyli funkcję kontrolną wo-
bec władzy. Pozostałe przekaźni-
ki, które wizualnie mogą wyglą-
dać  jak gazeta, bądź jak  biule-
tyn z prasą mają  tyle wspólnego 
co osioł  z lwem, a ich  niezależ-
ność od władzy mierzy się ilo-
ścią kasy, którą od niej otrzymu-
ją bądź nawet tylko ilością  po-
klepań po plecach,  które inka-
sują. W związku z wypełnianiem 
funkcji  prasy  zawartej w usta-
wie Prawo Prasowe DN pisał we 
wtorkowym numerze, że wiele 
gmin odwołało  w tym roku do-

żynki w związku ze stanem klę-
ski w niektórych regionach. Pi-
saliśmy też, że nowogardzka 
władza tylko „zgrywa się”  na za-
interesowaną rolnikami, w rze-
czywistości nic o nich i ich pro-
blemach nie wie -   Nie wiado-
mo więc w Ratuszu, ani ile za-
siano i zebrano w gminie i ja-
kiego zboża,- czytamy we wtor-
kowym DN-  ani ile zasadzo-
no i zebrano ziemniaków, bu-
raków czy innych niewymienio-
nych roślin. Nie wiadomo ile ze-
brano siana, ile krów będzie 
nim karmione, ile dadzą te kro-
wy mleka, a ile wśród tego bydła 
jest byków to już zupełnie w UM 
wyższa jest statystyka. Nie wia-
domo też ile trzody w chlewach, 
ile owiec i kóz w zagrodach. 
Nie wiadomo także ile koni i ile 
traktorów, o innym sprzęcie już 
nie wspominając. Co więc wia-
domo w Gminie?  Ano wiado-
mo, kto i gdzie jest sołtysem i 

wiadomo, kto i gdzie sołtysem 
powinien być, albo przestać być. 
Bo sołtys na wsi a nie rolnik jest 
najważniejszy, bo tylko sołtys z 
właściwego, czyli burmistrzo-
wego nadania rozumie, że bur-
mistrz na dożynkach to nie zwy-
kły gospodarz, który zna do-
kładnie swoje gospodarstwo – 
to niezwykły celebryta, które-
go wszyscy poznać powinni i… 
ponownie wybrać. Tak więc do-
żynki w nowogardzkim gmin-
nym wydaniu to nie święto plo-
nów i rolników - to środowisko-
wa konwencja wyborcza jedne-
go kandydata.         

 W sprawie próby „sabotażu 
dożynek”, jak oceniono na stro-
nie miasta  -  w istocie przy-
kre dla organizatorów doży-
nek - podpalenie balotów,   za-
rządzono działania nadzwyczaj-
ne i alert w iście peerelowskim 
stylu. Także   nowogardzka ko-
mendant,  znana wszak z wyjąt-

kowej wrażliwości na złe czy-
ny zwłaszcza podejmowane pod 
wpływem narkotyków, postano-
wiła osobiście kierować docho-
dzeniem. Czytamy w komuni-
kacie Policji: postępowanie jest w 
toku. Policjanci będą ustalać, czy 
doszło do podpalenia, czy był to 
wypadek losowy. Całe zdarzenie 
będzie sprawdzane przez ko-
mendanta. Bele były prywatną 
własnością, jak na razie właści-
ciel oficjalnie nie zgłosił szkody. 
Właścicielem była prawdopodob-
nie pani sołtys, - kończy rzecznik 
Policji.

ludzie wiedzą swoje 
Sądząc po dotychczasowych 

priorytetach, które mogliśmy 
odnotować w pracy nowogardz-

kiej Policji,  rozpoczęte docho-
dzenie (proponujemy krypto-
nim- „Słoma” he, he)  obok wal-
ki z rowerzystami pod wpływem 
jednego piwa,  będzie jednym z 
głównych nurtów walki Policji z 
przestępczością  w najbliższych 
miesiącach. Tyle oficjalnie . Lu-
dzie jednak, jak zwykle, wiedzą 
swoje - Panie, a kto  by tu w pole 
przychodził po nocy, żeby pod-
palać  te baloty - mówi nam je-
den z mieszkańców Wojcieszyna 
- przygotowania źle idą,   kłócą  
się tam, więc najlepiej, aby było 
na co zwalić, że się  nie wyrobi-
li. Utrudnienia z powodu poża-
ru idealnie się nadają do wymó-
wek - kończy nasz rozmówca. Je-
śli  tak by było to mielibyśmy do 
czynienie z prawdziwie Nero-
nowym podpaleniem... Nawet 
ogłoszenie winnych  przez Nero-
na (chrześcijan) i napuszczenie 
na nich Rzymian przypomina to, 
co produkują na stronach  naszej 
Gminy.  I właśnie to napuszcze-
nie powinno zapewne przynieść  
prawdziwą polityczną war-
tość dodaną  w postaci… spale-
nia  nienawistników, oponentów  
władzy i wydawanej przez nich 
prasy  przez  w…ny lud na sto-
sach. Stosy te  zostaną ułożone z 
balotów pozostałych  po dożyn-
kach. Będą więc prawdziwe do-
żynkowe „poprawiny”,  czyli do-
rżnięcie watahy opozycyjnej.   

Marek Słomski 
przezywany przez niektórych 

„Słoma”

Po słomianych ozdobach ostało się tylko pogorzelisko - trwa wielka akcja poszukiwania podpalacza

Pożar nieużytków przy ul. Reja

Niebezpieczna zabawa z ogniem 
Do zaprószenia ognia, który mógł szybko przerodzić się w groźny pożar, doszło w okolicach 
ulicy Reja. Interweniowała straż pożarna. 

Chociaż było to raczej spore 
ognisko, istniała groźba, że ogień 
szybko się rozprzestrzeni, tym 
bardziej, że tego dnia było go-
rąco. Do tego porośnięty suchą, 
wysoką trawą nieużytek, na któ-
rym pojawiły się niewielkie pło-
mienie, położony jest w bliskim 
sąsiedztwie domów mieszkal-
nych. Dlatego wezwani na miej-
sce strażacy zdarzenie musie-
li potraktować bardzo poważnie. 

Najpierw zagasili ogień dusząc 
go ręcznie za pomocą tłumic, 

a następnie pogorzelisko pola-
li sporą ilością wody, tak by nie 
doszło do ponownego zarzewia. 

Ogień zaprószyły prawdopo-
dobnie bawiące się w okolicach 
dzieci, które miały w tym miej-
scu próbować rozpalać ognisko. 
Jak wiadomo z ogniem nie ma 
żartów i pozostaje wierzyć, że 
maluchy  już od teraz to dobrze 
zapamiętają. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimierz Moskwa: lat 71, zmarł 29.08.2017r., pogrzeb od-

będzie się 1.09.2017 r., o godz. 14:00 Msza św. w Kościele pw. św 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, pochówek po Mszy św. 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Bożena Falacińska: lat 65, zmarła 30.08.2017r., pogrzeb od-
będzie się 1.09.2017r., o godz. 11:15 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus zaczął wskazywać 
swoim uczniom na to, że musi 
iść do Jerozolimy i wiele cier-
pieć od starszych i arcykapła-
nów, i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł ro-
bić Mu wyrzuty: Panie, niech 
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na Ciebie. Lecz On 
odwrócił się i rzekł do Piotra: 
Zejdź Mi z oczu, szatanie! Je-
steś Mi zawadą, bo nie myślisz 
o tym, co Boże, ale o tym, co 
ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do 
swoich uczniów: Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powo-
du, znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a 
na swej duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w zamian 
za swoją duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwa-
le Ojca swego razem z anioła-
mi swoimi, i wtedy odda każ-
demu według jego postępowa-
nia. (Mt 16,21-27)

„Cóż bowiem za korzyść od-

niesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł?” - to pytanie 
Jezusa jest dzisiaj każdemu z 
nas zadane. Ono ma poruszyć 
moje i twoje serce, by szukać 
odpowiedzi na pytanie o sens 
ludzkiego życia. Po co żyję? 
Jak często zadaję sobie to py-
tanie? Jaki jest sens, cel moje-
go życia? Jezus w swoim py-
taniu podkreśla ludzką natu-
rę, która jest jednością ciała 
i duszy. Jezus doskonale wie-
dział po co żyje. Miał realizo-
wać plan Boga, jakim jest ob-
jawienie Bożej miłości. Dzi-
siejsze Słowo mówi o tym jak 
ta droga realizacji musi się za-
kończyć: Jerozolima, cierpie-
nie, śmierć i zmartwychwsta-
nie. Jezus Boży plan realizuje 
w każdym jego punkcie. Każ-
dy człowiek ma swoją misję, 
swoją indywidualną drogę 
świadczenia o Bożej miłości. 
Swoją drogę mieli prorocy. 
Swoją drogę miał Jan Chrzci-
ciel, miała Maryja. Swoją dro-
gę miał również Jezus. Do 
pójścia tą drogą jesteśmy za-
proszeni i my. Każdy z nas. 
Dzisiejszy fragment Ewan-
gelii pokazuje nam sytuację, 
spięcie, które dokonało się 
między Jezusem, a Piotrem. 
Jezus mówi uczniom o planie 
Boga w Jego życiu, a apostoł 
Piotr buntuje się przeciwko 
temu. Piotr wyraża swoje nie-
zadowolenie. Pokazuje swój 
brak akceptacji tego. Czyż ze 
mną nie jest podobnie? Czy i 
we mnie nie pojawia się bunt, 
niezgoda na to co przyno-
si życie? Jezus wytyka apo-
stołowi, że myśli po ludzku, a 

nie po Bożemu. Możemy bro-
nić Piotra: ale jak ma myśleć, 
skoro jest człowiekiem? Czy 
właśnie nie po ludzku? Je-
zus mówi, że nie. Po to przy-
szedł na świat, aby przypo-
mnieć każdemu z nas, że je-
steśmy stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boże. Pragnie 
przypomnieć nam, że w każ-
dym z nas jest boski pierwia-
stek. Myślenie po ludzku jest 
pierwszym skutkiem grzechu 
pierworodnego. Jakże czę-
sto nasze pragnienia skupia-
ją się tylko na tym co docze-
sne, przyziemne. Jezus mówi: 
co z tego, że zyskałbyś nawet 
cały świat z jego bogactwa-
mi, uciechami, jeśli przez to 
zatracisz swoją duszę? Obec-
nie przeżywamy problem z 
pragnieniami. Bywa, że czło-
wiek pragnie tego co złe. Dziś 
często nasze pragnienia skon-
centrowane są na tym co nie 
przyniesie nam szczęścia. 
Dzisiejsza nauka Jezusa chce 
nam uświadomić, że nie wol-
no stawiać naszych planów, 
naszych pragnień ponad pla-
ny, pragnienia Boga. Tylko re-
alizując Boże wskazania oca-
limy nasze dusze. Pytajmy na 
modlitwie Boga: jak może-
my realizować Jego plan obja-
wiania Bożej miłości innym? 
Bóg ukochał Ciebie odwiecz-
ną miłością, a Ty idź i nieść tę 
miłość braciom. 

Ks. Krystian Dylewski 

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie 

informuje o rozpoczęciu nowego roku 
wydawania żywności 

z Programu Operacyjnego 2014-2020.
Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą 

środę od godz. 16-17 do biura PZC  ul. Kościelna. 
Uwaga - ilość osób ograniczona.  

PZC „Caritas” Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

22.08.1993r.
Cmentarz
Od 2 sierpnia, opieką nad 

cmentarzem miejskim i usłu-
gami pogrzebowymi zajął się p. 
Jerzy Furmańczyk, który sześć 
miesięcy temu stanął do prze-
targu i jego ofertę, jako najko-
rzystniejszą, wybrał Urząd Mia-
sta. Do tej pory tymi usługami 
zajmował się Zakład Usług Ko-
munalnych. Zapytany o zmianę 
związaną z przejęciem w opiekę 
cmentarza p. Furmańczyk po-
wiedział, że jeżeli chodzi o za-
kres usług to nic się nie zmie-
niło na niekorzyść klientów. W 
związku ze zmianą administra-
tora pojawiły się plotki o płat-
nym wstępie na cmentarz i hor-
rendalnych cenach za pogrze-
by. Jak się okazało w rozmowie, 
są to tylko plotkarskie bzdu-
ry, gdyż wstęp na cmentarz jest 
wolny, a ceny za te usługi są ta-
kie same jak były i co więcej, 
nie zmieniły się od 3 lat (cen-
nik jest z 1990 roku). W związku 
ze skargami na różne przerwy w 
dostawie wody i prądu, szef fir-
my wyjaśnił, że trzeba je kiero-
wać do właściwych przedsię-
biorstw (ZWiK i Zakład Ener-
getyczny), on na to wpływu nie 
ma. Do zadań firmy należy także 
wywóz śmieci. Dzięki wcześniej-

szym decyzjom władz miasta, 
teren cmentarza został znacznie 
powiększony a jego ogrodzenie 
wyremontowane. 

30.08.1993 r.
Zboża wystarczy
Przed goleniowskim elewato-

rem ustawiają się w kolejkę cią-
gniki z przyczepami wypełnio-
nymi zbożem. Korzystając ze 
słonecznej pogody, rolnicy szyb-
ko zbierają plony. Skupiliśmy 
około 1000 ton zboża – mówi 
H. Ciemnicki, kierownik elewa-
tora w Goleniowie. Od wtorku, 
w Goleniowie już nie będą sku-
pować zboża, ponieważ mają 
go wystarczającą ilość. Według 
prognoz skupujących zboża z 
tego roku nie zabraknie. Zarów-
no żyta jak i pszenicy czy jęcz-
mienia. Zdaniem fachowców te-
goroczne żniwa potrwają jesz-
cze dwa tygodnie. Wszystko za-
leży od pogody. Większość pól 
w Nowogardzie jest opustosza-
ła, gdzie nie gdzie widać jeszcze 
krzątających się rolników oraz 
tych, którym zabrakło pienię-
dzy na wykonanie zbioru przez 
kombajn zbożowy. Cena jed-
nej roboczogodziny – jak mó-
wią rolnicy, waha się od 800 tys. 
zł do 1 mln zł. 

Wybrała Dorota Śmieciuch

25 lat temu                                 pisał:



1-4.09.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Koncert na rzecz budowy kościoła w Wojcieszynie  

To była muzyczna uczta 
W minioną środę, o godz. 20.00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie odbył 
się koncert, z którego dochód zasilił konto budowy kościoła w Wojcieszynie. 

W koncercie wzięli udział: Be-
ata Krzyżanowska – sopran, Ka-
rolina Szponar – skrzypce i An-
drzej Wrona – organy. W rolę 
konferansjera wcielił się Piotr 
Słomski. Natomiast opiekę 
techniczną koncertu zapewnił 
Krzysztof Kamiński.

Zgromadzona w kościele licz-
nie publiczność usłyszała 12 
utworów, w tym m.in.: Tocca-
tę F-dur duńsko-niemieckiego 
organisty i kompozytora okresu 
Baroku Dietricha Buxtehude; so-
natę pt. Siciliana i Arię na stru-
nie G -skomponowane przez Jo-
hanna Sebastiana Bacha oraz po-
pularną pieśń Ave Maria - Fran-
za Schuberta, napisaną przed po-

nad 190 laty, do dziś jedną z naj-
popularniejszych pieśni maryj-
nych.  Popis umiejętności i reje-
stru dźwięków, jakie można wy-
dobyć z kościelnych organów, 
Andrzej Worna zaprezentował 
wykonując niezwykle trudny 
chorał a-moll Cesara Francka, 
francuskiego kompozytora i or-
ganisty pochodzenia belgijskie-
go, skomponowany w 1890 roku. 

Finałem muzycznej uczty było 
wspaniałe wykonanie dwóch 
utworów przez Beatę Krzyża-
nowską, tj.: Ave Maria Caccinie-
go, skomponowanej przez Wła-
dimira Fiodorowicza Wawiło-
wa oraz piosenki pt. Nella fanta-
sia –  napisanej do melodii „Obój 
Gabriela” skomponowanej przez 
Ennio Morricone, do filmu „Mi-
sja”, z niezapomnianymi kreacja-
mi Roberta de Niro i Jeremiego 

Ironsa. Koncertowi uroku doda-
ła specjalna iluminacja świetl-
na skierowana na ołtarz i figurę 
Matki Bożej Fatimskiej. Publicz-
ność nagrodziła artystów owa-
cją na stojąco - brawom nie było 
końca. 

Dochód ze sprzedaży biletów 
na koncert, zasili konto budowy 
kościoła w Wojcieszynie. 

Organizatorami wydarzenia 
byli: ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko oraz Agencja Artystycz-
na i Koncertowa Beata Krzyża-
nowska. Patronem medialnym 
koncertu był Dziennik Nowo-
gardzki. 

Za pośrednictwem DN, B. 
Krzyżanowska składa serdeczne 
podziękowania dla Piotra Słom-
skiego za profesjonalne popro-
wadzenie koncertu, oraz wszyst-
kim, którzy zdecydowali się 
wesprzeć szlachetny cel, biorąc 
udział w wydarzeniu. 

Marcin Simiński 

Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 doro-

słych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

GRU, DRU I MINIONKI
01.09.2017,godz..16.00
03.09.2017,godz. 14.00; 16.00
animowany /  familijny / kome-

dia / przygodowy, USA / 2017 / 90 
min, od lat: B/O

To powrót, na który czekają 
wszyscy! Po przebojach kinowych 
„Jak ukraść księżyc”, „Minionki roz-
rabiają” i „Minionki”, ponownie 
spotkamy się z Gru i jego adop-
towanymi córkami: Margo, Edith 
i Agnes oraz, oczywiście, Minion-
kami! Jak zawsze, nie zabraknie 
niespodzianek: poznamy nową 
postać w rodzinie - brata bliźnia-
ka Gru, czyli Dru. Będzie się dzia-
ło! Poprzednie filmowe przygo-
dy Minionków („Minionki”) są dru-
gą najbardziej dochodową anima-
cją w historii kina oraz jedenastym 
najlepiej zarabiającym filmem 
wszech czasów. W polskiej wersji 
językowej występują m.in. Mikołaj 
Cieślak i Robert Górski, super-du-
et z Kabaretu Moralnego Niepo-
koju i słynnego serialu „Ucho pre-
zesa” oraz znakomity Marek Roba-
czewski, który po raz kolejny uży-
czył głosu Gru. 

KEDI. SEKRETNE ŻYCIE KO-
TÓW

01.09.2017, godz. 18.00
03.09.2017, godz. 18.00
dokumentalny, Turcja, USA / 

2017 / 80 min., Od lat: 12

Fenomenalny dokument o życiu 
stambulskich kotów, który podbił 
już serca publiczności na całym 
świecie! Ten niezwykły koci film 
podbił również serca krytyków (aż 
98% pozytywnych recenzji w po-
pularnym serwisie Rotten Toma-
toes!) i stał się prawdziwym prze-
bojem amerykańskich kin, będąc 
trzecim najlepiej zarabiającym 
nieanglojęzycznym dokumen-
tem wszech czasów. Stambuł to 
miasto z niezwykłą, sięgającą ty-
sięcy lat historią i zarazem jedy-
ne w swoim rodzaju najprawdziw-
sze kocie imperium. Koty, mając w 
nim swoje wyjątkowe, zaszczytne 
miejsce, są nieodłączną częścią lo-
kalnej społeczności. Żyją na styku 
dwóch światów – dzikiego i cywi-
lizowanego: nie mają swoich wła-
ścicieli, ale każdego dnia towa-
rzyszą mieszkańcom w chwilach 
smutku i radość.

VALERIAN I MIASTO  
TYSIĄCA PLANET

01.09.2017,godz. 19.45
01.09.2017,godz. 19.45
akcja / sci-fi, Francja, USA / 2017 

/ 137 min.,  od lat: 12

Luc Besson, twórca „Piątego 
elementu”, „Leona Zawodowca” i 
„Lucy”, powraca z największą pro-
dukcją w swojej karierze. „Valerian 
i Miasto Tysiąca Planet” to wyso-
kobudżetowa (180 milionów do-
larów) adaptacja bestselerowe-
go komiksu Pierre’a Christina i Je-
an-Claude’a Mezieresa. Valerian 
(Dane DeHaan) i Laurelina (Cara 
Delevingne) to kosmiczni agen-
ci, odpowiedzialni za utrzymanie 
porządku na terytoriach zamiesz-
kałych przez ludzi. Podczas mi-
sji w Mieście Tysiąca Planet – kul-
turowym i politycznym centrum 
galaktyki – przyjdzie im zmierzyć 
się ze złowrogą siłą, która zagraża 
bezpieczeństwu całego wszech-
świata. 

Koncert poprowadził Piotr Słomski

Artyści biorący udział w koncercie, od lewej Karolina Szponar, Andrzej Wrona z synem Nikodemem (w roli asystenta organisty) 
oraz Beata Krzyżanowska.

Publiczność owacjami na stojąco podziękowała artystom za wspaniałą ucztę mu-
zyczną.
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

reklama

Podsumowanie

Zakończyły się „Wakacje w Bibliotece”
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie, jak co roku zorganizowała akcje pod nazwą „Wakacje w Bibliotece”. Zajęcia odbywały się nie tylko w Nowo-
gardzie, ale i we wszystkich Filiach Biblioteki. Dzięki temu, przez 5 tygodni ponad 100 dzieci mogło wziąć udział w wielu ciekawych zajęciach.

Program „Wakacji w Bibliote-
ce” odbywał się przez 5 tygodni. 
Każdy tydzień miał swój temat 
przewodni, którego inspiracją 
była książka. Oprócz zajęć pla-
stycznych, literackich, edukacyj-
nych, muzycznych, ruchowych a 
także najróżniejszych zabaw in-
tegracyjnych, w tym zabawy z 
chustą i z tunelem animacyjnym 
Klanza, dzieci miały okazję spo-
tkać się i porozmawiać z wielo-
ma osobami. W jednym z tygo-
dni dzieci w Bibliotece odwie-
dziła medalistka paraolimpijska 
Ewa Durska, która opowiedzia-
ła najmłodszym o swojej pasji. 
Bibliotekę odwiedziły także p. 
Monika Olechnowicz-Krakow-
ska i Izabela Ferensztajn, z CZG 
RXXI, które m.in. pokazały dzie-
ciom, jak ważne jest segregowa-
nie odpadów i jak prawidłowo 
to robić. Pan Marek Heiser sko-
lei przeprowadził ciekawą poga-
dankę na temat życia ptaków w 
okolicach Nowogardu. Nie za-
brakło także odwiedzin straża-
ków z PSP w Nowogardzie i po-

licjantów Klaudię Gieryń wraz 
z Tomaszem Pokorskim, którzy 
przekazali wiele ważnych infor-
macji na temat bezpieczeństwa 
w czasie wakacji.

Na początku sierpnia (09.08), 
uczestnicy „Wakacji w Biblio-
tece” wzięli udział w zawodach 
sportowo – rekreacyjnych pn. 
„Wakacyjna Olimpiada Sporto-
wa Dzieci”, w ramach akcji Spor-
towe Wakacje 2017 organizowa-
ne przez Gminę Nowogard. Na 
zakończenie akcji dzieci zostały 
zaproszone do Pizzerii „Neptun”, 

gdzie dzięki uprzejmości właści-
cieli wspólnie zajadały się pizzą 
i lodami.

Dyrektor oraz pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie składają serdecz-
ne podziękowania osobom i in-
stytucjom za udzieloną pomoc i 
wsparcie w zorganizowaniu wa-
kacyjnej akcji dla dzieci. Wszy-
scy, którzy chcieliby skorzystać 
z udziału w zajęciach organizo-
wanych przez Bibliotekę będą 
mogli zapisać się na nie w przy-
szłym roku. DŚ

Spotkanie z p. M. Heiser, który opowiadał dzieciom o ptakach w okolicy

Dzieci podczas zajęć plastycznych

Spotkanie uczestników Wakacji w Bibliotece ze strażakami PSP w Nowogardzie
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Uwaga! 

Dziurawe skrzyżowanie
Na kierowców, którzy przejeżdżają skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Cmentarnej – skrzyżo-
wanie z lustrem, czeka niebezpieczna niespodzianka. 

Otóż w nawierzchni ulicy jest 
spora dziura, do tego wypełnio-
na kruszywem. Taki stan rzeczy 
utrzymuje się już, co najmniej 
od kilku tygodni gdy zerwa-
no tu nawierzchnię w celu na-
prawy kolektora wodnego. Kie-
rowcy, którzy jeżdżą tędy często 
już wiedzą, że miejsce to trze-
ba omijać z wielką ostrożno-
ścią. Zdarza się jednak, że wielu 
o „niespodziance” w asfalcie do-
wiaduje się, jak już w nią wpad-

nie. Apelujemy do zarządcy dro-
gi, czyli gminy, aby nawierzch-
nia skrzyżowania powróciła do 
stanu nadającego się do użytku. 

MS

Kolejny urzędnik wyrzucony zza biurka  

Teresa Skibska zwolniona z OPS
Teresa Skibska nie jest już kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Wczoraj, tj. czwartek, urzędniczce wręczono wypowiedzenie, na-
kazując natychmiastowe opuszczenie miejsca pracy, bez podania jakiegoś szczególnego uzasadnienia. 

Z naszych informacji wynika, 
że T. Skibska została zaproszona 
przez wiceburmistrza Krzyszto-
fa Kolibskiego, do jego gabinetu 
w ratuszu. Tam, ku swojemu za-
skoczeniu usłyszała, że jest zwol-
niona z pracy w OPS i to w trybie 
natychmiastowym, tj. bez dal-
szego świadczenia pracy. Ozna-
cza to, że T. Skibska została prak-
tycznie „wyrzucona zza biurka”. 
Nie jest to jednak praktyka od-
osobniona. W podobnym stylu 
już się żegnano z urzędnikami 
naszego ratusza. Tak było w ze-
szłym roku z Magdaleną Pędzik, 
byłą kierowniczką Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego 
Szkół (ZEAS), do której ni stąd 
i zowąd stracono nagle zaufanie. 
W dość kategoryczny sposób 
pracę wypowiedziano też ka-
drowej UM, Dagmarze Piasec-
kiej. Żadna z tych osób nie usły-
szała od burmistrza Nowogar-
du podziękowania za współpra-
cę, bo R. Czapla osobiście wypo-
wiedzeń nie wręczał. Nie był na-
wet przy tym obecny. Robił to w 

jego imieniu wiceburmistrz. Tak 
samo było w przypadku byłej już 
kierownik OPS. 

Teresa Skibska w rozmowie 
z DN nie chciała komentować 
stylu, w jakim została zwolnio-
na z pracy w OPS, czy też same-
go fakty wręczenia wypowiedze-
nia. Potwierdziła jednak, że nie 
powiedziano jej, dlaczego podję-
to taką decyzję. Do tej pory ani 

burmistrz, ani jego zastępca nie 
formułowali publicznie zastrze-
żeń do pracy T. Skibskiej. Nie 
jest jednak tajemnicą, że kierow-
nik OPS, ze względu na swoje 
ogromne doświadczenie w pra-
cy, należała do osób niebojących 
się mieć własnego zdania. A taka 
postawa w urzędzie bynajmniej 
nie jest nagradzana. 

- Nie chcę tego komentować. 

Od dziś już nie pracuję w OPS. 
Dziękuję jednak wszystkim pra-
cownikom, zarówno byłym jak 
i obecnym, za współpracę- po-
wiedziała w rozmowie z DN, T. 
Skibska.  

Nam wczoraj nie udało się do-
dzwonić do K. Kolibskiego, by 
oficjalnie skomentował tę spra-
wę. Przed godziną 15-tą był już 
nieobecny w UM, a komórki 
służbowej nie odbierał od nas. 

Teresa Skibska pracowała w 
pomocy społecznej od 35 lat, a 
od lat 27 kierowała Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 

Wkrótce należy się spodzie-
wać, że burmistrz ogłosi kon-
kurs na nowego szefa OPS-u. 
Pytanie tylko, czy nie będzie on 
znów przykrywką tylko do tego, 
aby na koniec dać robotę swo-
jemu koledze z partii. Tak było 
ostatnio chociażby z konkur-
sem na kierownika Zarządu Bu-
dynków Komunalnych. Konkurs 
ogłaszano dwa razy i za każdym 
razem kandydaci nie spełnia-
li wymogów, jakie postawił R. 
Czapla. Ostatecznie burmistrz 
nominował na kierownika ZBK 
Karola Brzeczka, który w kon-
kursie nawet nie startował - ak-
tywnego członka lokalnego SLD, 
którego już w pierwszej kaden-
cji zatrudnił w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa, szybko awan-
sując go na zastępcę kierownika 
tegoż wydziału. 

MS

Teresa Skibska była kierownikiem nowogardzkiego OPS od 1990 roku. Po tylu la-
tach pracy nie usłyszała od burmistrza nawet słowa dziękuję
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Szpital wydzierżawił pozostałości szpitala w resku   

Jak podrzucono nam „kukułcze jajo”,  
czyli kolejny przekręt kliki
Nowogardzki szpital wydzierżawił od 31 sierpnia, na 15 lat, Zakład Opieki Leczniczej w Resku. Wydzierżawienie tego ryzykownego ekonomicznie mająt-
ku nastąpiło bez uzyskania jakiejkolwiek akceptacji ze strony Rady Miejskiej, czyli organu stanowiącego Gminy Nowogard będącej instytucją założyciel-
ską dla szpitala w Nowogardzie. 

Historia  
wydzierżawianego 
„szpitala” w resku

Szpital w Resku wiele lat temu 
był pełno-oddziałowym szpita-
lem, a po reformie samorządo-
wej był jedyną szpitalną insty-
tucją na terenie powiatu Łobe-
skiego. Ale to wszystko to już za-
mierzchła przeszłość.  Zdeka-
pitalizowany i nieremontowa-
ny majątek przestawał spełniać 
współczesne wymogi wobec pla-
cówek szpitalnych w efekcie, 
czego kolejni zarządzający szpi-
talem w Resku wygaszali kolej-
ne oddziały szpitalne tak, że ze 
szpitala zrobił jedynie Zakład 
Opieki Leczniczej. Odeszli i le-
karze i „odjechał” w rożne stro-
ny sprzęt. Ostatni zarządca ZOL 
Resko, czyli szpital w Gryficach 
pozostawił tutaj, jako działający 
tylko oddział opieki długotermi-
nowej. Na dodatek i na nieszczę-
ście placówki w Resku, ZOZ 
Gryfice w ubiegłym roku zre-
zygnował z prowadzenia reskiej 
placówki. Roczny okres wypo-
wiedzenia mija właśnie w aktu-
alnym czasie. W związku z tym 
przysłowiowa „śmierć w oczy” 
zajrzała nie tylko 30 osobowej 
aktualnie załodze placówki, ale 
także władzom gminy Resko i 
powiatu Łobez. Te ostatnie oba-
wiały się najbardziej, jak to wła-
dze, skutków wyborczych tej li-
kwidacji, czyli oskarżenia przez 
elektorat o brak skuteczności. 
Oskarżenia tym bardziej pewne-
go, że placówka w Resku to, choć 
okrojona do jednego oddziału, 
to i tak jedyna w powiecie ło-
beskim placówka prowadząca 
całodobową zamkniętą opiekę 
nad pacjentami. Dlatego zaczęto 
dramatycznie poszukiwać chęt-
nego do prowadzenia tego ZOL.

Nikt nie chciał  
tylko nasi… 

Potencjalni chętni wycofywa-
li się jednak bardzo szybko po 
zapoznaniu się z sytuacją Reska 
zarówno w zakresie bazy tech-
nicznej i sprzętowej, jak i kon-
traktów z NFZ. Dobicie nastą-
piło po opublikowaniu mini-
sterialnej listy placówek, któ-
re będą miały gwarantowane 
kontrakty z NFZ po reformie – 

przypomnijmy, wchodzącej w 
życie od października- listopa-
da tego roku. ZOL w Resku na 
tej liście nie ma, po wygaśnięciu 
więc istniejącego kontraktu na-
wet tylko na opiekę długotermi-
nową nie ma gwarancji, że ko-
lejny zostanie zawarty. Nie tyl-
ko więc rozmów o dalszym dzia-
łaniu nie chciał podjąć finanso-
wy „gigant”, czyli szpital specja-
listyczny w Gryficach, odrzucili 
oferty inni w tym placówka szpi-

talna z Połczyna Zdroju, także 
jedna z sieci szpitali prywatnych 
czy znany w Nowogardzie, sta-
le nasz mieszkaniec, doktor Ja-
cek Kargul prowadzący własne 
szpitalne placówki medyczne, 
ale także dobrze znający Resko - 
kilka lat temu był tam dyrekto-
rem. Placówka w Resku nie ma 
szans ekonomicznych – mówi 
DN, doktor Kargul- oczywiście, 
gdy się bierze pod uwagę wszyst-
kie ważne tu realia, czyli realia 

finasowania służby zdrowia w 
najbliższych latach, stan mająt-
ku, sprzęt placówki, dostępność 
kadry medycznej itd. Nawet, 
gdyby ktoś dysponował dużymi 
środkami i zainwestował je tam, 
to i tak ryzyko zwrotu nakładów 
w sensownym czasie jest bardzo 
wysokie- kończy doktor Kar-
gul. Jak się jednak okazało łobe-
skie i reskie władze mają szczę-
ście, ponieważ znalazł się chętny 
na wydzierżawienie tego „kąska”, 

jaką jest pozostałość po szpitalu 
w Resku - tym chętnym okazał 
się Lembas Kazimierz, dyrektor 
szpitala w Nowogardzie i Czapla 
Robert, burmistrz obaj działają-
cy w imieniu… no właśnie, nie 
bardzo wiadomo kogo?!   Rada 
Miejska ani jednego, ani drugie-
go nie upoważniła bowiem do 
takich działań – działań mogą-
cych mieć katastrofalne skutki 
dla miejskiego budżetu.

Wniebowzięci  
z Łobza i reska…

Transakcja Lembasa  i Czapli,  
a zwłaszcza jej  finansowe kon-
sekwencje dla nowogardzkiego 
szpitala, czyli w efekcie dla Gmi-
ny Nowogard przed Radą Miej-
ską były skrzętnie ukryte. Nic też 
dziwnego, że na finalizowanie 
tej transakcji nie proszono „fra-
jerów”, czyli przedstawicieli no-
wogardzkiego podatnika (któ-
ry to zabuli wkrótce za ten złoty 
interes), ale realnych beneficjen-
tów tego interesu, czyli starostę 
łobeskiego (przybył wraz ze sta-
rościną) oraz burmistrz Re-Na sali Rady Miejskiej bez wiedzy radnych podpisano umowę "dzierżawy Reska". Od prawej główni beneficjenci dealu - bur-

mistrz Reska, starosta i wicestarościna powiatu łobeskiego

Szpital w Resku - wykorzystując norweskie fundusze, ocieplono poniemieckie ściany, które były tak grube, że nie było potrzeby ich ocieplać. Już po remoncie zalane zosta-
ły dwa piętra z powodu pęknięcia skorodowanej instalacji, której nie remontowano od lat
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ska. Na potwierdzenie, kto 
tu zrobił interes niech słu-

żą słowa wypowiedziane pod-
czas podpisania umowy o dzier-
żawę Reska: Przed nami wielki 
dzień- mówi starosta Łobza- z 
tego miejsca chciałbym podzię-
kować przede wszystkim dyrek-
torowi nowogardzkiego szpi-
tala. Po tym, jak szpital w Gry-
ficach wypowiedział tę umo-
wę i staliśmy przed dylematem, 
co dalej.  Natomiast pojawił się 
dyr. Lembas, który wyciągnął 
do nas pomocną dłoń, i stoimy 
teraz przed faktem, że ten szpi-
tal został uratowany, ponieważ 
groziło nam zamknięcie szpi-
tala. Dla nas, dla mieszkańców 
powiatu łobeskiego, ten szpital 
trzeba też traktować, jako miej-
sce pracy, ponad 60 etatów, ale 
i szpital, gdzie ma powstać za-
kład opiekuńczo leczniczy, my-
ślę że to wielki sukces, dlatego z 
tego miejsca chciałbym podzię-
kować tutaj również panu bur-
mistrzowi Reska.- kończy staro-
sta. Oczywiście i starosta i wy-
mienieni przez niego, pracow-
nicy i mieszkańcy powiatu łobe-
skiego, mają prawo się cieszyć – 
na pewno zyskali. Ale w przyro-
dzie, jak ktoś zyska to ktoś inny 
płacić musi. A kto to będzie… 
nie piszę tu wprost, wszak to, bo 
to tekst dla inteligentnych.  

Tak jak madagaskar  
naszą kolonią, tak resko 

naszą zdobyczą…
Dobiegające z Ratusza relacje 

o inwazji nowogardzkiego szpi-
tala na rynek medyczny woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go w związku z wydzierżawie-
niem Reska przypominają rela-
cje z podbojów kolejnych tere-
nów życiowych przez imperialne 
potęgi. Organizowana gawiedź 
będąca bez pojęcia o kulisach i 
szczegółach wiwatuje przy tym 
naszym „zwycięzcom”.  Wszyst-
ko to jest żałosne i komiczne po-
dobnie jak znane koncepcje im-
perialne Polski, których celem 
był Madagaskar. Niestety jest to 
także znacznie groźniejsze – na 
pomysł: Madagaskar nie wyda-
no bowiem istotnego ilościo-
wo publicznego grosza, a na po-
mysł: Reska pójdą za chwilę pie-
niądze z budżetu Gminy Nowo-
gard i to dzisiaj nikt dobrze nie 
wie, jak duże pieniądze. Nikt nie 
wie włącznie z ekonomistą (ra-
czej ekonomem) Lembasem, 
który także nikomu, zwłaszcza 
Radzie Miejskiej żadnych wy-
liczeń nie przedstawił. Sam zaś 
„pląta się” i tak w gołosłownych 
w zeznaniach raz twierdząc, że 
będzie na tym zarabiał, innym 
razem (cytat z konferencji śro-
dowej), że: pojawiają się głosy, 

że ten szpital będzie nierentow-
ny, jednak będzie, co najmniej na 
zero, w związku z tym nie ma ry-
zyka, że środkami dotychczaso-
wego szpitala nowogardzkiego 
będziemy finansować szpital w 
Resku.  Oczywiście żadnych do-
wodów nawet na to ”zero” - tyl-
ko Lembasa „głos wewnętrzny”.

Opary absurdu dojrzały  
do ingerencji CBa  

Dotychczas jest tak, że nowo-
gardzki podatnik wbrew wyni-
kającej z Konstytucji zasadzie 
równego dostępu do opieki szpi-
talnej, jako jedyny w kraju buli 
z kasy gminnej za dostęp do tej-
że usługi szpitalnej. Wszędzie 
bowiem, nawet na terenie po-
zostałych gmin naszego powia-
tu jest tak, że szpitale są budo-
wane, remontowane z pienię-
dzy państwowych (poprzez po-
wiaty). Oczywiście nie obejmuje 
ta zasada kontraktów NFZ. No-
wogardzki podatnik jeszcze do 
2026 roku będzie spłacał z pie-
niędzy gminnych ponad 20-mi-
lionowy kredyt wzięty na mo-
dernizację szpitala w 2010-11 
roku. Oczywiście nie obejmuje 
ta zasada kontraktów NFZ. Po-
nadto, co pewien czas Lembas 
pojawia się na sesji Rady Miej-
skiej po to, aby wyciągnąć rękę 
po forsę na bieżące funkcjono-
wanie, (które powinien w cało-
ści opłacić NFZ). W tym roku 
dostał już prawie 400 tys. Mimo, 
że Rada buli to Lembas jeszcze 
opowiada, że zajął czołowe miej-
sce w jakimś szemranym ran-
kingu w kraju „za zarządzanie”. 
Ranking organizowany przez 
prywatną firmę zajmująca się 
udzielaniem kredytów szpita-
lom, w którym Nowogard wy-
przedziły tak „znane i renomo-
wane” szpitale jak w Pajęcznie 
(6 tys.  mieszkańców, czy w rów-
nie „znanym” ośrodku miejskim 
i medycznym  Głubczyce.  Ale 
póki nowogardzkie społeczeń-
stwo chce bulić z kasy Gminy 
za to, co wszyscy w kraju mają 
z kasy Państwa to można powie-
dzieć - chcą mają. I DN, choć 
uważa to za głupotę (oczywiście 
głupotę odpowiadających, czy-
li władzy), to jednak może tyl-
ko opisywać jak jest, a jak być 
powinno.  Ale jeśli to nowo-
gardzki podatnik ma także bulić 
w ten sposób z kasy naszej gmi-
ny nie tylko za siebie, ale także 
za świadczenia na rzecz miesz-
kańców powiatu łobeskiego i to 
bez żadnej zgody Rady Miej-
skiej, to DN oddaje tę sprawę do 
CBA. I piszemy o tym publicz-
nie – ktoś musi w końcu prze-
rwać ten idiot-cyrk z podejrza-
nym prawnie podtekstem.

sm   

Wracamy do sprawy wypadku pod Osiną

Poszkodowana nadal  
w szpitalu
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu, na drodze z Osiny w kierunku Wyszomierza 
doszło do poważnego wypadku, gdzie jadący traktorem potrącił spacerującą z dzieckiem 
w wózku młodą kobietę. W sprawie pojawiły się nowe fakty, które przekazała nam rodzina 
poszkodowanej. 

Przypomnijmy, że do zdarze-
nia doszło w sobotę, 26 sierp-
nia, po godz. 11.00. Z rela-
cji, jaką przedstawiła nam poli-
cja wynikało, że spacerującą po 
drodze matkę z dzieckiem nagle 
zahaczył kołem przejeżdżający 
drogą ciągnik rolniczy. Kobie-
ta w ostatniej chwili odepchnę-
ła wózek ratując być może dziec-
ku życie. Sama z urazami koń-
czyn dolnych, i ogólnymi po-
tłuczeniami miała zostać prze-
transportowana do jednego ze 
szczecińskich szpitali. Dziecko 
wyszło z wypadku bez szwan-
ku. Kierowca ciągnika natomiast 
został ukarany mandatem kar-
nym. 

Tyle informacji przekazanych 
nam przez policję. Po naszej pu-
blikacji z redakcją skontaktowała 
się rodzina poszkodowanej ko-
biety - m.in. ojciec 8-miesięczne-
go dziecka, które brało udział w 
zdarzeniu. Mężczyzna poinfor-
mował nas, że z jego synem spa-
cerowała nie matka, a 17-letnia 
ciocia. Nie jest też prawdą, że ko-
bieta po przewiezieniu do szpi-
tala została z niego zwolniona 
do domu, po wykonaniu badań i 
opatrzeniu. 17-latka nadal prze-
bywa w szpitalu i zostanie tam 
jeszcze, co najmniej do najbliż-
szego poniedziałku. W rozmo-
wie z mężczyzną dowiedzieliśmy 
się również, o czym nie poinfor-
mowała nas pierwotnie policja, 
że kierujący traktorem, 19-letni 
mieszkaniec Olchowa, nie posia-
dał żadnym uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych. Do tego ciągnik, którym 
jechał nie miał ważnego prze-
glądu technicznego. Jak miał się 
już po zdarzeniu tłumaczyć mło-
dy sprawca wypadku, zjechał 
ciągnikiem do krawędzi jezdni, 
bo…schylał się po telefon, który 
mu upadł na podłogę. 

W związku z informacjami, 
jakie przekazał nam członek ro-
dziny poszkodowanej kobiety, 
jeszcze raz zwrócili się do policji 
o doprecyzowanie przekazanej 
nam, jak się okazało pierwotnie, 
niepełnej informacji. Oto, jaką 
otrzymaliśmy odpowiedź:

„W rozmowie z policjantką, 
która prowadziła sprawę potrą-

cenia kobiety przez kierujące-
go traktor ustaliłam, że kierują-
cy faktycznie nie posiadał upraw-
nień, za co został ukarany man-
datem karnym. Ponadto kobieta 
była w szpitalu, ale obrażenia były 
poniżej dni siedmiu, w związku z 
czym sprawca został ukarany za 
kolizję również mandatem kar-
nym. Ponadto sprawca   faktycz-
nie wyjaśnił, że zjechał na bok na 
skutego tego, że chciał podnieś te-
lefon, który mu spadł. Jeśli chodzi 
o wiek sprawcy to miał on 19 lat 
, nie miał wcale uprawnień, cią-
gnik był bez przeglądu i nie nale-
żał do sprawcy, ubezpieczenie po-
jazd posiadał. Pozdrawiam sierż. 
sztab. Anna Dygas”.

Jak czytamy powyżej, policja 
nadal jednak utrzymuje, że po-
szkodowana w wypadku kobieta, 
nie doznała obrażeń, które wy-
magałyby hospitalizacji powyżej 
siedmiu dni, skoro, jak twierdzi 
rodzina, spędzi w szpitalu może 
nawet łącznie dziewięć dni. To 
oczywiście zmieni też kwalifika-
cje całego zdarzenia, z kolizji, na 
wypadek, a wówczas nie skoń-
czy się na mandacie karnym, a 
zapewne postępowaniu sądo-
wym. Zwłaszcza, że doszło do 
niego przez nieodpowiedzialne 
zachowanie kierującego, które 
mogło zakończyć się tragicznie. 

MS

To tym ciągnikiem 19-latek, nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami, 
wjechał w młodą kobietę spacerującą z dzieckiem w wózku. Fot. KPP Goleniów
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W sobotę zagrają ze Światowidem 63 Łobez

Trudne zadanie przed Pomorzaninem
W najbliższą sobotę (2 września), piłkarze Pomorzanina Nowogard wybiorą się do Łobza, aby zmierzyć się z liderem - tamtejszym Światowidem. Trudno 
będzie wywieźć z Łobza komplet punktów, ale po nieudanych wynikach w pierwszych dwóch meczach, najwyższy czas zwyciężyć. W niedzielę swój pierw-
szy mecz rozegrają juniorzy, którzy pojadą do Stargardu na spotkanie z Kluczevią. 

W sobotę (2 września), o go-
dzinie 14:00, podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego zagrają w 
Łobzie z tamtejszym Światowi-
dem. Pomorzanin źle rozpoczął 
ligowe zmagania, najpierw prze-
grywając w Łożnicy z Orłem 1:0, 
następnie remisując u siebie z 
Masovią Maszewo 1:1. Świato-
wid z kolei może pochwalić się 
najlepszymi wynikami jak do tej 
pory, co owocuje 1. miejsce w li-
gowej tabeli. Sobotni rywale Po-
morzanina najpierw rozgromili 
u siebie Sarmatę Dobra 6:0, na-
stępnie przywieźli trzy punkty 
z boiska Ehrle Dobrej Szczeciń-
skiej, wygrywając tam 1:2. Pa-
trząc na wyniki obydwu zespo-
łów, trudno doszukiwać się po-
zytywów przed występem no-
wogardzkich piłkarzy. To jed-
nak dopiero początek sezonu i 
na dobrą sprawę trudno stwier-

dzić, czy Światowid jest tak silny, 
czy też rywale piłkarzy z Łobza 
byli tak słabi... Jedno jest pewne, 
w najbliższych dniach Pomo-
rzanin zagra w Łobzie dwa razy, 
bo przecież w środę podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego za-

grają ze Światowidem w ramach 
II Rundy Pucharu Polski ZZPN, 
zatem warto byłoby już w naj-
bliższą sobotę napsuć gospoda-
rzom sporo krwi. Z kolei junio-
rzy Pomorzanina w niedzielę (3 
września), o godzinie 11:00, za-

grają w Stargardzie z tamtejszą 
Kluczevią. Rywale w 1. kolejce 
rozgromili u siebie Unię Dolice 
7:2, następnie przegrali w Gryfi-
nie z tamtejszym Energetykiem 
2:0. Dla Pomorzanina będzie to 
pierwszy mecz, gdyż spotkanie 
z 1. kolejki zostało przełożone. 

Wierzymy, że podopieczni Paw-
ła Błaszczyka efektownie zain-
augurują swoje zmagania. Przy 
artykule publikujemy komplet 
gier zaplanowanych na najbliż-
szy weekend. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
3. kolejka:
Orzeł Łożnica – Błękitni Trzygłów   (02.09; 11:00)
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard (02.09; 14:00)
Sparta Gryfice – Mewa Resko   (02.09; 15:00)
Iskierka Szczecin – Sarmata Dobra   (02.09; 15:30)
Odrzanka Radziszewo – Promień Mosty  (02.09; 16:00)
Masovia Maszewo – Ina Ińsko   (02.09; 16:00)
Polonia Płoty – Jantar Dziwnów   (02.09; 17:00)
KP Przecław – Ehrle Dobra Szczecińska  (02.09; 17:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
3. kolejka:
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard (03.09; 11:00)
Unia Dolice – Energetyk Gryfino   (03.09; 11:30)
 Światowid Łobez – Biali Sądów   (03.09; 12:00)

W Łobzie Pomorzanin może odbić się od dna

Zachodnia Liga MTB – Bogdaniec

Zwycięstwo Marka Szymańskiego i Roberta Krause
W niedzielę (27 sierpnia), w Bogdańcu rozegrano VIII edycję Zachodniej Ligi MTB. Nowogard reprezentowało 5 kolarzy, którzy dobrze spisali się w swo-
ich kategoriach. Co najważniejsze, nasi reprezentanci utrzymali miejsca na podium klasyfikacji generalnej całego cyklu.   

Podczas zmagań w Bogdań-
cu, kolarze walczący w wyścigu 
głównym ścigali się na dystansie 
52 km. Trasa była bardzo wyma-
gająca przy sumie przewyższeń 
około 1000 metrów. Pomimo 
tych trudnych warunków, piąt-
ka naszych reprezentantów spi-
sała się bardzo dobrze. Najlep-
szy czas uzyskał Robert Krause, 
który walczył w kategorii wieko-
wej M1. Nowogardzianin uzy-
skał wynik 02:31:05 i zwyciężył 
w swoim przedziale wiekowym, 

natomiast w Open Mężczyzn za-
jął 29. miejsce. Drugi najlepszy 
czas należał do Jakuba Krause, 
który walczył w silnie obsadzo-
nej kategorii M3. Jakub Krause 
zakończył zmagania z wynikiem 
02:33:07 i w swoim przedziale 
wiekowym został sklasyfikowa-
ny na 11. miejscu, natomiast w 
Open na 33. pozycji. Startujący 
w kategorii wiekowej M6a Marek 
Szymański, dystans 52 km po-
konał z czasem 02:45:14, dzięki 
czemu zwyciężył w swoim prze-
dziale wiekowym, a w Open zo-
stał sklasyfikowany na 55. miej-
scu. Pozostali nasi reprezentanci 
startowali na krótszym dystan-

sie – dwóch okrążeń. Janusz Pie-
truszewski wywalczył 4. miejsce 
w kategorii M6a, a 82. pozycję w 
Open, z kolei Anna Urtnowska 
zajęła 3. miejsce w kategorii K1 
oraz 81. miejsce w Open. Warto 
w tym miejscu dodać, że kolarze 
z Nowogardu startowali w Bog-
dańcu mając w nogach rywali-

zację podczas nowogardzkiego 
maratonu, tym bardziej należą 
im się brawa za uzyskane cza-
sy. Co ważne, trzech naszych re-
prezentantów utrzymuje miejsce 
na podium w swojej kategorii po 
VIII edycjach Zachodniej Ligi 
MTB. Liderem w kategorii M6a 
pozostaje Marek Szymański z 
liczbą 3619 punktów, z kolei w 

Open zajmuje 29. miejsce. Na 2. 
miejscu w kategorii M6a sklasy-
fikowany jest Janusz Pietruszew-
ski, który do Marka Szymańskie-
go traci 77 punktów, poza tym w 
Open zajmuje 36. pozycję. Także 
drugie miejsce zajmuje Robert 
Krause startujący w kategorii 
M1. Robert Krause do tej pory 

zgromadził 2817 punktów i w 
zestawieniu Open sklasyfikowa-
ny jest na 61. miejscu. Na najniż-
szym stopniu podium w katego-
rii K1 póki co znajduje się Anna 
Urtnowska, która ma na koncie 
3041 punktów. Kolarka z Nowo-
gardu w zestawieniu Open skla-
syfikowana jest na 4. miejscu. 

KR

Marek Szymański na najwyższym stopniu podium w kategorii M6a

Na zdjęciu z nr 211 Robert Krause, walczący o zwycięstwo w swojej kategorii

Janusz Pietruszewski na trasie maratonu w Bogdańcu
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Pomóż  wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowiecza. Dziś przerosły go 
realia życia codziennego. Uwielbiany przez studentów szczeciński profesor zma-
ga się z rakiem. Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz nauka 
jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możliwość leczenia w kraju. Terapia 
eksperymentalna jest za granicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczeło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikowski,  ma 53 lata i jest 

wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Pasjonuje się historią średniowiecza i w tej 
dziedzinie dwa lata temu zdobył tytuł doktora habi-
litowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa dni przed Bożym 
Narodzeniem, mój mąż trafił po ataku epileptycz-
nym do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 
Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że  odpowie-
dzialność za jego samopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie ciemieniowym. To 
był dla nas szok, tym bardziej, że w lutym 2016 
roku mój mąż przeszedł operację raka jelita grube-
go. Czuł się świetnie, pracował, snuł plany napisa-
nia kolejnych publikacji naukowych... W styczniu 
mąż był operowany. Czuł się dobrze, nie miał żad-

nych niedowładów, więc pełen nadziei czekał na 
wynik badania histopatologicznego. Kiedy na po-
czątku lutego otrzymaliśmy wynik, to był kolejny 
szok. U męża zdiagnozowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i chemioterapię, które 
przeszedł w Zachodniopomorskim Centrum Onkolo-
gicznym w Szczecinie. Bardzo szybko po pierwszej 
chemii i naświetlaniach przyszły kolejne ataki epilep-
tyczne. W wyniku badań rezonansem magnetycz-
nym i tomografii komputerowej okazało się, że na-
stąpiła wznowa guza. Lekarze w Szczecinie i Byd-
goszczy, z którymi się kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce 
i uprzedzili nas, że mój mąż ma przed sobą pół roku 
życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać informacji w internecie, 
okazało się, że szansą dla mojego męża jest za-
bieg nanoterapii (Terapia NanoTherm) w klinice w 
Berlinie. Wysłaliśmy tam dokumenty męża i zostali-
śmy zakwalifikowani do badania  

Pojechaliśmy z mężem i córką do Berlina, gdzie 
mąż został poddany badaniu FET-PET, dzięki które-
mu można sprawdzić, czy guz jest aktywny i jakie re-
jony mózgu zaatakował. Po badaniu mąż został 
wstępnie zakwalifikowany do zabiegu, ale jego koszt 
przekracza nasze możliwości finansowe, tym bar-
dziej, że oboje jesteśmy nauczycielami (ja uczę języka 
polskiego i wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształ-
cącym).

Całkowity koszt terapii wyceniono na około 40 
000 euro, a czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż skończył wymarzoną 
biografię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy wdzięczni.
Wsparcia można udzielić 

wchodząc na stronę zbiorki - adres:   
https://skarbonka.alivia.org.pl

/krzysztof-guzikowski

K. Guzikowski

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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reklama OGŁOSZENIE

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zgubiono złoty łańcuszek z serduszkiem 
(duża wartość sentymentalna) 

na stadionie w dniu 27.08.17r. (niedziela). 
Uczciwego znalazcę proszę o zwrot. 

Tel. 794 425 460 
Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni mechanika 
samochodów ciężarowych 

i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

OGŁOSZENIE

Regulamin zawodów

IV Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km
Już 1 października Nowogard ponownie będzie gościł biegaczy z całej Polski, podczas IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego na dystansie 10 km. Już dziś 
zachęcamy mieszkańców Nowogardu do startu w tej imprezie, jednocześnie publikujemy najważniejsze punkty zawarte w regulaminie wyścigu. 

Biegi odbędą się dnia 1 paź-
dziernika 2017 r., na Pla-
cu Szarych Szeregów w No-
wogardzie, gdzie w świetlicy 
„Promyk” znajdować się bę-
dzie Biuro Zawodów. W ra-
mach zawodów przewidywany 
jest bieg główny na 10 km, któ-
ry rozpocznie się o godzinie 
13:00, oraz dodatkowe biegi. 
Trasa IV Nowogardzkiego Bie-
gu Ulicznego na 10 km przed-
stawia się następująco: Start: 
Alejka nad jeziorem w okolicy 
parku – bieg alejkami nad je-
ziorem – pl. Szarych Szeregów 
– Promenada – ul. Wojska Pol-
skiego – ul. R. Traugutta – ul. 
Kościuszki – ul. Głowackiego 
– ul. Kosynierów – ul. M. Ra-
taja – ul. S. Grota-Roweckie-
go – ul. Lipowa – ul. Świer-
kowa- ul. Wiejska – ul. T. Ko-
ściuszki – ul. Wojska Polskie-
go – ul. Kard. S. Wyszyńskiego 
– ul. Stolarska – alejkami przy 
murach - alejki nad jeziorem. 
Podana trasa ma 5 km długo-
ści. Bieg obejmuje 2 okrążenia 
trasy. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są wyłącznie poprzez for-
mularz zgłoszeniowy dostęp-
ny na stronie internetowej wy-
ścigu. Wszyscy rejestrujący się 
w ten sposób mają obowiązek 
dokładnego wypełnienia zgło-
szenia i dokonania opłaty star-
towej. Elektroniczne zgłosze-
nie i dokonanie opłaty warun-
kują wpisanie na listę starto-

wą. Zawodnicy zobowiązani 
są do wniesienia opłaty star-
towej niezwłocznie po doko-
naniu rejestracji elektronicz-
nej. Do dnia 28 września 2017 
r., do godz. 24.00 można do-
konywać płatności za elektro-
niczny zapis do biegu lub do 
wyczerpania miejsc starto-
wych. W dniu 1.08.2017 r., or-
ganizator dokona weryfikacji 
płatności w zapisach elektro-
nicznych. W przypadku bra-
ku zapłaty do dnia 1.08.2017 
r., zawodnik zostanie skreślo-
ny z listy startujących. Zawod-
nik ma możliwość po tym ter-
minie ponownego zapisu do 
Biegu, jednakże musi on do-
konać ponownej rejestracji na 
stronie elektronicznego zapi-
su. Zawodnik, który po termi-
nie 28.09.2017r., zostanie skre-

ślone z listy startujących może 
zapisać się wyłącznie w biurze 
zawodów w dniu 30.09.2017, 
w godz. 10.00-15.00 lub w 
dniu 1.10.2017 w godz. 9.00-
11.30. W dniu 1.10.2017 r. o 
godz. 12.30 w biurze zawodów 
zamieszczona zostanie lista za-
wodników, którzy spełnili wy-
mogi rejestracji. Możliwe jest 
dokonywanie zapisów w dniu 
biegu. Z uwagi na ograniczo-
ną liczbę miejsc w biegu zgło-
szenia będą przyjmowane do 
wyczerpania miejsc metodą 
„kto pierwszy”. W przypadku 
zapełnienia listy startujących 
Organizator zastrzega możli-
wość skreślenia z listy startu-
jących w biegu wszystkich za-
wodników, którzy nie opłacili 
startu. Opłata za udział wynosi 
w zależności od terminu zapi-

sów:  40 zł (brutto) w terminie 
do 31.07.2017r. godz. 24.00, 
50 zł (brutto) w terminie od 
01.08.2017r. godz. 00.00 do 
28.09.2017r. godz. 24.00, 60 zł 
( brutto) w dniu 30.09.2017 w 
godz. 10.00-15.00 oraz w dniu 
1.10.2017 w godz. 9.00-11.30 
(płatność tylko w biurze zawo-
dów). Udział w biegu następu-
je na własną odpowiedzialność 
lub odpowiedzialność opieku-
nów prawnych, z pełną świa-
domością niebezpieczeństw i 
ryzyk wynikających z charak-
teru imprezy, które mogą po-
legać między innymi na utra-
cie zdrowia, życia oraz świado-
mości braku przeciwwskazań 
do udziału w biegu. Uczestnik 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych do ce-
lów organizacji biegów w tym 

na zamieszczanie ich w prze-
kazach medialnych. Wyraże-
nie zgody na wykorzystywa-
nie utrwalonego w formie fo-
tografii, zapisu wideo itp. wi-
zerunku w celach promocyj-
nych biegu i organizatorów. W 
biegu Open na 10 km prawo 
startu mają wyłącznie te oso-
by, które najpóźniej na dzień 1 
października 2017 roku ukoń-
czyły 18 rok życia. Bieg zabez-
pieczony będzie przez karet-
kę pogotowia jadącą za biega-
czami i w punkcie na wysoko-
ści linii mety, obsługiwanym 
przez ratowników medycz-
nych. W biegu na 10 km usta-
wiony będzie 1 punkt z napo-
jami lub 2 punkty z napoja-
mi. Punkty kontrolne pomia-
ru czasu będą się znajdować 
na każdym okrążeniu na linii 
mety i w połowie pokonywa-
nej pętli. Zawodnicy otrzymu-
ją pamiątkowe koszulki i me-
dale. Osoby, które opłacą start 
poprzez elektroniczny system 
płatności do dnia 31.08.2016 i 
podadzą swój rozmiar koszul-
ki mają zagwarantowany po-
dany przez siebie rozmiar ko-
szulki. Nie ma możliwości wy-
miany rozmiaru koszulki. W 
klasyfikacji mieszkańców gmi-
ny Nowogard (min. 3 sklasyfi-
kowanych) – za miejsca I-III 
nagrody rzeczowe. 

Oprac: KR
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Wydzierżawię  
lokal handlowy  
w dobrym miejscu.

603 688 266 

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

SZKÓŁKA- KARSK poleca: 
Drzewa Owocowe  

w pojemnikach  
już od 20 zł/1szt.,

Tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. k.
 zatrudni:  SPAWACZY TIG-141 bez doświadczenia po kursie!

(lub skieruje na kurs spawalniczy) z terenu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Praca przy granicy w Schwedt n/O (Niemcy)

CV na e-mail: f.jamniuk@stahlmont.eu,  tel. 503 154 268

22. VIII.- wtorek  na Stadionie 
miejskim w Nowogardzie 

- ZGUBIONO - zegarek Casio-
Shock biało-czarny.

Uczciwego znalazcę proszę  
o kont. 788 620 368.

Przewidziana nagroda.

Kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• Szyby samochodowe: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny warsztat

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31c  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

 
  
 
 
 

 
    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie nastepujacej klauzuli: „Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mjeoj ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – mieszkanie  2 poko-
je  48 m nad jeziorem w Nowogrdzie.
Tel.603883224 po 18 tej.

•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 poko-
je.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 pokojowe 
w centrum.Tel.600208378.

•	 NOWOGARD-ul:ASNYKA działki  pod zabu-
dowę, cisza  spokój.501307666.

•	 SPRZEDAM – działkę budowlaną przy 
Asnyka. 884000435.

•	 ZAMIENIĘ-mieszkanie  na mniejsze 
.788205378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

•	 Wynajmę  pokój  1 osobie.798382886.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krzemiennej 63 
m2.576751387.

•	 Działkę budowlaną Wojcieszyn sprzedam 
,minimum 15 ar. 70zł/1m2.609950640.

•	 Sprzedam działkę przy ul:Wiejskiej 
1322m2.504588621.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogardu 
46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla pra-
cowników z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie poło-
żony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą 100 m2, w Nowogar-
dzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na ul. 
Waryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 pokoi, 
dwie łazienki, łączna powierzchnia 200m2. 
Ogród i garaż. Cena do uzgodnienia. 605 
168 830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1202m2 w 
Kościuszkach. Cena 47 900 zł. 534 028 453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe sprze-
dam. 666 730 305

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyjna dział-
ka 8400m2 pod zabudowę za 29500zł 
sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze stawami 
przy lesie na uboczu wsi 5km od Nowogar-
du .502 103 432

•	 Sprzedam mieszkanie cztery pokoje, IV 
piętro, Nowogard. Tel. 724 171 708 

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 512 
090 539 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
66.3 m2, bezczynszowe, ocieplone + ga-
raż. 669 716 872 

•	 Sprzedam górę domu w Warnkowie tel. 
605-749-908 dzwonić po 15-tej

•	 Sprzedam ziemę rolną 4 ha działka nr 183 
GRABIN. 731 026 406 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 504 
898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogardu. 
512 070 551 

•	 Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie od 
zaraz. ul. Bankowa 3e oraz garaż na Jana 
Pawła II. Tel. 601 328 360 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 745 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do negocja-
cji. 501 832 458 

•	 Sprzedam dom na wsi ze stawem i lasem. 
695 780 299 

•	 Sprzedam dom w Goleniowie wolnostoją-
cy 5-cio pokojowy. 695 780 299 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam Mazdę 323, poj. 1,5, cena 2000, 

do negocjacji. 663 118 268 

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam na części Passat Volkswagen 
B4, 1.9 Td, silnik uszkodzony. 605 576 
908 

•	 Sprzedam Mercedes 200 D, OC i ubez-
pieczenie aktualne, sprawny technicznie, 
Cena 2200 zł. Tel. 606 623 835 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 m zawiesza-

na  i pająka  do  siana .603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jednoosiową na 
kołach “10”, w b. dobrym stanie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414.

•	  Poszukuję  kombajnisty do kombajnu 
ClaaS.724827779.

• koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 573 

• Sprzedam kopaczkę dwurzędową. 601 
577 365, 603 363 207 

•	 Sprzedam gęsi żywe i skubane. 665 267 
797 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 605 468 
190

 USŁUGI
•	 MATEMATYKA-wszystkie poziomy ,matu-

ra rozszeżona.Olimpiady,konkursy.PRO-
FESJONALNIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-

RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SAMO-
CHODOWEJ, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• ELEKTRYK, montaż i naprawa instalacji 
domy, mieszkania, protokoły odbioru, 
pomiary. 660 171 386 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie BHP. 
Tworzenie dokumentacji powypadko-
wej, ocena ryzyka zawodowego, szkole-
nia wstępne i okresowe dla pracowników. 
Zapraszamy do współpracy tel. Kon-
taktowy 502625744.

•	 USŁUGI BUDOWLANE-budowa domów, 
ogrodzenia,polbruk.Doświadczenie I pro-
fesjonalizm.605580496

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1kV i  na 
wózki widłowe. Tel.530632574.

• KOREPETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matury.
Tel.795089054 po godz.15,00.

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i licze-
nia, odrabianie lekcji – doświadczona na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Tel 
501 608 771 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
panele. 666 047 905 

•	  Matematyka. 668 17 1212 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Przyjmę do pracy przy dociepleniach 
na umowę o pracę oraz pomocnika. 
785 931 513 

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Hotel Restauracja Przystań zatrud-
ni kucharza – pomoc kuchenną, pe-
łen etat, dobre warunki finansowe . 
91 39 20 221

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Firma transportowa z Nowogardu za-
trudni pracownika, wymagane wy-
kształcenie kierunek transport-logisty-
ka” tel: 607 585 561, biuro@arto-plus.pl

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i klima-
tyzacji zatrudni elektromechanika lub 
mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkoleenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na terenie 
Nowogardu. 667 255 915 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 mar-
ca 13. 667 974 022 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Poszukuje opiekunki do dziecka. 510 
100 263 

•	 Zatrudnię kierowcę w transporcie mię-
dzynarodowym DE-SE-DE w systemie 
2/1 stałe wynagrodzenia. 730 434 777 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem, Polska umowa o pracę, praca w 
Belgii. 664 274 031

• SZUKAM – pracy  na  4-5 godz. dzien-
nie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie 
domu.608817214.

•	 PRZYJMĘ – do  ogrodzeń.607654692.

•	 ZATRUDNIĘ – stolarza.603666465.

•	 ZATRUDNIĘ – osobę na stanowisko Bar-
man-Kelner.600045151.Lub osobiście 
Willa Zbyszko Nowogard ul. T.Kościusz-
ki  164.

•	 Praca w lesie. Zatrudnię /pilarza, zryw-
k ar za- c iągnikowego,pomocnik a/ 
665544518.

•	 POSZUKUJĘ – Niani  do 2 dzieci w wie-
ku: 7 m-cy i 2,5 roku, na okres: wrze-
sień-czerwiec w godz.7,00-14,30.
Tel.695366434.     

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu, 
gm. Osina. 511 731 352

•	 Przyjmę mechanika-operatora do pracy 
w gospodarstwie rolnym. 511 731 352 

•	 Zatrudnię na staż do hurtowni papierni-
czej. 602 677 563

•	 Zatrudnię pracownika budowlanego. 
501 549 756 

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, pra-
cowników budowlanych. 694 440 205 

•	 Zatrudnię kierowców C+E, bardzo do-
bre warunki finansowe. 605 07 30 05 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na tere-
nie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 110 
909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,kigar@
kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, 
kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazy-
nier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

•	 Zatrudnię pracownika na budowę z do-
świadczeniem. 606 44 97 02 

INNE  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztukę, 
tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyokushin 
od 4.09.17r. W poniedziałki i środy w godz. 
18.00-19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 027 
670, 883 737 765  

•	 Sprzedam 6-cio metrowe  rury ocynkowa-
ne fi 7cm , 6 sztuk. 91 39 21 002

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i kozła. 
693 344 667 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ  2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy pn-pt 8:00-18:00

poleca pełen asortyment art. szkolnych

Najlepsze polskie marki - najwyższa jakość
Upominek do każdego 
zakupu powyżej 20 zł 

KRZYŻÓWKA Dziennika B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

PIONOWO:
1. wierny czworonóg
2. płynie z oka
3. pospolicie nieboszczyk
4. tutka
5. usta jej się nie zamykają
6. biblijny łotr
7. zbuduje piec
8. gładzi odlew rzeźby
9. masyw na Saharze
10. świeży na uczelni
11. kierownictwo
12. wiosną na rzece
13. szwajcarski dopływ Renu
14. deski narciarza
15. skok, szybki ruch
16. delfin z dorzecza Amazonki
17. belgijski konstruktor znanego 
rewolweru
18. Ronald, były prezydent USA
19. cesarz Japonii
20. oznacza koniec rundy
21. cichy, tłumiony płacz
22. białorzydka
23. typ fiata
24. imię faraonów

25. klin tkaniny wszyty w spódnicę
26. zestaw pytań
27. nazwa
28. marka telewizorów
29. łan, pole
30. ... Lupin
31. stok opadający w kierunku rzeki
32. mały pies pokojowy
33. piekło z mitów indyjskich
34. najdłuższa rzeka na Półwyspie 
Iberyjskim
35. na kotlety i na gulasz
36. młotem lub dyskiem
37. wśród makaków
38. ester celulozowy
39. niemiecka partia faszystowska
40. ksiądz w cerkwi
41. australijski nielot

POZIOMO:
42. narzędzie rolnika
43. kryła dawną chatę
44. dwukułka
45. miasto w zach. Turcji
46. odkryty w 1898 przez Pierre i 
Marie Curie-Skłodowska

47. miasto w Japonii (Honsiu)
48. wiatr włoski
49. przywódca drużyny Wikingów
50. ważna przy narodzinach
51. członek dawnego ludu turecko - 
ałtajskiego
52. zmęczenie
53. dopływ Dunaju
54. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
55. mała Urszula
56. artykuły gospodarstwa domo-
wego
57. poziomy drążek gimnastyczny
58. skała osadowa podobna do iłu
59. in. barramunda, ryba
60. metal w rudach uranu
61. imię Hayworth, aktorki
62. turecka partia
63. Newerly, pisarz
64. neuryt
65. autor "Komu bije dzwon"
66. bez połysku
67. diakrytyczny lub jakości
68. Krzysztof z TV
69. poziomy chodnik w poprzek złoża

70. w mitologii asyryjskiej córka 
boga burzy
71. miasto w Niemczech, Zagłębie 
Ruhry
72. brosza z wypukłą rzeźbą
73. świt
74. średniowieczny Arab
75. człowiek śniegu
76. zarządzający kancelarią konsy-
storską
77. obawa, bojaźń
78. hinduski przewodnik duchowy
79. szczupak ważący 50 kg
80. dyscyplina, rygor
81. bezmyślny obserwator
82. Wilhelm, gimnastyk, mistrz i w-
-mistrz Europy (1969, 73)
83. popisy zręcznościowe kowbo-
jów
84. wyspa w Zatoce Perskiej

PODPOWIEDŹ: EARL, INIA, NARAKA, 
ORT, RAKA, REGENS. 

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Każda miłość trwa 
tak długo na ile zasługuje

Halina Stefańska, Cecylia Fur-
mańczyk, Pelagia Feliksiak, Maria 
Sowińska, Zofia Bednarek, Hali-
na Galus, Krystyna Lameta, Justy-
na Grenda, Lucyna Andrzejczak, 
Renata Wiertalak, Urszula Kacz-
marek, Szymon Rybarczyk, Marek 
Kozioł, Robert Kierzyk, Zofia Lep-
ka, Malwina Bryndza, Władysława 
Huget

Zwycięzcy prenumerata:  Ma-
ria Sowińska, Krystyna Lameta

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ania Rosa, Marcel Budzich, Jaś 

Paś, Kasia Wiertalak, Basia Kloch, 
Bartuś Feliksiak, Nadia Grenda

Zwycięzca: Ania Rosa 
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WydrUKi KoloroWe

UsłUgi graficzne

introligatorsKie

Wycinamy szablony

drUKUjemy recePty

drUKUjemy PlaKaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 9

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Relacja z 
dożynek 2017

s. 10, 11

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Takiego huku jeszcze  
nie słyszałam...

 s. 3

skup złomu 
skup kabli (miedziane) 

skup metali kolorowych
Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

gWaRanCJa naJWYŻszYCH Cen

gminna dotacja

s. 4

nowy rok szkolny

 s. 5

Szokujące 
kulisy umowy

Wypadek na dożynkach
 s. 2

              PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM               
       OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
      prowadzi  rekrutację do bezpłatnego  
       l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

Informacje i zapisy:   Nowogard,   ul. Zielona 11
tel. 91 39 26 691   wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   
prowadzi nabór na kierunek medyczny: 

 opiekun medyczny (1 rok) 

Firma KaMaL sp. z o.o. szczecin 
pOszUKUJe pRzeWOźniKóW  

do transportu kostki betonowej 
pakowanej na paletach

samochody o ładowności 20-24 ton 
krzysztof.sztylka@kamal.pl; 600 428 622

OgłOszenia

O krok od tragedii

Witaj 
reformo s. 6

Dachowanie po 
kieliszku

Dzierżawa "Reska"
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nasza sonda

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie informuje o rozpoczę-

ciu nowego roku wydawania żywności z Programu Operacyjnego 2014-2020.
Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą środę od godz. 16-17 do 

biura PZC  ul. Kościelna. 
Uwaga - ilość osób ograniczona PZC „Caritas” 

Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Oddam 
małe kotki 

kilkutygodniowe
tel.

 516-636-486

W naszej cotygodniowej sondzie zapytaliśmy przechodniów 
Nowogardu, czy uważają, że nasze miasto jest przyjazne ro-
werzystom? Jeżeli tak to, w jaki sposób to realizuje? Jeżeli 
nie to, co powinno się w tej kwestii zmienić?

Pani Ania z córką Olą i synem 
Krystianem: Osobiście nie jeżdżę 
rowerem. Córka za to tak. Wyda-
je mi się, że Nowogard jest całkiem 
przyjazny. Ostatnio stanęły znaki, 
gdzie rowerzyści mogą się poruszać, 
a gdzie nie. Moim zdaniem dzieje 
się w tej kwestii coraz lepiej. Nie na-
rzekam, córka jak do tej pory poru-
szała się bezpiecznie po mieście. 

Pani Krystyna z córką Korne-
lią: Nie jesteśmy za bardzo zoriento-
wane w tej kwestii, ponieważ nie je-
steśmy mieszkankami Nowogardu. 
Córka, co prawda chodzi tutaj do 
szkoły, ale porusza się krótką trasą 
od szkoły do busa. Jedyne, co mogę 
powiedzieć, że powinno być więcej 
ścieżek rowerowych, ponieważ nie 
zauważam ich na mieście.

Amelka: Jak chcę jeździć ro-
werem po mieście, to muszę je-
chać chodnikiem. Brakuje specjal-
nych chodników, czyli ścieżek rowe-
rowych. Najbardziej niebezpiecz-
nie jest na przejeździe kolejowym, 
gdzie nie widać chodnika i samo-
chody mają problem ominąć pie-
szych i rowerzystów.

Pani Justyna z synem Kacprem: 
Miasto nie jest przyjazne rowerzy-
stom. Przede wszystkim nie ma u 
nas ścieżek rowerowych. Jest tylko 
jedna przy ul. Bohaterów Warsza-
wy i chyba przy jeziorze, gdzie ro-
werzyści i tak jadą po miejscach 
wyznaczonych dla pieszych. Rowe-
rzyści po mieście jeżdżą chodnika-
mi, co denerwuje przechodniów. 
Według mnie miasto nie jest przyjazne dla rowerzystów. 

Katarzyna i Barbara: Rowerzy-
ści poruszają się po chodnikach, 
już nie raz miałyśmy sytuacje, że 
ktoś zajechał nam drogę, lub wykłó-
cał się z nami. Uważamy, że powin-
no być zdecydowanie więcej ścieżek 
rowerowych i wyznaczonych pasów 
dla rowerzystów. Wówczas z pew-
nością łatwiej byłoby i samym ro-
werzystom, jak również pieszym i 
kierowcom.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Uwaga

Znaleziono 
klucze

Widoczny na zdjęci pęk kluczy do-
starczono do naszej redakcji wczoraj, tj. 
poniedziałek. Właściciela zguby prosi-
my o odbiór kluczy w redakcji DN, przy 
ul. Boh. Warszawy 7 a. 

Kronika straży  
pożarnej
Kronika Straży Pożarnej
02.09.2017 
Godz. 18.27
Nowogard, ul. Wojska Polskie-

go 38. Powalone drzewo na po-
sesji. Nie podjęto działań ratow-
niczych z powodu braku zagro-
żenia, pouczono mieszkańców, że 
obowiązek uprzątnięcia powalo-
nego drzewa należy do zarządcy 

nieruchomości. 
Godz. 20.20
Kulice.  Auto osobowe w ro-

wie na dachu pojazdu.  Osoba po-
szkodowana sama opuściła auto.  
Zabezpieczenie miejsca zdarze-
nia, oświetlenie terenu, odłącze-
nie akumulatora.

03.09.2017
Godz. 17.30

Olchowo. Samochód osobo-
wy Ford Focus uderzył w barie-
rę dźwiękochłonną. Citroen C4- 
przetarty bok pojazdu. Działania: 
zabezpieczenie miejsca zdarze-
nia, odłączenie akumulatora. Był 
zablokowany jeden pas ruchu na 
drodze nr 6. 

st. kpt. Marek de Weyher
KP Straży Pożarnej w Goleniowie

Wypadek podczas dożynek w Wojcieszynie 

Uciekał przed policją i potracił 
pieszego 
Koło północy, z 2 na 3 września, w Wojcieszynie doszło do groźnego wypadku. Uciekający 
przed policją, kierujący Fiatem Seicento, potrącił młodego mężczyznę, wracającego praw-
dopodobnie z zabawy dożynkowej. Kierowca był pod wpływem alkoholu. 

Do zdarzenia doszło na dro-
dze w samym Wojcieszynie. 
Tej nocy korzystało z niej wie-
le osób, bawiących się na dożyn-
kach gminnych. Kiedy policja 
próbowała zatrzymać do kon-
troli kierującego Fiatem Seicen-
to, 37-letniego mężczyznę, ten 

zamiast się zatrzymać, zaczął 
uciekać i potrącił idącego dro-
gą 20-letniego pieszego, miesz-
kańca Nowogardu. Mężczyzna z 
urazami głowy został przetrans-
portowany do szpitala w Gryfi-
cach. Sprawca wypadku, który 
wyszedł ze zdarzenia bez szwan-

ku, trafił natomiast do izby za-
trzymań w Goleniowie, bo oka-
zało się, że prowadził pojazd bę-
dąc pod wpływem alkoholu. 
Dodatkowo mężczyzna miał nie 
posiadać Prawa Jazdy. Odpowie 
on za swój czyn przed sądem. 

MS
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Zatrudnię 
kierowcę kat. D. 

Tel.
 606 14 83 53 

skandaliczna lekkomyślność - zmurszałe drzewo spadło na posesję

Takiego huku jeszcze nie słyszałam …
W sobotę, na podwórze posesji przy ulicy Wojska Polskiego poleciało zmurszałe drzewo znajdujące się za płotem tej posesji w parku przy stadionowym. O 
zagrożeniu, jakie to drzewo stwarza zwłaszcza dla bawiących się tutaj dzieci, pisaliśmy miesiąc temu po interwencji mieszkańców budynku.   

Pisaliśmy, w DN 8 sierpnia: „Miesz-
kańcy posesji komunalnej przy ulicy 
Wojska Polskiego (obok skrętu na sta-
dion), czują się zagrożeni zmurszałym 
u korzeni drzewem, które grozi upad-
kiem na ich budynek. Mimo, że spra-
wę zgłaszano już miesiąc temu, do-
tychczas brak reakcji odpowiedzial-
nych za usunięcie zagrożenia”. 

Jeden z mieszkańców, pan Artur 
powiedział wtedy DN: 

- To jest zagrożenie dla życia ludzi. 
W wyniku większego podmuchu wia-
tru, to drzewo może się przewrócić. Pół 
biedy, jeśli poleci na teren parku, ale je-
śli przewróci się na naszą posesję? Na 
naszym podwórku bawią się dzieci. 
Trzeba mieć trochę wyobraźni i pomy-
śleć jeszcze przed tragedią – Pan Artur 
był tym bardziej zbulwersowany bra-
kiem reakcji odpowiedzialnych, że o 
zagrożeniu poinformował ich mie-
siąc wcześniej - Czy im się wydaje, że 
to drzewo samo się stąd jakoś ulotni? 
Potrzebna jest pilna interwencja, a my 
czekamy już miesiąc – podsumował. 

Drzewo runęło w sobotę po 
południu. 

W sobotę, mijał właśnie kolejny 
miesiąc(razem dwa miesiące) od in-

terwencji podjętej przez p. Artura. 
Około 17 po południu, mieszkańcy 
posesji usłyszeli potworny huk, drze-
wo, jak przewidywał p. Artur, runę-
ło spadając głównym pniem i kona-
rami na płot i posesję – nie wiedzia-
łam, co się dzieje – mówi DN miesz-
kanka budynku – takiego trzasku jesz-
cze w życiu nie słyszałam. Jeszcze dzi-
siaj (rozmawiamy, w niedzielę) nie 
mogę dojść do siebie. Całe szczęście, 
że dzieci w tym momencie nie było 
na podwórzu. Sam Pan widzi, jak by 
się to mogło skończyć - podsumowu-
je nasza rozmówczyni.  Na zdjęciu 
widać, że powalone drzewo całkowi-
cie zniszczyło trzy przęsła betonowe-
go płotu i na odległości około 15 me-
trów od płotu padło na teren posesji. 
W związku z takim zdarzeniem zo-
stała podjęta przez służby interwen-
cja -Straż Pożarna pocięła fragmenty 
drzewa znajdujące się po stronie po-
sesji, a Policja sporządziła okoliczno-
ściowy protokół. 

Wnioski 
Mamy nadzieję, że Policja nie ogra-

niczy się w tej sytuacji do tego oko-
licznościowego protokołu a zosta-
nie przez nią wszczęte postępowanie 

w kierunku ustalenia i ukarania od-
powiedzialnego za narażanie na nie-
bezpieczeństwo, poprzez zaniedbanie 
obowiązków, mienia i życia mieszkań-
ców posesji przy ul. Wojska Polskiego 
i osób postronnych. Mienie w posta-
ci fragmentu płotu zostało zniszczo-
ne, a zdrowie i życie nie ucierpiało 
ostatecznie tylko dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności. Choć i to nie 
do końca, ponieważ mieszkańcy od-
nieśli szkody psychiczne - kilka tygo-
dni żyli w stresie, a w sobotę przeżyli 

swoistą kulminację złych emocji. We-
dług naszych ustaleń właścicielem te-
renu parku przy stadionie, a więc od-
powiedzialnym za usunięcie zmur-
szałego u korzeni drzewa (patrz zdję-
cie) jest Gmina Nowogard. Gmina się 
jednak tematem nie zajęła. Jak wia-
domo, Gmina Nowogard zamiast zaj-
mować się zagrażającymi bezpieczeń-
stwu zmurszałymi dużymi drzewami, 

to przeprowadza aktualnie przygo-
towanie akcji wycięcia innych drzew 
(wszystkich już oznaczonych czerwo-
ną farbą wzdłuż drogi 106). Wycięcia 
drzew nikomu niezagrażających, po-
nieważ na ogół zdrowych, relatywnie 
młodych i nieporównywalnie mniej-
szych, które należałoby, co najwyżej 
przyciąć, czego od lat zaniedbano.  

sm

Potężne drzewo spadło na stronę posesji niszcząc betonowy płot 

A tak to drzewo wyglądało misiąc temu, gdy mieszkańcy alarmowali o zagrożeniu 
jakie stwarza

OgłOszenie
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nowy rok szkolny, nowe wyzwania

Witaj reformo edukacji
Wczoraj (poniedziałek, 4 września), na terenie całego kraju, uczniowie przywitali nowy rok szkolny 2017 / 2018. Wczorajszy dzień był także wyjątkowym 
ze względu na to, że zmieniła się podstawa programowa i zamiast uczniów pierwszej klasy gimnazjum, nowy rok szkolny przywitali siódmoklasiści. To nie 
jedyne zmiany, jakie czekają uczniów w najbliższym czasie.  

Apel w Szkole Podstawowej 
numer 4 rozpoczął się o godzi-
nie 10:00. Oprócz przywitania 
pierwszaków, miało także miej-
sce uroczyste pożegnanie sztan-
daru Gimnazjum nr 3. Według 
przyjętej nowej podstawy pro-
gramowej, gimnazjum zostało 
włączone do Szkoły Podstawo-
wej nr 4 i od dnia 1 września ofi-
cjalnie już nie funkcjonuje. Zo-
stały tylko klasy 2 i 3 gimna-
zjum. Zapytaliśmy więc nowych 
siódmoklasistów, jak się czują w 
nowej roli: - Dziwnie brzmi, jak 
mówię, że chodzę do siódmej kla-
sy. Ale poza tym, myślę, że nic się 
nie zmieni – mówi Zuzia, uczen-
nica SP 4 - Uważam, że zmieni-
ła się tylko nazwa. Cała reszta 
zostaje bez zmian, bo i tak mamy 
jedną szkołę – komentuje Kac-
per. Uczniowie nie uważają, że 
coś się dla nich zmieni. Jak mó-
wią: -i tak musimy się uczyć, więc 
bez różnicy, czy to będzie gimna-
zjum, czy siódma klasa. 

Po oficjalnym przywitaniu 
uczniów, pracowników szkoły i 
rodziców, uczniowie rozeszli się 
do swoich klas, gdzie przywitali 
się z wychowawcami i otrzymali 
plany lekcji. Później udali się do 
domu, by móc jeszcze cieszyć się 
ostatnim wolnym od szkoły po-
południem.

Szkoła Podstawowa nr 2
Tutaj rok szkolny przywitało 

310 uczniów, w tym 36 pierw-
szaków. Uroczysty apel rozpo-
czął się o godz.9:00 na boisku 
szkolnym. Społeczność szkolną 
przywitała dyrektor SP nr 2, Li-
dia Wiznerowicz-Gliwna. 

-Pierwszy dzwonek wzywa nas 
wszystkich do podjęcia wyzwań 
w nowym roku szkolnym. Od 
tego roku zmieni się ustrój szkol-
ny. Nasza szkoła jest już szkołą 
8 letnią, zatem w bieżącym roku 
nie będzie absolwentów. Ucznio-

wie klas 7 staną się uczniami klas 
8. Nastąpią również zmiany pro-
gramowe, realizowana będzie 
nowa podstawa w klasach 1, 4 i 
7. Powstanie też program wycho-
wawczo-profilaktyczny, w opar-
ciu o diagnozę potrzeb rodzi-
ców. Uczniowie będą mieli nowe 
przedmioty i nowych nauczycie-
li. W naszej szkole kadra pedago-
giczna zwiększy się o 9 nauczycie-
li – mówiła do zgromadzonych 
na apelu dyrektor SP 2, L. Wi-
znerowicz-Gliwna. 

To nie jedyna zmiana, jaka 
czeka dzieci i młodzież szkol-
ną. Wraca też egzamin ośmio-
klasistów. Uczniowie kończący 
szkołę podstawową, napiszą te-
sty z języka polskiego, matema-
tyki, języka obcego i wybranego 
przedmiotu dodatkowego: bio-
logii, chemii, fizyki, geografii, 
bądź historii.  Dlatego tak ważne, 
aby wziąć się do rzetelnej pracy 
od samego początku, namawia-
li podczas organizacyjnych spo-
tkań nauczyciele. 

-Musicie wyjść z założenia, 
żeby niczego nie odkładać na póź-
niej. Jeżeli będziecie pracowali 
systematycznie na lekcjach, to nie 
będzie żadnych zaległości i stresu- 
motywowała swoich uczniów, 
którzy rozpoczynają naukę, jako 
siódmoklasiści, wychowawczyni 
i nauczycielka języka polskiego, 
Anna Buczyńska. 

Warto dodać, że uczniowie 
klas 7, tak samo jak pierwszych 
i czwartych, otrzymają także 
darmowy komplet podręczni-
ków i ćwiczeń. W SP 2 jedno z 
wydawnictw spóźniło się z do-
starczeniem nowych podręcz-
ników, więc reforma weszła z 
„małą rysą na szkle”. Dyrektor 
szkoły poinformowała jednak, 
że książki mają być dostarczo-
ne jeszcze dziś (wtorek, 5 wrze-
śnia). Zanim zostaną przekaza-

ne uczniom, każdy rodzic będzie 
musiał podpisać stosowny doku-
ment i zapoznać się z regulami-
nem. Książki bowiem są przeka-
zywane na zasadzie wypożycze-
nia, a nie na własność. Podobnie 
jest we wszystkich szkłach w kra-
ju. Koszty zakupu książek pokry-
wa państwo. 

Reforma edukacji to powrót 
do systemu nauczania sprzed 18 
lat. W szkołach podstawowych 
nauka będzie trwała 8, a nie jak 
do tej pory 6 lat. Przez kolejne 3 
lata wygaszone zostaną gimnazja 
(już od 1 września, weszły one w 
skład zespołów szkół), a liceum 
będzie docelowo znów czterolet-
nie. Natomiast w miejsce szkół 
zawodowych pojawią się szko-
ły branżowe I stopnia. Technika 
nadal pozostają 5-letnie. 

Początek nowego roku szkol-
nego, to także zmiany w przed-
szkolach. Od 1 września, prawo 
do wychowania przedszkolnego 
otrzymały dzieci 3-letnie - wcze-
śniej przyznawano je dzieciom 
starszym: 4; 5 i 6-letnim. Od no-
wego roku szkolnego rodzice 
6-latków w edukacji przedszkol-

nej nie będą musieli płacić za po-
byt dziecka w placówce. Na ro-
dzicach będzie jedynie spoczy-
wał koszt wyżywienia dziecka. 
Związane jest to z objęciem tej 

grupy dzieci subwencją oświato-
wą, tak, jak w przypadku dzieci 
uczących się w szkołach. 

DŚ, MS

Gdyby nie reforma, dziś byliby uczniami 1 klasy gimnazjum, a tak rozpoczęli rok szkolny jako siódmoklasiści. Na zdjęciu 
uczniowie klas 7 Szkoły Podstawowej nr 2, pierwsza z prawej A. Buczyńska

Przed tymi pierwszakami 8-letnia nauka w szkole podstawowej. Najmłodsi uczniowie SP 2 składają uroczyste ślubowanie

Pasowanie uczniów na pierwszoklasistów w SP4

NFOP informuje
Zaprasza Organizacje Pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Nowo-

gard na 
„DZIEŃ NOWOGARDZKICH ORGANIZACJI POZARZĄDO-

WYCH – który odbędzie się 
23 września 2017r. w godzinach 11.30-16.00 w Nowogardzie (Plac 

Szarych Szeregów).
Pragniemy przedstawić lokalnej społeczności działalność i różno-

rodność organizacji, zintegrować środowisko organizacji pozarządo-
wych i tzw. dobre praktyki  ich działalności.  Planujemy także zaję-
cia rekreacyjno-sportowe i występy przedstawicieli  na scenie, co bę-
dzie dodatkową zachętą do udziału w tym Dniu  mieszkańców Miasta 
i  Gminy Nowogard.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać ze strony 
www.nfop.nowogard.pl lub w biurze Nowogardzkiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wypełnione formularze należy przesyłać do dnia 8 września drogą 
mailową na adres email nfop@nowogard.pl  

lub składać w wersji papierowej:
 w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych  
 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Mieczysław Cedro
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
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PODziękOWANiA

Pragniemy serdecznie podziękować le-
karzom i pielęgniarkom Oddziału We-
wnętrznego szpitala w Nowogardzie za 
ogromne serce, profesjonalizm i zaan-
gażowanie jakim Państwo obdarzyli w 

ostatnich dniach
 Śp. Stanisława Wróbla

 z wyrazami szacunku żona z córkami 

Rodzinie, przyjaciołom i
 znajomym, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

Śp. Stanisława Wróbla
 serdeczne podziękowania

 składa żona z córkami

przeczytaliśmy umowę dzierżawy „Reska”

Ile w gotówce zapłacimy za „imperialną hecę” kliki?  
Przedstawiamy kolejną odsłonę szczegółów, bulwersującego wielu mieszkańców, narażenia stanu gminnych finansów w związku z wydzierżawieniem po-
zostałości szpitala w Resku.  Z umowy dzierżawy „Reska” wynika, że nowogardzki podatnik gminny będzie wkrótce nie tylko dopłacał także do leczenia 
mieszkańców powiatu łobeskiego, (o czym pisaliśmy w piątek), ale jeszcze dodatkowo zapłaci za ten „przywilej” żywą gotówkę: starostwu łobeskiemu w 
postaci czynszu za Resko, a innym beneficjentom w postaci podatków i kosztów ubezpieczeń.   

Iście imperialne pohukiwa-
nia burmistrza Czapli i dyrekto-
ra Lembasa o zdobyczy w postaci 
dzierżawy tzw. szpitala w Resku w 
świetle kolejnych faktów, przypo-
minają coraz wyraźniej przedwo-
jenne marzenia o Madagaskarze, 
jako rzekomym źródle kolonial-
nych zysków a także poczucia po-
tęgi. Już po piątkowym tekście, w 
którym odsłanialiśmy kulisy tego 
„przejęcia”, dotarła do nas umowa 
dzierżawy, (bo właśnie dzierża-
wą jest to „przejęcie”) podpisana 
przez K. Lembasa i starostę łobe-
skiego.  Dogłębna lektura tej umo-
wy poraża!

Czynsz i podatek 
od nieruchomości 

W paragrafie umowy doty-
czącym czynszu zapisano: § 13 
l. Dzierżawca z tytułu dzierżawy 
nieruchomości i ruchomości będą-
cych przedmiotem niniejszej umo-
wy jest zobowiązany uiszczać na 
rzecz Wydzierżawiającego zryczał-
towaną miesięczną stawkę czynszu 
w wysokości 8 130,08 zł netto, po-
większoną o należny podatek VAT 
(czyli plus 1869,92 zł.) Razem jest 
to kwota równiutko 10  000 zł! 
Płatna, co miesiąc na rzecz …po-
wiatu łobeskiego! Na rzecz zaś 
Gminy Resko płacony będzie po-
datek od nieruchomości w kwo-
cie około 15 tys. rocznie od bu-
dynków i tyleż samo od gruntów, 
co miesięcznie daje razem średnio 
około 2500 zł   

Remonty
Dzierżawca, (czyli szpital No-

wogard) w myśli & 6.2. umowy 
zobowiązuje się do: pkt 3- prze-
prowadzenia działań remonto-
wych w odniesieniu do budynków, 
budowli, pomieszczeń, urządzeń 
technicznych i medycznych, wypo-
sażenia sprzętu w zakresie wynika-
jącym zarówno z niniejszej umo-
wy, jak i z odrębnych ustaleń z Wy-
dzierżawiającym. Dalej czytamy 
w  &6.6:  Wszelkie wydatki bieżą-
ce poczynione przez Dzierżawcę na 
przedmiot dzierżawy, a w szczegól-
ności wydatki wynikające z prowa-
dzonej działalności, w tym powsta-
łe z tytułu realizacji obowiązków 
nałożonych przepisami prawa na 
podmioty lecznicze oraz wynikają-
ce z realizacji obowiązków umow-
nych, o których mowa w § 6 ust.2 
pkt. 7 - 11, § 7 pkt. l l nie podlega-
ją jakiemukolwiek rozliczeniu, w 
tym zwrotowi, pokryciu ani zali-
czeniu na poczet czynszu. 

  A przywołane punkty od 7 do 
11 dotyczą m.in.: pkt 7- wydatków 

związanych z przejęciem dotych-
czas zatrudnionych pracowników, 
pkt 8- ubezpieczenia OC przed-
miotu dzierżawy, pkt 9- przepro-
wadzania w okresie trwania umo-
wy dzierżawy we własnym za-
kresie i na własny koszt wszel-
kich wymaganych prawem prze-
glądów, bieżących remontów, 
konserwacji i napraw przedmio-
tu dzierżawy, sprzętu, wyposaże-
nia maszynowego i techniczne-
go, w tym instalacji itp. (o fatal-
nym stanie instalacji w Resku pi-
saliśmy w piątkowym DN), pkt 10 
-utrzymania czystości i porząd-
ku w tym parkingów i dróg dojaz-
dowych. Pkt 11- zapewnienie w 
przedmiocie dzierżawy wszelkich 
wymogów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, technicznych, przeciw-
pożarowych, prowadzenia książek 
obiektów budowlanych lub innej 
wymaganej prawem dokumenta-
cji w tym w zakresie ochrony i ko-
rzystania ze środowiska natural-
nego.

Koszty średniomiesięczne wy-
konania tych zobowiązań są trud-
ne do oszacowania, ale biorąc 
pod uwagę stan obiektu i wymo-
gi przepisów to zapewne, co naj-
mniej od 5 do 10 tysięcy mie-
sięcznie. 

 Ubezpieczenia
W tym zakresie czytamy w 

umowie w  § 17.1.:  Dzierżawca 
obowiązany jest na własny koszt 
do: 

l) posiadania pełnego ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cy-
wilnej w zakresie udzielania przez 
Dzierżawcę świadczeń zdrowot-
nych,

2) posiadania pełnego ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cy-
wilnej w związku z działalnością 
w innym zakresie niż wskazany w 
punkcie l, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa,

3) ubezpieczenia przedmiotu 
dzierżawy w pełnym zakresie na 
sumę ubezpieczeniową nie mniej-
szą niż 4.000.000 zł (słownie czte-
ry miliony złotych) obejmującego 
ubezpieczenie przedmiotu dzier-
żawy od ognia, wody, zdarzeń lo-
sowych, siły wyższej, dewastacji: i 
przez osoby trzecie, wypadków ko-
munikacyjnych (lądowych i po-
wietrznych).  

Oczywiście, żeby nie było wąt-
pliwości, kto skorzysta na ewentu-
alnym uruchomieniu ubezpiecze-
nia majątkowego to mamy zapis w 
umowie w &17.1 pkt. 3: Dzierżaw-
ca zobowiązany jest do wskazania 

w umowie ubezpieczenia doty-
czącej przedmiotu dzierżawy Wy-
dzierżawiającego, jako podmiotu 
uprawnionego do odbioru odszko-
dowania. Żeby nie było żadnej 
wątpliwości, kto ponosi zaś od-
powiedzialność cywilną to mamy 
w umowie zapis w par 17.1 pkt 6: 
Wydzierżawiający nie ponosi żad-
nej odpowiedzialności w związku z 
działalnością Dzierżawcy.  To tyle 
zapisów tutaj.

    Szacunek poszczególnych 
ubezpieczeń przeprowadziliśmy 
po kontakcie z firmami zajmują-
cymi się oferowaniem na rynku 
tych usług. Z tych rozmów wy-
nika, że koszt odpowiednich po-
lis wyniesie: Ad 1-  około  3500 
zł miesięcznie. Ad 2-  nie znamy 
ewentualnego zakresu  tych dzia-
łań.   Ad.3- około  6000 zł  rocz-
nie, czyli 500 zł  miesięcznie.  W 
przeliczeniu miesięcznie razem 
ubezpieczenia to, co najmniej 
około 4000 zł.  

Podział zysków? A jakże… i 
to fifty-fifty!  

W umowie mamy jeszcze jeden 
bardzo ciekawy zapis. Otóż, gdy-
by w wyniku działalności dzier-
żawcy, czyli nowogardzkiego 
szpitala, jakimś cudem pojawiły 
się zyski to, po zyski te starostwo 
łobeskie wyciąga już rączki.  W 
§16. l.  umowy pisze: Strony prze-
widują możliwość wprowadzenia 
w drodze aneksu do umowy do-
datkowego czynszu w wysokości 
50%, osiągniętego przez dzierżaw-
cę zysku netto z działalności pro-
wadzonej na przedmiocie dzierża-
wy… . Czyli, jak będą zyski to bę-
dzie ich podział fifty-fifty!  

Podsumowanie 
Dodając poszczególne elemen-

ty z wymienionych wyżej zobo-
wiązań wychodzi kwota średnio-
miesięcznie około 22 tys. zło-
tych, tzn. rocznie ponad 260 
tys. złotych!  Nie wyszczególnia-

my tutaj oczywiście stałych kosz-
tów bieżącego funkcjonowania 
takich, jak wynagrodzenia perso-
nelu, leki i materiały medyczne, 
całodobowe wyżywienie (opieka 
paliatywna), koszty mediów itp. 
– zakładamy (optymistycznie), 
że uda się te koszty pokryć z kon-
traktu z NFZ.  Nie mamy tutaj 
także kosztów zakupu sprzętu – 
zakup sprzętu przez nowogardz-
kiego podatnika to byłby już nie 
tylko skandal (jak cała ta trans-
akcja), ale skandal do kwadratu. 

I jeszcze jedno…
Żeby nie było wątpliwości, kto 

te wszystkie ewentualne nakłady 
ostatecznie skonsumuje, mamy 
jeszcze w umowie takie zapi-
sy: § 8 l.- Wydzierżawiający jest 
uprawniony w każdym czasie i na 
każdym etapie do kontroli sposo-
bu i terminowości wykonania ni-
niejszej umowy przez Dzierżawcę. 

2. Uprawnienie Wydzierżawia-
jącego, o którym mowa w ust. l nie 
pozbawia go prawa do

ewentualnych roszczeń mogą-
cych wyniknąć z umowy, a Dzier-
żawca zobowiązuje się do:

a) udzielenia Wydzierżawiają-
cemu wszystkich informacji zwią-
zanych z wykonywaniem

umowy dzierżawy,
b) do sporządzania i przedkła-

dania Wydzierżawiającemu spra-
wozdania z działalności Dzier-
żawcy w poprzednim roku kalen-
darzowym w terminie do koń-
ca pierwszego kwartału roku na-
stępnego. 

A w paragrafie 11 umowy zapi-
sano: Dokonane przez Dzierżaw-
cę w przedmiocie dzierżawy zmia-
ny, ulepszenia, adaptacje, remon-
ty, modernizacje, w tym służące 
dostosowania przedmiotu dzier-
żawy do obowiązujących wymo-
gów oraz odtworzeniowe po za-
kończeniu umowy, bez względu 
na sposób rozwiązania umowy, 
stają się własnością Wydzierża-
wiającego bez odrębnej zapłaty a 
Dzierżawca zrzeka się z tego tytu-
łu jakichkolwiek roszczeń wobec 
Wydzierżawiającego.

Jak więc z powyższego wyni-
ka niezbicie w istocie jest tak, że 
to nie klika nasza skolonizowała 
Madagaskar tylko tubylcy, swo-
ich niedoszłych Panów, podda-
nymi uczynili.  Tubylcom wszyst-
ko jedno, kto za to płaci. I to zro-
zumiałe - oni zyskują ale, że nie-
którym w gminie Nowogard 
wszystko jedno, że trzeba bulić za 
głupotę kliki z naszego gminne-
go grosza - tego to już zrozumieć 
się nie da.      

sm

Szpital w Resku 
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A u Dyzmy po staremu

Narodowe czytanie „Wesela”
W ubiegłą sobotę, w całym kraju odbyła się kolejna edycja prezydenckiej akcji narodowego czytania mających na celu propagowanie czytelnictwa szcze-
gólnie literatury polskiej. W tym roku czytane było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. „Twarzami” akcji narodowego czytania są osoby znane w po-
szczególnych środowiskach, chodzi o tzw. świecenie przykładem. Dlatego też angażuje się do takiego czytania w ramach akcji, jak najwięcej osób publicz-
nych. Tak też było w tym roku w wielu miejscach, np. w sąsiednim Łobzie. W naszej Gminie, też jak zwykle, akcja ma zupełnie inny cel podstawowy- nie 
jest nim propagowanie czytania tylko promocja czytającego.  Na końcu nasz fotoreportaż egzemplifikacja powyższej tezy. Proponujemy w związku z tym, 
aby w przyszłym roku odbyło się narodowe czytanie przedwojennej świetnej powieści Tadeusza Dołęgi- Mostowicza: Kariera Nikodema Dyzmy. Można by 
wtedy zakomunikować Polsce, że o nas ponownie będzie nadzwyczaj oryginalnie - czytana będzie osobiście autobiografia.                                                      sm

a tak było w nowogardzie- 
i the people (Ja naród)

 Tak było w łobzie-
 We the people (My naród)

Narodowe Czytanie „Wesela”

W Łobzie czytali przedstawicie miejscowych władz samorządowych W Nowogardzie czytał jedyny miejscowy samorządowiec - innych nie poproszono

na drodze nowogard-Kulice 

Dachowanie po 
kieliszku 
W minioną sobotę, 2 września, po godz. 20.00, na drodze z 
Nowogardu do Kulic, doszło do kolizji. Kierujący samocho-
dem marki Renault Megan, 24-letni mieszkaniec pow. star-
gardzkiego, jadąc w kierunku miasta, z niewyjaśnionych 
dotąd przyczyn wypadł z drogi i dachował. Mężczyzna pro-
wadził auto będąc pod wpływem alkoholu. 

Nieoficjalnie wiadomo, że męż-
czyzna wypadł z drogi, chcąc 
uniknąć czołowego zderzenia z 
drugim pojazdem, który ściął za-
kręt. Wypadł z drogi i dachu-
jąc wpadł do rowu. Okazało się, 
że kierowca miał w wydychanym 
powietrzu około pół promila al-
koholu. Podróżowały z nim jesz-
cze dwie młode kobiety. Jedna z 
nich, z podejrzeniem urazów we-
wnętrznych trafiła do szpitala, ale 
po badaniach opuściła placów-
kę medyczną, na własne żądanie. 
Druga miała wyjść ze zdarzenia 
bez szwanku, podobnie jak kie-

rowca. 
Samochód, którym jechała gru-

pa młodych ludzi, jeszcze do go-
dzin popołudniowych leżał w ro-
wie, co niepokoiło przejeżdżają-
cych kierowców, którzy kontakto-
wali się z redakcją DN. 

MS

po naszej interwencji

Był kiosk... i nie ma kiosku 
Po interwencji Dziennika Nowogardzkiego, z krajobrazu miasta zniknął stary, 
nieczynny kiosk przy ulicy Warszawskiej. 

We wtorkowym wyda-
niu DN (29.08), pisaliśmy 
o starym i nieczynnym kio-
sku przy ulicy Warszaw-
skiej, który stał już od wie-
lu lat nieczynny, obskurny i 
pełen niebezpiecznych gry-

zoni. Mieszkańcy uskarżali 
się nie tylko na wygląd kio-
sku, ale także i na szczury, 
które się w nim zalęgły. Po 
naszej publikacji, właścicie-
le kiosku, w miniony pią-
tek (01.09), zabrali stam-

tąd starą budę, a mieszkań-
cy sąsiednich bloków ode-
tchnęli z ulgą, gdyż z krajo-
brazu zniknął odstraszają-
cy widok, a także problem 
gryzoni. 

DŚ

W miniony piątek, stary kiosk został zabrany z ul. Warszawskiej i już nie straszy swoim wyglądem
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Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 
Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

 
  
 
 
 

 
    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie nastepujacej klauzuli: „Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mjeoj ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

VII Nowogardzki 
Turniej Tenisa Ziemnego

W dniu 9 września 2017 r. odbędzie się VII Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego pod pa-
tronatem Starosty Goleniowskiego. Organizatorami turnieju są Stowarzyszenie NASZE SZANSE 
i SOSW w Nowogardzie. Turniej odbywać się będzie na prywatnym korcie tenisowym Państwa 
Małgorzaty i Wojciecha Kubickich, którzy corocznie udostępniają kort i wspomagają imprezę. Tur-
niej organizowany jest w szczytnym celu: pomoc DZIECIOM niepełnosprawnym intelektualnie z 
SOSW Nowogard. Udział w turnieju mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.

Rozpoczęcie turnieju: godz. 10:00. Zapisy i losowanie par od godz. 9:30.
Zgłoszenia i zapytania należy kierować telefonicznie do dnia 08.09.2017r.
 pod numerem telefonu: 602 350 301

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 październik 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

OgłOszenie

Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Moskwy 

Był szanowanym mieszkańcem 
naszego miasta
W dniu 1 września br., odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Moskwy, miesz-
kańca Nowogardu, który przez wiele lat pomagał swojej żonie Bronisławie prowadzić biu-
ro podróży „Eva Trans”. Osoby niezwykle szanowanej w naszym mieście, Taty ks. Andrzeja, 
który jest obecnie proboszczem jednej z parafii w Świnoujściu. 

Msza św. pogrzebowa odby-
ła się w kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego, o godz. 14.00. 
Oprócz rodziny i bliskich, wzię-
li w niej udział także przyjacie-
le, sąsiedzi i znajomi zmarłego.  
Liturgii przewodniczył ks. bi-
skup Henryk Wejman, a kon-
celebry udzielili: ks. kanonik 
Kazimierz Łukajaniuk oraz ks. 
Andrzej Moskwa - syn zmarłe-
go śp. K. Moskwy, proboszcza 
parafii św. Wojciecha w Świno-
ujściu, który ukończył I LO w 
Nowogardzie, a święcenia ka-
płańskie otrzymał 4 czerwca 
1994 roku.  We Mszy św. udział 
wzięło także kilkudziesięciu ka-
płanów nie tylko z naszego de-
kanatu. Po Mszy św. duchow-
ni odprowadzili trumnę z cia-
łem zmarłego do bram kościo-
ła. Stamtąd korowód pogrze-
bowy udał się na cmentarz ko-

munalny w Nowogardzie, gdzie 
złożono ciało zmarłego śp. Ka-
zimierza Moskwy w grobie. 

Śp. Kazimierz Moskwa zmarł 
29 sierpnia, w wieku 71 lat. 
Oprócz syna (ks. Andrzeja) 
miał jeszcze dwie dorosłe cór-
ki: Annę i Małgorzatę. Przez 
lata pracował w Państwowym 
Przedsiębiorstwie Budownic-

twa Rolnego (BPRol), później 
przekształconego w PBO, naj-
pierw na stanowisku majstra, 

a następnie kierownika bu-
dów. Ze względu na stan zdro-
wia musiał wcześniej zrezygno-
wać z pracy. Do końca swoich 
dni pomagał swojej żonie Bro-
nisławie w prowadzeniu Biu-
ra Turystyki Zagranicznej „Eva 
Trans”, które znajdowało się w 
ich domu, przy ul. 15 Lutego.  
Biuro oferuje głównie sprze-
daż biletów na przejazdy zagra-
niczne renomowanymi liniami 
autokarowymi, także dla grup 
zorganizowanych i wycieczek 
szkolnych. 

Śp. Kazimierz Moskwa był 

szanowanym i lubianym miesz-
kańcem naszego miasta, oso-
bą niezwykle wrażliwą na losy 
innych ludzi i sprawy społecz-
ne. Przez wiele lat współpraco-
wał także z naszą redakcją, ma-
jąc u nas stałe zlecenie na rekla-
mę biura podróży.  Przed dwo-
ma tygodniami zatelefonował, 
że musi zrezygnować z ogłosze-
nia. Była to nasza ostatnia roz-
mowa. 

Redakcja DN składa kondo-
lencje rodzinie zmarłego śp. 
Kazimierza Moskwy. 

MS

Msza św. pogrzebowa śp. Kazimierza Moskwy

Trumna z ciałem śp. Kazimierza Moskwy, wyprowadzana jest z kościoła pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego

Ks. Andrzej Moskwa, podczas uroczystości Bożego Ciała w Świnujściu (fot parafia)

sprostowanie
W poprzednim wydaniu DN wkradł się błąd odnośnie liczby dzie-

ci uczestniczących w „Wakacjach w Bibliotece”. W tekście znalazła się 
liczba 100, zamiast 1000 uczestników, która w rzeczywistości oddaje 
skalę pracy i zainteresowania wakacyjnymi zajęciami w Bibliotece. DŚ



Nr 67 (2596)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

JEDEN
AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN

ŁATWA
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

OgłOszenie

Jubileusz 120- lecia ogrodnictwa działkowego

Dzień Działkowca w Nowogardzie 
W sobotę, 2 września, o godzinie 13:00, w świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. 3 Maja w Nowogardzie, uroczyście obchodzono święto 
działkowca. Przy  okazji uczczono 120 - lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Krajowa Rada PZD dla uczcze-
nia jubileuszu przyjęła otwar-
ty program obchodów dla 
wszystkich działkowców. Ce-
lem jubileuszu było nie tyl-
ko uczczenie tak długiej ich 
działalności, ale także zachę-
cenie wszystkich, którzy cenią 
własną działkę, a tym samym 
ogród i ideę ogrodnictwa, do 
dalszych działań w swoim re-
jonie.

W nowogardzkiej świetlicy 
ROD spotkali się działkowcy 

z czterech okręgów. Na wnio-
sek komisji ogrodowych, wy-
różnionych dyplomem i na-
grodą rzeczową, za zasługi w 
krzewieniu idei ogrodnictwa 
działkowego, zostało 36 dział-
kowców. 

Są to:
Z ogrodu 1: Laskowski Woj-

ciech i Anna, Kozłowski Ja-
nusz, Dierżawska Janina, Mar-
gas Ryszard, Ziółkowski Mie-
czysław, Kucypera Józef, Krzy-
wańscy Maria i Damian, 

Adamczyk Maria i Jacek, Ko-
walczyk Krystyna i Wiesław, 
Wardzińska Bożena i Krzysz-
tof, Kosatka Grażyna, Bogda-
nowicz Mariusz i Henryka, 
Juszkiewicz Henryk, Dworec-
ki Andrzej.

Z ogrodu 2: Tamborowska 
Aneta i Piotr, Król Małgorzata, 
Szafran Mirosław i Katarzy-
na, Michalski Andrzej, Para-
dziński Czesław, Jaklińska Ja-
rosława, Frankowski Stanisław 
i Maria, Bałdyga Helena.

Z ogrodu 3 : Pisarek Euge-
niusz, Dworecka Władysława, 
Stosio Michał, Czyżak Stani-
sław, Jażdżewska Irena, Śnie-
gowska Elżbieta, Lelowska Ja-
nina, Żywalewski Leon, Czer-
niak Małgorzata, Tarczyński 
Grzegorz, Pośpieszyński Ma-
rian, Białasiewicz Łukasz.

Z ogrodu 4: Marzec Stanisła-
wa, Danek Grażyna.

Podczas obchodów w świe-
tlicy nowogardzkiej wyróżnio-
no także 4 osoby monetą 35 
lecia, tj.: pana Adolfa Kopciu-

cha, Stanisława Wiśniewskie-
go, Jerzego i Bogumiłę Gnych, 
Wiesława Zająca.

Po zakończeniu oficjalnej 
części obchodów oraz rozda-
niu dyplomów i nagród, wszy-
scy uczestnicy wspólnie zasie-
dli do poczęstunku i rozmów 
na temat ogrodów. 

Wszystkim wyróżnionym 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów nie tylko na 
niwie działkowej. 

DŚ

Wyróżnieni działkowcy wraz z przedstawicielami ROD
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Potrzeba nam oprócz dziękczynienia, być ludźmi, którzy przychodzą i proszą…

Dożynki w Wojcieszynie za nami
W minioną sobotę, 2 września, w Wojcieszynie odbyło się gminne święto plonów. Nie zabrakło wspólnej dziękczynnej modlitwy, pięknych wieńców i 
biesiady z muzyką na żywo do późnych godzin nocnych. 

Punktualnie o godz. 14:00, na bo-
isku w Wojcieszynie, rozpoczęła się 
Msza św. polowa, podczas której mo-
dlono się dziękując Bogu za tegorocz-
ne plony. Te jak wiadomo, nie są w tym 
roku najlepsze, a wielu rolników ponio-
sło straty, nie zbierając nic, jednak jak 
przekonywał w kazaniu ks. Waldemar 
Piątek, należy się cieszyć ze wszystkie-
go, co daje Bóg. 

-Potrzeba nam oprócz dziękczynie-
nia, być ludźmi, którzy przychodzą i 
proszą, którzy mają zaufanie do Pana 
Boga. Bo każdy z was wie, że ziemia 
jest kapryśna, nieobliczalna, jak każdy 
żywioł, którego doświadczamy. I trze-
ba mieć przed ziemią wielki szacunek, 
ale też wielką pokorę, aby przez prośbę 

do Boga, móc z niej wynieść to, co naj-
lepsze, najpiękniejsze. Bóg nie dał nam 
miejsc cierpienia, ale miejsca współpra-
cy ze sobą, abyśmy byli ludźmi szczęśli-
wymi. Chociaż tegoroczne plony nie są 
najlepsze, można powiedzieć, że wie-
le osób, które pracowały w polu, by 
zbierać to, co wydała ta zmienia, wy-
szło stamtąd szczęśliwych, bo otrzy-
mali choć trochę tego, co zabezpiecza 
każdego z nas. Szczęścia nie mierzy 
się wielką miarą, ale tymi rzeczami, 
które są najmniejsze. Dlatego musimy 
nauczyć się słuchać Pana Boga, aby-
śmy potrafili być szczęśliwymi otrzy-
mując owoce - mówił głosząc kaza-
nie Ks. Waldemar Piątek, z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. 

Po Mszy św. ks. proboszcz G. 
Lgutko poświęcił wieńce dożynko-
we, przygotowane przez sołectwa z 
gminy Nowogard. W tym roku moż-
na było podziwiać aż 20 tego typu 
plecionych ozdób, przygotowanych 
głównie ze zbóż, ziół i kwiatów. W 
konkursie na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy, uznano, że pierw-
sze miejsce należy się sołectwu Si-
korki. Drugie miejsce zajął wieniec 
upleciony przez mieszkańców Orze-
chowa, a trzecie ten zaprezentowany 

przez Maszkowo. 
Oczywiście w czasie dożynek nie 

mogło zabraknąć elementów biesia-
dy. Na stoiskach królowały typowe 
na tę okazję potrawy, jak bigos czy 
grochówka. Oczywiście zjeść można 
było także domowej roboty smalec z 
ogórkiem małosolnym, czy tradycyj-
nie dania z grilla. W namiocie przy-
gotowanym przez grupę mieszkań-
ców Wojcieszyna, angażujących się w 
zbiórkę na budowę kościoła wspól-
nie z „Caritas”, działającym przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP, sprze-
dawano też tradycyjne domowe wy-
pieki. Nie było się zatem co dziwić, 
że pod dachem tego gościnnego na-
miotu chętnie się goszczono. 

Nie ma biesiady bez muzyki, szcze-
gólnie ludowej. Dlatego na głównej 

scenie wystąpiły zespoły działające 
przy Nowogardzkim Domu Kultury, 
m.in. „Wesoła Ferajna” i „Kapela Ry-
cha”. Później z głośników wybrzmiały 
też zupełnie inne rytmy, a to za spra-
wą zespołu „Lord”, którego muzycy 
przypomnieli nam znane i lubiane 
utwory rockowe. Gwiazdą tegorocz-
nych dożynek był zespół „Maxell” - 
grupa śpiewająca muzykę w gatunku 
disco-polo. A kto mógł zostać dłużej, 
temu do późnych godzin nocnych 
przygrywał zespół nowogardzkich 
muzykantów „Saran Band”. Swój po-
kaz dał także teatr ognia. 

Dopisało więc wszystko, no może 
poza dość niską, jak tę porę roku, tem-
peraturą, która po zachodzie słońca da-
wała się we znaki. 

Marcin Simiński 

Starostowie tegorocznych dożynek Julita Wierzbicka- Zwierzak i Artur Lembas

Plon, niesiemy plon...mieszkanki Strzelewa prezentują wykonany przez siebie 
wieniec dożynkowy

Nie ma dożynek bez grochówki- tę trady-
cyjną zupę w tym roku przygotowała re-
stauracja Okrąglak, a doprawiał osobiście 
jeden z szefów- Sebastian Furmańczyk

Ks. G. Legutko przyjmuje dary ofiarowane Bogu przez dzieci z Wojcieszyna, po pra-
wej ks. Andrzej Zaniewski, nowy wikary z parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Konie, na których później w ramach dożynkowych atrakcji chętnie jeździły dzieci 
i nie tylko

W tym roku, do konkursu o najładniejszy wieniec dożynkowy, zgłoszono 20 plecio-
nych ze zbóż ozdób

Ks. Waldemar Piątek, głosi kazanie, w 
trakcie Mszy św. dziękczynienia za te-
goroczne plony

W dożynak obok władz samorządowych ( od lewej w środku Piotr Słomski - przerwodniczący RM i Tomasz Kulinicz- starosta) udział wzięła 
także liczna reprezentacja służb mundurowych, w tym Straży Pożarnej, OSP i Policji



Nr 67 (2596)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Juniorzy przegrywają w swoim pierwszym meczu

Sędzia trochę pomógł...
W niedzielę (3 września), o godzinie 11:00, rozpoczął się pierwszy mecz juniorów starszych Pomorzanina Nowogard. Podopieczni Pawła Błaszczyka wy-
brali się do Stargardu, aby rywalizować z tamtejszą Kluczevią. Gospodarze wygrali 3:1, choć należy wspomnieć o wielu kontrowersjach... Sędzia trzy razy 
mógł odgwizdać rzut karny dla gości, jednak tego nie uczynił i trzy punkty pozostały w Stargardzie. 

Polski Cukier Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:1)
Gol: Kacper Kozioł (30’)
Skład: Aleksander Osajda – Michał Teodorczyk (c) , Radosław Masalski (Jakub Jarecki), Mateusz Wojtyniak, Jakub Mościński – Mateusz Lasocki, 
Adrian Zając, Mateusz Toruński, Natan Jeremicz – Michał Jutkiewicz, Kacper Kozioł.  

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
3. kolejka:
Unia Dolice – Energetyk Gryfino   2:4
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 3:1
Światowid Łobez – Biali Sądów   7:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 2 6 6 2 2 0 0
2 Światowid 63 Łobez 2 6 10 3 2 0 0
3  Kluczevia Stargard 3 6 10 5 2 0 1
4 Mewa Resko 2 3 5 3 1 0 1
5 Unia Dolice 3 1 5 12 0 1 2
6 Biali Sądów 3 1 2 11 0 1 2
7 Pomorzanin Nowogard 1 0 1 3 0 0 1

Juniorzy starsi Pomorzanina, w 
minioną niedzielę rozegrali swój 
pierwszy ligowy mecz w mocno 
uszczuplonej lidze. Przypomnij-
my, że pierwsze spotkanie zostało 
przełożone. Liga liczy tylko 7 ze-
społów, gdyż z rozgrywek wyco-
fały się dwie szczecińskie druży-
ny: Kasta Majowe oraz Prawobrze-
że. Mecz był rozgrywany na bocz-
nym boisku zespołu Kluczevii, 
które mocno odbiegało od przyję-
tych standardów... Wystarczy po-
wiedzieć, że murawa wcale nie 
była lepsza od bocznego boiska w 
Nowogardzie. Pomorzanin posia-
dał przewagę i po 25 minutach gry 
powinien stanąć przed stu procen-
tową okazją strzelecką. Wówczas 
sfaulowany w polu karnym zo-
stał Kacper Kozioł, jednak sędzia 
ze znanych tylko sobie powodów 
nie zdecydował się na odgwizda-
nie faulu. Gospodarze skorzysta-
li z okazji i przeprowadzili szybką 
kontrę po długim podaniu na po-

łowę nowogardzian. Błąd popełnił 
Radosław Masalski, nie trafiając w 
piłkę, która podskoczyła na dziura-
wym boisku, a napastnik miejsco-
wych znalazł się w sytuacji sam na 
sam i otworzył wynik meczu. No-
wogardzianie szybko zdołali od-
powiedzieć. Ładną akcję na skrzy-

dle przeprowadził Mateusz Toruń-
ski, który idealnie zagrał prosto-
padle do wybiegającego na czystą 
pozycję Kacpra Kozioła, a napast-
nik Pomorzanina nie zmarnował 
świetnej okazji i mijając bramka-
rza gospodarzy doprowadził do re-
misu. Takim wynikiem zakończyła 
się pierwsza część spotkania, choć 
Pomorzanin miał jeszcze swo-
je okazje do zdobycia gola, choć-
by stuprocentową sytuację Micha-
ła Jutkiewicza oraz dwie ładne ak-
cje Matusza Toruńskiego. W dru-
giej części gry podopieczni Pawła 
Błaszczyka wciąż przeważali. Kac-
per Kozioł po składnej akcji zespo-
łu trafił w słupek, a przy dobitce 
został dosłownie złapany za nogi 
przez bramkarza... Sędzia i tym ra-
zem nie odgwizdał jedenastki. Tak 
jak w przypadku pierwszej bramki 
gospodarze wyprowadzili kontrę, 
po której wykonywali rzut wol-
ny. Dalekie dośrodkowanie trafi-
ło do jednego z zawodników miej-

scowych i po zamieszaniu Klucze-
via objęła prowadzenie. Nowo-
gardzianie nie schodzili już z po-
łowy rywali, którzy bronili się ca-
łym zespołem. Kacper Kozioł zo-
stał po raz trzeci „wycięty” w polu 
karnym, jednak sędzia ponownie 
nie zdecydował się na odgwizda-
nie rzutu karnego. Nowogardzia-
nie nie byli w stanie sforsować de-
fensywy Kluczevii, a gospodarze w 

ostatnich sekundach wyprowadzi-
li kontrę, po której zdobyli trzecie-
go gola. Wynik z pewnością nie był 
sprawiedliwy dla przyjezdnych z 
Nowogardu, jednak taka jest piłka 
i trzech punktów Pomorzanin bę-
dzie musiał poszukać w kolejnym 
spotkaniu. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Kacper Kozioł zdobył jedynego gola dla 
juniorów w meczu z Kluczevią

Druga część sagi: Światowid – Pomorzanin

W pucharze rewanż za ligę?
Już w najbliższą środę (6 września),  o godzinie 17:30, Pomorzanin Nowogard rozegra swój 
drugi mecz na przestrzeni kilku dni, na boisku w Łobzie. Tym razem podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego walczyć będą ze Światowidem w ramach II Rundy Pucharu Polski ZZPN. 

Można powiedzieć, że w kilku 
ostatnich dniach kibice z Nowo-
gardu oraz z Łobza mają do czy-
nienia z istną sagą pod tytułem 
Światowid – Pomorzanin. Po so-
botnim meczu ligowym, w któ-
rym nowogardzianie przegra-
li w Łobzie 2:1, w najbliższą śro-
dę obydwie drużyny zmierzą się w 
II Rundzie Pucharu polski ZZPN. 
Z pewnością będzie to zupełnie 
inny pojedynek, niż ten ligowy, 
jednak Światowid ponownie bę-
dzie faworytem. Pomorzanin ze 
względu na termin rozgrywania 
tego spotkania na pewno nie wy-
bierze się do Łobza w najsilniej-
szym składzie. Gospodarzom ła-
twiej będzie skompletować skład, 
ze względu na atut własnego bo-
iska, przez co rywale Pomorzani-
na nie muszą się wcześniej zbie-
rać po swoich zawodowych obo-
wiązkach. Dla trenera Zbigniewa 
Gumiennego będzie to zatem bar-
dziej jednostka treningowa, aniże-
li mecz z kategorii tych, które trze-

ba wygrać. Nie zmienia to jednak 
faktu, że awans do III Rundy Pu-
charu Polski ZZPN poprawiłby 
humory wszystkim sympatykom 
nowogardzkiego zespołu, którzy 
obecnie nie mają z czego się cie-

szyć... Początek tego spotkania o 
godzinie 17:30. Relacje z pucharo-
wego pojedynku opublikujemy w 
piątkowym wydaniu DN. 

KR

Nowogardzianie w najbliższą środę rozegrają kolejne spotkanie ze Światowidem
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nowogardzianin na końcu świata

Podróż życia Pawła Błaszczyka
W sierpniu, w miejscowości Taipei na Tajwanie, rozgrywana była letnia Uniwersjada, w której wystartowała silna reprezentacja Polski, m.in. z Pawłem 
Fajdkiem na czele. W sztabie polskiego zespołu obecny był również mieszkaniec Nowogardu – Paweł Błaszczyk, który pojawił się tam w roli delegata Aka-
demickiego Związku Sportowego. Nowogardzianin, jak mówi, odbył swoją podróż życia do odległej Azji i oprócz niezapomnianych wspomnień, wywiózł 
z tej podróży ogromny bagaż doświadczeń. 

Nagroda za działalność
Paweł Błaszczyk w Nowogar-

dzie znany jest głównie z pra-
cy w Pomorzaninie Nowogard, 
m.in. jako trener drużyny junio-
rów, a wcześniej kobiecego ze-
społu. Mało kto wie jednak, że 
nowogardzianin jest także dzia-
łaczem Akademickiego Związ-
ku Sportowego i członkiem Za-
rządu Głównego. W nagrodę 
za swoją działalność - niekie-
dy społeczną, mógł udać się w 
swoją podróż życia do Azji, a 
dokładniej na Tajwan, gdzie w 
miejscowości Taipei odbywa-
ła się letnia Uniwersjada. Paweł 
Błaszczyk w Azji przebywał od 
14 do 26 sierpnia. - Pojechałem 
tam w roli oficjalnego delegata 
polskiej reprezentacji i taką rolę 
tam pełniłem. Funkcja oficjalne-
go delegata łączy się z reprezen-
towaniem naszego kraju podczas 
wszystkich zawodów, nawet tych 
gdzie nie startują nasi. Było 11 
takich osób  z Polski. Poza tym 
ta funkcja wiąże się również ze 
wspieraniem naszych sportow-
ców w czym tylko się da. Obser-
wowałem m.in. zawody w łucz-
nictwie, piłki wodnej, mecze pił-
ki nożnej kobiet i mężczyzn, czy 
choćby zmagania lekkoatletów. 
Wszystkie te dyscypliny widzia-

łem od kuchni, nie z trybuny ki-
bica, tylko z miejsca dla organi-
zatorów, dla działaczy. Posiada-
łem przepustkę, dzięki której mo-
głem wszędzie wejść, obejrzeć 
wszystko co chciałem. Miałem 
możliwość rozmowy z każdym 
napotkanym sportowcem, tre-
nerem czy też działaczem. Dzię-
ki temu zobaczyłem prawdziwy 
sport od kuchni i to jest niesamo-
wite, że można zobaczyć i obco-
wać z mistrzami świata i europy 
w jednym miejscu, spożywać ra-
zem posiłki itp. Było to dla mnie 
wielkie przeżycie – opowiada Pa-
weł Błaszczyk. Polska reprezen-
tacja wystąpiła w bardzo sil-
nym składzie, na czele z Pawłem 
Fajdkiem. Mieszkaniec Nowo-
gardu miał okazję porozmawiać 
z naszym wielkim mistrzem, jak 
i z innymi światowej sławy spor-
towcami. - To są bardzo fajni 
otwarci ludzie, też z nimi moż-
na porozmawiać, powymieniać 
się doświadczeniami, ale przede 
wszystkim największą nauką z 
tego wyjazdu to, jest to doświad-
czenie organizacyjne, jak można 
zorganizować tak wielką impre-
zę – wspomina Paweł Błaszczyk. 

Azja go urzekła
Mieszkaniec Nowogardu poza 

wydarzeniami sportowymi miał 

również czas na zwiedzanie taj-
wańskiego miasta. -  Był czas na 
zwiedzanie, mieszkaliśmy w wio-
sce uniwesjadowej, która się skła-
dała z 11 wieżowców liczących 
19 pięter, przeznaczonych dla za-
wodników oraz ich trenerów. To 
tylko pokazuje ogrom imprezy, 
w sumie przyjechało około 12 ty-
sięcy osób z całego świata – za-
wodników, trenerów i z obsługi 
tych zawodów. Jeśli chodzi o Taj-
wan, to piękna część Azji, urzekł 
mnie bardzo. Barwa smaków, ko-
lorów i fantastyczni uprzejmi lu-
dzie. Na pewno będę chciał tam 
wrócić jeszcze raz i zobaczyć to 
wszystko bardziej turystycznie. 
Naprawdę Azja jest wspaniałym 
kontynentem - piękna sprawa - 
te smaki i widoki są niesamowi-
te. Bez wątpienia na tę chwilę to 
moja podróż życia, do tej pory 
nie mogę o niej zapomnieć, wciąż 
się to we mnie tli i przypomina. 
Zobaczyłem coś, co tak napraw-
dę widziałem tylko w telewizji, 
jeśli chodzi o kontynent, turysty-
kę i o ludzi – opowiada Paweł 
Błaszczyk. Jako wielki miłośnik 
sportu, nowogardzianin pod-
kreśla również, jak wielkie wra-
żenie zrobiła na nim cała impre-
za. - Była to również moja po-
dróż życia pod względem sporto-
wym. Będąc od środka, uczestni-
cząc w tak wielkiej imprezie, to 
również jest bardzo duże prze-
życie, tym bardziej, że polska re-
prezentacja należała do jednej z 
czołowych podczas tej uniwer-
sjady. Zdobywając 25 medali 
zajęliśmy 11. miejsce w klasyfi-

kacji medalowej, a tak napraw-
dę największą gwiazdą uniwer-
sjady był Polak – Paweł Fajdek, 
zdobywca czterech złotych me-
dali uniwersjadowych i niedaw-
ny złoty medalista z Mistrzostw 
Świata w Londynie. Obecność 
naszych medalistów z Londynu 
w kadrze też świadczy o tym, że 
nasza reprezentacja była bardzo 
silna i nie była tam tylko staty-
stą, ale również dużym graczem 
jeśli chodzi o zdobycze medalo-
we – mówi Paweł Błaszczyk.

Czekamy na gości z Japonii
Mieszkaniec Nowogardu do 

Azji zabrał flagę z herbem na-
szego miasta. W budynku gdzie 
mieszkali uczestnicy Uniwer-
sjady, na balkonach były wy-
wieszane flagi różnych krajów. 
Z balkonu Pawła Błaszczyka 
dumnie powiewała biała flaga z 
herbem Nowogardu, która, jak 
opowiada nowogardzianin, za-
ciekawiła sąsiadów z Japonii... - 
Pod moim pokojem znajdował 
się pokój członków reprezenta-
cji Japonii. Gdy wywiesiłem na 
balkonie flagę z herbem Nowo-
gardu, to ich atache zaciekawił 
się jej wyglądem. Flaga była zu-
pełnie inna od tych znanych, 
które wisiały. Japończycy pyta-
li mnie, co to za flaga? Musia-
łem im wytłumaczyć co to za 
herb, a że miałem foldery No-
wogardu z naszej gminy, to mo-
głem pokazać skąd jestem. Byli 
to bardzo sympatyczni ludzie i 
bardzo ciekawi świata, kultu-
ry, czyli tego skąd jesteśmy, bo 
jednak Japonia i Polska to dru-

gi koniec świata. Te foldery były 
w wielu językach, m.in. w języ-
ku angielskim i dzięki temu, moi 
sąsiedzi z Japonii mogli poznać 
nasze miasto – opowiada Paweł 
Błaszczyk. Nowogardzianin 
zwrócił również uwagę na to, że 
jego gest z wywieszeniem fla-
gi Nowogardu odbił się szero-
kim echem na portalu społecz-
nościowym. Inni mieszkańcy 
z Nowogardu ciepło wypowia-
dali się na temat gestu naszego 
mieszkańca. - Muszę dodać, że 
bardzo miłe dla mnie przyjęcie 
było również przez ludzi z No-
wogardu na portalach społecz-
nościowych. Jak opublikowałem 
swoje zdjęcia z Tajwanu m.in. z 
tą wywieszoną flagą z herbem 
Nowogardu, wielu ludzi ciepło 
to przyjęło. Wiadomo jak jest, 
wielu naszych mieszkańców, gdy 
gdzieś wyjedzie wstydzi się tego, 
że pochodzi z małej miejsco-
wości, a naprawdę nie ma cze-
go się wstydzić i nawet na koń-
cu świata można dumnie poka-
zać skąd się pochodzi, że jest się 
nowogardzianinem. W moim 
przypadku było to fajnie przyj-
mowane przez innych – kończy 
Paweł Błaszczyk. Pozostaje po-
gratulować lokalnego patrioty-
zmu naszemu mieszkańcowi, a 
także tak wielkiego zaszczytu, 
jak obecność podczas Uniwer-
sjady. Z pewnością nabyte do-
świadczenie zaprocentuje rów-
nież w pracy z podopiecznymi 
w nowogardzkim klubie. 

KR  

W sumie podczas Uniwersjady w Taipei na czas zmagań zgromadziło się 12 tysięcy osób.

Jak wspomina Paweł Błaszczyk, flaga z herbem Nowogardu zaciekawiła sąsiadów z Japonii
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przegrali z liderem, lecą w dół...

Pomorzanin znów zawodzi
W sobotę (2 września), o godzinie 14:00, na stadionie w Łobzie piłkarze Pomorzanina roz-
grywali swój trzeci ligowy mecz. Tamtejszy Światowid po bramkach w pierwszej części gry 
ograł nowogardzki zespół 2:1. To najgorszy ligowy start Pomorzanina od wielu lat. Obec-
nie podopieczni Zbigniewa Gumiennego po trzech spotkaniach mają na koncie jedynie 1 
punkt i okupują dolną strefę ligowej tabeli. 

Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard 2:1 (2:0)
Gol: Gracjan Wnuczyński (50’ rzut karny)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Mariusz Dryjer (Mi-

chał Komenda), Paweł Królik – Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski (c) , Gracjan 
Wnuczyński (Patryk Marcinkowski), Kacper Litwin (Karol Osakiewicz) – 

              Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
3. kolejka:
Orzeł Łożnica – Błękitni Trzygłów  1:4
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard 2:1
Sparta Gryfice – Mewa Resko   3:1
Iskierka Szczecin – Sarmata Dobra  5:0
Odrzanka Radziszewo – Promień Mosty  2:3
Masovia Maszewo – Ina Ińsko   0:1
Polonia Płoty – Jantar Dziwnów   0:1
KP Przecław – Ehrle Dobra Szczecińska  3:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 3 9 10 2 3 0 0
2 Iskierka Szczecin 3 9 7 0 3 0 0
3 Sparta Gryfice 3 7 8 5 2 1 0
4 Jantar Dziwnów 3 7 4 2 2 1 0
5 Polonia Płoty 3 6 3 2 2 0 1
6 Ina Ińsko 3 6 4 2 2 0 1
7 Błękitni Trzygłów 3 6 10 2 2 0 1
8 Masovia Maszewo 3 4 5 5 1 1 1
9 Ehrle Dobra Szczecińska 3 3 9 9 1 0 2
10 Promień Mosty 3 3 6 7 1 0 2
11 Orzeł Łożnica 3 3 3 7 1 0 2
12 Odrzanka Radziszewo 3 3 3 9 1 0 2
13 KP Przecław 3 3 6 8 1 0 2
14 Pomorzanin Nowogard 3 1 2 4 0 1 2
15 Mewa Resko 3 0 1 5 0 0 3
16 Sarmata Dobra 3 0 2 14 0 0 3

To kolejny mecz z kolei, w którym 
piłkarze z Nowogardu bardzo szyb-
ko tracą gola i muszą gonić wynik. 
Tak było już w meczach przedsezo-
nowych, niestety tamte „grzechy” de-
fensywy Pomorzanina powtarzają się 
również w rozgrywkach ligowych. Pił-
karze z Łobza potrzebowali zaledwie 5 
minut, aby objąć prowadzenie. Świa-
towid konstruował z pozoru niegroź-
ną akcję, jeden z piłkarzy gospoda-
rzy uderzył na bramkę przyjezdnych, 
strzał nie był trudny do obrony, pomi-
mo tego Kornel Pękala „wypluł” fut-
bolówkę przed siebie, a na taki obrót 
sprawy czekał napastnik z Łobza. Pił-
karz miejscowych dobił strzał kolegi i 
otworzył wynik. Pomorzanin był dużo 
słabszy od Światowida w pierwszych 
45 minutach, jednak podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego mieli tak-
że swoje okazje do zdobycia bramki. 
Po podaniu Kamila Lewandowskiego 
do Kacpra Litwina, młody pomocnik 
Pomorzanina znalazł się 7 metrów od 
bramki oko w oko z golkiperem go-
spodarzy. Niestety strzał Litwina trafił 
jedynie w poprzeczkę. W 25. minucie 
Pomorzanin stracił piłkę na połowie 
rywali. Zawodnik gospodarzy posłał 
długie podanie, po którym czterech 
zawodników Światowida atakowa-

ło na trzech obrońców Pomorzanina. 
Szybka kontra została skutecznie wy-
kończona i było już 2:0. Nowogardzia-
nie obudzili się dopiero po roszadach 
w składzie, zaraz na początku dru-
giej części gry. W 50. minucie po do-
środkowaniu w pole karne gospoda-
rzy, obrońca z Łobza zagrał piłkę ręką, 
a sędzia wskazał na „wapno”. Do fut-
bolówki podszedł Gracjan Wnuczyń-
ski, który pewnym strzałem pokonał 

bramkarza gospodarzy. Niestety, je-
den gol to wszystko na co było stać 
nowogardzki zespół. Na domiar złego, 
w swoim pierwszym występie w Po-
morzaninie kontuzję złapał Mariusz 
Dryjer. Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego mają za sobą trzy spotkania 
i tylko jeden wywalczony punkt. Go-
rzej sezon rozpoczęła tylko Mewa Re-
sko oraz Sarmata Dobra. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR Na boisku w Łobzie było sporo walki, jednak lepiej do tego spotkania przygotowani 
byli gospodarze

Gracjan Wnuczyński strzelił jedynego gola dla Pomorzanina w meczu ze Światowidem

Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018 
4 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica  rozpoczęli nowy rok szkolny. 

W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz zapro-
szeni goście – Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Siwy, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Pani Zofia Przybyszewska  oraz pro-
boszcz parafii pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskie-
go ksiądz Kazimierz Łukjaniuk. Dyrektor szkoły Pan Jarosław Chu-
dyk życzył wszystkim uczniom i nauczycielom owocnej pracy  
w nowym roku szkolnym. 

 W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie 
6 klas pierwszych, otwarty został także nowy kierunek – technik spe-
dytor. 

Klasa I E – wychowawca Pani Joanna Wiatr-Gocałek 
Klasa I M/K – wychowawca Pani Alicja Mikołajewska 
Klasa I TŻH – wychowawca Pani Maria Jendrusiak 
Klasa I TIPS – wychowawca Pani Anna Durniewicz 
Klasa I TEH – wychowawca Pani Aneta Wodnicka 
Klasa I TLS – wychowawca Pani Sylwia Ostrowska-Antczak
 Wszystkim uczniom życzymy samych piątek, a nauczycielom zdol-

nych i pracowitych uczniów!

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzkŁAD JAzDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEz kAUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATERiMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NiERUCHOMOŚCi
•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 

pokoje.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszka-
nie 2 pokojowe w centrum.
Tel.600208378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krze-
miennej 63 m2.576751387.

•	 Sprzedam działkę przy ul:Wiej-
skiej 1322m2.504588621.

• sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w nowogardzie, Osiedle 
słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Wynajmę	 lokal	 w	 centrum	 No-
wogardu	46m2.	Tel.	605	548	164	

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

• Wynajmę 8 miejsc noclegowych 
dla pracowników z Ukrainy. Tel. 
609 245 816 

• Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, 
w Nowogardzie, tel. 696 463 833

• Sprzedam 1/2 domu w Nowo-
gardzie na ul. Waryńskiego 9a/2. 
Mieszkanie ma 5 pokoi, dwie ła-
zienki, łączna powierzchnia 
200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 
093 525 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

• Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305

• Nowogard ul. Asnyka działki pod 
zabudowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyj-
na działka 8400m2 pod zabudowę 
za 29500zł sprzedam tel.660 206 
833

• Atrakcyjny dom z działką 7ha ze 
stawami przy lesie na uboczu wsi 
5km od Nowogardu .502 103 432

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 
•	 Sprzedam	 mieszkanie	 w	Wierz-
bięcinie	 66.3	 m2,	 bezczynszowe,	
ocieplone	+	garaż.	669	716	872	

•	 Sprzedam ziemę rolną 4 ha dział-
ka nr 183 GRABIN. 731 026 406 

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

• Do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie od zaraz. ul. Bankowa 3e 
oraz garaż na Jana Pawła II. Tel. 
601 328 360 

• Do wynajęcia kawalerka. 516 272 
745 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, 
pow. 29m2 po kapitalnym remon-
cie. Cena 75 tys. do negocjacji. 
501 832 458 

• Mieszkanie dwupokojowe do wy-
najęcia. 694 440 207 

• Wynajmę pokój 1 osobie. 798 
382 886 

• Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie parter + 2 garaże. 721 157 443 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 
662 097 982 

• Szukam mieszkanie 2 pokoje w 

Nowogardzie. 697 980 702 

MOTORYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyo-
tę kupię zdecydowanie. 736 777 
245

•	 Sprzedam	 na	 części	 Passat	
Volkswagen	 B4,	 1.9	 Td,	 silnik	
uszkodzony.	605	576	908	

• Sprzedam Mercedes 200 D, OC 
i ubezpieczenie aktualne, spraw-
ny technicznie, Cena 2200 zł. Tel. 
606 623 835 

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 m 

zawieszana  i pająka  do  siana 
.603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jedno-
osiową na kołach “10”, w b. do-
brym stanie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-
ne. 796759414.

•	  poszukuję  kombajnisty do 
kombajnu CLaas.724827779.

• Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	
miody	leśne.	Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 
853 573 

•	 Sprzedam	kopaczkę	dwurzędo-
wą.	601	577	365,	603	363	207	

• Sprzedam gęsi żywe i skubane. 
665 267 797 

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 
Tel. 605 468 190

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 28 
019 

 UsłUgi
•	 MATEMATYKA-wszystkie pozio-

my ,matura rozszeżona.Olim-
piady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

•	 PRANIE -MAGIEL ,PRA -
NIE	 DYWANÓW,	 WYKŁA-
DZIN,	 TAPICERKI	 MEBLO-
WEJ	 SAMOCHODOWEJ/	
SKÓRZANEJ	 MATERIAŁO-
WEJ	 /	 POŚCIELI	 WEŁNIA-
NEJ	/	LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE:	 CZYSZCZENIE	 FUG.
TEL.604	373	143	,	794	229	083.

• PRANIE DYWANÓW I TA-
PICERKI W DOMU I SAMO-
CHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MOnTaŻ MeBLi, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FiRMa UsłUgOWa „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwa-
cja	okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacja 
poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Kompleksowe usługi w zakre-
sie BHP. Tworzenie dokumenta-
cji powypadkowej, ocena ryzyka 
zawodowego, szkolenia wstęp-
ne i okresowe dla pracowników. 
Zapraszamy	do	współpracy	tel.	
Kontaktowy	502625744.

• naprawa  ciągników ,maszyn /
różnych/,uprawnienie elektry-
ka do 1KV i  na wózki widłowe.

• Tel.530632574.

• KORepe T YC Je-zj.p olsk ie -
go liceum/technikum,przy-
gotowanie do matury.
Tel.795089054 po godz.15,00.

• Pomoc w nauce czytania, pisania 
i liczenia, odrabianie lekcji – do-
świadczona nauczycielka eduka-
cji wczesnoszkolnej. Tel 501 608 
771 

• Malowanie, szpachlowanie, tape-
towanie, panele. 666 047 905 

•  Matematyka. 668 17 1212 

pRaCa
• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Se-
niorów	 Niemcy.	 Premie	 waka-
cyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	 nie-
miecki	 komunikatywny,	 za-
robki	netto	do	1500	euro/mies.,	
wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzo-
ne	oferty,	legalnie	737	451	825,	
737 886 919, 737 489 914

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 przy	 docie-
pleniach	 na	 umowę	 o	 pracę	
oraz	pomocnika.	785	931	513	

•	 Spawaczy	zatrudnię.	Atrakcyj-
ne	wynagrodzenie.	503	032	234	

•	 Hotel	Restauracja	Przystań	za-
trudni	 kucharza	 –	 pomoc	 ku-
chenną,	 pełen	 etat,	 dobre	 wa-
runki	finansowe	.	91	39	20	221

•	 Zatrudnię	stolarza.	Tel.	503	084	
687	

• Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechani-

ka ze znajomością podstaw elek-
tryki. Oferujemy szkoleenia i po-
moc w zdobyciu nowych umie-
jętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie 
u. 5 marca 13. 667 974 022 

•	 Przyjmę	do	pracy	ekspedientkę	
odpowiedzialną,	sumienną.	797	
394	807	

• Zatrudnię do dociepleń z do-
świadczeniem, Polska umo-
wa o pracę, praca w Belgii. 664 
274 031

• SzUkAM – pracy  na  4-5 godz. 
dziennie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie 
domu.608817214.

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe niemcy, Ho-
landia, austria, anglia, Belgia, 
norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracownika na fermę 
drobiu, gm. Osina. 511 731 352

•	 Przyjmę mechanika-operatora do 
pracy w gospodarstwie rolnym. 
511 731 352 

• Zatrudnię na staż do hurtowni pa-
pierniczej. 602 677 563

• Zatrudnię pracownika budowlane-
go. 501 549 756 

•	 Zatrudnię	zbrojarzy,	betoniarzy,	
pracowników	budowlanych.	694	
440	205	

• Zatrudnię kierowców C+E, bardzo 
dobre warunki finansowe. 605 07 
30 05 

• Zaopiekuję się starszą osobą na te-
renie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 
667 110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynie-
r,kigar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynaro-
dowy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/ma-
gazynier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora 
HDS, Tel. 508 503 650

•	 Zatrudnię pracownika na budowę 
z doświadczeniem. 606 44 97 02 

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 osoby	

starszej.	 	 Tel.	 512	 427	 899,	 695	

788	100	po	16stej.

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja pKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRzEWÓz OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

pRzeWóz OsóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCzEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzkŁAD JAzDY BU SÓW
iNFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
Ops - Ośrodek pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominko-
we olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca 
drzewa owocowe w pojem-
nikach już od 20 zł za sztukę, 
tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W 
poniedziałki i środy w godz. 
18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam 6-cio metrowe  
rury ocynkowane fi 7cm , 6 
sztuk. 91 39 21 002

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, 
łosia i kozła. 693 344 667 
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ReKLaMa

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Pomóż wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczęło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikow-

ski, ma 53 lata i jest wykładowcą 
akademickim na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Pasjonuje się hi-
storią średniowiecza i w tej dzie-
dzinie dwa lata temu zdobył ty-
tuł doktora habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa 
dni przed Bożym Narodzeniem, 
mój mąż trafił po ataku epilep-
tycznym do szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kilka 
dni później dowiedzieliśmy się, 
że odpowiedzialność za jego sa-
mopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie 
ciemieniowym.  To był dla nas 
szok, tym bardziej, że w lutym 
2016 roku mój mąż przeszedł 
operację raka jelita grubego. 
Czuł się świetnie, pracował, 
snuł plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdiagno-
zowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i che-
mioterapię, które przeszedł w 
Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym w Szczecinie. 
Bardzo szybko po pierwszej che-
mii i naświetlaniach przyszły ko-
lejne ataki epileptyczne. W wy-
niku badań rezonansem magne-
tycznym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastąpiła 
wznowa guza. Lekarze w Szcze-
cinie i Bydgoszczy, z którymi się 
kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce i 
uprzedzili nas, że mój mąż ma 
przed sobą pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać infor-
macji w internecie, okazało się, 
że szansą dla mojego męża jest 
zabieg  nanoterapii ( Terapia 
NanoTherm) w klinice w Ber-
linie. Wysłaliśmy tam dokumen-
ty męża i zostaliśmy zakwalifiko-
wani do badania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-PET, 
dzięki któremu można spraw-
dzić, czy guz jest aktywny i ja-
kie rejony mózgu zaatakował. 
Po badaniu mąż został wstępnie 
zakwalifikowany do zabiegu, ale 
jego koszt przekracza nasze moż-
liwości finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycielami 
(ja uczę języka polskiego i wie-
dzy o kulturze w liceum ogólno-
kształcącym).

Całkowity koszt terapii wyce-
niono na około 40 000 euro, a 
czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbiór-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Będą Harcować  •  Czermnica opuszcza nasz dekanat

reklamareklama reklama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
8 września 2017 r. 
Nr 68 (2597)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

ZATRUDNIĘ 
– na stanowisko 

- opiekun w czasie przewozu 
autobusem  uczniów 

do i ze szkoły
Tel. 509 910 772 

Zatrudnię 
kierowcę kat. D. 
Tel. 606 14 83 53 

Zatrudnię 
traktorzystę  

i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

s. 3

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2018 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

Rura  
„otworzyła podwoje”  
i… nic z tego! 

Kiedy zniknie 
dworcowy 
Bangladesz?

Nauczyciele 
chcą odwołania 
dyrektora

s. 5 s. 4
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W skrócie

reklama

Rozpędzili się drogowcy malujący oznaczenie poziome przy Placu 
Wolności. Zgodnie z przepisami jadący od strony ul. 700-lecia nie mogą 
teraz skręcić na Plac, bo choć jest tam pas do lewoskrętu, to zamiast linii 
przerywanych, narysowano ciągłą. Kierowcy rzecz jasna, z przyzwycza-
jenia, i tak tędy na Plac skręcają, no, ale jakby tak się trzymać tego co wi-
dać, to nadgorliwy policjant miałby żniwo…MS

Tablica z rozkładami jazdy wszystkich przewoźników busów pojawiła 
się jakiś czas temu przy ul. Rzeszowskiego. Wcześniej każda z firm zajmu-
jących się transportem osób, posiadała własną tablicę z godzinami od-
jazdu i przyjazdu, jednak te nie zawsze były czytelne i aktualne. O przy-
gotowanie i zamontowanie takiej tablicy jeszcze przed wakacjami wnio-
skowali radni. Tablica stanęła, a ponadto oprócz rozkładów jazdy, znala-
zły się na niej informacje dodatkowe tj. dotyczące bazy gastronomicz-
no-hotelowej oraz obiektów i instytucji zlokalizowanych na terenie mia-
sta. MS

Będą Harcować
Z plakatów rozwieszonych na mieście dowiadujemy się, że w najbliższy weekend lokalne ko-
muchy będą ponownie harcować. Tym razem nie obok, ale na terenie byłej tzw. harcówki. 
Na te radosne podrygi zaprasza się też do Nowogardu komuchów z zewnątrz. 

Twarzą tegorocznej edycji bę-
dzie twarz Joanny Senyszyn.  Z 
doniesień prasowych wynika, że 
Senyszyn będzie promowała tu-
taj swoje najnowsze odkrycie in-
telektualne, które wyraziła sło-
wami: „W rzeczywistości Polska 
Ludowa miała wszelkie zna-
miona suwerenności…” Sądząc 
po stopniu rozwoju świadomo-
ści społecznej nowogardzkiej eli-
to-kliki komuszej, to i te rewolu-
cyjne (jak to u „ciotki rewolucji”)  
tezy Senyszyn zostaną przyjęte z 
entuzjazmem.  Jak wiadomo, z 
dotychczas obserwowanych  sce-
nariuszy imprezy, po uczcie du-
chowej (jaką będzie w tym roku 
prelekcja Senyszyn) następu-
je zawsze uczta cielesna. Wstęp-
ne rozprawienie się słowne z koł-
tunizmem moralnej maści po-
woduje, że bez oporów w trak-
cie imprezy pękają kolejne pęta, 
szlufki i wszelkie zamki nawet 
błyskawiczne, krępujące bez po-
wodów towarzyszy, czego efek-
tem jest totalna erupcja wolno-
ści. Przypomnę, że towarzysze to 
znani na całym globie specjaliści 
od wolności i praw człowieka, a 
także społecznej wrażliwości na 
biedaków.  Totalne wyzwolenie 

wyzwolone w trakcie harcowa-
nia prezentowane było następ-
nie publicznie  przez grupki za-
pijaczonego towarzystwa z wrza-
skiem wracającego po impre-
zie ulicą Wojska Polskiego. Rów-
nież jeszcze długo po upojnych 
wieczorach niosły się po mieście 
opowieści o miłosnych uniesie-
niach (a raczej pochyleniach), do 
jakich tam dochodziło. Były też 
harcowania wzbudzające  zainte-
resowanie nawet prasy krajowej. 
Kilka lat temu tygodnik Wprost  
donosił o słynnej bójce do któ-
rej doszło w trakcie „świętowa-
nia i zabawy” Nie była to bynaj-
mniej męska bójka  tzw. solówka 

ale   trzaskanie po gębie  młodej 
działaczki  partyjnej przez (tym 
samym osiłkowatego) młodego  
działacza- syna najsłynniejszego 
nowogardzkiego dyrektora. Na 
tym przykładzie nie spełniło się 
więc znane porzekadło „nie da-
leko pada jabłko od jabłoni” po-
nieważ rzeczony dyrektor to zna-
ny miłośnik płci żeńskiej i nigdy 
by niewieście, czegoś podobnego 
nie uczynił,  jak to zrobiła lato-
rośl Jego.   Jak będzie w tym roku 
i co poniesie się w świat po no-
wogardzkim  harcowaniu pod 
przewodem Joanny e-S. i Rober-
ta Cz-e (ka)? Zobaczymy.

sm

Joanna Senyszyn (rok 2010). fot. Łukasz Szełemej, PR Szczecin
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

To już przedostatni odcinek serialu  

Rura „otworzyła podwoje” i… nic z tego!
Gmina dokonała w tych dniach odbioru przedostatniego już odcinka reklamowanego, jako tzw. rozdzielenie kanalizacji na deszczową i sanitarną. W śro-
dę wieczorem, po opadach deszczu sprawdziliśmy praktyczny wpływ na problem wybijania fekalii z kanalizy wynikający z inwestycji, która razem pochło-
nęła już około 4 mln zł. 

Przypomnijmy – od kilku lat 
Gmina realizuje według projek-
tu opracowanego jeszcze za bur-
mistrza Ziemby, tzw. rozdziele-
nie kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej. Efektem tej kosztownej 
inwestycji miała rzekomo być 
ostateczna likwidacja proble-
mu wybijania po bardziej obfi-
tych opadach deszczu, fekalii ze 
studzienek kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanych w pasie nadje-
ziornym (zwłaszcza na odcin-
ku plac koło „Przystani” – budy-
nek administracyjny spółdzielni 
Gardno).  Niestety, mimo hucz-
nie oddawanych kolejnych od-
cinków „rozdziału”, fekalia nad 
jeziorem w okolicy fontanny, jak 
wybijały tak wybijają.

Jak zwykle nie słuchają
 Dziennik Nowogardzki od lat 

publikuje systematycznie arty-
kuły, w których wykazujemy, że 
w sprawie załatwienia proble-
mu g…n nad jeziorem „nie tędy 
droga”. Tezy nasze były poparte 
wnioskami z rozmów z osobami, 
które na rzeczy się znają i które 
swego czasu proponowały wła-
ściwe, czyli skuteczne rozwią-
zanie problemu. Niestety Gmi-
na idzie, jak zwykle za Czapli, 
w zaparte i w tym temacie. Cóż 
się jednak dziwić nagminnemu 
brakowi w Ratuszu roztropności 
skoro za diagnozę sytuacji, tak-
że w przedmiotowym zakresie, 
biorą się ludzie wypisujący np. 
takie głupoty: - warto wiedzieć, 
że sieć kanalizacyjna Nowogar-

du w większości pochodzi sprzed 
II wojny światowej. Poniemiecka 
sieć kanalizacyjna wybudowana 
została z cegieł, czyli jest to zwy-
kła betonówka, na którą w spo-
sób destruktywny działa chemia 
zawarta w dzisiejszych ściekach 
sanitarnych - czytamy na stro-
nie miasta rozważania będące 
dywagacjami totalnego ignoran-
ta. Każde zdanie, a nawet każda 
fraza w powyższym cytacie, za-
wiera zupełne bzdury. Sieć kana-
lizacyjna pełniąca funkcje kana-
lizacji sanitarnej aczkolwiek bar-
dzo wiekowa to nie jest w więk-
szości, a nawet w istotnej części  
przedwojenną. Istniejące jeszcze 
fragmenty sieci przedwojennej 
pełnią głównie rolę „burzuwek” 
(zresztą zaniedbanych). Ponad-
to poniemiecka sieć wybudowa-
na z cegieł, to nie jest -jak pisze 

gminny ignorant-bynajmniej 
zwykła betonówka, tak jak cegła 
nie jest betonową rurą.  Istnie-
jące jeszcze dwa krótkie odcin-
ki, koło Kameny i szpitala, ka-
nału ceglanego (czyli o przekro-
ju prostokątnym a więc nie ma-
jącym nic wspólnego z betono-
wą lub kamionkową rurą o prze-
kroju kola), nie stanowią już od 
dawna elementu sieci sanitarnej 
miasta.  

Zieloną odebrali, została 
jeszcze tylko Kilińskiego
Zapowiadanie załatwienia 

problemu wypływu fekali, po 
oddawaniu kolejnych odcin-
ków „rur do jeziora”, przypo-
mina w skutku realne następo-
wanie końca świata po upływie 
kolejnych dat, które go wieściły.  
W tych dniach oddano do użyt-

ku kolejną „cudowną” rurę, któ-
ra została położona w ramach 
przedostatniego (czyli 7-go z 
8-miu) etapu wspomnianej in-
westycji rozdziału - metodą kra-
kingu (polega ona na zniszczeniu 

istniejącej rury i wprowadzeniu 
nowej) – zachwyca się gminny 
bajkopisarz na stronie miasta- 
poszerzono starą sieć deszczo-
wą oraz zainstalowano dwa se-
paratory (stosuje się je do oczysz-
czania wód deszczowych, rozto-
powych i poprocesowych z tere-
nów, które zagrożone są skaże-
niem substancjami ropopochod-
nymi np. stacje paliw, parkingi 
dla samochodów) - wkleja dalej 
z jakiejś instrukcji „dziennikarz” 
gminny pisząc o rurze położonej 
w okolicy placu zabaw przy Zie-
lonej. - jest to kolejny etap upo-
rządkowania sieci kanalizacyjnej 
w naszym mieście. Mniejsza ilość 
wody deszczowej w sieci kanali-
zacyjnej, to brak wybijania kana-
lizacji sanitarnej przy restaura-
cji „Okrąglak” podczas większych 
opadów deszczu - kończy autory-
tatywnie miejski propagandzi-
sta.  Pojechaliśmy więc po śro-
dowych opadach deszczu (zresz-
tą niezbyt obfitych) zobaczyć, 
czy może wreszcie mamy nasz 
zapowiadany „koniec świata”. 

„Cudu” nie było, za to 
smrodu co niemiara

Jednak zgodnie z naszymi 
przewidywaniami, a nie według 
zapowiedzi gminnej propagandy 
- cudu nie było!  Fekalia jak wybi-
jały tak i wybijają, także po tych 
środowych opadach. Opadach, 
które bynajmniej trudno nazwać 
ulewą.  Być może jak położą rurę 
na Kilińskiego (czyli w ostatnim 
już etapie inwestycji „rozdzia-
łu”), to cud się wreszcie wydarzy. 
Według nas nie, a to dlatego cho-
ciażby, że Kilińskiego zasila sieć 
sanitarną wodami opadowymi w 
relatywnie nikłym procencie ob-
jętości w stosunku do pozosta-
łych ulic tej części miasta.  

smW środę popadało i kanaliza nad jezio-
rem wylała

Stąd szła 
stara rura

Tędy 
idzie rura 
nowa

Znaczy 
nowe 
idzie

Co to będzie, 
jak to nowe po 
mnie przyjdzie

Ja 
już się nie 
odzywam
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Serdecznie przepraszam 
Drogą Panią 
Sylwię Szarek 

za moje niestosowne 
zachowanie na 

lekcji niemieckiego. 
Zrozumiałem, że moje 
zachowanie sprawiło 

Pani przykrość. 
Jeszcze raz przepraszam 

Tomasz Snopek 

PRZEPROSINY

Nie gaśnie konflikt w SP 4 

Chcą odwołania dyrektora 
Większość nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4, nie wyobraża sobie dalszej współpracy z dyrektorem Beatą Kuligowską i zawnioskowali do burmistrza 
o odwołanie swojego przełożonego. W złej atmosferze rozpoczął się zatem kolejny rok nauczania w szkole noszącej imię Jana Pawła II. 

To pokłosie znanego już kon-
fliktu pomiędzy dyrektorem a 
nauczycielami, jaki narasta od 
trzech lat, a więc od momentu 
objęcia przez B. Kuligowską, sta-
nowiska dyrektora SP 4 w No-
wogardzie. Przypomnijmy, że 
sprawa, o której pisaliśmy już 
kilkukrotnie, nabrała publiczne-
go wymiaru, po doraźnej kon-
troli Kuratorium Oświaty, jaka 
na wniosek samych nauczycieli 
miała miejsce w szkole. Było to w 
listopadzie zeszłego roku. Wów-
czas, pracownicy KO, przepro-
wadzili wśród nauczycieli pra-
cujących w placówce ankietę. Jej 
celem było zbadanie, czy dyrek-
tor w sposób właściwy zachowu-
je się w stosunku do nauczycie-
li, a także prawidłowo wykonu-
je swoje obowiązki. Wyniki an-
kiety były druzgocące dla dyrek-
tor SP 4. Większość nauczycieli 
bardzo źle oceniła styl zarzą-
dzania szkołą przez B. Kuligow-
ską. Mieli też poważne zastrze-
żenia, co do organizowania za-
stępstw, które dyrektor miała 
przyznawać tylko sobie i „zaufa-
nym” pracownikom. Twierdzili 
też, że dyrektor krzyczy na nich 
w obecności uczniów. Słowem 
- nauczyciele czują się mobbin-
gowani przez swoją przełożoną. 
Kuratorium nakazało dyrektor-
ce sytuację w szkole uzdrowić, 
tak, by nie dochodziło do po-
dobnych sytuacji. B. Kuligow-
ska od samego początku odpie-
ra oskarżenia kierowane pod jej 
adresem. 

Zamiast poprawy, to 
jeszcze gorzej

Zdaniem nauczycieli, jednak 
zamiast lepiej, zrobiło się gorzej 
i teraz są karani pod pozorem 
„błahych ich zdaniem spraw, co 
jest skrupulatnie wpisywane do 
ich akt. Dlatego nauczyciele po-
stanowili złożyć wniosek do Ku-
ratora Oświaty o wszczęcie wo-
bec B. Kuligowskiej, postępo-
wania przed Komisją Dyscypli-
narną dla Nauczycieli. W lipcu 
tego roku, o czym informowali-
śmy w DN, komisja zakończyła 
postępowanie, uznając dyrektor 
Kuligowską za winną zarzuca-
nych jej zachowań oraz wymie-
rzając karę nagany z ostrzeżenie-
niem. Za udowodniony uznano 
też najcięższy zarzut formułowa-
ny w stosunku do dyrektora SP 
4, czyli szykanowanie nauczycie-
li w obecności uczniów. Nagana 

z ostrzeżeniem to najłagodniej-
sza kara, jaką Komisja Dyscypli-
narna mogła nałożyć. Dyrektor-
ce groziło chociażby wydalenie z 
zawodu. Nie mniej przez kolej-
ne trzy lata, B. Kuligowska nie 
może np. startować w konkur-
sach na dyrektora szkoły.

Prokuratura wszczęła 
postępowanie

Nauczyciele o całej sprawie 
zawiadomili również Prokura-
turę Rejonową w Goleniowie. 
Śledczy, na podstawie zebrane-
go materiału dowodowego, po-
stanowili wszcząć postępowa-
nie, w kierunku uporczywe-
go naruszania praw pracowni-
czych w szkole, a także sfałszo-
wanie dokumentu. Postępowa-
nie jest w toku, a sama dyrektor 

występuje w nim na razie w cha-
rakterze podejrzewanego o po-
pełnienie wymienionych prze-
stępstw. Oprócz śledztwa w pro-
kuraturze, osobne postępowania 
przeciw dyrektor SP 4 toczą się 
także przed Sądem Pracy w Go-
leniowie - dotyczą one głównie 

wspominanych kar, jakie dyrek-
tor nałożyła na kilku pracowni-
ków placówki. 

Mimo to, B. Kuligowska nadal 
jest dyrektorem szkoły i to zda-
niem nauczycieli sytuacja nie 
do przyjęcia. Dlatego skierowali 
do burmistrza miasta wniosek o 
odwołanie jej ze stanowiska. 

„W ocenie niżej podpisanych, 
dalsze funkcjonowanie Beaty Ku-
ligowskiej na stanowisku dyrek-
tora powoduje zagrożenia nie 

tylko dla placówki, ale przede 
wszystkim dla nauczycieli, a w 
konsekwencji dla dzieci”- czyta-
my we fragmencie pisma, jakie 
nauczyciele skierowali do bur-
mistrza, wskazując konkretny 
zapis w Ustawie o Systemie 
Oświaty, który uprawnia organ 
prowadzący do podjęcia takiej 
decyzji. 

Gmina ukryła 
korespondencję przed 

radnymi 
 Treść swojego pisma skiero-

wanego do burmistrza, nauczy-
ciele zaadresowali również do 
wiadomości przewodniczące-
go Rady Miejskiej Piotra Słom-
skiego i do wiadomości wszyst-
kich radnych. Niestety, mimo, 
że od dostarczenia pisma do 
Gminy przez nauczycieli mi-
nął już miesiąc, nie zostało ono 
ani przewodniczącemu, ani rad-
nym przekazane przez ratusz. 
Przewodniczący o fakcie istnie-
nia pisma dowiedział się dopiero 
od DN, która dotarła do pisma 
swoimi kontaktami. Dowiedział 

się wczoraj, gdy zadaliśmy mu 
pytanie, jak się ustosunkowuje 
do treści petycji – nic nie wiem o 
wniosku nauczycieli, nie przeka-
zano mi w tej sprawie żadnej ko-
respondencji – mówi DN, prze-
wodniczący P. Słomski. 

Odpowiedzieć na 
odczepnego  

Niezależnie od tego, gmina 
już odpowiedziała nauczycielom 
na ich wniosek - został on roz-

patrzony negatywnie. Gmina, a 
w jej imieniu w tym przypadku 
wystąpił wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski (nie burmistrz, któ-
ry dyrektor powołał na stanowi-
sko), uznała bowiem, że zarzuty 
formułowane przez nauczycieli, 
nie są podstawą do odwołania ze 
stanowiska dyrektora SP 4. 

„W tym stanie rzeczy negatyw-
nie ustosunkowuje się do pań-
stwa wniosku i nie podejmuję 
czynności związanych z odwoła-
niem pani Beaty Kuligowskiej ze 
stanowiska dyrektora SP 4 w No-
wogardzie”- czytamy w ostat-
nim, najważniejszym zdaniu od-
powiedzi, jakiej udzielono na-
uczycielom. 

W odpowiedzi tej, wicebur-
mistrz ani słowem nie odniósł 
się do faktu ukarania B. Kuli-
gowskiej przez Komisję Dyscy-
plinarną. W piśmie nie ma też 
mowy na temat prowadzonego 
przez prokuraturę śledztwa, czy 
też sprawach kierowanych przez 
nauczycieli do sądu pracy. Zda-
je się zatem, że gmina konflik-
tu w SP4 udaje się nie zauważać. 
Oczywiście odpowiedź Kolib-
skiego nie jest przekazana ani do 
wiadomości przewodniczące-
go Rady Miejskiej, ani radnych, 
mimo, że wymaga tego nawet 
zwykła procedura kancelaryjna 
w sytuacji, gdy pismo nauczycie-
li do wiadomości wyżej wymie-
nionych było skierowane. Przy-
pomnijmy tylko, że poza DN, 
o sytuacji w szkole głośno było 
także niedawno w mediach re-
gionalnych, kiedy to dziennika-
rze TVP 3 w Szczecinie przygo-
towali na ten temat obszerny re-
portaż. Dyrektor B. Kuligowska 
w nim nie chciała wystąpić, nie 
zgodziła się także na publikację 
swojego wizerunku. 

Marcin Simiński 

Beata Kuligowska, dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie

Za murami tej szkoły nie dzieje się od kilku miesięcy najlepiej- tak twierdzą zatrudnieni tu nauczyciele
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Drodzy czytelnicy!!!
Byłem w sobotę na dożynkach 

Gminnych w Wojcieszynie. Jak 
co roku, prowadząca Pani Dy-
rektor Domu Kultury czytała 
oraz zapoznała i przypomniała 
nam historię, jak i tradycje do-
żynek, w tym wieńców dożyn-
kowych. W tym roku było dużo 
„wieńców”, bo aż 20, ale wiele z 
nich to nie były wieńce, a raczej 
dekoracje dożynkowe. Oczywi-
ście włożono w to wielki wkład 

pracy, m.in. w klejenie ziarna-
mi, ale niestety te dekoracje nie 
mają nic wspólnego z wieńca-
mi dożynkowymi. A propos de-
koracji!!! Po raz trzeci, jak pod-
kreślił sam burmistrz, wprowa-
dzono konkurencję, gdzie wioski 
mogą otrzymać nagrody finan-
sowe za przygotowanie dekora-
cji. No niestety, w tym roku było 
to po prostu żałosne, po pierw-
sze, że położenie tych dekoracji, 
gdzie nikt tam nie chodził i nie 

oglądał. Po drugie, dekoracje w 
większości nie, (choć nie wszyst-
kie np. Błotno) nie miały nic 
wspólnego z dożynkami, a wręcz 
przeciwnie, większość ukazuje 
sytuacje ludzi pijących. Czy tak 
postrzega się naszych rolników? 
A już szczytem była dekoracja, 
nie pamiętam z której wioski, 
ale przedstawiająca dużo dzie-
ci, 500+, i leżącego pijanego ojca. 
Czy takie są nasze rodziny, rolni-
cy i ludzie mieszkający na wsi? 

Ta dekoracja nie była ani śmiesz-
na, ani związana, jak większość, 
z dożynkami. Za to była to naj-
większa żenada. Wioska, która 
to przygotowała powinna prze-
prosić oficjalnie rolników i ludzi 
na wsi, bo tak to było odebrane. 
Róbcie drodzy Państwo dekora-
cje miłe oku, chociażby jak w ze-
szłym roku, dużo kwiatów i cie-
kawych kompozycji. 

Z poważaniem 
Stały czytelnik DN 

i uczestnik dożynek  

@    Ludzie listy piszą  @ 

Kolejny raz nie realizuje inwestycji zapisanej w budżecie!

Kiedy zniknie dworcowy Bangladesz?
Jedną z najważniejszych pozycji w tegorocznym budżecie, jaką zapisali radni podczas sesji budżetowej na początku roku, 
była przebudowała łącznika ulicy Dworcowej z 700- lecia. Przyznano na ten cel ponad 1 mln 200 tys. złotych, jest to zara-
zem największa tegoroczna inwestycja w budżecie gminy. 

Przebudowa tzw. łącznika uli-
cy Dworcowej i 700 lecia, a więc 
terenów przejętych przez gmi-
nę kilka lat temu, po byłym skła-
dzie towarowym od PKP, jest 
najważniejszą inwestycją dro-
gową tej kadencji. Obecnie łącz-
nik, mimo, iż prawnie nie uregu-
lowano jego statusu, jako drogi 
publicznej, pełni bardzo ważną 
funkcję komunikacyjną w cen-
trum miasta - scala rejon dwor-
ca i przyległego do niego skle-
pu Intermarche z główną arte-
rią miasta, czyli ulicami 700 le-
cia- Bohaterów Warszawy. Jest 
to istotne połączenie w kontek-
ście alternatywnego przejazdu, a 
tym samym odkorkowania uli-
cy Bankowej. Dlatego, też gmi-
na przejmując ten teren jeszcze 
za kadencji poprzedniego bur-
mistrza, nie bacząc na bezpie-
czeństwo, zlikwidowała słup-
ki blokujące przejazd. Tym do-
puściła możliwość poruszania i 
przejazdu wszelkich pojazdów, a 
nie tylko pieszych czy rowerzy-
stów. Ponieważ jednocześnie nie 
wykonano wytyczenia jakiejkol-
wiek oznaczonej jezdni, mamy 
tutaj od lat prawdziwy Bangla-
desz- każdy jeździ, jak mu się 
podoba, a piesi przemykają mię-
dzy pędzącymi pojazdami ładu-
jąc się, w ciągu kilki minut, ad-
renaliną w wielodniowej dawce.

Łącznik ważny, ale 
nieuregulowany staje się 

niebezpieczny!
Od czasu budowy Intermarche 

i zmiany organizacji przystan-
ków PKS, ruch na tym odcin-
ku diametralnie wzrósł. Oprócz 
samochodów osobowych i cię-
żarowych pojawiły się na nim, 
również autobusy. Do tego do-

chodzi intensywny, zwłaszcza w 
roku szkolnym, ruch pieszych. 
Wszystko to odbywa się na od-
cinku nieuregulowanym przepi-
sami, bez chodnika pasów i zna-
ków drogowych. Ostatni wypa-
dek miał tutaj miejsce kilkana-
ście dni temu-przez samochód 
potrącona została piesza, ko-
nieczna była hospitalizacja. Gdy 
doszło do tego wypadku, inter-
weniowała również Policja na-
kładając mandat na prowadzące-
go samochód. W rzeczywistości 
mandat należał się odpowiedzial-
nym za brak jakichkolwiek ure-
gulowań z zakresie zasad upra-
wiania ruchu na odcinku łącz-
nika. Po wypadku pytaliśmy też 
Policję, czy kiedykolwiek Policja 
(odpowiedzialna wszak niewąt-
pliwie za diagnozowanie zagro-
żeń w ruchu drogowym) wnio-
skowała do Gminy o wprowa-
dzenie tutaj regulacji w zakresie 
oznaczenia i zasad ruchu. A oto 
odpowiedź Pani rzecznik Policji 
goleniowskiej - W odpowiedzi na 
pytanie dot. łącznika między ul. 
700-lecia a Dworcową w Nowo-
gardzie informuję, że Policja nie 
wnioskowała do władz miasta o 

jego oznakowanie. Nadmieniam, 
że łącznik jest własnością gminy 
i obecnie nie posiada statusu dro-
gi. Nie ma potrzeby nawet ko-
mentować – oby nie było tak, jak 
z tym drzewem obok stadionu, o 
którym pisaliśmy we wtorek- jak 
coś się stanie, to po stronie władz 
winnych nie będzie.

Radni zdecydowali o dużej 
inwestycji w tym miejscu 
Łącznik stanowi nie tylko 

ważny trakt komunikacyjny, ale 
teren wokół niego jest jednym z 
atrakcyjniejszych terenów inwe-
stycyjnych w mieście, a z powo-
du swojego położenia, powinien 
być wizytówką miasta - przejeż-
dżający przez Nowogard pasaże-
rowie pociągów, widzą właśnie 
to miejsce. Na pewno mieliby 
przyjemniejsze wrażenie, gdyby 
widzieli tam uregulowaną jezd-
nię z ciekawą zabudową. Dlate-
go już kilka lat temu opracowa-
no koncepcję zagospodarowa-
nia tego terenu w taki sposób, by 
uwzględnić w niej oprócz funk-
cji drogowo-parkingowej tak-
że inne komercyjne przeznacze-
nia. Część tego obszaru sprzeda-
no prywatnym inwestorom, by 

wzdłuż łącznika mogły rozwi-
jać się funkcje handlowo-miesz-
kalne. Już dziś na jednej z dzia-
łek prowadzana jest budowa, 
zaś w drugim końcu tego tere-
nu powstał kiosk. Radni właści-
wie analizując potrzeby inwe-
stycyjne miasta zadecydowali w 
tym roku o przeznaczeniu 1.2 
mln na wykonanie łącznika, czy-
li drogi, chodnika, infrastruktu-
ry w tym parkingów.  Gdy rad-
ni na początku tego roku zapisa-
li w budżecie gminy odpowied-
nią kwotę potrzebą do realizacji 
tego przedsięwzięcia wydawało 
się, że burmistrz zakasa rękawy i 
ruszy z inwestycją, gdy tylko do-
stanie budżet do ręki, tak się jed-
nak nie stało- w temacie realiza-
cji inwestycji nadal cisza, mimo, 
że koniec roku za pasem.  Na na-
sze pytania dotyczące przyczyn 
marazmu w realizacji tej ważnej 
inwestycji dostajemy mało pre-
cyzyjne stwierdzenia i o rzeko-
mych trudnościach w niezbęd-
nych proceduralnych uzgodnie-
niach z sąsiadem czy PKP. Do-
piero w ostatnich dniach uda-
ło nam się w miarę precyzyjnie 
ustalić, na czym te trudności po-

Wszyscy tu jeżdżą i chodzą jak w Indiach

legają i dlaczego tak długo nic 
się w sprawie nie dzieje, a bur-
mistrz od tego tematu ucieka.

Uzgadniają, czy grają  
na czas. Tylko czyj czas?
 Informacje te otrzymaliśmy 

bynajmniej nie z Gminy, ale ze 
starostwa.  To Starostwo jesz-
cze w ubiegłym roku nie mogło 
wydać odpowiednich pozwoleń 
budowlanych z powodu braku 
uzgodnień, jakie inwestor, czyli 
Gmina, powinien dokonać z są-
siadami w tym wypadku z PKP. 
A chodziło o odległość plano-
wanych parkingów od czynnych 
torowisk. Zapisane w koncep-
cji gminnej odległości były zbyt 
małe w stosunku do norm, któ-
re przewidują przepisy kolejowe.  
Należało więc dokonać zmian 
w gminnym projekcie. Według 
naszego informatora z powiatu, 
Gmina wykazuje w tym działa-
niu, modyfikującym własny pro-
jekt, daleko posuniętą opiesza-
łość próbując zwalić przy tym 
winę na kolej. Rzeczywiście nie-
wielka poprawka, którą się na-
nosi już kilka miesięcy- może to 
dziwić. Nie dziwi jednak tych, 
którzy obserwują, z jaką „gorli-
wością” nie tylko tegoroczny bu-
dżet realizuje burmistrz Nowo-
gardu- w ubiegłym roku nie zre-
alizował aż 15-stu pozycji inwe-
stycyjnych. Jak tak dalej pójdzie 
to w przypadku burmistrza No-
wogardu, trzeba będzie zmienić 
prawo i zamiast zapisu o obo-
wiązku realizacji budżetu przy-
jętego przez Radę, wprowadzić 
zapis o kompetencji do… niere-
alizowania przez burmistrza bu-
dżetu Rady. A całkiem poważ-
nie to- czas leci inni posuwają 
sprawy swoich Gmin szybko do 
przodu, a u nas drepczemy zaś 
za Czaplą szukając beznadziej-
nie sensu w bezsensownej poli-
tyce obecnego włodarza.  Trud-
no bowiem w sprawie opóźnień 
inwestycji na łączniku znaleźć 
choćby cień sensu. 

Paweł Słomski, sm 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Bogdan Dynarski: lat 50, zmarł 6.09.2017r., pogrzeb odbę-

dzie się 9.09.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Gdy brat twój 
zgrzeszy [przeciw tobie], 
idź i upomnij go w cztery 
oczy. Jeśli cię usłucha, po-
zyskasz swego brata. Jeśli 
zaś nie usłucha, weź ze sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się 
cała sprawa. Jeśli i tych nie 
usłucha, donieś Kościołowi! 
A jeśli nawet Kościoła nie 
usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik! Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, 
co zwiążecie na ziemi, bę-
dzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, 
to wszystkiego użyczy im 
mój Ojciec, który jest w nie-
bie. Bo, gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich. (Mt 
18,15-20)

Rozważamy dziś sło-
wa Chrystusa, który zachę-
ca nas do rozważnej, mą-
drej miłości. Miłości, któ-
ra przede wszystkim ma za 
zadanie ocalić naszych bliź-
nich, ale i nas samych. Je-
zus daje nam konkretne wy-
tyczne, w jaki sposób po-
winno wyglądać upomnie-

nie braterskie. Przypatrz-
my się temu schematowi 
podanemu nam przez Je-
zusa. Zaczyna tak: gdy brat 
twój zgrzeszy, idź i upomnij 
go w cztery oczy. Twój brat- 
mówi Jezus. Kto jest moim 
bratem? Czy każdy człowiek 
napotkany na ulicy? Brat to 
ten, z którym wiąże mnie ja-
kaś relacja. Ktoś, z kim mam 
kontakt. Ktoś, o kim trochę 
wiem. Pierwszym stopniem 
upomnienia jest zrobienie 
tego w cztery oczy. Czy tak 
u mnie jest? Czyż nie łatwiej 
jest mi mówić o czyjejś po-
rażce, czyimś upadku innym, 
a nie z samym zainteresowa-
nym? Czyż nie wolę plotko-
wać, czyli ogłaszać wszyst-
kim, że jestem lepszy od ko-
goś? Tak wygląda mądra mi-
łość w stosunku do mojego 
bliźniego? Bywa, że jesteśmy 
już znudzeni upominaniem 
kogoś. Ja mu mówię i mówię, 
a on się nie zmienia. Czemu 
ma się zmienić? Dlatego, że 
Ty tak chcesz? Dlatego, że 
dla Ciebie jest ktoś niewy-
godny? Czy jednak dlatego, 
że Bóg chce by był innym? 
Co jest moją motywacją, gdy 
zwracam komuś uwagę? Sa-
tysfakcja, że to ja miałem ra-
cję, że pokonałem przeciw-
nika? Czy moje upominanie 
braterskie zawsze wynika z 
troski o drugiego człowieka, 
z troski o jego zbawienie? Je-
stem przecież odpowiedzial-
ny nie tylko za własne zba-
wienie, ale i za tych, których 
Bóg stawia na mojej dro-
dze. Ocalenie kogoś wyma-
ga od nas dużej cierpliwo-
ści. Powinienem mieć świa-
domość, że jedna rozmowa 
nic może nie zmienić, że po-

trzeba czasu, aby ktoś uwa-
gę na spokojnie sobie prze-
myślał. Drugim krokiem 
w upomnieniu jest uwaga 
zbiorowa. Wraz ze mną są 
jeszcze osoby, które obiek-
tywnie spojrzą na zaistnia-
łą sytuację. Może się okazać, 
że to ja byłem w błędzie, że 
to ja nie mam racji. Czy po-
trafię wtedy przyznać się do 
błędu? Czy potrafię przepro-
sić i wyciągnąć rękę do zgo-
dy? Kolejnym krokiem w 
upomnieniu jest doniesie-
nie Kościołowi, doniesienie 
wspólnocie. Najczęściej od-
bywa się to współcześnie w 
odniesieniu do księży. Kuria 
dzwoni, że wpłynął do nich 
donos. Czy jednak wypełni-
łem dwa poprzednie punk-
ty upomnienia braterskie-
go, o których mówi Jezus? 
W ostatnim punkcie upo-
mnienia Jezus mówi, że jak 
wszystkie wcześniejsze kroki 
nie poskutkują to niech taka 
osoba będzie dla Ciebie, jak 
poganin i celnik. Nie traktuj 
go jak brata, ale jak pogani-
na. Bardzo często od razu na 
myśl przychodzi: no, teraz 
to mogę mieć takiego czło-
wieka w pogardzie, mogę go 
obrzucić. Nic innego mi nie 
pozostało. To jest myślenie 
złudne. Czy Jezus tak trak-
tował tych ludzi? Chrystus 
traktował pogan z wielką 
troską! Poświęcał im szcze-
gólną uwagę. Nie pogarda, 
nie odrzucenie…, ale wiel-
ka troska! Jak traktuję czło-
wieka, który mi w czymś za-
winił? Czy zgodnie z wy-
tycznymi Jezusa? Mam na 
nowo zacząć budować re-
lacje, by ten ktoś ponownie 
stał się moim bratem. Tylko 
tam, gdzie jest jedność mię-
dzy ludźmi, tam obecny jest 
również Bóg. Prośmy Boga 
o dar jedności między nami 
wszystkimi. 

Ks. Krystian Dylewski 

Z parafii w Strzelewie  
do parafii w Trzechlu 

Czermnica opuszcza 
nasz dekanat 
Kościół filialny pod wezwaniem św. Łucji w Czermnicy prze-
chodzi pod parafię w Trzechlu, a tym samym formalnie opu-
ści granice parafii w Strzelewie i dekanatu Nowogard, na 
rzecz „Golczewa”. Taką decyzję podjęła szczecińska kuria. 

Do tej pory kościół w Czerm-
nicy przynależał do parafii pw. 
św. Sylwestra w Strzelewie, gdzie 
proboszczem jest ks. Krzysz-
tof Socha. Decyzja o włączenie 
kościoła do parafii w Trzechlu, 
była podyktowana konieczno-
ścią uporządkowania granic te-
rytorium obu parafii. 

- Jadąc z Trzechla na Msze 
św. w Dzisnej czy Łoźnicy, które 
należą do parafii i tak przejeż-
dżałem przez Czermnicę. Wra-
całem też tą samą drogą. Ja pra-
cy się nie boję, także przychyli-
łem się do pomysłu Biskupa, aby 
i Czermnica została włączona 
w granice naszej parafii - mówi 
ks. Zbigniew Tyszkiewicz, pro-
boszcz parafii pw. św. Katarzyny 
w Trzechlu. 

Tym samym parafia w Trzech-
lu poszerzy swoje granice o fi-
lię w Czermnicy i będzie liczy-
ła już cztery kościoły - 3 na fi-
liach plus kościół parafialny. Co 
prawda Dekret w tej sprawie ma 

być ogłoszony przez Arcybisku-
pa niebawem, ale decyzja jest już 
podjęta. Oznacza to, że również 
nasz nowogardzki dekanat się 
„pomniejszy”, bo parafia Trzech-
el i podległe jej kościoły- filie, 
leżą w granicach dekanatu Gol-
czewo. 

Wszystko to dzieje się w roku, 
kiedy ks. Z. Tyszkiewicz obcho-
dzi 40-lecie swojego kapłaństwa. 
Uroczysta Msza św., podczas 
której wierni wspólnie ze swo-
im Kapłanem podziękują Panu 
Bogu za dar powołania Księ-
dza w stan duchowieństwa, od-
będzie się 25 listopada, oczywi-
ście w kościele parafialnym w 
Trzechlu. Natomiast już w naj-
bliższą sobotę (09.09), miesz-
kańcy Trzechla dziękować będą 
w modlitwie za tegoroczne plo-
ny, w czasie dożynek parafial-
nych. Uroczystość ta rozpocznie 
się o godz. 16.00. 

Marcin Simiński 

Kościółek filialny pw. św. Łucji w Czermnicy.

Czermnica słynie z pięknych dekoracji kościoła, jakie co roku zdobią świątynię w 
okresie dożynek i nie tylko. Tak jest i w tym roku.
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W czwartek odwołali, a od poniedziałku szukają

Spieszą się z konkursem 
Nie zwlekano z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie, po tym, jak nagle odwołano z tej funkcji Teresę Skibską. 

Kierownik OPS zwolniono z 
pracy w czwartek (31.08), a już 
trzy dni później, czyli w ponie-
działek (04.09) na stronie UM 
opublikowano zaproszenie do 
składania ofert na to stanowi-
sko. Oczekiwania wobec poten-
cjalnych kandydatów nie są zbyt 
wygórowane, jak na zakres obo-
wiązków, jaki spoczywa na sze-
fie gminnej pomocy społecz-
nej. Poza znajomością przepi-
sów z zakresu pomocy społecz-
nej, wystarczy mieć w zasadzie 
wykształcenie wyższe (obojęt-
nie jakie), co najmniej 5 -let-
ni staż pracy, w tym 3 lata pra-
cy w pomocy społecznej. Oczy-
wiście kandydat musi wykazać 

się dobrą znajomością obsługi 
komputera, być osobą komuni-
katywną i niekaraną. W zasadzie 
to tyle. Oferty można składać do 

20 września. Po ich formalnym 
rozpatrzeniu, kandydatów cze-
ka rozmowa kwalifikacyjna i test 
wiedzy. 

Przypomnijmy, w jakim stylu 
„podziękowano” za pracę wie-
loletniej szefowej OPS w Nowo-
gardzie. T. Skibska, zgodnie z 
treścią wypowiedzenia, jeszcze 
tego samego dnia musiała opu-
ścić swój gabinet. Nie dano jej 
czasu, nawet na to, aby pożegna-
ła się ze swoimi pracownikami. 
Urząd oficjalnie nie informuje, z 
jakich powodów zdecydował się 
w taki, a nie inny sposób poże-
gnać swojego pracownika. Klu-
czem w tej sprawie może okazać 
się nazwisko nowego kierowni-
ka OPS, który zostanie w nieda-
lekiej przyszłości powołany. 

Marcin Simiński

Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

Mała Wielka Stopa
08.09.2017, godz. 16:00
09.09.2017, godz. 16:00
10.09.2017, godz. 16:00
animowany, familijny, przygo-

dowy, USA / 2017 / 92 min.
Od lat: B/O
POLSKI DUBBING

Film współtwórcy takich animo-
wanych hitów jak „Żółwik Sam-
my”, „Jak ukraść Księżyc”, „Epoka 
lodowcowa 4”, „Minionki”. Nikt ich 
nie widział, ale wszyscy o nich sły-
szeli. Yeti! A gdybyś pewnego dnia 
odkrył, że jesteś jednym z nich? 
Adam jest zwyczajnym, trochę 
nieśmiałym nastolatkiem. Pew-
nego dnia wyrusza na wyprawę 
w poszukiwaniu dawno zaginio-
nego taty. Nie spodziewa się, że 
już wkrótce odkryje pewien wło-
chaty rodzinny sekret. Otóż jego 
tata jest potomkiem legendarne-
go Yeti i od lat mieszka w puszczy. 
Oczywiście Adam też ma w sobie 
geny tej niezwykłej istoty, a to nie-
sie ze sobą pewne niezwykle kon-
sekwencje...

Dunkierka 
08.09.2017, godz. 18:00
09.09.2017, godz. 18:00
10.09.2017, godz. 18:00
wojenny, USA  / 2017 / 106 

min.,  od lat: 15

„Dunkierka” to najnowsze wo-
jenne widowisko w reżyserii wi-
zjonera kina, Christophera Nola-
na (trylogia Batmana, „Interstel-
lar”, „Incepcja”). Film to opowieść 
o wydarzeniach z maja i czerwca 
1940 roku, gdy z Dunkierki ewaku-
owano ponad 300 tys. żołnierzy. 
Na ekranie pojawiają się między 
innymi Cillian Murphy, Tom Hardy, 
Mark Rylance, Kenneth Branangh 
oraz Harry Styles znany młodszej 
widowni jako wokalista boysban-
du One Direction.

Atomic Blonde 
08.09.2017, godz. 20:15
09.09.2017, godz. 20:15
10.09.2017, godz. 20:15
akcja, thriller, USA / 2017 / 115 min. 

od lat: 15

Film współtwórcy sukcesów ta-
kich hitów jak „John Wick”, „Pod-
ziemny krąg”, „300” i „Troja”. Ekra-
nizacja kultowej graficznej po-
wieści Antony’ego Johnstona „The 
Coldest City”. Berlin, czasy Zimnej 
Wojny. Brytyjska agentka zostaje 
przerzucona do komunistyczne-
go Berlina w celu odnalezienia za-
bójców swojego partnera i odzy-
skania listy podwójnych agentów. 
W roli agentki niezwykła Charlize 
Theron. Na ekranie partnerują jej 
James McAvoy, John Goodman 
oraz Sofia Boutella.

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie informu-

je o rozpoczęciu nowego roku wydawania żywności z Programu Opera-
cyjnego 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą środę od 
godz. 16-17 do biura PZC  ul. Kościelna. 

Uwaga - ilość osób ograniczona.  
PZC „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Dąbrowa

„Moja Wioska  
- Ładna Wioska”

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Dąbrowy „DĄB”, jak co 
roku realizuje kilka projektów 
związanych z naszą miejsco-
wością. W chwili obecnej reali-
zujemy projekt „MOJA WIO-
SKA- ŁADNA WIOSKA” w ra-
mach  programu „SPOŁECZ-
NIK”, realizowanego przez 
Koszalińską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego. W ramach 
projektu adoptujemy kolejny 
skwer, na którym posadzimy 
krzewy, zamontujemy ławki. 
Będzie to miejsce do posiedze-
nia, odpoczynku. Tym samym 
poprawiamy estetykę naszej 
wsi i dbamy o środowisko na-
turalne sadząc krzewy i dbając 
o kwiaty. Pierwsza faza reali-

zacji projektu to prace ziemne 
polegające na nawiezieniu zie-
mi i wyrównaniu placu. Kolej-
ny etap to posianie trawy posa-

dzenie krzewów i usadowienie 
ławek i kosza. 

 Prezes Stowarzyszenia  
Zbigniew Florkowski

 Prace ziemne

Słowem komentarza…
Po naszym artykule, w któ-

rym nie tylko poinformowaliśmy 
o fakcie odwołania ze stanowiska 
T. Skibskiej, ale też stylu, w jakim 
to zrobiono (wypowiedzenie bez 
świadczenia pracy), nie milkną 
komentarze naszych Czytelników 
w tej sprawie. Wiele osób, w tym 
kilku lokalnych pracodawców, czy 
osób związanych z pomocą spo-
łeczną i działalnością charytatyw-
ną, było oburzonych, że po tylu 
latach pracy w taki sposób urząd 
miejski rozstaje się z pracowni-
kiem. Były też głosy, zwykłych lu-
dzi, którzy na różnym etapie swo-

jego życia korzystali z pomocy 
społecznej, ale też takich, którzy 
zwolnionej urzędniczki nie znali 
osobiście. Dla większości żadnego 
znaczenie nie ma tutaj fakt, że T. 
Skibska wypowiedzenie podpisa-
ła, jak już niesie echo z ratusza, na 
razie rozpowszechniane nieśmiało 
po internetowych forach. Auto-
rom, tych wpisów, jak domniema-
my mających usprawiedliwić zwy-
kłe chamstwo, którego doświad-
czył już kolejny urzędnik wyrzu-
cany z pracy w UM, nie życzymy, 
aby w przyszłości zostali tak po-
traktowani. 

Red. 

Burmistrz nie próżnuje i już ogłosił, że szuka nowego kierownika OPS- a może już 
dawno wie, kto nim będzie
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!
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Od lewej Konrad Kijak z Polmotor i Dominik Wulkiewicz z Domir Parts

Młodzież podczas szkolenia w centrum motoryzacyjnym Polmotor

Po naszej interwencji 

Załatali 
skrzyżowanie 
Po naszej interwencji drogowcy załatali dziurę w skrzyżo-
waniu ulic: Cmentarnej i Mickiewicza. 

O sprawie pisaliśmy prze ty-
godniem piątkowym wydaniu 
DN. Tego samego dnia drogo-
wcy ruszyli do akcji. Oprócz 
dziury na skrzyżowaniu, załata-
no też mniejsze ubytki w asfal-
cie, na całym odcinku ul. Mic-
kiewicza. Prace trwały od rana 

do godzin popołudniowych i 
zostały wykonane, na zlecenie 
gminy, przez firmę Dro-Most 
Sławomir Serafin z Nowogar-
du, z którą miasto ma podpisa-
ny kontrakt w ramach bieżących 
remontów dróg i ulic. 

MS Sporą dziurę, jaką przez długi czas musieli omijać kierowcy załatano w miniony piątek.

Finał Mistrzostw Szkół Techniki Samochodowej Województwa Zachodniopomorskiego 

Po raz trzeci w Nowogardzie 
Już za tydzień, tj. 15 września w piątek, w Nowogardzie, na Placu Wolności, odbędzie się  trzeci Finał Mistrzostw Szkół Techniki Samochodowej Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Patronem medialnym wydarzenia, obok Radia WAWA, jest po raz kolejny Dziennik Nowogardzki. 

Dzięki porozumieniu, jakie 
zostało zawarte w grudniu 2016 
roku, między organizatorem Mi-
strzostw Szkół Techniki Samo-
chodowej Dominikiem Wulkie-
wicz a Grupą Polmotor -repre-
zentowaną przez Konrada Ki-
jak, udało się przygotować trze-
cią edycję Mistrzostw. Najno-
wocześniejsze centra motoryza-
cyjne będące w sieci Grupy Po-
lmotor zostały udostępnione 
dla uczniów szkół samochodo-
wych z naszego województwa. 
Uczestnicy biorą udział w spe-
cjalistycznych szkoleniach, które 
mają przygotować ich do zawo-
du mechanika samochodowego. 
Młodzi pasjonaci czterech kó-
łek mają okazję szkolić się pod 
okiem najlepszych specjalistów 
w branży motoryzacyjnej i to 
wszystko w ramach Mistrzostw 
Szkół Techniki Samochodowej.

- Podczas każdego spotkania, 
czy to z władzami lokalnymi, 
czy sponsorami - mówi pomy-
słodawca i organizator MSTWZ 
Dominik Wulkiewicz - podkre-
ślam, że Mistrzostwa to nie je-
den dzień finału, czyli jak w tym 
roku 15 września. To cały rok 
ciężkiej pracy, zarówno ze strony 
naszej jako organizatora, spon-
sorów, ale i uczniów szkół bio-
rących udział.  Gdyby nie nasi 
strategiczni sponsorzy, takie fir-
my jak: Domir Parts, Grupa Po-
lmotor, Hella i Konorr Brem-
se oraz tacy pasjonaci jak Pano-
wie Konrad Kijak, Zenon Rudak 
i Bartosz Tarnowski, nie udało-
by się przeprowadzić szkoleń dla 
uczniów, a co z tym się wiąże 
nie byłoby finału - dnia, w któ-
rym uczniowie rywalizują mię-

dzy sobą, ale przy tym dobrze się 
bawią. 

Chodzi o szkolenia organizo-
wane w centrach motoryzacyj-
nych, w których bierze udział 
młodzież szkół zawodowych i 
techników. Jedno z takich szko-
leń odbyło się marcu tego roku 
w firmie Polmotor (diler takich 
marek samochodowych jak Sub-
aru, Nissan czy KIA), podczas 
którego uczniowie zdobyli wie-
dzę z zakresu budowy i obsłu-
gi klimatyzacji w pojazdach sa-
mochodowych oraz układów 
hamulcowych w pojazdach cię-
żarowych.  W szkoleniu, obok 
uczniów z nowogardzkiego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, brali udział także przy-
szli mechanicy ze szkół zawodo-
wych: w Szczecnie, Stargardzie, 
Pyrzycach, czy Drawska Pomor-
skiego. 

A co w tym roku czeka na 
Mieszkańców Nowogardu 15 
września podczas finału Mi-
strzostw?

Atrakcji z pewnością nie za-
braknie i to nie tylko dla miło-
śników motoryzacji. Od godz. 
12:00 na Placu Wolności będzie 
otwarte tzw. Miasteczko Moto-
ryzacyjne, w którym będziemy 

mogli się zapoznać, a nawet wy-
próbować 10 modeli samocho-
dów, takich marek jak: Subaru, 
Nissan, Renault, Kia, Dacia. 

- Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego udostępni nam 
symulator dachowania, każdy z 
nas będzie mógł przeżyć dacho-
wanie samochodem. Jak co roku 
będziemy pokazywać i uczyć 
Pierwszej Pomocy, będą alkogo-
gle, pojawi się szalony Patrol Ra-
dia Eska ze swoim sejfem i wie-
le, wiele innych atrakcji. A wie-
czorem od godzin. 17:30 startu-
jemy z atrakcją główną. Po raz 
pierwszy w Nowogardzie, dzię-
ki sponsorom wraz z władzami 

Miasta i radiem WAWA zorga-
nizowaliśmy koncert w ramach 
mistrzostw „Pożegnanie Lata z 
Radiem WAWA” – zapowiada D. 
Wulkiewicz. 

 Koncert Disco Polo rozpocz-

nie przylatujący do nas prosto z 
USA MARKUS P, a na sam ko-
niec gwiazda wieczoru - Zespół 
After Party. 

Zaproszenia uprawniające 
do wejścia, do sektora pod sce-
ną będzie można zdobyć po raz 
ostatni w dniu 15 września, w 
miasteczku motoryzacyjnym, a 
wiele ich nie zostało. Wcześniej, 
tj. w lipcu były one także rozda-
wane w Nowogardzie przez eki-
pę radia Wawa i oczywiście są 
nadal ważne. 

Mamy nadzieję, że poza do-
brą zabawą, mieszkańcy także 
nie zapomną o dopingu dla na-
szych uczniów, którzy przecież 

będą walczyć o miano najlep-
szych w naszym Województwie.  
Serdecznie zapraszamy w imie-
niu swoim i organizatorów do 
udziału w imprezie. 

Marcin Simiński 
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Czy powstanie prawo ograniczające zapach?

Damian Simiński w zespole  
ds. ustawy antyodorowej 
Damian Simiński, były wiceburmistrz Nowogardu, a obecnie wiceprezes Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, wszedł w skład Zespołu Doradczego 
do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym, jaki został 
powołany przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie. Z D. Simińskim 
rozmawiamy o jego roli w powołanym zespole, a także o tym, co nas czeka w związku z pro-
jektowanymi przepisami „antyodorowymi”. 

DN: Został Pan zaproszony 
do udziału w pracach zespołu 
ds. opracowania ustawy o prze-
ciwdziałaniu uciążliwościom 
zapachowym - jak to się stało?

Damian Simiński: Tak, zosta-
łem zaproszony do prac w ze-
spole bezpośrednio przez odpo-
wiedzialnego za ten akt prawny 
Głównego Inspektora Ochrony 
środowiska, Pana Marka Hali-
niaka. Poznaliśmy się jakiś czas 
temu na gali Izby Gospodarczej 
Ekorozwój, której członkiem jest 
PUWiS, później kilkukrotnie 
rozmawialiśmy o problemach 
różnych branż i w efekcie padła 
propozycja włączenia się w pra-
ce zespołu. Nie ma co ukrywać, 
jest to nobilitujące zarówno dla 
mnie osobiście, dla naszej Firmy, 
jak i dla Nowogardu, znaleźć się 
w gronie uznanych w kraju au-
torytetów i mieć wpływ na two-
rzenie nowego prawodawstwa. 
Czym będzie się zajmował ww. 
zespół, jaka jest jego rola? 

To, czym będzie zajmował się 
zespół określa decyzja o jego po-
wołaniu. Jest to zespół stricte do-
radczy. Jednak szczegółowy cha-
rakter udziału zespołu w two-
rzeniu zapisów ustawowych po-
znamy podczas pierwszego jego 
posiedzenia. Termin ten dotych-
czas nie został ustalony.

Jakie postulaty będzie Pan 
chciał forsować w trakcie prac 
ww. zespołu z pozycji wicepre-
zesa wodnej spółki? 

Nie chciałbym określać pra-
cy w zespole doradczym mia-
nem forsowania zapisów.  Oczy-
wiście będę odnosił się do za-
gadnień bezpośrednio dotyczą-
cych naszej branży, jednakże pa-
miętajmy, iż ustawa o przeciw-

działaniu uciążliwościom zapa-
chowym ma mieć bardzo szero-
kie oddziaływanie, więc skupia-
nie się wyłącznie na jednej ga-
łęzi gospodarki byłoby błędem. 
O tzw. ustawie zapachowej 
mówi się od lat, ale dopiero te-
raz prace nad projektem nabie-
rają tempa. Co będzie ozna-
czać wprowadzenie ustawy w 
życie, jakie ma ona znaczenie 
dla przeciętnego „Kowalskie-
go”, zwłaszcza w kontekście na-
szej gminy? 

Tego dowiemy się, jak zosta-
niemy zapoznani z projektem 
Ustawy. Póki co jeszcze go nie 
widziałem, więc trudno jest mi 
merytorycznie odnieść się do 
tego, jakie Ustawa przyniesie 
konsekwencje. Głównym aspek-
tem jest zwalczanie uciążliwości 
zapachowych, a więc zarówno 
dla przeciętnego „Kowalskiego”, 
dla organów administracji pu-
blicznej wydającej odpowiednie 
decyzje, organów kontrolnych, 
jak i przedsiębiorców powinna 
ona przynieść w mojej ocenie 
konkretne rozwiązania. Jednak-
że, jak już wspomniałem, dopó-

ki nie zobaczymy projektu Usta-
wy, trudno jest się na jej temat 
wypowiadać.

Rozumiem jednak, że powo-
łanie zespołu, który ma zaopi-
niować projekt ustawy, to już 
pierwszy krok to zmian, które 
w pewnym stopniu mogą zre-
wolucjonizować relacje społe-
czeństwa „z producentami za-
pachów”?

Najważniejsze, że Główny In-
spektor Ochrony Środowiska 
jest zdeterminowany do ustano-
wienia odpowiednich zapisów 
legislacyjnych w tym kierunku, 
gdyż w wielu obszarach są one 
bardzo pożądane. W szczegól-
ności w przypadku lokowania 
nowych inwestycji o znaczącym 
oddziaływaniu na środowisko, 
gdzie wiele aspektów nazwij-
my to „odorowych” budzi sporo 
kontrowersji. Wówczas opinie 
organów wydawane są w opar-
ciu o branżowe wyliczenia, jed-
nakże nie o normy wynikające 
z przepisów prawnych, których 
częstokroć zwyczajnie brakuje.

Rozmawiał: MS

Damian Simiński - wiceprezes PUWiS

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej  
w Nowogardzie

Już tylko dwa tygodnie
W niedzielę (24 września), odżyje „smoczak”. Po długim wyczekiwaniu do Nowogardu 
wrócą zawody rangi Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie. Już dziś zaprasza-
my wszystkich na to wydarzenie. 

W Nowogardzie odbędzie się 
VIII runda Mistrzostw Stre-
fy Polski Zachodniej, a także 
Mistrzostwa Polski Quadów, 
gdzie Klub Motorowy „Cisy” 
Nowogard reprezentuje obec-
nie najwyżej sklasyfikowany z 
naszych reprezentantów To-
masz Jamroży. Zawody zapla-
nowano na niedzielę (24 wrze-
śnia). Dźwięk silników na do-
bre będzie można usłyszeć już 
o godzinie 8:00, na którą za-
planowano treningi. Dokład-
nie o godzinie 12:00, wystartu-
je pierwsza grupa zawodników. 
Organizatorami jest KM „Cisy” 
Nowogard oraz Polski Zwią-
zek Motorowy. Obecnie trwa-
ją przygotowania do tej impre-
zy, mianowicie poprawiany jest 
stan toru. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Nowogar-

du do tego, aby odwiedzili tego 
dnia nowogardzki tor moto-
crossowy i oglądali zmagania 

zawodników z Polski zachod-
niej. 

KR

Trwają przygotowania nowogardzkiego toru do Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej

Rozgrywki ligowe seniorów i juniorów

Czas na pierwsze zwycięstwo
W najbliższy weekend,  zarówno pierwszy zespół, jak i juniorzy starsi rozegrają kolejne spo-
tkania ligowe na własnym stadionie. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego w sobotę zmie-
rzą się z KP Przecław, natomiast juniorzy zagrają w niedzielę z Unią Dolice. 

Sobotni mecz Pomorzanina z 
KP Przecław, będzie najlepszą 
okazją do tego, aby nowogardz-
cy piłkarze zanotowali pierw-
sze ligowe punkty. Rywale sąsia-
dują z Pomorzaninem w tabe-
li, czyli krótko mówiąc okupują 
dolną strefę. Piłkarze z Przecła-
wia mają jednak na swoim kon-
cie zwycięstwo i właśnie wygra-
na w Dobrej 2:3, to jak dotąd je-
dyne punkty sobotnich rywa-
li nowogardzkiego klubu. KP 
Przecław w 1. kolejce przegrał z 
Iskierką Szczecin 0:1, następnie 
wygrał z Sarmatę, a przed tygo-
dniem przegrał u siebie z Ehrle 
Dobrą Szczecińską 3:5. Pomo-
rzanin bez wątpienia miał do tej 
pory bardziej wymagających ry-
wali, jednak nie można lekcewa-
żyć gości z Przecławia, którzy w 
trzech spotkaniach strzelili już 
6 goli – dla porównania, nowo-
gardzianie zdołali zdobyć tylko 
dwie bramki. Porażka, lub cho-
ciaż remis przed własną publicz-
nością będzie oznaczał dla no-
wogardzkich kibiców katastro-
fę, zatem wierzymy, że w sobotę 
o godzinie 17:00, zobaczymy na 

boisku podopiecznych Zbignie-
wa Gumiennego, którzy będą 
górować nad swoimi rywala-
mi. Z kolei pierwszy mecz przed 
własną publicznością, w nie-
dzielę o godzinie 12:00, rozegra-
ją juniorzy starsi. Podopieczni 
Pawła Błaszczyka po pechowej 
porażce w Stargardzie z tamtej-
szą Kluczevią, tym razem zmie-
rzą się z Unią Dolice. Pomorza-
nin w minionym sezonie pew-
nie wygrał ze swoimi rywala-
mi z Dolic. Unia do tej pory ro-
zegrała trzy spotkania i zdoby-

ła tylko 1 punkt. Unia najpierw 
przegrała w Stargardzie z Klu-
czevią 7:2, następnie zremisowa-
ła w Sądowie z tamtejszymi Bia-
łymi 1:1, natomiast przed tygo-
dniem przegrała u siebie z Ener-
getykiem Gryfino 2:4. Piłkarze 
z Dolic będą zatem najlepszym 
rywalem do tego, aby wywalczyć 
pierwsze ligowe punkty. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
4. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Iskierka Szczecin (09.09; 11:00)
Ina Ińsko – Światowid Łobez  (09.09; 14:00)
Jantar Dziwnów – Odrzanka Radziszewo (09.09; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Masovia Maszewo (09.09; 16:00)
Promień Mosty – Orzeł Łożnica  (09.09; 16:00)
Sparta Gryfice – Polonia Płoty  (09.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – KP Przecław (09.09; 17:00)
Mewa Resko – Sarmata Dobra  (10.09; 16:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
4. kolejka:
Mewa Resko – Kluczevia Stargard  (10.09; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice (10.09; 12:00)
Biali Sądów – Energetyk Gryfino  (10.09; 16:00)

Koniec przygody z Pucharem 
Polski ZZPN

Pomorzanin rozbity 
w Łobzie
W środę (6 września), o godzinie 17:30, na stadionie w Łob-
zie piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali spotkanie 
w ramach II Rundy Pucharu Polski ZZPN, z tamtejszym 
Światowidem. Gospodarze zaaplikowali nowogardzianom 
aż pięć goli i pewnie wygrali 5:2.

Światowid 63 Łobez – Pomorza-
nin Nowogard 5:2 (1:0)

Gole: Rafał Listkiewicz (60’ rzut 
karny), Michał Komenda (65’)

Skład: Kornel Pękala – Marcin 
Skórniewski, Damian Kosior, Mi-
chał Komenda – Maciej Dobrowol-

ski (c) , Fernando Maia Batista, Karol Osakiewicz, 
Przemysław Bartlewski (Mateusz Toruński), Patryk Marcinkowski 
(Mateusz Lasocki) – Rafał Listkiewicz, Kacper Litwin. 

To był drugi mecz Pomorza-
nina na boisku Światowida, na 
przestrzeni ostatnich kilku dni. 
Przypomnijmy, że w sobotę no-
wogardzianie przegrali w Łobzie 
2:1 w ramach rozgrywek ligo-
wych. Tym razem podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego wybra-
li się do Łobza na mecz II Run-
dy Pucharu Polski ZZPN. Tre-
ner nowogardzkiej drużyny nie 
mógł skorzystać ze wszystkich 
podstawowych piłkarzy, a mecz 
pucharowy był potraktowany 
bardziej jako jednostka trenin-
gowa. Być może stąd też ekspe-
rymentalne ustawienie z jedynie 
trzema obrońcami. Gospodarze 
od początku spotkania prezen-
towali się lepiej, jednak Pomo-
rzanin skutecznie odpierał ataki 
rywali. Obrona nowogardzkiego 
klubu pękła w 37. minucie. 
Wówczas po akcji przeprowa-
dzonej środkiem boiska, zawod-
nik gospodarzy precyzyjnie ude-
rzył przy słupku bramki strzeżo-
nej przez Kornela Pękalę. Po sto-
sunkowo nudnej pierwszej czę-
ści gry, w drugiej odsłonie kibice 
obejrzeli aż sześć goli. Już w 48. 
minucie gospodarze podwyż-
szyli na 2:0, po tym jak zawod-
nik Światowida uderzył z około 
15 metrów. W 57. minucie było 
już 3:0. Gol padł po dośrodko-
waniu z lewej strony boiska i do-
bijanym strzale. Chwilę potem 
do głosu doszedł Pomorzanin. 
Po rzucie rożnym, w polu kar-
nym faulowany był Damian Ko-
sior, a sędzia wskazał na „wap-
no”. Skutecznie jedenastkę wy-
konał Rafał Listkiewicz i w 60. 
minucie Pomorzanin zmniejszył 
straty. Pięć minut później pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go strzelili bramkę kontaktową. 

Tym razem przed polem kar-
nym znalazł się Michał Komen-
da, który ładnie uderzył po zie-
mi z około 20 metrów, nie dając 
szans golkiperowi miejscowych 
na skuteczną interwencję. Z Po-
morzanina uszło jednak powie-
trze, co wykorzystali gospoda-
rze. W 78. minucie zrobiło się 
4:2, po tym jak dośrodkowa-
nie z prawej strony boiska wy-
korzystał jeden z piłkarzy Świa-
towida. Mecz mógł nabrać jesz-
cze większych rumieńców, gdy-
by nie kontrowersyjna decyzja 
sędziego z 80. minuty. Wówczas 
po strzale z 20 metrów Kacpra 
Litwina piłka wpadła do bram-
ki gospodarzy, sędzia najpierw 
wskazał na środek boiska, jed-
nak po konsultacji z sędzią lino-
wym uznał, że był spalony... W 
doliczonym czasie gry piątego 
gola zdobyli zawodnicy z Łobza, 
pokonując ostatecznie Pomo-
rzanin 5:2. Tym samym piłkarze 
z Nowogardu żegnają się w tym 
sezonie z rozgrywkami o Puchar 
Polski Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, a Świato-
wid może spokojnie czekać na 
losowanie i swojego kolejnego 
rywala.  KR

Gol Rafała Listkiewicza na niewiele się 
zdał, Pomorzanin przegrał w Łobzie i 
odpadł z Pucharu Polski ZZPN
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2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Milena córka Weroniki Baziur 
ur. 31-08-2017 z Dobrej

Marysiak córka Mileny i Pawła 
ur. 31-08-2017 z Nowogardu

Pawełek syn Kamili Szynkowskiej 
ur. 4-09-2017 z Łobza

Wiktor syn Marleny i Sławka 
ur. 30-08-2017 z Nowogardu

Michał syn Pauliny Korżak 
ur. 1-09-2017 z Łobza

27. Międzynarodowy Półmaraton Philips w Pile

Królowe z Nowogardu
W niedzielę (3 września), w Pile odbył się 27. Międzynarodowy Półmaraton Philips, wcho-
dzący w skład cyklu „Korona Półmaratonów”. W biegu wystartowało aż 10 reprezentantów 
Nowogardu. Dla czterech pań był to piąty start w cyklu, co oznacza, że nasze reprezentant-
ki dumnie mogły przywdziać koronę. 

W Pile podczas 27. Między-
narodowego Półmaratonu Phi-
lips wystartowało aż 3654 biega-
czy, spośród których 3624 osoby 
ukończyły swój bieg na dystan-
sie 21,097 km. Nowogard repre-
zentowała bardzo silna grupa 10 
osób. Wyścig ten zaliczał się do 
cyklu 10 półmaratonów, rozgry-
wanych odpowiednio w Gdyni, 
Warszawie, Poznaniu, Białym-
stoku, Grodzisku Wlkp., Wro-
cławiu, Wałbrzychu, Pile, Gnieź-
nie oraz Krakowie. Ci, którzy 
ukończyli pięć biegów w impre-
zach tego cyklu zdobyli „Koro-
nę Półmaratonów”, na podsta-
wie złożonego wniosku o przy-
znanie medalu i korony polskich 
półmaratonów w 2017 roku. Za-
wodnicy w składanych wnio-
skach przedstawiają swoje miej-
sca w poszczególnych startach. 
Przed zmaganiami w Pile, cztery 
starty zanotowały Ewelina Para-
dowska, Ewelina Kujawa, Mag-
dalena Dawidowska oraz Karo-
lina Kubicka. Cała czwórka za-
prezentowała się podczas nie-
dzielnych zmagań, dzięki cze-
mu o naszych biegaczkach moż-

na oficjalnie powiedzieć, że są 
królewnami polskiego półma-
ratonu. Podczas 27. Międzyna-
rodowego Półmaratonu Phi-
lips najlepszy czas uzyskał Ar-
tur Konior, reprezentujący sto-
warzyszenie Endorfina Nowo-
gard. Nasz reprezentant pokonał 
dystans z czasem 01:50:27 i za-
jął 1381. miejsce w Open Męż-
czyzn oraz 74. pozycję w katego-
rii M40. Drugi najlepszy czas za-
notowała Karolina Kubicka, któ-
ra zakończyła zmagania z wyni-
kiem 01:56:03. Wynik ten skla-
syfikował Karolinę Kubicką na 
256. miejscu w Open Kobiet 
oraz na 87. miejscu w kategorii 
K30. Ewelina Paradowska repre-
zentująca „Za – Biegane Babecz-
ki”, z czasem 01:58:03 wywalczy-
ła 312. miejsce w Open Kobiet 
oraz 84. pozycję w przedziale 
wiekowym K30. Poniżej dwóch 
godzin pobiegł jeszcze Michał 
Dawidowski, który zmagania 
zakończył z wynikiem 01:59:51 i 
zajął 1955. miejsce w Open Męż-
czyzn oraz 78. miejsce w swoim 
przedziale wiekowym M30. Do-
dajmy, że dla Michała Dawidow-

skiego był to czwarty start w cy-
klu. Nowogardzianin zapowia-
da swój start 17 września pod-
czas Biegu Lechitów w Gnieź-
nie, dzięki czemu po jego ukoń-
czeniu także zdobędzie „Koronę 
Półmaratonów”. Pozostali nasi 
reprezentanci osiągali następu-
jące wyniki: Włodek Nowak – 
02:03:24 - 2113. miejsce w Open 
oraz 62. miejsce w M50; Paulina 
Nowak – 02:05:03 - 499. miej-
sce w Open oraz 90. miejsce w 
K20; Przemysław Saja – 02:08:47 
– 2314. miejsce w Open oraz 84. 
miejsce w  M30; Ewelina Ku-
jawa – 02:11:26 – 657. miej-
sce w Open oraz  78. miejsce w 
K30; Magdalena Dawidowska – 
02:18:17 – 748. miejsce w Open 
oraz  78. miejsce w K30; Bożena 
Nowak – 02:24:21 – 828. miejsce 
w Open oraz 65. miejsce w K50. 
Naszym reprezentantom pozo-
staje pogratulować swoich star-
tów w Pile, a tym biegaczom z 
Nowogardu, którzy mają jeszcze 
szansę na zdobycie korony, ży-
czymy osiągnięcia swojego celu.  

KR

Od lewej - Magdalena Dawidowska, Ewelina Paradowska i Ewelina Kujawa, czyli 
zdobywczynie Korony Półmaratonów

Na zdjęciu Karolina Kubicka z wywalczonymi medalami podczas swoich tegorocz-
nych startów w półmaratonach
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Marek Tomaszewski z „Tęczaka” mistrzem powiatu 
Z okazji święta Maszewa, miejscowe Koło PZW zorganizowało zawody wędkarskie. Były to I zawody wędkarskie, i jak zapewniają organizatorzy nie ostat-
nie, ponieważ chcą utrzymać cykliczność tej imprezy. Zawody spinningowo spławikowe zorganizowano pod patronatem Starosty Goleniowskiego. 

W zawodach wzięli udział 
wędkarze z kół PZW powiatu 
goleniowskiego. Wędkarze ry-
walizowali w II turach. W pierw-
szej spławikowej z łodzi zako-
twiczonej przy rozstawionych 
markerach. Drugą spinningową 
rozegrano także z łodzi. Zma-
gania spławikowe wygrał Marek 
Tomaszewski z nowogardzkiego 
koła „Tęczak”, a drugą Michał 
Królikowski z Maszewa. W kla-
syfikacji łącznej pierwsze miej-
sce zajął zawodnik „Tęczak” No-
wogard, II miejsce Michał Króli-
kowski Maszewo, III miejsce Ja-

nusz Zamara koło MG Nowo-
gard. 

Zawody rozegrano na żywej 
rybie, czyli po zmierzeniu i zwa-
żeniu ryby wróciły do wody. A 
zwycięzcy otrzymali nagrody i 
puchary. Nagrody wręczali: Po-
seł na Sejm Magdalena Kochan, 
starosta goleniowski Tomasz 
Kulinicz oraz Burmistrz Masze-
wa Jadwiga Ferensztajn. 

Na zakończenie udanej impre-
zy nie zabrakło także grillowa-
nych pysznych kiełbasek. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Z. Heland, prezes Tęczaka Marek Tomaszewski Marek Tomaszewski odbiera pucha z rąk starosty Tomasza Kulinicza

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklama reklama
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

USŁUGI SZEWSKIE, 
OSTRZENIE NOŻY, 

NOŻYCZEK. 
Nowogard 

ul. T. Kościuszki 35. 
Tel. 601 893 514

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

SZKÓŁKA- KARSK poleca: 
Drzewa Owocowe  

w pojemnikach  
już od 20 zł/1szt.,

Tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

Poszukuje domu  
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA 
ZDROWIA - “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
DNIA 7 październik 2017r. organizuję wyjazd na badania mam-

mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

SZOZ Praxis 

ogłasza przetarg 
na wykonanie 

elewacji 
w budynku przy 

ul. 5 Marca 12 
i ul. Warszawskiej 7. 

Oferty proszę składać 
do 30 września 2017 r. 
w Poradni Okulistycznej,  

ul. 5 Marca 12

Wójt Gminy Osina
ogłasza nabór  

na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko – kierownik  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Wymiar czasu pracy – pełny etat.
Dokumenty przyjmowane będą do dnia 15 września 2017 r.  
w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina,  
w sekretariacie (pok. nr 101). 

Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów  
drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje: http://bip.osina.pl/unzip/2061.dhtml

Kucharza / kucharkę 
zatrudnię 

pełny etat, 
Restauracja Przystań. 

91 39 20 221 

Mechanik  
w dziale utrzymania ruchu

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku  
będzie odpowiedzialna między innymi za:

•	 Zapewnienie prawidłowego stanu maszyn i urządzeń produk-
cyjnych

•	 Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń
•	 Typowanie uszkodzonych części zamiennych
•	 Dokonywanie napraw prewencyjnych i interwencyjnych
Wymagania:
•	 znajomość podstawowych zagadnień mechaniki, hydrauliki i 

pneumatyki i elektryki maszyn produkcyjnych
•	 doświadczenia na stanowisku technika/specjalisty  

ds. utrzymania ruchu
•	 mile widziane uprawnienia spawalnicze (MIG/MAG, TIG)
•	 umiejętność diagnozowania przyczyn usterek i szybkiego re-

agowania
•	 umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
•	 stabilne i długoterminowe zatrudnienie
•	 umowa o pracę na pełen etat
•	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( karta sportowa mul-

tisport/bony)
•	 praca w systemie dwuzmianowym

Serwach Sp. Jawna
ul. Maszewska 1,  72-100 Goleniów,  tel. 91 418 54 77 

kontakt drogą e-mailową biuro@serwach.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

PROGRAM  
SPOŁECZNIK 2017

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczę-
ła realizację zadania publicznego pn. „Program Społecznik – 
zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. 
Zadanie jest finansowane na mocy umowy podpisanej z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 
W ramach projektu Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”, dzia-
łające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Nowogardzie otrzymało mikrodotację, w ramach któ-
rej będzie realizowany projekt „Aktywność kulturalna jako 
alternatywna forma profilaktyki uzależnień” w terminie  
od 10.09.2017 r. do 30.11.2017 r. Projekt skierowany jest do 
uczniów klas IV – VII SOSW i ma na celu m.in. rozbudzanie 
oraz rozwijanie własnych zainteresowań, uwrażliwianie na do-
bra kultury a także wyrabianie poczucia odpowiedzialności za 
zachowanie w miejscach kultury. Realizacja celów nastąpi po-
przez wyjazdy uczniów do miejsc kultury: teatru, filharmonii, 
opery oraz kina.

Przedsiębiorstwo  
Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

zatrudni 
na umowę zlecenie od 1.10.2017 roku

sprzątaczkę 
Zakres obowiązków: 
sprzątanie pomieszczeń biurowych i utrzymanie czystości 
wokół budynku przy ul. 3 Maja 14/2 w Nowogardzie 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

zatrudni 
na umowę zlecenie od 1.10.2017 roku

konserwatora obiektu budowlanego
Zakres obowiązków:
wykonywanie prac konserwacyjno–naprawczych oraz 
sprzątanie placu wraz z sezonowym odśnieżaniem 
placu przyległego do budynku przy ul. 3 Maja 14/2  w 
Nowogardzie
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SKUP ZBÓŻ PASZOWYCH 
PSZENICA, PSZENŻYTO 

WYTWÓRNIA PASZ ALL-POL 
NOWOGARD UL. NADTOROWA 14 B 

TEL. 91 39 26 971, 531 591 162

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. k.
 zatrudni:  SPAWACZY TIG-141 bez doświadczenia po kursie!

(lub skieruje na kurs spawalniczy) z terenu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Praca przy granicy w Schwedt n/O (Niemcy)

CV na e-mail: f.jamniuk@stahlmont.eu,  tel. 503 154 268

Kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599

 
  
 
 
 

 
    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 poko-
je. 913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 pokojo-
we w centrum.Tel.600208378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krzemiennej 63 
m2.576751387.

•	 Sprzedam działkę przy ul. Wiejskiej 
1322m2. 504588621.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Wynajmę lokal w centrum Nowogar-
du 46m2. Tel. 605 548 164 

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla pra-
cowników z Ukrainy. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie po-
łożony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą 100 m2, w Nowogar-
dzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie na 
ul. Waryńskiego 9a/2. Mieszkanie ma 5 
pokoi, dwie łazienki, łączna powierzch-
nia 200m2. Ogród i garaż. Cena do 
uzgodnienia. 605 168 830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1202m2 
w Kościuszkach. Cena 47 900 zł. 534 028 
453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyj-
na działka 8400m2 pod zabudowę za 
29500zł sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze stawa-
mi przy lesie na uboczu wsi 5km od No-
wogardu .502 103 432

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięci-
nie 66.3 m2, bezczynszowe, ocieplo-
ne + garaż. 669 716 872 

•	 Sprzedam ziemę rolną 4 ha działka nr 
183 GRABIN. 731 026 406 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 
od zaraz. ul. Bankowa 3e oraz garaż na 
Jana Pawła II. Tel. 601 328 360 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 745 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynaję-
cia. 694 440 207 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 886 

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie par-
ter + 2 garaże. 721 157 443 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 662 097 
982 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w No-
wogardzie. 697 980 702 

• Wynajme lokal w centrum Nowogar-
du o powierzchni 54m. Tel. 604 269 
104

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy 
ul. Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594. 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój. 501 307 666 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po re-
moncie w Nowogardzie na Osiedlu Gry-
fitów. 509 142 650

•	  Stargard-Nowogard działka z wydany-
mi warunkami zabudowy wszystkie me-
dia 1000m2/25 tyś. 501 307 666 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam Peugeot 307 1,6 HDI, rocz-
nik 2007r. Przebieg, 240 000 km. Tel. 604 
283 174 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 m zawie-

szana  i pająka  do  siana .603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jednoosio-
wą na kołach “10”, w b. dobrym sta-
nie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414.

•	  Poszukuję  kombajnisty do kombaj-
nu CLAAS.724827779.

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

• Sprzedam kopaczkę dwurzędową. 
601 577 365, 603 363 207 

•	 Sprzedam gęsi żywe i skubane. 665 267 
797 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 605 
468 190

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam obornik i byka. 607 73 98 66

 USŁUGI

•	 MATEMATYKA-wszystkie poziomy ,ma-
tura rozszeżona.Olimpiady,konkursy.
PROFESJONALNIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie BHP. 
Tworzenie dokumentacji powypadko-
wej, ocena ryzyka zawodowego, szko-
lenia wstępne i okresowe dla pracowni-
ków. Zapraszamy do współpracy tel. 
Kontaktowy 502625744.

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1KV i  
na wózki widłowe. Tel.530632574.

• KOREPETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matu-
ry. Tel. 795089054 po godz. 15.00.

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i licze-
nia, odrabianie lekcji – doświadczona 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. 
Tel 501 608 771 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, panele. 666 047 905 

•	  Matematyka. 668 17 1212 

•	 Podejmę się odbierania dziecka ze szko-
ły bądź przedszkola. tel. 570 696 118.

PRACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 
•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-

grafów, ogrzewan postojowych i klima-
tyzacji zatrudni elektromechanika lub 
mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 mar-
ca 13. 667 974 022 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem, Polska umowa o pracę, praca w 
Belgii. 664 274 031

• SZUKAM – pracy  na  4-5 godz. dzien-
nie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie 
domu.608817214.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 

Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Przyjmę mechanika-operatora do pracy 
w gospodarstwie rolnym. 511 731 352 

•	 Zatrudnię na staż do hurtowni papierni-
czej. 602 677 563

•	 Zatrudnię pracownika budowlanego. 
501 549 756 

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, pra-
cowników budowlanych. 694 440 205 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na tere-
nie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 110 
909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,kigar@
kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, 
kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazy-
nier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

•	 Zatrudnię pracownika na budowę z do-
świadczeniem. 606 44 97 02 

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej.  
Tel. 512 427 899, 695 788 100 po 16stej.

•	 Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

•	 Zatrudnię zrywacza MTZ + przyczepa 
zrywkowa, pilarzy, pracowników pracy 
leśnej. 665 544 518 

•	 Firma Bruklin poszukuje brukarza i po-
mocnika brukarza. Tel. 607 083 893 

INNE  

•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-
dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztu-
kę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SPRZEDAŻ  2 POKOJE 
PO REMONCIE, 51 M2, IV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Zapraszamy pn-pt 8:00-18:00

poleca pełen asortyment art. szkolnych

Najlepsze polskie marki - najwyższa jakość
Upominek do każdego 
zakupu powyżej 20 zł 

Agnieszka Olejnik
APETYT NA WIĘCEJ

Życie nie zawsze układa się 
zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi, a szczęście kryje się w naj-
mniej spodziewanych miej-
scach. Jak rozpoznać drogę, 
która do niego prowadzi? Ewa 
czuje, że oszukuje siebie i swo-
jego partnera, trwając w pozor-
nie tylko idealnym związku. Ko-
bieta uświadamia sobie, że je-
dynym mężczyzną, którego na-
prawdę kocha, jest Andrzej. 
Jednak na przeszkodzie ich mi-
łości staje ciąg nieporozumień i 
niedomówień. Tymczasem 
Klaudia, borykająca się z proble-
mem samoakceptacji, wyrusza 
na poszukiwania samej siebie i 
znajduje szczęście w najmniej 
spodziewanym miejscu. W trze-
ciej części bestsellerowego cy-
klu Agnieszki Olejnik bohatero-
wie muszą zadać sobie pytanie, 
kim są i czego pragną oraz za-
walczyć o własne szczęście. Bo 
życie ma różne smaki, a sztuką 
jest znaleźć ten, który pokocha 
się najbardziej.

Pionowo:
1. mieszkanka Kowna lub Sejn
2. grecki bajkopisarz
3. miasto w Macedonii, na płd.
od Skopje
4. Kozidrak, piosenkarka
5. znana wieś nad Narwią
6. pudełeczko na kosztowne
przedmioty
7. teleks
8. nie szkoda róż, gdy on płonie
9. wyspa włoska
10. poczucie umiaru
11. ... Sumac, piosenkarka
12. duża siła
13. imienniczka Kręglickiej
14. wąwóz, parów
15. odpowiedni
16. konstruktor amerykańskiej
rakiety Saturn
17. gatunek biedrzeńca
18. polska telenowela
19. po delcie
20. delfin z Amazonki
21. krętoróg z Azji
22. miasto w Birmie
23. miasto w Holandii
24. półkozioł - półczłowiek

25. sądzenie, myślenie
26. l.a. 81
27. kwasy w komórce
28. Raymond Arthur, australijski
lekarz
29. wyspa obok Wolina
30. krewny po kądzieli
31. orędownik, protektor
32. występ na źle oheblowanej
desce
33. ozdobne kamienie zwykle
oprawiane w srebro
34. typ poloneza
35. największa jednostka geochronolo-
giczna
36. duży ptak
37. zajrzenie, wniknięcie w coś
38. wąż z „Księgi dżungli”
39. skaza na honorze
40. Patrick, mistrz olimp. w rzucie
młotem (1920)
41. wystąpienie przeciw władzy
42. twarz, buzia
43. niski głos żeński
44. jeden z sędziów w Hadesie
45. miasto i port w Peru
46. „... - floresy”
47. okręg w starożytnym Egipcie

Poziomo:
48. słodka muchołapka
49. warszawski producent słodyczy
50. finansowo-handlowe centrum
metropolii
51. miesiąc Amora
52. wyznawca judaizmu, Żyd
53. niańka w Indiach
54. kościelna mównica
55. roślina na włókno
56. tubylec z południowej Afryki
57. cela więzienna bez okna i
bez pryczy
58. łączenie
59. kręcenie się (dawne)
60. polskie włókno poliestrowe
61. „... Family”
62. ptak smakosz pieprzu
63. rzeka w Peru
64. dramat W. Żukrowskiego
65. tytułowa bohaterka powieści
Kraszewskiego
66. pisarz ang., (1737-1809)
67. rozstrzyga w sprawach administra-
cyjnych
68. podpisuje się pod swoim
dziełem
69. najwyższy szczyt Krety

70. ważny numer dla posiadacza
„komórki”
71. z hydromasażem w łazience
72. Szalom, pisarz żydowski
73. „krzywy” wzrok
74. mityczna siostra Baala
75. 25.4 mm
76. francuski pionier lotnictwa
77. nie pozytyw
78. nieufności
79. autor dramatu
80. „morze” Węgra
81. kąt między kierunkiem północy
a kierunkiem marszu
82. Europejska
83. przeorysza z „Komedii omyłek”
84. równa 100 senom
85. zupa waniliowa
86. Rauno, fiński kierowca rajdowa,
mistrz Europy (1965)
87. dawna moneta włoska
88. stawia hipotezy
89. Stanisław, satyryk

PODPOWIEDŹ: AALTONEN, ADER, DART, 
KELLI, PRILEP, WIZNA.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Jedyna prawda to ta 
którą nosimy w sobie

Jerzy Patecki, Pelagia Feliksiak, 
Anita Budzich, Christiana Syfert, 
Urszula Kaczmarek, Zofia Lepka, 
Szymon Rybarczyk, Władysława 
Huget, Genowefa Maćkowska, Ce-
cylia Furmańczyk, Marek Kozioł, 
Patrycja Żóralska, Robert Kierzyk, 
Alina Majda, Danuta Skowronek, 
Maria Machocka, Marek Feliksiak, 

Zwycięzcy prenumerata:  Chri-
stiana Syfert, Jerzy Patecki

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Danicki, Michasia Miś-

kiewicz, Kasia Wiertalak, Zuzia Mi-
koś, Małgosia Patecka, Julia Fur-
mańczyk

Zwycięzca: Zuzia Mikoś
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 10

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Zjechali 
się styliści 
gwiazd

s. 10, 11

OgłOsZenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Zamiast targowiska 
"targowisko próżności"

 s. 3

skup złomu 
skup kabli miedzianych 
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

gminna dotacja

s. 2

 s. 3

Tajemniczy 
zgon na poczcie 

 s. 3

              PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM               
       OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
      prowadzi  rekrutację do bezpłatnego  
       l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

Informacje i zapisy:   Nowogard,   ul. Zielona 11
tel. 91 39 26 691   wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   
prowadzi nabór na kierunek medyczny: 

 opiekun medyczny (1 rok) 

OgłOsZenia

Były obietnice, a jest cisza

Czy  to było 
podpalenie ? s.  9

Dożynki  
w Redostowie

Prokurator bada sprawę

 Promocja  40%
Grecja - Korfu - 6.06.2018

Samolot z Poznania
Wyżywienie All inclusive

Hotel Nostos Paradis Beach     4,5
Cena 2279,85 zł/os za 8 dni 

przy rezerwacji do 20.09.2017

Osina esO - szkolenie

Do Miętna 
już po nowej 
drodze
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   Kronika policyjnanasza sonda
Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych wśród uczniów 
różnych szkół, wskazują, że w społeczności wirtualnej ilość 
cyberprzemocy jest znaczna. Zapytaliśmy więc młodych 
mieszkańców gminy Nowogard, czy spotkali się z cyber-
przemocą i co uważają na jej temat?

Oskar: 
Osobiście się nie spotkałem z 

cyberprzemocą. Co zaś się tyczy 
wszelkich badań i skali robionych w 
tym temacie, to uważam, że bardzo 
dużo osób przesadza i wyolbrzymia 
sprawę. Osoby, które uważają na 
to, co robią w internecie, mogą czuć 
się bezpiecznie. Są jednak tacy, któ-
rzy nie przestrzegają pewnych obo-
wiązujących zasad, przez co mogą 
wówczas spotkać się z atakiem cy-
berprzemocy. Należy być ostrożnym 
i uważać na to, co się robi nie tyl-
ko w prawdziwym życiu, ale i w in-
ternecie.

Cezary i Dominika: 
Nas cyberprzemoc jeszcze ni-

gdy nie dotknęła, chociaż w in-
ternecie jest jej całkiem sporo. 
Ludzie za bardzo ufają innym, 
mimo że nie widzą ich poprzez 
wirtualną sieć. Jest też wiele 
osób, które stosują przemoc ze 
zwykłej złośliwości, bo na przy-
kład chcą komuś zepsuć dzień. 
Ludzie myślą, że jeżeli są ano-
nimowi, to mogą robić wszyst-
ko, co im się podoba i nie zo-
staną ukarani. Jednak w dzi-
siejszych czasach już się nie jest 
do końca anonimowym, ponie-
waż łatwo można każdego na-
mierzyć. Oczywiście każdą for-
mę przemocy należy zwalczać.

Ewelina: 
Niestety miałam tę nieprzyjemną 

sytuację, gdzie zetknęłam się z cy-
berprzemocą skierowaną do mnie. 
Na szczęście nie było to bardzo po-
ważne i poradziłam sobie sama z 
tą sytuacją. Do tej pory się nie po-
wtórzyła. W internecie jest bardzo 
dużo takiej formy przemocy, która 
objawia się głównie wyzwiskami i 
obrażaniem innych. Niektórzy na-
wet już nie kryją swojego imienia 
uprzykrzając życie innym, myśląc, 
że nic im za to nie będzie grozić. 

Pani Monika:
 Na co dzień nie używam interne-

tu, więc ciężko mi się wypowiedzieć 
na ten temat. Podczas krótkich mo-
mentów, w których korzystam z sie-
ci nie spotkałam się z żadną formą 
cyberprzemocy. Nie wiem też, jak 
duża skala tego zjawiska w interne-
cie występuje. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

2017/09/03
00:27
Policjanci RK KP Nowogard w miej-

scowości Wojcieszyn dokonali zatrzyma-
nia kierującego samochodem marki Fiat 
Seicento, którego kierujący Jacek P. lat 37, 
pomimo dawanych znaków błyskowych 
i dźwiękowych przez umundurowanych 
funkcjonariuszy Policji, nie zatrzymał się do 
kontroli, i znajdował się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,51 mg/l w wydycha-
nym powietrzu, a także kierował pojazdem 
pomimo orzeczonego dwukrotnego zaka-
zu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
wydanych przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP Nowogard. 

01:40
Karolina D. powiadomiła o przywłasz-

czeniu pozostawionej w toalecie dyskoteki 
Przystań torebki wraz z telefonem komór-
kowym Sony Xperia XA o wartości około 
600 zł ,dowód osobisty na nazwisko zgła-
szajacej. Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

21:00
Czesław Ł. powiadomił o kradzieży tablic 

rejestracyjnych od samochodu Daewoo La-
nos, stojącego na parkingu przy ul. 5 Mar-
ca. Postępowanie prowadzi KP Nowogard.

2017/09/04
11:06
Dzielnicowi KP Nowogard, na ul. 5 Mar-

ca, zatrzymali Krzysztofa K. lat 47, poszu-
kiwanego przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, na podstawie nakazu doprowadzenia 
do Zakładu Karnego celem odbycia zastęp-
czej kary pozbawienia wolnosci w wymia-
rze 5 dni. Zwolniony po wpłaceniu grzyw-
ny. Postępowanie prowadzi KP Nowogard.

17:50
Policjanci RRD KPP Goleniów podczas 

kontroli drogowej na ul. Bohaterów War-
szawy ujawnili, że kierujący rowerem An-
drzej S. lat 63, znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0,33 mg/l zawartości al-
koholu w wydychanym powietrzu. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

2017/09/06
21:18
Marcin G. powiadomił o kradzieży ro-

werka dziecięcego o wartości 200 zł, z klat-

ki schodowej przy ul. Pileckiego w Nowo-
gardzie. 

2017/09/07
15:01
Urszula P. powiadomiła o uszkodzeniu 

dwóch zamków w drzwiach wejściowych do 
mieszkania przy ul. Luboszan. Do wnętrza 
nikt nie wszedł i nic z mieszkania nie zginę-
ło.Suma strat 250 zł.

22:30
Jan P., powiadomił o dokonanej przez 

n/n sprawcę kradzieży z terenu posesji przy 
ul. Magazynowej, dwóch królików o łącznej 
wartości 80 zł. na szkodę zgłaszającego.

2017/09/08
11:46
Policjanci OPI KP Nowogard, w miej-

scowości Węgorzyce, zatrzymali Dawida S. 
lat 33, poszukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie na podstawie nakazu dopro-
wadzenia celem odbycia kary pozbawienia 
wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy. 
Doprowadzony do ZK Nowogard. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

23:02
Policjanci RRD KPP Goleniów, na ul. Te-

deusza Kościuszki, zatrzymali Alfonsa F. lat 
73, za kierowanie rowerem będąc w stanie 
po użyciu alkoholu (0,23 mg/l).Postępowa-
nie prowadzi KPP Goleniów. ;

2017/09/09
07:30
Policjanci RRD KPP Goleniów, w miej-

scowości Świerczewo, podczas kontroli dro-
gowej rowerzysty, ujawnili, że Roman M. lat 
68, kierował rowerem znajdując sie w stanie 
po użyciu alkoholu z wynikiem 0,15 mg/L w 
wydychanym powietrzu. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

07:50
Policjanci RRD KPP Goleniów, w miej-

scowości Świerczewo, podczas kontro-
li samochodu osobowego marki Opel Cor-
sa  ujawnili, że kierujący Andrzej Ł. lat 54, 
znajdował sie w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 0,25 mg/l w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

08:30
Policjanci SRD KPP Goleniów, w miej-

scowości Świerczewo, podczas kontroli dro-

gowej rowerzysty ujawnili, że Mariusz F. lat 
41, kierował rowerem znajdując się w stanie 
po użyciu alkoholu z wynikiem 0,16 mg/L w 
wydychanym powietrzu. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

15:30
N/n sprawca, w miejscowości Węgorza, 

po uprzednim podważeniu n/n narzędziem 
okna na piętrze domu mieszkalnego doko-
nał kradziezy bizuterii złotej oraz innych 
przedmiotów. Straty w wysokości  1 400 zł., 
na szkodę Dariusza H.

2017/09/10
07:28
N/n sprawca, na ul. Nadtorowej, poprzez 

prawdopodobnie podpalenie dokonał cał-
kowitego zniszczenia samochodu marki 
VW LT 28, o wartosci 10 000 zł , na szko-
dę Jerzego F. oraz uszkodzenia samochodu 
marki VW LT, zaparkowanego obok w/w 
pojazdu, w którym uległ nadpaleniu tylny 
błotnika, tylna lampa i opona z prawej czę-
ści pojazdu. Straty w wysokosci 1 000 zł na 
szkodę Sebastiana F. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

11:05
Policjanci RRD KPP w Goleniowie, w 

miejscowości Węgorza, zatrzymali do kon-
troli kierującego rowerem Zbigniewa M. 
lat 50 w stanie nietrzeźwości. Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

11:25
Poprzez wybicie szyby w oknie altanki 

ogrodowej przy ul. 3 Maja, dokonano kra-
dzieży kosiarki spalinowej marki Husqvar-
na. Straty w wysokosci 3 200 zł, na szkodę 
Piotra O. Postępowanie prowadzi KP No-
wogard

11:55
Po uprzednim wybiciu szyby w oknie al-

tanki ogrodowej przy ul. Zamkowej, n/n 
sprawca dostał się do środka, podczas prze-
szukiwania pomieszczenia został spłoszo-
ny przez właściciela ogrodu działkowego, 
uciekł z altanki i odjechał rowerem w n/n 
kierunku. Straty nieustalone na szkodę Mi-
chała S. Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

KPP w Goleniowie
st. asp. Julita Filipczuk

spłonęło auto przy ul. nadtorowej

To było podpalenie?
W niedzielę (10.09) nad ranem, spłonął jeden z samochodów dostawczych należących do 
firmy Sebastiana Furmańczyka. Wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie. 

Płonące auta zauważył z okien 
swojego domu sam przedsiębior-
ca. Natychmiast zawiadomił Straż 
Pożarną. 

- Była godzina 7:30, usłysza-
łem w domu, że coś huknęło, wyj-
rzałem przez okno i zobaczyłem, 
że płonie jeden z naszych samo-
chodów, zaparkowany na skarpie, 
przy ul. Nadtorowej - mówi Seba-
stian Furmańczyk. 

Mimo akcji strażaków, nie uda-
ło się uratować auta. Samochód 
spłonął doszczętnie. Zachowa-
ła się jedynie tylna część- nacze-
pa. Przedsiębiorca nie ma wąt-
pliwości, że to sprawka podpala-
cza. Mają to potwierdzać wstępne 
oględziny dokonane przez biegłe-
go z zakresu pożarnictwa. 

Osoby, które mogą wiedzieć co-
kolwiek na temat zdarzenia pro-
szone są o kontakt z policją. Wła-

ściciel pojazdu wyznaczył dla in-
formatora nagrodę pieniężną. 

MS

Ogień z płonącego samochodu zauważył sam właściciel
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Zatrudnię 
kierowcę kat. D. 

Tel.
 606 14 83 53 

OgłOsZenie

Zakończyła się długo wyczekiwana inwestycja 

Do Miętna już po równej drodze
W miniony piątek, 8 września, oficjalnie oddano do użytku drogę z Nowogardu do Miętna, która przeszła gruntowny remont. W skromnej uroczystości 
oprócz władz samorządowych z naszego terenu i sołtysów, wziął udział także wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. 

Obecność wicemarszałka nie 
była oczywiście przypadkowa. 
Drogę wyremontowano bowiem 
z pomocą środków „programu 
przebudowy dróg lokalnych” ob-
sługiwanych przez Urząd Mar-
szałkowski, jakie pozyskał na ten 
cel powiat goleniowski. To 50% 
kosztów inwestycji, która zamknę-
ła się w kwocie ok. 1 mln 300 tys. 
zł. Uzyskanie dofinansowania było 
możliwe dzięki porozumieniu, ja-
kie powiat goleniowski podpisał 
z gminą Nowogard. Warunkiem 
podpisania porozumienia było 
zabezpieczenie przez Radę Miej-
ską w Nowogardzie wkładu wła-
snego w kwocie 220 tys. zł. Pozo-
stałe środki, w kwocie ok. 450 tys. 
zł, zabezpieczył w ramach swojego 
budżetu powiat goleniowski. 

- Oddawana dziś oficjalnie inwe-
stycja drogowa na pewno znacząco 
poprawi bezpieczeństwo w tej czę-
ści gminy Nowogard, a także wpły-
nie na jej rozwój. Tym bardziej cie-
szę się, że dzięki decyzji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, mogliśmy to 
zadanie, realizowane przez powiat, 
wykonać wspólnie – powiedział 
Tomasz Kulinicz, starosta powia-
tu goleniowskiego. 

 - W tym roku dofinansowanie 
na budowę lub przebudowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 
otrzymało 35 beneficjentów, jed-
nym z nich jest Powiat Goleniow-
ski. Cieszę się, że z pomocą Urzę-
du Marszałkowskiego udało się 
wyremontować kolejną drogę, 
tym samym zwiększając komfort 
jazdy i bezpieczeństwo miesz-
kańców  – mówił wicemarszałek 
województwa Jarosław Rzepa.

Zanim przecięto wstęgę sym-
bolizującą otwarcie nowej dro-
gi, wspólnie z ks. Proboszczem 
Ireneuszem Kamionką z para-
fii na Bema, modlono się o bez-
pieczeństwo wszystkich jej użyt-
kowników. Chwilę później doko-
nano uroczystego oddania drogi 
do użytku. Oprócz władz samo-
rządowych z ramienia powiatu i 
gminy Nowogard, w tym licznie 
zgromadzonych radnych miej-
skich na czele z przewodniczącym  
Piotrem Słomskim, uroczystości 
przyglądała się spora grupa sołty-
sów i mieszkańców wsi. 

Przypomnijmy, że zakończo-
ny remont, był II etapem inwesty-
cji pn. „Przebudowa drogi powia-
towej Truskolas – Nowogard na 
odcinku Miętno – Nowogard”. W 
roku 2013 wykonano remontu na-
wierzchni na odcinku od Mięt-
na do skrzyżowania w kierun-

ku na Orzechowo, Glicko i Wo-
łowiec (przy dawnej zlewni mle-
ka). Wykonawcą zarówno pierw-
szego, jak i drugiego etapu inwe-
stycji była lokalna firma PRD No-
wogard. Podobnie jak w 2013, tak 
i teraz zakres robót obejmował 
budowę nowej  nawierzchni  dro-
gi  dwujezdniowej, poprawę geo-
metrii oraz parametrów technicz-

nych  drogi i wykonanie zjazdów 
oraz skrzyżowań. Pozostaje tylko 
mały niedosyt, że mimo planów, 
nie udało się przy okazji remon-
tu drogi wybudować wzdłuż niej 
ścieżki rowerowej, choćby do sa-
mego Miętna. 

Oddana w piątek inwestycja 
w Miętnie, to nie jedyne zada-
nie drogowe, które obecnie w na-

szej gminie wykonuje powiat go-
leniowski. Dobiega końca dużo 
większy remont drogi na odcinku 
Nowogard-Strzelewo. W tej chwi-
li trwają tam już prace kosmetycz-
ne, lada dzień pojawi się oznacze-
nie. Uroczyste otwarcie drogi za-
planowano na 20 września, czyli 
w przyszłą środę. 

Marcin  Simiński 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez samorządowców i ks. Proboszcza 

Prokuratura bada okoliczności śmierci mężczyzny 

Tajemniczy zgon na poczcie 
Ciało mężczyzny znaleziono w Urzędzie Pocztowym przy ul. Warszawskiej, gdzie trwa ak-
tualnie remont pomieszczeń. 

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, ale mężczyzna już nie żył

Kolejny diler w rękach policji 
Wspólne działanie kryminalnych z Goleniowa i Nowogardu pozwoliło na zatrzymanie     
mężczyzny, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczną ilość narkotyków. Sprawca tra-
fił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia – informuje nas rzecznik policji. 

Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej, 
w wyniku podjętych działań opera-
cyjnych, zgromadzili informacje, z 
których wynikało, że 29-letni miesz-
kaniec Nowogardu może być w po-
siadaniu większej ilości narkotyków.

- Do zatrzymania mężczyzny do-
szło przed jego miejscem zamiesz-
kania. Podejrzany nie miał środ-
ków odurzających przy sobie, jed-
nak podczas przeszukania pomiesz-

czeń mieszkalnych zajmowanych 
przez 29-latka, kryminalni znaleź-
li narkotyki. Amfetamina o łącznej 
wadze 39,1 gramów podzielona była 
na porcje i przygotowana do sprze-
daży. Oprócz niej, mężczyzna posia-
dał w mieszkaniu susz roślinny w po-
staci marihuany o wadze 62 gramów. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli rów-
nież elektroniczną wagę – zdradza 
szczegóły st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik naszej policji. 

Zebrany materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 
mieszkańcowi Nowogardu za-
rzutu posiadania znaczniej ilości 
środków odurzających.  Wobec 
mężczyzny zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci 3 mie-
sięcy aresztu. Zgodnie z przepi-
sami ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, grozi mu kara do 10 
lat więzienia.

MS

Mężczyznę znaleziono w 
piątek rano. Na miejsce wezwano 
karetkę pogotowia. Niestety na 
pomoc było już za późno. Oko-
liczności śmierci mężczyzny bada 
teraz Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowie. Śledczy nie ujawnia-

ją jednak żadnych szczegółów do-
tyczących sprawy. 

- Mogę jedynie potwierdzić, że 
rzeczywiście w Urzędzie Poczto-
wym przy ul. Warszawskiej w No-
wogardzie znaleziono ciało męż-
czyzny. Na tę chwilę nie udzie-

lamy jednak więcej informacji – 
powiedziała nam rzecznik proku-
ratury Jolanta Biranowska - So-
chalska.

Z naszych, nieoficjalnych usta-
leń wynika tylko, że mężczyzna, 
prawdopodobnie pracował w fir-

mie, która prowadzi remont po-
mieszczeń Poczty przy ul. War-
szawskiej. Ponieważ pochodził z 
daleka, miał też nocować w miej-
scu swojej pracy. Jak podają na-
sze źródła ciało mężczyzny zna-

lazł inny pracownik firmy, który 
przyszedł rano do pracy. Policja 
ani prokuratura nie podają w ja-
kim wieku był zmarły mężczyzna. 

MS
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Opowieść o upadku 

Zamiast targowiska, mamy targowisko próżności
Opowieść o ostatnich latach nowogardzkiego targowiska, to prawdziwa „historia upadku” tego miejsca tętniącego jeszcze nie tak dawno życiem handlo-
wym a także i towarzyskim. 

Kupowanie na tzw. rynku po-
siada niezastąpione walory nie 
tylko ekonomiczne, ale również 
kulturowe. Tutaj można i obejrzeć 
dokładnie towar, ale także poroz-
mawiać ze sprzedawcą a nawet 
potargować się, co do ceny, czy co 
do warunków nabycia.  Ale rynek 
– targowisko to przede wszystkim 
miejsce, gdzie swój zawód upra-
wiają lokalni handlowcy i gdzie 
można zacząć samodzielny interes 
nawet posiadając niewielkie środ-
ki inwestycyjne. Z tych wszystkich 
powodów (pewnie znalazłyby się 
i inne), mądre władze miejskie 
dbają o swoje rynki – targowiska. 
Przejawia się to nie tylko w od-
powiednio motywacyjnym usta-
wianiu stawek opłaty targowej, 
ale także w inwestowaniu w infra-
strukturę – tak, aby potencjalnych 

klientów nie odstraszały stąd, nie-
przystające do czasów i współcze-
snych wymogów, warunki doko-
nywania zakupów. Tak czynią nie 
tylko małe miasta, jak np. sąsiedni 
Goleniów, ale także te duże. Mo-
żemy to obserwować chociażby w 
Szczecinie na słynnym Manhat-
tanie, czy w dzielnicy Szczecina, 
Dąbiu, gdzie wkrótce zostanie od-
dane do użytku  stare targowisko 
po kapitalnym remoncie. 

A u nas 
Jaki koń jest każdy widzi – to 

stare powiedzenie najlepiej na-
daje się do opisu sytuacji na no-
wogardzkim targowisku. Targo-
wisko miejskie w Nowogardzie 
powstało w obecnym miejscu na 
początku lat 90-tych za pierw-
szej kadencji samorządu, gdy 
burmistrzem był Tadeusz Kubi-

ca.  W ciągu kolejnych lat już za 
burmistrza K. Ziemby dokonano 
tutaj inwestycji w infrastruktu-
rę, m.in. utwardzono drogę do-
jazdową i postój oraz wykona-
no WC. Niestety wszelkie nie-
zbędne dalsze działania moder-
nizacyjne zatrzymano zupeł-
nie za kadencji burmistrza Cza-
pli.  W DN od lat systematycz-
nie alarmujemy o „zamieraniu 
życia”, na tym miejscu tętniącym 
jeszcze nie tak dawno różnoraką 
aktywnością. Niestety nasze wo-
łania to także przysłowiowe wo-
łania na puszczy. Po przejęciu w 
2012 roku administrowania tar-
gowiskiem, od prywatnego za-
rządcy, przez władze miejskie, 
odnotowujemy stałe zmniejsza-
nie się liczby tutaj handlujących 
od prawie setki w 2012 roku do 
zaledwie kilkunastu obecnie.  
Władze miasta nie inwestując 
dosłownie nic w targowisko po-
bierają jednocześnie od właści-
cieli stoisk niezmiennie wysokie 
opłaty targowe, zgodnie z jeszcze 
innym przysłowiem "zażynając 
kurę, która mogłaby przynosić 
złote jajka". Mogłaby, ponieważ 
w obecnym stanie rzeczy kura ta 
ledwie żyje.

Spotkał się, obiecał i… cisza      
W środę, 8 lutego br., w Urzędzie 

Miejskim w Nowogardzie, odbyły 
się konsultacje burmistrza Roberta 
Czapli z przedsiębiorcami w spra-
wie modernizacji targowiska miej-
skiego- czytaliśmy na stronie mia-
sta kilka miesięcy temu.- Pojawi-
ła się właśnie możliwość pozyska-
nia środków unijnych na remont i 

modernizację nowogardzkiego tar-
gowiska- komunikowano tam da-
lej-. Warunkiem jednak niezbęd-
nym do pozyskania środków finan-
sowych z UE jest wymóg, aby zmo-
dernizowana i przebudowana po-
wierzchnia handlowa targowiska 
posiadała minimum 30% miejsc 
przeznaczonych pod sprzedaż pro-
duktów rolno-spożywczych. W 
czasie spotkania, podczas dyskusji, 
handlowcy stwierdzili, że obecnie 
jest duża szansa, aby ten warunek 
był możliwy do spełnienia. Ponad-
to zgodzili się też na samą prze-
budowę targowiska pod warun-
kiem, że na okres trwania przebu-
dowy (około 1 roku), nie będą mu-
sieli oni zawieszać swej działalno-
ści handlowej… W relacji dekla-
rowano również - ustalono, że kie-
dy powstanie już projekt to odbę-
dzie się kolejne spotkanie, by prze-
dyskutować zaproponowane roz-
wiązania  modernizacyjne targo-
wiska.  Ponadto w trakcie tego 
spotkania handlowcy poruszy-
li kwestie, które zostały zrelacjo-
nowane na stronie miasta w na-
stępujących słowach: - na spotka-
niu z burmistrzem, przedsiębior-
cy z targowiska stwierdzili także , 
że  dużym zagrożeniem dla funk-
cjonowania targowiska w Nowo-
gardzie jest handel chodnikowy na 
terenie naszego miasta. Wskazali 
oni, że najlepszym rozwiązaniem 
byłaby wysoka opłata targowa dla 
handlujących poza wyznaczonymi 
miejscami.  Padła też propozycja, 
aby stawka dzienna dla tych osób, 
handlujących na powierzchni 
powyżej 1 m2 (towarem niezali-

czanym do owoców leśnych i sezo-
nowych, w tym i warzyw), wynosi-
ła 200 zł. Burmistrz Czapla zapo-
wiedział złożenie projektu uchwa-
ły, odnośnie stawek targowych z tą 
właśnie kwotą, na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej.  Tyle relacje. Jak 
wygląda na dzisiaj realizacja obu 
obietnic złożonych handlowcom 
przez burmistrza? W sprawie mo-
dernizacji zaległa głucha cisza, a 
w sprawie stawek, Urząd najpierw 
wywołał zamieszanie, aby w kon-
sekwencji praktykować regulację 
w wyniku której doskonale kwit-
nie handel…, ale uliczny! 

Podsumowanie
Tamto spotkanie w lutym, bur-

mistrza z handlowcami z targowi-
ska, miało położyć kłam rzeko-
mo fałszywym oskarżeniom, że 
to burmistrz Czapla swoimi za-
niedbaniami i nieudolnością do-
prowadza do ruiny miejski bazar.  
Dlatego spotkaniu temu nada-
no oprawę - uczestniczyło w nim 
jeszcze kilka osób z ratusza i zło-
żono wiele obietnic. Jak pokazu-
je czas zarówno przeszły, jak i te-
raźniejszy to czas przyszły rysu-
je się tak, że zamiast targowiska 
miejskiego do prowadzenia han-
dlu będziemy mieli kwitnące na-
dal zupełnie inne targowisko: 
„targowisko próżności” (to także 
tytuł powieści Wiliama Makepe-
ace Thackeraya wydanej w 1847), 
gdzie jest tylko jeden sprzedaw-
ca i jeden towar - swój wizerunek 
sprzedaje Czapla Robert. Nieste-
ty na tym targowisku pożywić się 
może tylko On sam.  

sm 

Wjechał w tył samochodu
W miniony piątek, 8 września, na drodze pomiędzy Nowogardem a Sąpolnicą, doszło do kolizji z udziałem VW Passata i Opla Astry. W wyniku zdarzenia 
dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 19:20. Na prostym odcinku 
drogi, kierujący Oplem Astrą wje-
chał w tył VW Passata, ponieważ 
nie zauważył włączonego przez 
niego kierunkowskazu.                 - 
Kierowca samochodu VW Passat 
chciał skręcić w prawo w drogę le-
śną, co zasygnalizował kierunkow-
skazem – inf. rzecznik policji st. 
asp. Julita Filipczuk -  Jadący za 
nim kierujący samochodem mar-
ki Opel Astra nie zauważył kierun-
kowskazu i uderzył w tył samocho-
du marki VW Passat. Samochody 
poruszały się w kierunku Stargar-
du.

W wyniku zdarzenia, pasażero-
wie Opla Astry, 22 – letnia miesz-
kanka Gminy Osina Marta S. i 19 

– letni mieszkaniec Stargardu Ma-
riusz J., zostali zabrani na obserwa-
cję do szpitala w Nowogardzie. Po 
wstępnych badaniach stwierdzo-
no urazy głowy i kręgosłupa na od-
cinku szyjnym. Młodzi ludzie zo-
stali w szpitalu na dalsze obserwa-
cje. Kierującemu Oplem Astrą, Łu-
kaszowi Z, lat 29, nic się nie stało. 
Również kierujący VW Passatem 
Rafał K., lat 41 i jego 15 letni pa-
sażer, Wiktor K., nie odnieśli żad-
nych urazów.

Kierowca Passata był trzeźwy, 
natomiast kierujący Oplem Astra 
posiadał 0.38 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Dalsze po-
stępowanie w tej sprawie prowadzi 
Komisariat Policji w Nowogardzie.

DŚ Samochody które brały udział w zderzeniu: z lewej Opel Astra a z prawej Volkswagen Passat

To miejsce tetniło kiedyś życiem
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Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Głębokie wyrazy współczucia
 dla Pani Marii Woźniak 

z powodu śmierci 

Męża 

składa 
Parafialny Zespół "Caritas" 

przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Krystyna Wciseł: lat 78, zmarła 8.09.2017r., pogrzeb odbędzie się12.09.2017 r., o godz. 13:00
 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Woźniak: lat 68, zmarł 9.09.2017r., pogrzeb odbędzie się 13.09.2017 r., o godz. 14:00
 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Pomalowali chodnik na Boh. Warszawy 

O co tu chodzi? 
Głowią się piesi i rowerzyści korzystający z ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ul. 
Boh. Warszawy, od ronda im. Sybiraków, aż do skrzyżowania z wjazdem na osiedle i piekar-
ni. Otóż w ostatnim czasie namalowano tam oznaczenie poziome. Tyle, że teraz ci, co z pie-
szojezdni korzystają nie bardzo wiedzą, o co chodzi, i kto, przed kim ma pierwszeństwo? 

Wcześniej stały tu tylko znaki 
pionowe - informujące, że chod-
nik ten ma wydzielone dwie stre-
fy- jedna dla rowerów, druga dla 
pieszych. Strefy te umownie róż-
nicował kolor kostki, którą wy-
łożony jest chodnik.  Dlatego też 
radni miejscy interpelowali, aby 
pieszojezdnię uzupełnić o zna-
ki poziome, ponieważ domyśl-
ny podział na dwie strefy ruchu, 
za pomocą koloru chodnika, nie 
może stanowić formalnie elemen-
tu oznaczenia drogowego. Stwa-
rzało to też często z tego powo-
du niebezpieczeństwo. Po wielo-
miesięcznych bataliach znaki wy-
malowano, jednak w taki sposób, 
że wprowadzają one w tej chwi-
li w błąd uczestników ruchu, tj. 
nie powtarzają informacji ze zna-
ków pionowych. Kto ma teraz 
pierwszeństwo, i których ozna-
czeń należy się stosować w pierw-
szej kolejności - głowią się napo-
tkani przez nas przejeżdżający 
tędy rowerzyści i piesi. Zwrócili-
śmy się więc o wyjaśnienie sprawy 
do rzecznik naszej policji, st. asp. 
Julity Filipczuk. Oto odpowiedź, 
jaką otrzymaliśmy: 

„Umieszczone na jednej tarczy 
symbole znaków C-13 i C-16 od-
dzielone kreską poziomą ozna-
czają, że droga jest przeznaczo-
na dla pieszych i kierujących ro-
werami.  Ruch pieszych i rowerów 
odbywa się na całej powierzch-
ni tak oznaczonej drogi. W tym 
przypadku pieszy ma pierwszeń-
stwo przed rowerzystą. Oddzie-

lenie pionową kreską znaku C-13 
i C-16   oznacza, że ruch rowe-
rzystów i pieszych odbywa się 
odpowiednio po stronach dro-
gi wskazanych na znaku. Rowe-
ry jadące z przeciwnych kierun-
ków przestrzegają na swojej po-
łowie ścieżki podstawowych za-
sad ruchu prawostronnego. 
W kwestii oznaczenia poziomego 
- znak P-26 („piesi”) umieszczony  
łącznie ze znakiem P-23 („rowe-
rzysta”) informuje, że droga jest 
przeznaczona dla pieszych i kie-
rujących rowerami. Zasady poru-
szania się po tej drodze określają 
znaki pionowe. W związku z po-
wyższym   oznaczenie „ciągu pie-
szo-rowerowego” w obu przypad-
kach jest prawidłowe. Z poważa-
niem, J. Filipczuk.”

Prawidłowe to może i jest, ale 
co z tego skoro ludzie mają te-
raz problem. A wystarczyło może 
wymalować białą linię i podzielić 
chodnik, zgodnie z tym, co mó-

wią znaki pionowe. Byłoby taniej, 
szybciej i z pewnością bardziej 
zrozumiale. 

Warto dodać, że radni poza 
oznakowaniem ciągu pieszo-
-jezdnego interpelowali już wie-
le razy o ustawienie luster drogo-
wych, zwłaszcza przy skrzyżowa-
niu ul. Boh. Warszawy z ul. Ra-
cibora, oraz skrzyżowanie tej sa-
mej ulicy z uliczką prowadzą-
cą m.in. do hurtowni budowla-
nej i piekarni. To dwa niezwykle, 
choć jak wiedzą kierowcy, nie je-
dyne tak niebezpieczne miejsca. 
Nie dość, że przy włączaniu się w 
drogę z pierwszeństwem należy 
uważać na rowerzystów porusza-
jących się po pieszojezdni, to jesz-
cze widoczność zasłaniają zapar-
kowane przy lewej krawędzi jezd-
ni samochody. Na projekt, zakup i 
montaż luster radni zabezpieczyli 
pieniądze w tegorocznym budże-
cie. Reszta już po stronie gminy. 

MS

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Boh. Warszawy to główna trasa powrotu mło-
dzieży ze szkół, dlatego tu o bezpieczeństwo należy zadbać w sposób szczególny

Policja twierdzi, że rowrzysta nadal ma 
poruszać się według znaku pionowego, 
to pytanie, po co komu ten poziomy

Znaki duże i widoczne, pytanie tylko, czy aż tak trzeba było się wysilać- może wy-
starczyło po prostu namalować ciągłą linię, wydzielając dwa pasy ruchu

Zarząd Koła PZW "Tęczak"
 informuje członków Koła, że dnia 

24.09.2017r. organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe drużynowe 2 osobowe. Zbiórka za-
wodników o godz. 9.00 przy Restauracji Nep-
tun. Startowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim "Tęczak"
 do dnia 22.09.17r.
 ZAPRASZAMY

 ZARZĄD KOŁA PZW TĘCZAK

ZAPROSZENIE 
Dnia 17 września przypada

 78 rocznica napaści sowietów na Polskę i 
Dzień Sybiraka. O godz. 12.00 spotkanie

 modlitewne pod pomnikiem 
„Pamięci Sybiraków”. 

O godz. 12.30 Msza Św. w Kościele
 św. Rafała Kalinowskiego w Nowgardzie. 

Zarząd Koła Związku Sybiraków

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 październik 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

kONDOLENCJE
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niK zbadała stan zagrożeń   

 Cyberprzemoc- nowy sposób na uprawianie starych 
zwyczajów 
Znęcanie się rówieśników nad kolegami nie jest niczym nowym, ale dzięki nowym technologiom atakujący mają znacznie ułatwione zadanie, w dodatku 
przysparzają  ofiarom dużo więcej problemów. NIK zbadała zjawisko cyberprzemocy w szkołach, czyli nękania rówieśników za pomocą internetu. Wyni-
ki potwierdzają, że cyberprzestępcy mogą czuć się bezkarni, a skali zjawiska nikt nawet nie monitoruje.

Od czasu do czasu, również w 
naszym lokalnym środowisku, 
dochodzi do tragedii - młody 
człowiek, uczeń targa się na swoje 
życie. Podstawową przyczyną ta-
kich desperackich kroków wśród 
młodzieży jest na ogół doznanie 
jakiejś formy odrzucenia, napięt-
nowania, porażki.  Niestety roz-
wój technologiczny istotnie po-
szerzył gamę sposobów, na jakie 
można dzisiaj nękać innych. Wy-
korzystanie do tego celu interne-
tu sprawiło, że metody zadawa-
nia cierpienia stały się nie tylko 
łatwo dostępne dla wszystkich, 
ale także szczególnie wyrafinowa-
ne i bolesne dla ofiar. Zarazem są 
one bardziej „niedostępne” pena-
lizacji, (czyli skutecznemu zwal-
czaniu poprzez karanie). Dlate-
go lawinowo rośnie skala zjawi-
ska cyberprzemocy.

Cyberprzemoc – definicja 
 Cyberprzemoc to powtarzają-

ce się umyślne działanie spraw-
ców, takie jak prześladowanie, za-
straszanie, nękanie i wyśmiewa-
nie z wykorzystaniem Internetu 
i  narzędzi elektronicznych. Cy-
berprzemoc przybiera różnora-
kie formy - m.in. rozsyłanie kom-
promitujących materiałów (np. 
zdjęć i filmów), włamywanie się 
na konta pocztowe i  konta ko-
munikatorów w celu rozsyłania 
prywatnych lub fałszywych in-
formacji, tworzenie ośmieszają-
cych lub dyskredytujących stron 
www, memów, fałszywych blo-
gów i profili na portalach spo-
łecznościowych.  Cyberprzemoc 
charakteryzuje się wysoką anoni-
mowością sprawcy  oraz „znacz-
ną siłą rażenia”. Jest szczególnie 
groźna, gdy jest kierowana w sto-
sunku do małoletnich. Ponadto 
nie dotyczy tylko bezpośrednio 
ofiary, ale wpływa na całą grupę, 
w której funkcjonuje osoba pod-
dana cyberprzemocy.

Przykłady tragedii
W Polsce o problemie przemo-

cy rówieśniczej z użyciem me-
diów elektronicznych zrobiło się 
głośno wraz z historią gdańskiej 
gimnazjalistki, która była ofiarą 
takiej przemocy i popełniła sa-
mobójstwo. Jedną z przyczyn sa-
mobójstwa było nagranie kame-
rą w telefonie komórkowym aktu 
krzywdzenia dziewczyny. Do-
mniemywano, że groźba upu-
blicznienia zarejestrowanego fil-
mu przyczyniła się do tragiczne-

go finału tej historii. W ostatnim 
czasie coraz częściej media przy-
taczają poważne przypadki cy-
berprzemocy. 30 listopada 2016 
r. media doniosły o dwóch pró-
bach samobójczych w jednym z 
giżyckich gimnazjów (jednego z 
uczniów nie udało się uratować) 
wywołanych najprawdopodob-
niej atakami nienawiści w sieci

 NIK przeprowadziła kontro-
lę zjawiska cyberprzemocy w 
szkołach  

W tych dniach opublikowa-
ny został raport Najwyższej Izby 
Kontroli o wynikach badania zja-
wiska cyberprzemocy w polskich 
szkołach. Kontrola została prze-
prowadzona w okresie od 9 stycz-
nia do 18 kwietnia w2017 roku. 
Kontrolowano MEN, Minister-
stwo Cyfryzacji, oraz pięć KWP, 
– 10 KPP, – osiem gimnazjów i 
dwa zespoły szkół z terenu pięciu 
województw, w tym wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.   Z 
ustaleń kontroli wynika, że Mini-
ster Edukacji Narodowej nie ko-
ordynował działań w zakresie za-
pobiegania i przeciwdziałania cy-
berprzemocy wśród uczniów, po-
mimo że zobowiązany jest do re-
alizacji polityki oświatowej pań-
stwa i sprawowania nadzoru nad 
wykonywaniem nadzoru peda-
gogicznego na terenie kraju.  W 
MEN nie opracowano wytycz-
nych m.in. dla szkół, dotyczą-
cych cyberprzemocy. Nie zostały 
zatem ustalone jednoznaczne za-
sady postępowania podmiotów, 
których zadaniem jest kształtowa-
nie postaw oraz zachowań dzieci i 
młodzieży w obliczu zagrożenia 
przemocą rówieśniczą z użyciem 
mediów elektronicznych. Mini-
ster Edukacji Narodowej nie zle-
cał kuratorom oświaty realizacji 
zadań  w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania cyberprzemo-
cy wśród uczniów. Z tego wzglę-
du zagadnienie to nie było przed-
miotem oceny w ramach nadzo-
ru sprawowanego przez Ministra 
nad kuratorami oświaty, jak ra-
dzić sobie z cyberprzemocą.  Po-
nadto Minister Edukacji Narodo-
wej nie upowszechnił we właści-
wy sposób dobrych praktyk wy-
pracowanych na zlecenie Mini-
stra Cyfryzacji nt. sposobu po-
stępowania przez szkoły w przy-
padku ujawnienia zdarzeń o cha-
rakterze cyberprzemocy. W kon-
sekwencji każda spośród kontro-

lowanych szkół we własnym za-
kresie opracowywała odpowied-
nie zasady postępowania. Z in-
formacji uzyskanych przez NIK 
od wszystkich kuratorów oświa-
ty wynika, że kuratoria oświaty 
dostrzegały problem cyberprze-
mocy w szkołach, jednak nie 
prowadziły działań monitorują-
cych w tym zakresie.

 
Problem jest już duży a jego 

skala rośnie  
Kontrola wykazała także dużą 

dysproporcję pomiędzy ujaw-
nionymi zdarzeniami dotyczący-
mi cyberprzemocy w szkołach, a 
opinią samych uczniów na temat 
skali tego zjawiska.  

Ujawnione przypadki cyber-
przemocy stanowiły niewiel-
ki procent (średnio 2 proc.) w 
porównaniu do liczby uczniów 
uczęszczających do tych szkół. 
Natomiast wyniki badania an-
kietowego przeprowadzonego 
przez NIK w skontrolowanych 
szkołach wskazują, że z proble-
mem cyberprzemocy zetknę-
ło się ok. 40 proc. ankietowa-
nych uczniów. Ponadto bada-
nia ankietowe w szkołach wyka-
zały, że zdaniem ok. 43 proc. na-
uczycieli zjawisko cyberprzemo-
cy występuje w szkołach, któ-
rych uczą.  Zaprezentowane wy-
żej dane  mogą świadczyć o tym, 
że rzeczywista liczba zdarzeń do-

tyczących cyberprzemocy nie jest 
znana. Ponadto NIK stwierdzi-
ła poważne niedomagania syste-
mu monitorowania zjawiska cy-
berprzemocy i wsparcia dla ofiar. 
Pomoc uczniom doświadczają-
cym cyberprzemocy, oprócz ro-
dziców i opiekunów prawnych, 
pozostawała w gestii szkół i jed-
nostek Policji.   Właściwe podej-
ście do problemu cyberprzemo-
cy było o tyle utrudnione, że za-
równo szkoły jak i jednostki Po-
licji nie dostrzegały skali proble-
mu cyberprzemocy wśród dzie-
ci i młodzieży.  Przygotowane 
przez większość skontrolowa-
nych szkół programy profilak-
tyczne i wychowawcze bazowa-
ły na nierzetelnie zidentyfikowa-
nym poziomie zagrożenia cyber-
przemocą. Nie uwzględniały bo-
wiem pełnej diagnozy środowi-
ska szkolnego, obejmującej fak-
tyczne problemy uczniów zwią-
zane z cyberprzemocą, pomimo 
występowania tego typu zdarzeń 
w każdej kontrolowanej szkole. 
W latach 2013-2016 skontrolowa-
ne jednostki Policji również nie 
prowadziły analiz i diagnoz doty-
czących tego zjawiska. Brak ana-
liz określających skalę zjawiska 
cyberprzemocy na terenie dzia-
łania objętych kontrolą jednostek 
Policji wynikał również z faktu, 
że dostępne w komendach syste-
my informatyczne nie pozwalały 

na wygenerowanie jednoznacz-
nej statystyki zdarzeń dotyczą-
cych cyberprzemocy, w szcze-
gólności wśród młodych osób.

Wnioski 
W lipcu 2015 r. Instytut Bada-

nia Edukacji (na zlecenie MEN) 
opracował raport, z którego wy-
nika m.in., że 25 proc. uczniów 
szkoły podstawowej i 29 proc. z 
gimnazjum w ciągu czterech ty-
godni poprzedzających badanie 
doświadczyło agresji elektronicz-
nej. Takie twarde dane powinny 
już wtedy zaalarmować zarówno 
Ministerstwo, jak i prowadzących 
szkoły.  Niestety w zakresie cyber-
przemocy odnotowujemy zatrwa-
żającą niemoc wszystkich odpo-
wiedzialnych za system edukacyj-
ny w tym warunki psycho-środo-
wiskowe, w jakich uczniowie po-
bierają naukę.  Ofiarą tej niemocy 
padną jak zwykle najsłabsi, czyli 
potrzebujący wsparcia.  Oby pre-
zentowany raport wzbudził w tym 
zakresie zdecydowaną reakcję od-
powiedzialnych instytucji, czy-
li MEN i Policji, środowiska edu-
kacyjnego, czyli nauczycieli i ro-
dziców a także wywołał choćby 
minimum koleżeńskiej refleksji 
wśród, bezmyślnie wpatrzonej w 
ekrany smartfonów, gimbazy. 

                                                                                                
Opracowanie redakcja na podstawie 

mat. NIK i inf. włas. 

Stwierdzony stan – czy cyberprzemoc jest problemem  
dla uczniów kontrolowanych szkół (ankieta NIK)? 06 

  

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 
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Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

Mechanik  
w dziale utrzymania ruchu

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku  
będzie odpowiedzialna między innymi za:

•	 Zapewnienie prawidłowego stanu maszyn i urządzeń produk-
cyjnych

•	 Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń
•	 Typowanie uszkodzonych części zamiennych
•	 Dokonywanie napraw prewencyjnych i interwencyjnych
Wymagania:
•	 znajomość podstawowych zagadnień mechaniki, hydrauliki i 

pneumatyki i elektryki maszyn produkcyjnych
•	 doświadczenia na stanowisku technika/specjalisty  

ds. utrzymania ruchu
•	 mile widziane uprawnienia spawalnicze (MIG/MAG, TIG)
•	 umiejętność diagnozowania przyczyn usterek i szybkiego re-

agowania
•	 umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
•	 stabilne i długoterminowe zatrudnienie
•	 umowa o pracę na pełen etat
•	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( karta sportowa mul-

tisport/bony)
•	 praca w systemie dwuzmianowym

Serwach Sp. Jawna
ul. Maszewska 1,  72-100 Goleniów,  tel. 91 418 54 77 

kontakt drogą e-mailową biuro@serwach.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Poszukuje domu  
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 

Kucharza/kucharkę 
zatrudnię, pełny etat, 
Restauracja Przystań. 

91 39 20 221 

NFOP informuje
Zaprasza Organizacje Pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Nowogard na 
„DZIEŃ NOWOGARDZKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – który odbędzie się 
23 września 2017r. w godzinach 11.30-16.00 w Nowogardzie (Plac Szarych Szeregów).
Pragniemy przedstawić lokalnej społeczności działalność i różnorodność organizacji, zintegrować śro-

dowisko organizacji pozarządowych i tzw. dobre praktyki  ich działalności.  Planujemy także zajęcia rekre-
acyjno-sportowe i występy przedstawicieli  na scenie, co będzie dodatkową zachętą do udziału w tym Dniu  
mieszkańców Miasta i  Gminy Nowogard.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać ze strony www.nfop.nowogard.pl lub w biurze 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wypełnione formularze należy przesyłać do dnia 8 września drogą mailową na adres email nfop@nowogard.pl  
lub składać w wersji papierowej:  w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych  
 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Mieczysław Cedro Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Zmienia się osiedle przy ul. Żeromskiego 

Najpierw parking, teraz droga 
Trwa remont wewnętrznej drogi na osiedlu przy ul. St. Żeromskiego. Dziurawa betonowa 
nawierzchnia, zostanie zastąpiona kostką typu pol-bruk. 

Jak już informowaliśmy, 
wcześniej wykonano na osie-
dlu remont parkingu. Zgod-
nie z zapowiedzią przystąpio-
no teraz do naprawy drogi bie-
gnącej przez środek blokowiska. 
Po zakończeniu robót, droga ta 
stanie się ulicą jednokierunko-
wą. W dalszej kolejności Spół-
dzielnia  Gardno planuje także 
wymianę chodników i budowę 
parkingu koło istniejącego pla-
cu zabaw. To nie koniec remon-
tów w obszarze komunikacji, ja-
kie czekają mieszkańców osie-
dla. Jak również już informowa-
liśmy, gmina przymierza się do 
remontu ulicy Zacisznej (obec-
nie stanowiącej w dużym frag-
mencie chodnik), która umoż-
liwi przejazd od strony ul. Że-
romskiego do ks. J. Poniatow-
skiego.  Ogłoszono już drugi 
przetarg na to zadanie. Gmina 
nie podała jednak na BIP, z ja-
kiego powodu nie rozstrzygnię-
to pozytywnie pierwszego prze-
targu. 

MS

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduje się w hotelu "Przystań'' 

w miejscu byłego kasyna. 
Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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JEDEN
AKUMULATOR

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

CICHA PRACA
BEZ SPALIN

ŁATWA
OBSŁUGA

Nr 49 (2578)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

OgłOsZenie



12-14.09.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Gmina Osina za plony dziękowała w Redostowie 

By nigdy nie zabrakło chleba 
W minioną sobotę, we wsi Redostowo, odbyły się główne uroczystości dziękczynne za tego-
roczne plony uzyskane przez rolników i ogrodników z terenu gminy Osina. 

Msza św. dziękczynna odbyła się 
w miejscowym kościółku. Odprawił 
ją ks. Jerzy Labuda, proboszcz parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Osi-
nie. Przed świątynią ludzie ustawi-
li kilka wieńców dożynkowych, któ-
re później wzięły udział w konkur-
sie o miano najpiękniejszego z nich. 
Do samej świątyni, już po poświęce-
niu przez ks. Proboszcza, wniesiono 

wieniec upleciony przez gospodarzy 
dożynek, czyli Redostowo. Po zakoń-
czeniu Mszy św. przez wieś przeszedł 
korowód dożynkowy, prowadzony 
przez Kapelę Kryzys, by wkroczyć na 
plac ze sceną główną, gdzie zaplano-
wano biesiadę. 

- Witam was bardzo serdecznie, a 
przede wszystkim rolników z naszej 
gminy. Pogoda nam dopisała, życzę 
przyjemnego pobytu u nas i wesołej 
zabawy do rana – przywitała gości 
dożynkowych sołtys Redostowa- Jo-
lanta Buksińska. 

Następnie starostowie dożynek, 
czyli pani Teresa Fidos i Stanisław 
Buksiński, przekazali chleb na ręce 
wójta gminy Osiny, życząc, aby niko-
mu nigdy go nie zabrakło. 

-Tegoroczne żniwa były ciężkie, ale 
mimo tych ogromnych trudności, nasi 
rolnicy dali radę i zebrali to, co dała 
im ziemia. To co mnie zaskakuje, to, 
to że od rolników bije optymizm, 

choć wykonali ciężką pracę w nieła-
twych warunkach, często ponosząc 
spore straty, dalej pracują. Bo prze-
cież żniwa to nie koniec pracy na polu. 
Za ten trud, za dbałość, o to, żebyśmy 
mieli co jeść, podziękujemy wszystkim 
rolnikom brawami- mówił Krzysztof 
Szwedo, wójt gminy Osina. 

Po oficjalnym przemówieniu go-
spodarza gminy, sołtys Redostowa 

wręczyła symboliczny klucz do bram 
wsi na ręce starostów dożynek, za-
znaczając, że otrzymują go na jedną 
dobę. 

Tradycyjnie już podczas dożynek 
przeprowadzono konkurs na najład-
niejszy wieniec. W tym roku spo-
śród 8 kompozycji, komisja uzna-
ła, że należy się wsi Redostowo. Dru-
gie miejsce zajęły Kościuszki, a trze-
cie Osina. Rozstrzygnięto także kon-
kurs na „najładniejszy wystrój pose-
sji”. Pierwsze miejsce i nagrodę sta-
rosty goleniowskiego otrzymali pań-
stwo Dera. Drugie miejsce i nagroda 
od wójta K. Szwedo powędrowała do 
państwa Nowosielskich. 

Podczas dożynek nie zabrakło 
oczywiście dobrej muzyki. W tym 
roku, poza Kapelą Kryzys, gwiazda-
mi wieczoru byli: Projekt Hubas, Ex-
-Vibe (lokalna gwiazda disco-polo) 
oraz zespól Lider. Atrakcją tegorocz-
nych występów był artystyczny ta-

niec na rurze, w wykonaniu tancer-
ki ze Szczecina.  Tradycyjnie też za-
dbano, aby niczego nie brakowało 
na biesiadnych stołach. Dania z gril-
la, bigos, pierogi i oczywiście mnó-
stwo domowych wypieków, to nie-
odłączny element każdych dożynek, 
którego w Redostowie nie mogło za-
braknąć. Pomyślano oczywiście tak-
że o najmłodszych gościach biesia-
dy, czyli dzieciach, dla nich przy-
gotowano m.in. dmuchany zamek, 
czy warsztaty ekologiczne, a na sto-
isku jednego ze sponsorów imprezy, 
firmy Gaz-System, gry i zabawy. W 
Osinie jest już pewną lokalną trady-
cją, że do współorganizacji dożynek 
zaprasza się sponsorów, w tym roku, 
oprócz wymienionej już wyżej firmy 
byli: Farma Redło, PGK Goleniów, 
Met Instal, Drewpol, Rega Węgorzy-
ce, Gyf- Wet Goleniów i  Euzebiusz 
Adamski.  

MS
Sylwetki Starostów Dożynek 
Teresa Fidos. Gospodarstwo w 

Redostowie prowadziła wspólnie z 
mężem od 1976 roku, w gospodar-
stwie o powierzchni 15 ha prowadzo-
na była uprawa zbóż, ziemniaków, 
buraków. Obecnie Pani Teresa jest 
już emerytką, a gospodarstwo pro-
wadzone jest wspólnie z córką Roza-
lią i zięciem Grzegorzem. Pani Teresa 
nadal wszystkiego dogląda. Pani Te-
resa ma dwie wnuczki Asię i Martyn-
kę, wnuczki wspólnie z babcią bar-
dzo lubią pracować w ogrodzie

Stanisław Buksiński.  Gospodar-
stwo rolne w Redostowie o pow. 16 
ha prowadzi wspólnie z żoną Jolan-
tą od 1983 roku. W gospodarstwie 
uprawiane były głównie warzywa 
oraz zboże. Pan Stanisław od wielu 
lat poza uprawą zajmował się rów-
nież sprzedażą wyhodowanych w go-
spodarstwie warzyw na targu w Go-
leniowie. Stanisław Buksiński z żoną 
Jolantą mają dwie córki Małgorzatę i 
Kornelię i troje wnucząt Rysia, Elizę 
i Oliwię

Ks. Proboszcz J. Labuda kropi wodą święconą uplecione ze zbóż i ziół wieńce dożynkowe, dziękując Bogu za tegoroczne owoce

Tradycyjne dzielenie się chlebem wójta gminy z mieszkańcami

Wieniec gospodarzy dożynek, czyli sołectwo Redostowo, na czele korowodu, jaki 
przemaszerował przez wieś

Oprocz Redostowa, wieńce upletli i zaprezentowali także mieszkańcy 8 innych wsi, 
tu na pierwszym planie akurat wieniec z Węgorzyc

Kosze z dożynkowymi chlebami niesione przez miejscowe dzieci i młodzież

Starostowie osińskich gminnych dożynek Teresa Fidos i Stanisław Buksiński

Sołtys Redostowa Jolanta Buksińska wita przybyłych na dożynki gości
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esO zaprosiło na kolejne warsztaty fryzjerskie 

Czesali gwiazdy, teraz przyjechali szkolić do nas
Dwudniowe szkolenie dla fryzjerów i tych, którzy w strzyżeniu stawiają pierwsze kroki, zorganizowała firma ESO z Nowogardu, w miniony weekend w 
„Willi Zbyszko” w Warnkowie. Uczestnicy mogli podglądać pracę stylistów, którzy współpracowali ze znanymi gwiazdami, poznając przy okazji najnow-
sze trendy fryzjerskie. 

Szkolenie odbywało się na pro-
duktach niemieckiej marki Be 
Keen. Nowogardzka firma ESO, 
jako pierwsza na naszym ryku, 
podjęła się dystrybucji tych pro-
duktów. Możliwości nowej li-
nii farb i kosmetyków do włosów 
prezentowali zaproszeni styliści.

-Wczoraj mieliśmy casting i 
wytypowaliśmy sześć modelek, 
z którymi pracowali zaproszeni 
przez nas fachowcy w branży, sty-
liści znanych gwiazd- pracujący  
na produktach Be Keen. Dziś po-
kazujemy już końcowy etap, czy-
li koloryzację włosów – mówi Łu-
kasz Margas, dyrektor handlowy 
w firmie ESO z Nowogardu. 

Jedynym ze stylistów, któ-
ry przyjechał do Warunkowa z 
Berlina był Krzysztof Cyborow-
ski, instruktor fryzjerstwa, sty-
lista takich gwiazd, jak np. Ilo-
na Felicjańska, Katarzyna Do-
wbor, Kayah, Justyna Steczkow-
ska czy Krzysztof Ibisz. Oprócz 
niego, pokaz swoich umiejętno-

ści fryzjerskich prezentowali tak-
że: Dawid Szpruch (Łódź), który 
do swoich klientów może zaliczyć 
m.in. znaną piosenkarkę Reni Ju-
sis i aktorkę Annę Muchę; Michał 
Stadnik (Góra Kawlaria) oraz Syl-
wia Gozdur (Warszawa) - zdoby-
wający doświadczenie w renomo-
wanych akademiach i salonach 
fryzjerskich, dziś także dzielących 
się swoją wiedzą z innymi. 

-Pokazujemy ludziom, co moż-
na wziąć do ręki, żeby z brzyd-
kich włosów zrobić ładne, a ze 
zmęczonych zdrowe - mówi K. 
Cyborowski. - Jest niedziela, a 
wszyscy tu obecni poświęcili swój 
czas i to jest fajne, bo są pół kro-
ku przed tymi, których tu nie ma. 
W dzisiejszych czasach jest sporo 
dobrych produktów, ale trzeba je 
umieć używać. Mamy pełen arse-
nał, żeby fryzjer mógł robić dobry 
interes w swoim salonie - dodaje 
znany w branży szkoleniowiec. 

Modelki nie kryły w rozmowie 
z DN, że współpraca ze stylistami 
na takim poziomie to spore prze-
życie. 

-Jest ogromna różnica, oni pra-
cują zupełnie inaczej. Są pewni 
tego, co robią, ale słuchają klien-
ta, pytają, w jakiej fryzurze czuje-
my się najlepiej- mówi Ewa Chło-
pek z Nowogardu, która poddała 
się metamorfozie kolorystycznej 
swoich włosów. 

Aby jednak zaprezentować taki 
poziom umiejętności trzeba się 
ciągle doszkalać. O tym przeko-
nana jest Wiesława Metz, właści-
cielka szkoły policealnej w Łob-
zie, gdzie szkolą się przyszli fry-
zjerzy.

-Fryzjerstwo poszło tak do 
przodu, że bez dodatkowych 
szkoleń, nie ma dobrze prosperu-
jących zakładów - mówi W. Metz, 
z którą do Warunkowa pod No-
wogardem przyjechały też dwie 
uczennice, w zasadzie już absol-
wentki szkoły. – Właśnie jutro 
(poniedziałek), mamy egzamin 
czeladniczy, także nowa wiedza 
się przyda. Niezależnie od tego 

warto jeździć na takie szkolenia, 
by po prostu nie zostać z tyłu i być 
na bieżąco z nowymi trendami - 
mówią nam Katarzyna i Jagoda. 

Fryzjerstwo jest w niewątpli-
wym rozkwicie, następuje powrót 
do dobrego rzemiosła, przekonu-
je właściciel firmy ESO Stanisław 
Osajda. 

-Jest tutaj przeszło 130 osób, nie 
tylko z Nowogardu, ale i ze Szcze-
cina, Łobza, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego. Wśród nich jest 
wielu młodych ludzi, którzy są 
naszymi potencjalnymi klienta-
mi. Fryzjerstwo przeżywa praw-
dziwy progres, jest coraz więcej 
nowych trendów, dlatego musimy 
swoim klientom, poza bogatym 
portfolio produktowym, stwo-
rzyć możliwość zdobywania no-
wej wiedzy. I to staramy się wła-
śnie robić - mówi St. Osajda. 

Przy okazji wizyty w „Willi 

Zbyszko”, zapytaliśmy K. Cybo-
rowskiego, jakie kolory i uczesa-
nia będą modne tej jesieni. 

- Popiele, odcienie fioletowe, 
zawsze blond. Długości są naj-
różniejsze. Modnie jest także 
wprowadzać jakiś element kolo-
rystyczny, jakieś różowe kosmy-
ki, mały smaczek, aby zwrócić na 
siebie uwagę, a przecież kobiety 
właśnie tego oczekują po swoich 
włosach – mówi ceniony stylista 
gwiazd.  

Przypomnijmy, że to już dru-
gie szkolenie dla fryzjerów i sty-
listów, jakie zorganizowała no-
wogardzka firma ESO, dystrybu-
tor sprzętu fryzjerskiego i kosme-
tyków do pielęgnacji włosów. W 
zeszłym roku, w lipcu, odbyły się 
pokazy profesjonalnego strzyże-
nia, za pomocą najnowocześniej-
szego sprzętu. 

Marcin Simiński

Stanisław Osajda i Łukasz Margas z firmy ESO Nowogard

Jedna z modelek w trakcie koloryzacji włosów, wykonywanej przez zaproszonego 
do Warnkowa stylistę Michała Stadnika

Krzysztof Cyborowski, znany stylista i 
szkoleniowiec, który prowadził warsztaty

W szkoleniu, zorganizowanym w miniony weekend przez firmę ESO, wzięło udział ok. 130 osób, głównie fryzjerów i stylistów

Modelki już w nowych fryzurach, w środku Ewa Chłopek
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Pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie

Rozgromili gości z Przecławia
W sobotę (9 września), o godzinie 17:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard na własnym bo-
isku podejmowali drużynę KP Przecław. W końcu zawodnicy z Nowogardu byli w stanie się 
odblokować i zaaplikowali rywalom aż 7 goli. Na uwagę zasługuje występ Rafała Listkiewi-
cza, który strzelił 4 gole oraz powrót do drużyny Rafała Mendyka. 

Pomorzanin Nowogard – KP Przecław 7:2 (3:2)
Gole: Gracjan Wnuczyński (24’ – rzut karny), Rafał Listkiewicz (34’, 66’, 75’, 90’), 

Maciej Dobrowolski (44’), Damian Kosior (81’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda (Marcin Skórniewski), 

Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Rafał Mendyk (Fernando 
Maia Batista), Maciej Dobrowolski (c), Kamil Lewandowski (Kacper Litwin) – 

                   Gracjan Wnuczyński (Karol Osakiewicz), Rafał Listkiewicz.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
4. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Iskierka Szczecin 0:0
Ina Ińsko – Światowid Łobez  1:1
Jantar Dziwnów – Odrzanka Radziszewo 2:1
Błękitni Trzygłów – Masovia Maszewo 1:3
Promień Mosty – Orzeł Łożnica  1:1
Sparta Gryfice – Polonia Płoty  0:3
Pomorzanin Nowogard – KP Przecław 7:2
Mewa Resko – Sarmata Dobra  3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 4 10 11 3 3 1 0
2 Iskierka Szczecin 4 10 7 0 3 1 0
3 Jantar Dziwnów 4 10 6 3 3 1 0
4 Polonia Płoty 4 9 6 2 3 0 1
5 Ina Ińsko 4 7 5 3 2 1 1
6 Sparta Gryfice 4 7 8 8 2 1 1
7 Masovia Maszewo 4 7 8 6 2 1 1
8 Błękitni Trzygłów 4 6 11 5 2 0 2
9 Orzeł Łożnica 4 4 4 8 1 1 2
10 Promień Mosty 4 4 7 8 1 1 2
11 Ehrle Dobra Szczecińska 4 4 9 9 1 1 2
12 Pomorzanin Nowogard 4 4 9 6 1 1 2
13 Mewa Resko 4 3 4 5 1 0 3
14 KP Przecław 4 3 8 15 1 0 3
15 Odrzanka Radziszewo 4 3 4 11 1 0 3
16 Sarmata Dobra 4 0 2 17 0 0 4

W meczu z KP Przecław, w skła-
dzie Pomorzanina nastąpiły drob-
ne zmiany. Kamil Lewandow-
ski został cofnięty do pomocy, a 
jego miejsce w ataku zajął Gracjan 
Wnuczyński. Poza tym w wyjścio-
wej jedenastce po raz pierwszy w 
tym sezonie zagrał Rafał Mendyk. 
Pomocnik Pomorzanina nie przy-
gotowywał się z kolegami z druży-
ny, ze względu na swoje obowiąz-
ki zawodowe. Pomimo tego, nie 
odbiegał jeśli chodzi o przygoto-
wanie fizyczne i rozegrał bardzo 
dobry mecz. Trudno powiedzieć, 
kiedy ponownie Rafał Mendyk bę-
dzie mógł zagrać dla Pomorzani-
na, wierzymy, że będzie to miało 
miejsce jak najczęściej. Spotkanie 
z KP Przecław pomimo wysokie-
go wyniku, wcale nie należało do 
najłatwiejszych. Nowogardzianie 
kontrolowali grę od pierwszych 
minut, jednak to rywale objęli pro-
wadzenie. W 22. minucie po pro-
stopadłym podaniu w pole kar-
ne, napastnik gości strzelił bram-
kę dla swojej drużyny. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego od-
powiedzieli błyskawicznie. W 24. 

minucie sędzia podyktował rzut 
karny, a do piłki podszedł Gracjan 
Wnuczyński. Zawodnik Pomorza-
nina pewnym strzałem doprowa-
dził do wyrównania. W 29. minu-
cie po błędzie nowogardzkiej de-
fensywy goście ponownie wyszli 
na prowadzenie. Kilka chwil póź-

niej miała miejsce sytuacja, któ-
ra mogła być przełomowa dla lo-

sów tego spotkania. W polu kar-
nym rywala sfaulował Paweł Kró-
lik, przez co piłkarze z Przecławia 
wykonywali rzut karny. Zawod-
nik gości trafił w poprzeczkę i wy-
nik nie uległ zmianie. Gdyby jed-
nak padła bramka, to Pomorza-
nin przy stanie 1:3 miałby ogrom-
ne problemy z wygraniem tego 
meczu. Kilka minut później, do-
kładnie w 34. minucie, Rafał List-
kiewicz po składnej akcji zespo-
łu doprowadził do wyrównania. 
Jeszcze przed przerwą, w 44. mi-
nucie Maciej Dobrowolski zdobył 
trzeciego gola dla nowogardzian. 
W drugiej połowie goście jeszcze 
przez pierwszy kwadrans walczyli 
o wyrównanie, później jednak tre-
ner Zbigniew Gumienny dokonał 
kolejnych zmian, a rywale opadli 
z sił. W efekcie Pomorzanin dobił 
swoich rywali. Najpierw w 66. mi-
nucie Rafał Listkiewicz podwyż-
szył na 4:2, natomiast w 75. minu-
cie ten sam piłkarz zdobył kolej-
nego gola dla gospodarzy komple-
tując tym samym hat-tricka. Dwie 
minuty później bramkarz gości 
za zagranie piłki ręką poza polem 

Rafał Mendyk po dłuższej przerwie po-
nownie mógł zagrać w koszulce Pomo-
rzanina

karnym otrzymał czerwony karto-
nik i musiał opuścić plac gry. Bez 
skrupułów wykorzystali to zawod-
nicy Pomorzanina, którzy zdoby-
li kolejne bramki. Najpierw w 81. 
minucie na listę strzelców wpisał 
się Damian Kosior, a następnie w 
ostatniej minucie spotkania swo-
jego czwartego gola strzelił Rafał 
Listkiewicz. Takie okazałe zwycię-
stwo bez wątpienia było potrzeb-
ne podopiecznym Zbigniewa Gu-
miennego, którzy w ostatnich ty-
godniach borykali się ze spory-
mi problemami. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Rafał Listkiewicz strzelając 4 gole zo-
stał bohaterem sobotniego meczu z KP 
Przecław

Wychowanek Pomorzanina trafił do „Wyspiarzy”

Jakub Zdeb zadebiutował we Flocie
Niedawno prezes Pomorzanina ogłosił, że wychowanek nowogardzkiego klubu zasilił sze-
regi Floty Świnoujście. Mowa o bramkarzu Jakubie Zdebie, który od wielu sezonów wystę-
pował w drużynie SALOS-u Szczecin. 

Po tym, jak Jakub Zdeb opu-
ścił Pomorzanin Nowogard, roz-
począł swoją przygodę z SA-
LOS-em Szczecin. Jest to zespół, 
którego głównym zadaniem jest 
szkolenie młodzieży. Jednym z 
najsłynniejszych wychowanków 

jest m.in. Filip Starzyński, re-
prezentant Polski i obecnie pił-
karz Zagłębia Lubin. SALOS ma 
to do siebie, że gdy piłkarz koń-
czy wiek juniora, jednocześnie 
opuszcza szeregi szczecińskiego 
klubu. Tak samo było z wycho-
wankiem Pomorzanina, bram-
karzem Jakubem Zdebem. No-
wogardzianin, gdy zakończył 
okres juniora, zmuszony był po-
szukać sobie klubu. Okazało się, 
że z usług nowogardzkiego gol-
kipera chcą skorzystać „Wyspia-
rze” ze Świnoujścia. Flota to 
wielki klub, jak na zachodnio-
pomorskie realia i pomimo tego, 
że obecnie grywa w niższych li-
gach, z pewnością chce jak naj-

szybciej odbudować swoją po-
tęgę. O debiucie Zdeba we Flo-
cie poinformował prezes Marcin 
Skórniewski. - Co jakiś czas pre-
zentujemy informację o naszych 
zdolnych wychowankach. Nie-
dawno, Jakub Zdeb zadebiutował 
w barwach odradzającej się Floty 
Świnoujście. Debiut wypadł oka-
zale. Jakub zachował czyste kon-
to a jego koledzy wbili Arkonii 
Szczecin aż 7 goli. Gratulujemy – 
mówi Marcin Skórniewski. My 
również przyłączamy się do gra-
tulacji, wierząc, że pobyt w Świ-
noujściu pozwoli się jeszcze bar-
dziej rozwinąć zdolnemu bram-
karzowi z Nowogardu.

KR

Wychowanek Pomorzanina - Jakub 
Zdeb, został piłkarzem Floty Świnoujście
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Jak spędziłeś 
wakacje? 
Chociaż wakacje już za nami i rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny, postanowiliśmy jeszcze na chwilę wrócić do letnich 
wspomnień. Dziennikarki „WBREW” - Monika Rasowska 
i Klaudia Druciarek przeprowadziły sondę wśród uczniów 
naszej szkoły.

Monika Rasowska, Klaudia 
Druciarek: Jak spędziłyście tego-
roczne wakacje? 

Nikola: W wakacje byłam w 
Niemczech. Spędziłam tam su-
perczas. Dużo zwiedzałam i po-
znałam nowe osoby, z którymi 
się świetnie bawiłam i miło spę-

dzałam czas. Mogłam przy okazji 
podszkolić swój język niemiecki. 

Jagoda: Pierwszy miesiąc pra-
cowałam, a później wspólnie z ro-
dzicami wyjechałam na rodzinny 
odpoczynek do Wrocławia, Kar-
pacza i Pragi. W czasie wakacji 
pojechałam również do Niemiec. 

KIERMASZ 
PODRĘCZNIKÓW 

W czwartek (14 września)
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica odbędzie się

 kiermasz podręczników
Wszystkich chętnych prosimy o przynoszenie wstępnie wycenio-
nych i podpisanych podręczników do klasy nr 2 i klasy nr 18. 

ZAPRASZAMY 

Nikola i Jagoda 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": 

Juniorzy zagrali przed własną publicznością

Piękne gole i pewne zwycięstwo
W niedzielę (10 września), o godzinie 12:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomo-
rzanina podejmowali Unię Dolice. Podopieczni Pawła Błaszczyka dali popis ofensywnej 
gry wbijając rywalom aż 8 goli. W najbliższą środę, juniorzy z Nowogardu rozegrają zale-
gły mecz ze Światowidem. 

Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 8:3 (4:0)
Gole: Natan Jeremicz (20’), Kacper Kozioł (26’, 30’, 78’), Mateusz Lasocki (44’, 

53’), Mateusz Toruński (54’), Michał Teodorczyk (82’)
Skład: Jakub Tandecki (Aleksander Osajda) – Michał Teodorczyk (c) , Bartło-

miej Kozieł, Jakub Mościński, Mateusz Wojtyniak (Paweł Zając) – Adrian Zając, 
Mateusz Lasocki (Krystian Wilke), Mateusz Toruński, Natan Jeremicz – Radosław 
Masalski, Kacper Kozioł.

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
4. kolejka:
Biali Sądów – Energetyk Gryfino  1:5
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 8:3
Mewa Resko – Kluczevia Stargard  2:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 3 9 11 3 3 0 0
2 Polski Cukier Kluczevia Stargard 4 9 14 7 3 0 1
3 Światowid 63 Łobez 2 6 10 3 2 0 0
4 Pomorzanin Nowogard 2 3 9 6 1 0 1
5 Mewa Resko 3 3 7 7 1 0 2
6 Unia Dolice 4 1 8 20 0 1 3
7 Biali Sądów 4 1 3 16 0 1 3

To była bardzo udana inaugu-
racja przed własną publiczno-
ścią. Juniorzy starsi Pomorzani-
na rozgromili Unię Dolice, jednak 
nie ustrzegli się również błędów 
w obronie. Wynik otworzył Na-

tan Jeremicz w 20. minucie. Na-
stępnie w 26. minucie do bram-
ki gości trafił najlepszy strzelec w 
zespole Pawła Błaszczyka z mi-
nionego sezonu – Kacper Ko-
zioł. Kolejne trafienie tego piłka-
rza było już „palce lizać”. Kacper 
Kozioł efektownie przyjął piłkę, 
gubiąc zwodem obrońcę rywa-
li, po czym przelobował golkipe-
ra przyjezdnych. Miało to miej-
sce w 30. minucie meczu. Strze-
lanie w tej części gry zakończył 
Mateusz Lasocki, który w 44. mi-
nucie zdecydował się na strzał 
z około 30 metrów. Futbolów-
ka trafiła w samo okienko bram-
ki gości i po tym pięknym tra-
fieniu sędzia zakończył pierw-
szą połowę. Po zmianie stron tre-
ner Paweł Błaszczyk zmienił tak-
że bramkarzy. Między słupka-
mi, Jakuba Tandeckiego zastąpił 
Aleksander Osajda. Drugi bram-
karz Pomorzanina był spraw-
cą utraty gola. W 48. minucie 
golkiper z Nowogardu starał się 
wprowadzić piłkę do gry, jednak 
tak niefortunnie ją kopnął, że ta 
odbiła się od zawodnika z Do-
lic i wpadła do bramki. W od-
powiedzi Pomorzanin wyprowa-

dził dwa szybkie ciosy. Najpierw 
drugą piękną bramkę z dystan-
su zdobył Mateusz Lasocki. Po-
mocnik z Nowogardu ponownie 
zdecydował się na strzał z około 
30 metrów i w 53. minucie było 
już 5:1. Zaledwie minutę później 
po składnej akcji na listę strzel-
ców wpisał się Mateusz Toruń-
ski. W 60. minucie goście wy-
konywali rzut rożny. Zawodnik 
przyjezdnych mocno podkręcił 
futbolówkę, która nieuchronnie 
zmierzała do bramki Pomorza-
nina. Sytuację starał się jeszcze 
ratować stojący na linii bramko-
wej Jakub Mościński, jednak nie 
zdołał wybić piłki, a jedynie wbił 
ją do swojej bramki. W 78. mi-
nucie po raz trzeci obrońcą Unii 
Dolice urwał się Kacper Kozioł, 
który nie zmarnował okazji sam 
na sam i strzelił swojego trzecie-
go gola w tym meczu. W 82. mi-

nucie bramkę na 8:2 strzelił kapi-
tan Pomorzanina – Michał Teo-
dorczyk. Ostatnie słowo nale-
żało jednak do gości, którzy po 
kontrze w 87. minucie zdoła-
li strzelić gola na 8:3. Cieszy wy-
nik i skuteczność nowogardz-
kich juniorów, choć można było 
się ustrzec straty gola, to jednak 
trener Paweł Błaszczyk może być 
zadowolony z postawy swoich 
podopiecznych. Już w najbliższą 
środę, o  godzinie 17:00, nowo-
gardzcy juniorzy zagrają w Łob-
zie zaległy mecz z 1. kolejki roz-
grywek. Światowid będzie już 
zdecydowanie trudniejszym ry-
walem, gdyż piłkarze z Łobza w 
swoich dwóch dotychczasowych 
spotkaniach zdobyli 6 punktów, 
strzelając 10 i tracąc 3 gole. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Mateusz Lasocki zdobył dwie piękne 
bramki po strzałach z dystansu

Juniorzy Pomorzanina Nowogard rozgromili Unię Dolice w pierwszym meczu na 
własnym boisku
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ kAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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OgłO sZe nia drob ne

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 

pokoje.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 
pokojowe w centrum.Tel.600208378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krzemien-
nej 63 m2.576751387.

•	 Sprzedam działkę przy ul:Wiejskiej 
1322m2.504588621.

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Wynajmę 8 miejsc noclegowych dla 
pracowników z Ukrainy. Tel. 609 245 
816 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, ładnie 
położony.696 404 840 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą 100 m2, w 
Nowogardzie, tel. 696 463 833

•	 Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie 
na ul. Waryńskiego 9a/2. Mieszka-
nie ma 5 pokoi, dwie łazienki, łącz-
na powierzchnia 200m2. Ogród i 
garaż. Cena do uzgodnienia. 605 168 
830 , 609 093 525 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1202m2 w Kościuszkach. Cena 47 
900 zł. 534 028 453 

•	 Karsk działki budowlane 14 arowe 
sprzedam. 666 730 305

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod 
zabudowę ok.1000m2 w atrakcyj-
nej cenie sprzedam. tel. 501 307 666 
Trzechel na początku wsi atrakcyj-
na działka 8400m2 pod zabudowę 
za 29500zł sprzedam tel.660 206 833

•	 Atrakcyjny dom z działką 7ha ze 
stawami przy lesie na uboczu wsi 
5km od Nowogardu .502 103 432

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie 66.3 m2, bezczynszowe, ocie-
plone + garaż. 669 716 872 

•	 Sprzedam ziemę rolną 4 ha działka 
nr 183 GRABIN. 731 026 406 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia 2 pokojowe mieszka-
nie od zaraz. ul. Bankowa 3e oraz 
garaż na Jana Pawła II. Tel. 601 328 
360 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 
745 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 
886 

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
parter + 2 garaże. 721 157 443 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 662 
097 982 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
Nowogardzie. 697 980 702 

•	 Wynajme lokal w centrum Nowo-
gardu o powierzchni 54m. Tel. 604 
269 104

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
przy ul. Pileckiego 10 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594. 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po 
remoncie w Nowogardzie na Osie-
dlu Gryfitów. 509 142 650

•	  Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/25 tyś. 501 307 
666 

•	 Sprzedam garaż murowany z kana-
łem, prądem na ul. Leśnej. 697 026 
589 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe 
dla pracowników z Ukrainy. 508 404 
788 

•	 Dwupokojowe mieszkanie do wyna-

jęcia. 694 440 207 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam Peugeot 307 1,6 HDI, 
rocznik 2007r. Przebieg, 240 000 km. 
Tel. 604 283 174 

•	 Sprzedam Ford Focus mk1, bia-

ły, diesel, poj. 1.8, rok prod.2000, 

uszkodzony. Cena do uzgodnienia. 

519 103 838 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – talerzówkę  2,70 m 

zawieszana  i pająka  do  siana 
.603839782.

•	 SPRZEDAM- przyczepę  jednoosio-
wą na kołach “10”, w b. dobrym sta-
nie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414.

•	  Poszukuję  kombajnisty do kombaj-
nu CLAAS.724827779.

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

•	 Orkę, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

•	 PROPOLIS LECZNICZY, miody le-
śne. Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam kopaczkę dwurzędową. 
601 577 365, 603 363 207 

•	 Sprzedam gęsi żywe i skubane. 665 
267 797 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 
605 468 190

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam obornik i byka. 607 73 98 
66

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

 UsłUgi
•	 MATEMATYKA-wszystkie po-

ziomy ,matura rozszeżona.Olim-
piady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie 
BHP. Tworzenie dokumentacji po-
wypadkowej, ocena ryzyka zawo-
dowego, szkolenia wstępne i okre-
sowe dla pracowników. Zaprasza-
my do współpracy tel. Kontaktowy 
502625744.

•	 Naprawa  ciągników ,maszyn /róż-
nych/,uprawnienie elektryka do 
1KV i  na wózki widłowe.

•	 Tel.530632574.

•	 KOREPETYCJE-zj.polskiego li-
ceum/technikum,przygotowa-
nie do matury.Tel.795089054 po 
godz.15,00.

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania 
i liczenia, odrabianie lekcji – do-
świadczona nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej. Tel 501 608 771 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, panele. 666 047 905 

•	  Matematyka. 668 17 1212 

•	 TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 
600 182 682 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan postojowych 
i klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 
marca 13. 667 974 022 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświad-
czeniem, Polska umowa o pracę, 
praca w Belgii. 664 274 031

•	 SZUKAM – pracy  na  4-5 godz. 
dziennie.665720006.

•	 Zatrudnię  przy  budowie 
domu.608817214.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Przyjmę mechanika-operatora do 
pracy w gospodarstwie rolnym. 511 
731 352 

•	 Zatrudnię na staż do hurtowni pa-
pierniczej. 602 677 563

•	 Zatrudnię pracownika budowlanego. 
501 549 756 

•	 Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, 
pracowników budowlanych. 694 
440 205 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na tere-
nie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 
110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,ki-
gar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodo-
wy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazy-
nier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora 
HDS, Tel. 508 503 650

•	 Zatrudnię pracownika na budowę z 
doświadczeniem. 606 44 97 02 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-

szej.  Tel. 512 427 899, 695 788 100 

po 16stej.

•	 Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

•	 Zatrudnię zrywacza MTZ + przycze-
pa zrywkowa, pilarzy, pracowników 
pracy leśnej. 665 544 518 

•	 Firma Bruklin poszukuje brukarza 
i pomocnika brukarza. Tel. 607 083 
893 

•	 Zatrudnię kierownika fermy drobiu, 

zapewniam dobre warunki płacowe 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI kRO BU SO WA SEROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYk - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskieji mieszkanie służbowe, Gmina Osi-

na. 511 731 352 

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i na-
rożnik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge+wa-
nilia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na uli-
cy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 737 
765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 
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REkLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Pomóż wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczęło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikow-

ski, ma 53 lata i jest wykładowcą 
akademickim na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Pasjonuje się hi-
storią średniowiecza i w tej dzie-
dzinie dwa lata temu zdobył ty-
tuł doktora habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa 
dni przed Bożym Narodzeniem, 
mój mąż trafił po ataku epilep-
tycznym do szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kilka 
dni później dowiedzieliśmy się, 
że odpowiedzialność za jego sa-
mopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie 
ciemieniowym.  To był dla nas 
szok, tym bardziej, że w lutym 
2016 roku mój mąż przeszedł 
operację raka jelita grubego. 
Czuł się świetnie, pracował, 
snuł plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdiagno-
zowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i che-
mioterapię, które przeszedł w 
Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym w Szczecinie. 
Bardzo szybko po pierwszej che-
mii i naświetlaniach przyszły ko-
lejne ataki epileptyczne. W wy-
niku badań rezonansem magne-
tycznym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastąpiła 
wznowa guza. Lekarze w Szcze-
cinie i Bydgoszczy, z którymi się 
kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce i 
uprzedzili nas, że mój mąż ma 
przed sobą pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać infor-
macji w internecie, okazało się, 
że szansą dla mojego męża jest 
zabieg  nanoterapii ( Terapia 
NanoTherm) w klinice w Ber-
linie. Wysłaliśmy tam dokumen-
ty męża i zostaliśmy zakwalifiko-
wani do badania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-PET, 
dzięki któremu można spraw-
dzić, czy guz jest aktywny i ja-
kie rejony mózgu zaatakował. 
Po badaniu mąż został wstępnie 
zakwalifikowany do zabiegu, ale 
jego koszt przekracza nasze moż-
liwości finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycielami 
(ja uczę języka polskiego i wie-
dzy o kulturze w liceum ogólno-
kształcącym).

Całkowity koszt terapii wyce-
niono na około 40 000 euro, a 
czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbiór-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Dyrektor Lembas "oświadczył się"

rekLamarekLama rekLama

Firma z branży rolnej  

Skup słomy

Kontakt: 600 374 274

Słoma z pokosu 
                                - 45 zł/netto/tonę  lub 
                                - 25 zł/netto/tonę za balot

Możliwość rozliczenia za nawozy tj. 
                               1 tona słomy za 2 tony 
                               obornika bydlęcego lub 
                               Strohhumusu

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
15 września 2017 r. 
Nr 70 (2599)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Zatrudnię 
traktorzystę  

i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

ZAtRuDNię 
piElęGNiARkę  

do pracy w Przychodni 
NZOZ Sanus Nowogard. 
kontakt: 606 125 591 

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2018 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

s. 4 s. 2

Zabrali im plac zabaw 

Dzieci i ryby 
głosu nie mają

Nikt  
nie chce 
wiatraka… s. 3

Wypadek na ul. Bema

motocyklista  
w ciężkim 
stanie
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kronika Straży  
Pożarnej

rekLama

04.09.2017  18:55 Wierzbię-
cin, szerszenie w stropie budyn-
ku szkoły. Na miejscu zdarzenia 
stwierdzono gniazdo szerszeni 
w stropie szkoły. Zabezpieczono 
miejsca zdarzenia, usunięto gniaz-
do i spryskano miejsce, w którym 
się znajdowało, środkiem owado-
bójczym.

06.09.2017  02:44 Nowogard, 
ul. Promenada, budynek mieszkal-
ny. W chwili przybycia pierwszego 
zastępu na miejsca zdarzenia za-
stano starszą osobę (mężczyzna) 
na zewnątrz budynku. Zabezpie-
czono miejsca zdarzenia, odłączo-
no gaz zasilający kuchenkę. Usta-
lono, że mężczyzna - lat 91, samot-
nie zamieszkujący budynek od-
kręcił gaz w kuchence, wyszedł na 
zewnątrz budynku i nie potrafił do 
niego wrócić. Wezwane Pogoto-
wie zabrało mężczyznę do szpita-
la na obserwację.  

08.09.2017  19:19
Nowogard, Opel Astra, VW Pa-

sat. Opel najechał na tył Volkswa-
gena. Uczestnicy zdarzenia poza 
pojazdami, dwie z nich w karet-

ce zaopatrywane przez ZRM. Na 
miejscu Policja. Jeden pas ruchu 
zablokowany przez rozbite pojaz-
dy. Zabezpieczono miejsca zda-
rzenia, odłączono akumulatory w 
pojazdach. Oświetlono miejsce 
zdarzenia dla policyjnych tech-
ników (oględziny pojazdu), usu-
nięto płyny eksploatacyjne za po-
mocą neutralizatora i uprzątnięto 
rozbite szkło. Dwie osoby zabrane 
przez ZRM do szpitala. W zdarze-
niu uczestniczyło pięć osób.

09.09.2017  12:11  Gardna, sa-
dza w kominie. Sprawdzono ko-
min i stwierdzono wysoką tempe-
raturę oraz tlącą się sadzę. Zabez-
pieczono miejsca zdarzenia, użyto 
2 gaśnic proszkowych w celu uga-
szenia palącej się sadzy.

10.09.2017  07:29 Nowogard, 
ul. Nadtorowa, samochód dostaw-
czy VW LT. Palący się samochód 
marki VW LT. Zabezpieczono miej-
sce zdarzenia. Podano jeden prąd 
wody w natarciu do środka palą-
cego się auta. Następnie przeszu-
kano miejsca zdarzenia

12.09.2017  08:21 Błotno, nad-

łamany konar nad drogą. Zabez-
pieczono miejsce zdarzenia, od-
cięto konar i pocięto na kawałki i 
usunięto z drogi.

23:24 Osina, samochód osobo-
wy Honda Civic. Na miejscu zasta-
no samochód osobowy po kolizji 
z dzikiem. Zabezpieczono miejsca 
zdarzenia, uprzątnięto płyn chłod-
niczy i pozostałości plastików. 
Przekazano miejsce zdarzenia po-
licji do dalszych czynności.

13.09.2017  17:02 Maszkowo, 
Powalone drzewo na drodze. Za-
bezpieczono miejsca zdarzenia, 
pocięto drzewo na kawałki i usu-
nięto go z drogi.

17:04 Nowogard, ul. Mikołaja 
Reja, budynek gospodarczy. Za-
stano palące się śmieci w budynku 
gospodarczym przybudowanym 
do szczytu budynku mieszkalne-
go. Zabezpieczono miejsce zda-
rzenia, podano jeden prąd wody. 
Przerzucono śmieci w celu doga-
szenia. 

st. kpt. Marek de Weyher
KP Straży Pożarnej w Goleniowie

uwaga! Znaleziono 
klucze!

We wtorek, 12.09.2017r, w pobliżu restauracji 
Okrąglak, znaleziono widoczne na zdjęciu klucze. 
Właściciela prosimy o odbiór kluczy w redakcji DN, 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 7a.

Wypadek na Bema

Motocyklista  
w ciężkim stanie
W czwartek, około godziny 14:20, przy ul. Gen. J. Bema do-
szło do poważnego wypadku z udziałem motocyklisty. Męż-
czyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmi-
głowcem LPR do jednego ze szczecińskich szpitali.

52-letni mężczyzna kierują-
cy motocyklem, jadąc od stro-
ny centrum miasta w kierunku 
Osiedla Bema, na łuku drogi 
nie dostosował prędkości jaz-
dy do warunków panujących 
na drodze, stracił panowanie 
nad pojazdem i przewrócił się, 
uderzając głową w krawężnik 
– informuje st. asp. Julita Filip-
czuk, rzecznik policji.

Mężczyzna, doznał rozległe-

go urazu głowy. Nieprzytom-
nego, w stanie ciężkim  prze-
transportowano śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego do jednego ze szpitali 
w Szczecinie. Policja na miej-
scu wypadku nie była w sta-
nie stwierdzić, czy kierujący 
motocyklem był w stanie nie-
trzeźwym.

 DŚ

Policjanci zabezpieczają miejsce wypadku

Uderzenie było tak silne, że kask, który motocyklista miał na głowie uległ zniszczeniu

Ratownicy medyczni transportują rannego do śmigłowca LPR, który wylądował na 
osiedlowym boisku
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ła tyle prądu ile zakładano, a by-
wały miesiące, że produkcja była 
wręcz śladowa (patrz tabela). O 
zyskach mowy nie było, a raczej 
kosztach związanych z jej obsłu-
gą i amortyzacją a te były bardzo 
duże tym bardziej, że przeglą-
dy i remonty muszą wykonywać 
specjalistyczne firmy. Koszty te 
obciążały administratora tego 
obiektu, którym od początku 
był nowogardzki PUWiS. Umo-
wa z Przedsiębiorstwem wyga-
sła już jakiś czas temu, a spół-
ka nie była już dalej zaintereso-
wana, aby wiatrakiem się „opie-
kować”, oczywiście dlatego, że 
przynosił on stałe straty bilanso-
we. Potwierdza to w rozmowie z 
DN, Damian Simiński, wicepre-
zes PUWiS. 

- Nasza spółka nie była zainte-
resowana dalszą eksploatacją si-
łowni ze względów ekonomicz-
nych. Tylko w latach 2015-2016 
PUWiS poniósł łącznie ponad 
40 000 zł straty netto z działal-
ności elektrowni wiatrowej - wy-
licza D. Simiński.

Chętnych brak…
Gmina rozpoczęła więc po-

szukiwanie kolejnego dzierżaw-
cy. W czerwcu miasto ogłosiło 
pierwszy przetarg. Nikt się jed-
nak nie zgłosił. Kolejny przetarg 
ogłoszono w sierpniu. I tym ra-
zem chętnych na dzierżawę wia-
traka też nie było. Ekspertów to 
jednak nie dziwi. 

-Ta turbina jest już przesta-
rzała, a sprzedaż energii w Pol-
sce jest w ogóle rzadko opłacal-
na, do tego skomplikowana, je-
śli chodzi o same rozliczenie. 
Nie mówiąc już o warunkach 
atmosferycznych, czyli sile wia-
tru, jaka jest często przewi-
dywana „zza biurka”, na pod-
stawie średnich danych. Gdy 
do tego doliczyć fakt, że nowy 
dzierżawca miałby jeszcze pła-
cić gminie czynsz w kwocie 2 
tys. złotych miesięcznie, to nie 
widzę możliwości, aby komuś 
się ten interes opłacał, zwłasz-
cza przy jednym urządzeniu 
(obecne relacje cenowe są ta-
kie, że ewentualnie opłacalne są 
duże fermy wiatrowe) i cenach 
skupu energii wyprodukowanej 
w ten sposób - mówi nam je-
den z mieszkańców Nowogar-
du, znający temat opłacalności 
produkcji zielonej energii „od 
podszewki”, chcący jednak za-
chować anonimowość.  

Zdanie to podziela D. Simiń-
ski, który nadzorował od strony 
finansowej obsługę elektrowni, 
kiedy jeszcze dzierżawił obiekt. 
- Nowogardzka siłownia nieste-
ty nie rokuje na przyszłość. Jej 
konstrukcja i technologia jest 
już przestarzała, co przy cenach 
na rynku wytwórców zielonej 
energii, jest po prostu nieopła-
calne - dodaje wiceprezes PU-
WiS. 

Jaki los czeka zatem elektrow-
nię, która stała się jedną z wizy-
tówek Nowogardu? Na razie tur-
bina nie pracuje. Jest też odłą-
czona od sieci odbiorczej- do-
wiadujemy się ze swoich źródeł. 
Gmina nie posiada bowiem sto-
sownych certyfikatów, aby móc 
samemu wytwarzać i sprzeda-
wać energię. 

MS

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
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Miał produkować energię, a stoi bez ruchu

Nikt nie chce wiatraka…
Ogłaszano już dwa przetargi i chętnych nie ma. Mowa o elektrowni wiatrowej koło toru 
motocrossowego w Nowogardzie. Wiatrak nie pracuje, nie produkuje, a mieszkańcy pyta-
ją, dlaczego tak jest?

W ostatnim czasie do redakcji 
DN zatelefonował jeden z miesz-
kańców Nowogardu, zaintereso-
wany tym, dlaczego od dłuższe-
go czasu turbiny na wiatraku 
stoją bez ruchu. 

- Tak jest chyba już od roku. 
Wiatrak miał produkować ener-
gię dla naszej oczyszczalni, to 
była nasza wizytówka w tam-
tych czasach, a teraz stoi bez ru-
chu. Czy możecie na łamach ga-
zety wyjaśnić, dlaczego tak jest? 
Ludzi to bardzo ciekawi - mówi 
nasz czytelnik. 

Trochę historii
Aby to zrobić, warto w tym 

miejscu cofnąć się do samych po-

czątków. Po wybudowaniu no-
wej oczyszczalni ścieków, władze 
miasta rozpoczęły poszukiwanie 
sposobów zmniejszenia kosztów 
energii elektrycznej zużywanej 
na jej potrzeby. W marcu 1996 
roku, złożono wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji do fun-
duszu PHARE, w ramach współ-
pracy przygranicznej między 
Polską a Niemcami. Następnego 
roku, w grudniu, finansowanie 
przyznano. W czerwcu 1999 r. 
rozpoczęto budowę elektrowni, 
którą ukończono w lutym 2000r. 
Oficjalnie elektrownię oddano 
do użytku w kwietniu tego sa-
mego roku, a całkowity koszt in-
westycji wyniósł 2 041 173, 32 zł. 

Moc elektrowni wynosi 225 kW, 
a roczna średnia produkcja mia-
ła wynosić średnio 240 MWh. 
Cały obiekt, na mocy umowy, 
został wydzierżawiony Przedsię-
biorstwu Usług Wodnych i Sani-
tarnych, który jak wiadomo ad-
ministruje oczyszczalnią. 

miało być pięknie…
Planowano, że inwestycja 

w wiatrak zwróci się w 6 lat. 
Mówiono nawet, że elektrownia 
będzie generowała nadwyżki 
prądu, które dalej będą od-
sprzedawane do odbiorcy (elek-
trowni). Tak się jednak nie sta-
ło. Dlaczego? Z prostej przyczy-
ny. Elektrownia nie wytwarza-

Wiatrak już od co najmniej roku stoi 
bez ruchu. Wszystko wskazuje na to, że 
tak będzie przynajmniej jeszcze przez 
dłuższy czas, bo chętnych na dzierżawę 
elektrowni nie ma
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Zabrali im plac zabaw 

Dzieci i ryby głosu nie mają
Na podwórku osiedlowym pomiędzy ulicą Warszawską a Kowalską, mieszkańcy zasadzili 
drzewka i kwiaty, pragnąc w ten sposób upiększyć teren. Odbyło się to jednak kosztem pla-
cu zabaw dla dzieci, który został tu zlikwidowany, a dzieciom zabrania się bawić na trawie.

Na niewielkim terenie pomię-
dzy blokami mieszkańcy zasadzi-
li drzewa, tuje i różnorodne kwia-
ty. Wszystko utrzymują w porząd-
ku, a kwiaty są wyplewione. Jed-
nak niektórym przeszkadzają ba-
wiące się tu dzieci, które miesz-
kają wraz z rodzicami w przyle-
gających do podwórka blokach. - 
-- Dzieci są dziećmi i nie mogą sie-
dzieć w domu 24 godziny na dobę 
– mówi p. Sabina, mieszkanka 
bloku przy Warszawskiej – Mam 
dwóch synów i nie wyobrażam so-
bie, żeby nie wyszli na dwór po-
bawić się na świeżym powietrzu. 
Dzieci mieszkających w tych blo-
kach jest dużo, a miejsca do zaba-
wy nie mają żadnego. Do niedaw-
na jeszcze w miejsce posadzonych 
drzewek dzieci miały do dyspozy-
cji całkiem spory plac zabaw. Te-
raz już go nie ma na wniosek nie-
licznych mieszkańców. - -- Nie ro-
zumiem dlaczego Ci ludzie tak po-
stąpili. Owszem, może i teraz jest 
ładniej, ale co dzieci mają zrobić? 
Nic im tu nie wolno! Na trawę nie 
wchodź, bo zniszczysz, na chodni-
ku się nie baw, bo przeszkadzasz, 
a już na pewno nie graj w piłkę! 
To jest przerażające! Czy Ci ludzie 
nie mieli nigdy własnych dzieci, 
czy zapomnieli już, jak to jest być 
dzieckiem? - pyta p. Krystyna, któ-
ra często odwiedza swoją córkę z 
wnukami. 

Nie jest to jednak jedyny pro-
blem. Mieszkańcy, głównie oso-
by starsze, kiedy zauważą bawią-
ce się dzieci, podchodzą do nich 
i oprócz niestosownych wyzwisk, 
typu hołota, straszą najmłodszych 
policją. Straszenie mojego syna po-
licją to już jest skandal - mówi p. 
Anna – Syn ma 8 lat i jest dość 
wrażliwym chłopcem, a po każ-
dym zastraszeniu wraca do domu z 
płaczem i szczerze przerażony. Jak 
tak w ogóle można mówić do dzie-
ci, które chcą się po prostu poba-
wić? Idź stąd, bo jak nie pójdziesz, 
to pan policjant Cię zamknie? Albo 
rodzice będą musieli płacić i będą 
na Ciebie źli? Co Ci ludzie mają w 
głowach? Zastanawia się kobieta. 
Jak mówi, to jest tylko wierzcho-
łek góry lodowej. Dzieci przeszka-
dzają nawet samym byciem na 

dworze, bo są głośno. - Żeby lu-
dziom przeszkadzały głosy i krzyki 
dzieci? Przecież mieszkamy w blo-
kach i takie sytuacje są nieuniknio-
ne.- dodaje młoda mama.

- To, że nie ma tu placu to nie na-
sza wina. Burmistrz miał go zrobić 
na boisku. A kiedy widzę tu grają-
ce dzieci, owszem, zwracam uwa-
gę i jak trzeba, to wyganiam. Piłką 
niszczą drzewka i kwiaty, przy któ-
rych ktoś się napracował.  Ale na 
pewno nie wyzywam ich – komen-
tuje mężczyzna, który popiera li-
kwidację placu zabaw. Na pytanie 
p. Sabiny, dlaczego dzieci straszy 
policją i czy zdaje sobie sprawę, że 
tak nie wolno, odpowiada: – Nie 
chodzi o dzieci, tylko o rodziców, 
żeby w końcu nauczyły swoje dzie-
ci odpowiedniego zachowania. To 
oni mają się zastanowić, na co po-

Do niedawna w tym miejscu dzieci miały do dyspozycji całkiem spory plac zabaw. 
Teraz rosną tu drzewa i kwiaty, zasadzone przez mieszkańców bloków

zwalają swoim dzieciom. Ten teren 
nie służy do grania w piłkę - mówi 
dalej mężczyzna. - Gdzie więc te 
dzieci mają się bawić? - pyta p. 
Sabina – Mają duże boisko, niech 
tam idą. A tu jak chcą, to mogą so-
bie poleżeć na trawie, pochodzić, 
ale nie grać w piłkę! - odpowiada.

Młode mamy nie dają jednak za 
wygraną. - Ten teren jest najlep-
szym miejscem do tego, żeby dzie-
ci mogły się bawić. Z każdej stro-
ny są obserwowane przez nas i in-
nych mieszkańców. Jest też bez-
pieczne, ponieważ nie leży w po-
bliżu drogi, jak boisko. Jednak ko-
muś dzieci wyraźnie przeszkadza-
ją, skoro zabrali im plac zabaw. 
Nikt nawet nie chce im kawałka te-
renu wyznaczyć na chociażby zwy-
kłą piaskownicę - opowiada p. Sa-
bina. Jak mówi kobieta, nie może 
zabronić synom wychodzenia na 
dwór – Przecież nie będą w domu 
24 godziny. Zabawa na dworze 
jest ważna dla dzieci. Później lu-
dzie narzekają, że dzieci tylko te-
lefony i tablety, albo gry kompute-
rowe. Ale co się dziwić skoro, kiedy 
chcą się bawić na dworze spotykają 
ich same zakazy i zabiera im się je-
dyną przestrzeń - kontynuuje ko-
bieta. Na boisko dzieci prowadzić 
nie chcą, ponieważ uważają je za 
jedną wielką toaletę dla zwierząt 
– Wiele osób przychodzi na boisko 
z psami, gdzie te załatwiają swoje 
potrzeby i nikt tego nie sprząta. Na 
chwilę obecną jak te dzieci mają 
się tam bawić? Niech Ci mieszkań-
cy, co je wyganiają sami tam idą i 
posiedzą w psiej kupie – mówi jed-
na z kobiet, z którymi rozmawia-
liśmy. Plany na zagospodarowa-
nie boiska były, ale do tej pory 
nikt nic nie zrobił. Dlatego dzieci 

korzystają z miejsca, gdzie jeszcze 
do niedawna przysłowiowo „nale-
żał do nich”. – Nasze dzieci nie bie-
gają samopas od rana do nocy, po-
zostawione bez nadzoru. Wakacje 
to dla nas utrapienie. Codziennie 
kilkanaście razy krzyczą na nasze 
dzieci i wyganiają. Teraz nawet tej 
godziny pobawić się nie mogą, bo 
tylko wyjdą i już awantura gotowa 
– opowiada p. Ania – Zdarzały się 
sytuacje, że nawet kiedy na chod-
niku chłopcy samochodzikami się 
bawili, podchodzono do nich i ko-
pano ich zabawki. Nie wspomnę 
o poprzebijanych piłkach. Dzie-
ciom takie rzeczy robić? - bez od-
powiedzi pozostawia p. Ania, py-
tanie odnośnie zachowań niektó-
rych ludzi.    - Najdziwniejsze jest 
to, że góra śmieci im nie przeszka-
dza, a najmłodsze pokolenie ow-
szem. Później są pretensje, że mło-
dzież nie szanuje starszych. Ale w 
tym przypadku Ci starsi sami sobie 
wystawiają takie, a nie inne świa-
dectwo – kończy p. Sabina.

Mamy nadzieję, że mieszkań-
cy jednak dojdą do porozumienia 
w tej sprawie. Wszak dzieci są na-
szą przyszłością i nie możemy ich 
ograniczać, i tak już mają mało 
ruchu na świeżym powietrzu. Pa-
miętajmy także, że nie należy stra-
szyć dzieci policją! Przez takie za-
straszanie tracą one zaufanie do 
mundurowych osób i w chwili za-
grożenia i niebezpiecznych sytu-
acji nie zwrócą się do nich po po-
moc, ponieważ będą się ich bać. 
Policjant powinien być dla dzie-
ci autorytetem, i pierwszą osobą, 
zaraz po rodzicach, do których 
mogą zwrócić się o pomoc, a nie 
straszakiem. 

DŚ

Zaczęli od 36 pracowników, dziś zatrudniają 120 

PUWiS kończy 25 lat 
W tych dniach, nowogardzkie Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych obchodzi 
25-lecia istnienia. Z tej okazji, w miniony czwartek (14 września), Zarząd Spółki w sposób 
szczególny podziękował za współpracę najdłużej zatrudnionym w firmie pracownikom.

Kameralne spotkanie odbyło się 
w siedzibie spółki, przy ul. 3 Maja 
14. Prezes Przedsiębiorstwa, Ry-
szard Sobieralski, podziękował 
pracownikom za ich dotychcza-
sowy wkład w rozwój spółki, wrę-
czając nagrody. 

- Dla niektórych jest to wię-
cej niż 25 lecie, bo przyjęliśmy 
pracowników jeszcze z byłego 
przedsiębiorstwa budżetowego. 
Tym bardziej dziękuję za to, 
że z nami jesteście i pracujecie 
wspólnie na nasz sukces - powie-
dział R. Sobieralski, a pytany, cze-
go należy życzyć spółce i jej pra-
cownikom na kolejne lata, odpo-
wiada bez wahania: Przez 25 lat 
funkcjonowania spółki, wypraco-
waliśmy wspólnie pewne standar-
dy, które na rynku są dziś przykła-

dem. Życzę więc wszystkim moim 
pracownikom, aby nigdy nie od-
bierano im szansy pokazywania 
tego co potrafią. 

Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i  Sanitarnych Sp. z  o.o. 
w Nowogardzie, po jego założeniu 
w 1992 r., rozpoczęło działalność 
dnia 1 stycznia 1993r., przejmując 
zadania w zakresie usług wodno-
-kanalizacyjnych od zlikwidowa-
nego zakładu budżetowego gmi-
ny (RPGKiM). W chwili powsta-
nia spółka zatrudniała 36 pra-
cowników i  była pierwszą pol-
ską spółką prywatną i pracow-
niczą, działającą w  branży wod-
no-ściekowej. Udziały w spółce 
od początku posiadali pracow-
nicy - wielu z nich jest ich wła-
ścicielem do dziś. Obecnie spół-

ka zatrudnia 120 osób i prowa-
dzi działalność na terenie 12 gmin 
zlokalizowanych w 4 powiatach 
(Goleniowski, Gryfiński, Gryfic-
ki i Stargardzki). Poza dostarcza-
niem wody i odbioru ścieków PU-
WiS zajmuje się również wywo-
zem nieczystości ciekłych z bez-
odpływowych zbiorników, posia-
da również własne akredytowa-
ne laboratorium. Dzięki posia-
danemu zapleczu sprzętowemu 
Przedsiębiorstwo świadczy tak-
że różnorodne usługi sprzętowe, 
w tym usługi dotyczące czyszcze-
nia i  konserwacji sieci  i przewo-
dów kanalizacyjnych oraz usłu-
gi w zakresie kompleksowego od-
wadniania osadów z oczyszczalni 
biologicznych. 

MS
Wspólne, pamiątkowe zdjęcie członków Zarządu i pracowników o najdłuższym 
stażu pracy w PUWiS, pod wejściem głównym do nowej siedziby Przedsiębiorstwa. 
Pierwszy od prawej Ryszard Sobieralski, prezes PUWiS
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kolejna odsłona akcji wycinki drzew

Jak długo jeszcze będzie łgał?
Osoby, które podpisały się pod protestem dotyczącym planowanej wycinki drzew rosnących przy drodze 106, otrzymują w tych dniach, imiennie do nich 
adresowany, list podpisany przez burmistrza Nowogardu. List jest pełen „ciepła”, miłych słów i…. łgarstw.

Społeczny protest przeciw-
ko planowanej wycince drzew 
wzdłuż drogi nr 106 w Nowogar-
dzie, zorganizowało kilka tygo-
dni temu Stowarzyszenie Part-
nerstwo i Rozwój. W ramach ak-
cji zebrano ponad 600 podpi-
sów mieszkańców popierających 
protest. Podpisy te przewodni-
czący PiR Paweł Słomski złożył 
w UM w dniu 28 sierpnia 2017. 
Burmistrz, będący inicjatorem 
planowanej wycinki, gdy zorien-
tował się, co do skali społeczne-
go sprzeciwu w tej sprawie, za-
miast po prostu wycofać się z 
bzdurnego pomysłu, to „wymy-
ślił” tzw. trwanie w zapartym i 
postanowił łgać w temacie do 
końca.  Kolejną zaś odsłoną tego 
robienia ludziom „wody z mó-
zgu” jest list, jaki w tych dniach 
otrzymują osoby podpisane pod 
protestem. Pomijając „słodko 
głupiutkie” długie fragmenty o 
sentymentalnym pełnym mi-
łości podejściu włodarza do te-
matu zieleni jako takiego, nale-
ży zwrócić uwagę na zasadni-
cze łgarstwo, jakie list ów zawie-
ra, a jest nim obarczanie autor-
stwem pomysłu wycinki drzew 
Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich-formal-
nego zarządcy drogi 106. Ponie-
waż wywód  burmistrza o tym 
jest długi i zawiły, prezentuje-
my tylko  zakończenie tego frag-
mentu listu:

-  …Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie, na prośbę mieszkańców 
z wielu Wspólnot Mieszkanio-
wych, rozpoczął badanie stanu 
drzew, rosnących przy drodze…

A oto zaś fragment  stanowi-

ska samego  Zachodniopomor-
skiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie z 07. 08 
2017:  

W dniu 12.12.2016 r. Urząd 
Miejski w Nowogardzie zwró-
cił się na piśmie · do Rejonu 
Dróg Wojewódzkich w Stargar-
dzie z prośbą o wycinkę drzew 
rosnących w ciągu drogi woj. 
nr 106 na odcinku przebiegają-
cym przez miasto Nowogard od 
przejazdu kolejowego do skrzy-
żowania ulic: Tadeusza Ko-
ściuszki – 700 Lecia – Armii 
Krajowej, motywując złą kon-
dycję zdrowotną drzew. Wska-
zywano również, że występują-

cy w koronach drzew posusz za-
śmieca jezdnię, chodniki, a nie-
które z tych drzew swoimi korze-
niami uszkadzają nawierzchnie 
chodników.

W maju br. Urząd Miejski w 
Nowogardzie, telefonicznie pono-
wił prośbę  o wycinkę przedmio-
towych drzew.

W czerwcu br. Rejon Dróg Wo-

jewódzkich w Stargardzie złożył 
wniosek  do Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie w celu uzyskania 
decyzji zezwalającej na wycinkę 
drzew.

 Porównanie jednego i drugie-
go nie wymaga żadnego komen-
tarza- jest jasne na czyją proś-
bę  i co miał wykonać ZZDW. W 
związku z powyższym nazwanie 
tego - co wmawia adresatom li-
stu Robert Czapla - łgarstwem 
jest bardzo łagodnym określe-
niem. Jak wynika z oświadcze-
nia ZZDW, Robert Czapla nie 
tylko kłamie i co do autorstwa 
pomysłu wyrżnięcia drzew, i co 
do celu oznaczenia tych drzew 

czerwoną farbą, ale jeszcze pró-
buje oczernić innych, czyli w 
tym wypadku ZZDW, a tak-
że w innym fragmencie tego li-
stu, inicjatora zbiórki podpisów 
pod protestem, który rzekomo 
sobie „wymyślił” temat - wszyst-
ko wskazuje na to, że zostaliście 
wprowadzeni w błąd- pisze ob-
łudnie Czapla w liście adreso-

wanym imiennie do podpisują-
cych protest. Całe szczęście dla 
nowogardzkich drzew znalazł 
się ktoś, kto je broni przez głupi-
mi pomysłami władzy i znaleź-
li  się mieszkańcy, którzy w bar-
dzo dużej liczbie(642) ten pro-
test poparli.  Wiele wskazuje na 
to, że ta akcja społecznego pro-
testu odniosła skutek i wycięte 
będą ostatecznie tylko nieule-
czalnie chore drzewa.  Ale bę-
dziemy śledzić ile ich będzie i  
czy pod hasłem „nieuleczalnie 
chore drzewo” nie zakwalifikuje 
się zupełnie zdrowych okazów? 
Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że nawet te „nieuleczalnie 
chore drzewa” chorują głównie z 
powodu braku od wielu lat wła-
ściwej pielęgnacji drzewostanu 
na nowogardzkich ulicach. Ten 
brak pielęgnacji doprowadził też 

do przerostu koron niektórych z 
nich.  Zastanawiać musi też, dla-
czego burmistrz zamiast swój 
list opublikować – sprawa do-
tyczy wszak wszystkich - wysyła 
go pojedynczo adresując imien-
nie do osób, które nie upoważ-
niły go przecież do używania ich 
prywatnych adresów, a udostęp-
niły te adresy w zupełnie innym 
celu? Mamy na ten temat swo-
ją teorię, ale o wyjaśnienie tego 
aspektu sprawy poprosimy od-
powiednie organy, w tym proku-
raturę. Ponieważ zaadresowany 
imiennie egzemplarz listu, który 
prezentujemy na zdjęciu otrzy-
maliśmy od informatora w UM, 
dlatego prosimy osoby, które li-
sty otrzymały, o przynoszenie 
ich do celów procesowych do re-
dakcji wraz z kopertą.   

sm     

Nie tylko ludzie listy piszą...

Z OStAtNiEJ CHWili:  Wykryto bakterie coli 

Uwaga! Zakaz  
spożywania wody 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydał wczoraj (tj. czwartek 14.09), decyzję o zakazie spo-
żywania wody dla kilku wsi, w związku z wystąpieniem bakterii coli. 

Całkowity zakaz wykorzysty-
wania wody do celów spożyw-
czych obowiązuje w miejscowo-
ściach: Osowo, Słajsino, Bienicz-
ki, Bieńczyce i Węgorzyce (gm. 
Osina). Jak informuje Sane-
pid wody nie wolno także uży-
wać do płukania warzyw, owo-

ców, a nawet prania. Wodę z kra-
nów można używać tylko do ce-
lów sanitarnych tj. WC. Do cza-
su odwołania alertu przez służby 
sanitarne, dla mieszkańców tych 
wsi woda zdatna do użycia bę-
dzie dowożona beczkowozami 
przez PUWiS. 

Aktualne informacje w tej 
sprawie udzielane są przez 
Gminne Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego w Nowo-
gardzie, pod nr tel. 502  662 
065. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jarosław Bukowski: lat 72, zmarł 11.09.2017r., pogrzeb od-

będzie się15.09.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Grażyna Jabłońska: lat 58, zmarła 14.09.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 16.09.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

marek Czyżycki: lat 50, zmarł 13.09.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 18.09.2017 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

„Caritas” informuje 
PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Nowogardzie informu-

je o rozpoczęciu nowego roku wydawania żywności z Programu Opera-
cyjnego 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich ze skierowaniami z OPS, w każdą środę od 
godz. 16-17 do biura PZC  ul. Kościelna. 

Uwaga - ilość osób ograniczona.  
PZC „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Jana Woźniaka 
serdeczne podziękowania 

składa żona z synem 

Pragniemy serdecznie podziękować 
Doktor Tomasiak, Doktor Buragas 

i całemu personelowi Oddziału Wewnętrznego 
szpitala w Nowogardzie 

za szczególną opiekę nad 

Mężem i Ojcem
Śp. Janem Woźniakiem 

żona z synem

pODZiękOWANiA

Piotr zbliżył się do Jezusa i 
zapytał: Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat wy-
kroczy przeciwko mnie? Czy 
aż siedem razy? Jezus mu od-
rzekł: Nie mówię ci, że aż sie-
dem razy, lecz aż siedemdzie-
siąt siedem razy. Dlatego po-
dobne jest królestwo niebieskie 
do króla, który chciał rozliczyć 
się ze swymi sługami. Gdy za-
czął się rozliczać, przyprowa-
dzono mu jednego, który mu 
był winien dziesięć tysięcy ta-
lentów. Ponieważ nie miał 
z czego ich oddać, pan ka-
zał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, 
aby tak dług odzyskać. Wtedy 
sługa upadł przed nim i pro-
sił go: Panie, miej cierpliwość 
nade mną, a wszystko ci od-
dam. Pan ulitował się nad 
tym sługą, uwolnił go i dług 
mu darował. Lecz gdy słu-
ga ów wyszedł, spotkał jedne-
go ze współsług, który mu był 
winien sto denarów. Chwycił 
go i zaczął dusić, mówiąc: Od-
daj, coś winien! Jego współsłu-
ga upadł przed nim i prosił go: 
Miej cierpliwość nade mną, a 
oddam tobie. On jednak nie 
chciał, lecz poszedł i wtrą-
cił go do więzienia, dopóki 
nie odda długu. Współsłudzy 

jego widząc, co się działo, bar-
dzo się zasmucili. Poszli i opo-
wiedzieli swemu panu wszyst-
ko, co zaszło. Wtedy pan jego 
wezwał go przed siebie i rzekł 
mu: Sługo niegodziwy! Daro-
wałem ci cały ten dług, ponie-
waż mnie prosiłeś. Czyż więc i 
ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swoim współsługą, jak 
ja ulitowałem się nad tobą? I 
uniesiony gniewem pan jego 
kazał wydać go katom, dopó-
ki mu całego długu nie odda. 
Podobnie uczyni wam Ojciec 
mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swe-
mu bratu. (Mt 18,21-35)

Piotr apostoł zadając Jezu-
sowi pytanie porusza bardzo 
ważny temat dotykający ży-
cia każdego z nas, temat prze-
baczenia. W jego pytaniu za-
warta jest prośba, aby Jezus 
ukazał nam granicę przeba-
czenia. Gdzie jest moment, 
że można bliźniemu powie-
dzieć: pas. Twój limit został 
wyczerpany. Jezus, jak to czę-
sto miał w zwyczaju, chcąc 
odpowiedzieć na pytanie Pio-
tra opowiada mu przypo-
wieść. W tej przypowieści o 
litującym się królu, Jezus po-
kazuje nam prawdę o tym jaki 
jest Bóg. Pokazuje nam Boga 
przebaczającego, Boga, który 
przebaczeniu nie stawia gra-
nic. Warunek jednak jest je-
den: jeśli chcę ze strony Boga 
otrzymać ułaskawienie, to 
sam muszę stać się człowie-
kiem przebaczenia. Jezus po-
przez przypowieść chce nam 
powiedzieć, że przebaczenie 
jest warunkiem koniecznym, 
aby wejść do królestwa nie-
bieskiego. Bez przebaczenia 

nie ma radości wiecznej. W 
przypowieści o królu pierw-
szy sługa upadł na kolana i 
prosił Pana, by zlitował się 
nad nim, by miał w stosun-
ku do niego cierpliwość. Za-
pewniał również, że wszyst-
ko odda. Nikt z nas nie rodzi 
się z sercem przebaczającym. 
Przebaczania uczymy się całe 
życie. Miejscem szkoły dla 
nas w tej kwestii jest sakra-
ment pokuty i pojednania. Je-
steśmy jak ten sługa z przypo-
wieści, klękamy u kratek kon-
fesjonału i prosimy Boga o ła-
skę przebaczenia, jak również 
obiecujemy, że zło wyrządzo-
ne naprawimy. To w konfesjo-
nale uczę się od samego Boga: 
co to znaczy przebaczać. Od 
Boga, który nie stawia mi li-
mitów. Mogę zawsze do Nie-
go przyjść i o tę łaskę pro-
sić. Czerpiąc z tego doświad-
czenia mogę wcielać w ży-
cie przebaczanie innym. W 
Modlitwie Pańskiej mówimy 
przecież: Ojcze nasz,… prze-
bacz nam nasze winy jako i 
my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom. To znaczy, że je-
śli ja nie przebaczam to za-
mykam się na przebaczenie 
ze strony Boga. Jezus mówi 
Piotrowi o akcie przebacze-
nia: o konkrecie, o czynie. 
Nie rozbiera tego na kawałki. 
Nie mówi: no wiesz Piotrze to 
wszystko zależy od tego kto, 
co ci zrobił. No wiesz Pio-
trze zależy od uczuć jakie są 
w tobie. Nie! Jezus mówi o 
akcie. Mówi zrób to niezależ-
nie co w tobie siedzi. Każdy z 
nas wie, że przebaczenie jest 
czymś trudnym do realiza-
cji, dlatego bardzo ważna jest 
modlitwa, prośba do same-
go Boga o łaskę przebaczenia. 
Pomyśl dziś komu masz coś 
do przebaczenia. Zawierzaj 
te osoby na modlitwie Bogu. 
Jeśli my przebaczymy z serca 
tym, którzy nam zawinili to i 
Bóg każdemu z nas okaże ła-
skę przebaczenia. 

Ks. Krystian Dylewski 

Nowogardzkie Forum Organizacji pozarządowych 
Zaprasza Organizacje Pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Nowogard na 

„DZIEŃ NOWOGARDZKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
– który odbędzie się  23 września 2017r. w godzinach 

11.30-16.00 w Nowogardzie (plac Szarych Szeregów).
 Pragniemy przedstawić lokalnej społeczności działalność i 

różnorodność organizacji, zintegrować środowisko organizacji pozarzą-
dowych i tzw. dobre praktyki  ich działalności.  Planujemy także zajęcia 
rekreacyjno-sportowe i występy przedstawicieli  na scenie, co będzie do-
datkową zachętą do udziału w tym Dniu  mieszkańców Miasta i  Gminy 
Nowogard.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać ze strony 
www.nfop.nowogard.pl lub w biurze Nowogardzkiego Forum Organiza-
cji Pozarządowych Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard. Wypełnione for-
mularze należy przesyłać do dnia 8 września drogą mailową na adres 
email nfop@nowogard.pl  lub składać w wersji papierowej:

 w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych  
 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Mieczysław Cedro
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

ZAPROSZENIE 
Dnia 17 września przypada

 78 rocznica napaści Sowietów na Polskę  
i Dzień Sybiraka. O godz. 12.00 spotkanie

 modlitewne pod pomnikiem 
„Pamięci Sybiraków”. 

O godz. 12.30 Msza Św. w Kościele
 św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. 

Zarząd Koła Związku Sybiraków
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ks. Dziekan k. Łukjaniuk dla DN

Powstanie pomnik  
Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich
Pomnik Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich stanie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 
Wnioskowało o to Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie, 
w którego zarządzie jest ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk, od początku zabiegający o po-
wstanie takiego miejsca. 

Decyzja o powstaniu pomni-
ka zapadła na sesji Rady Miej-
skiej w Szczecinie, która odbyła 
się w miniony wtorek, 12 wrze-
śnia. Obecny był na niej rów-
nież ks. K. Łukjaniuk. Przeko-
nywał szczecińskich radnych 
o zasadności postawienia po-
mnika na Cmentarzu Central-
nym w Szczecinie. W komen-
tarzu dla redakcji DN, ks. Ka-
nonik podkreśla, że rodziny 
pomordowanych na Wołyniu 
nie mają miejsca, gdzie mogą 
się za nich modlić. 

- Mimo naszych starań w dal-
szym ciągu nie możemy dopro-
wadzić do ekshumacji naszych 
Rodaków pomordowanych na 

Wołyniu i pochowaniu ich z 
godnością, tak, żeby można 
było modlić się nad ich groba-
mi. Dlatego powstała inicjaty-
wa, żeby tutaj, na ziemi szcze-

cińskiej, gdzie przybyło wielu 
Polaków z tamtych stron, po-
wstało miejsce upamiętnienia 
wszystkich ofiar ukraińskich 
nacjonalistów. Będzie to także 

Ks. K. Łukjaniuk w czasie przemówienia na sesji Rady Miejskiej w Szczecinie. Fot. 
Bartłomiej Ilcewicz

Wizualizacja pomnika, jaki stanie już w przyszłym roku na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie

W przededniu rocznicy sowieckiej napaści uporali się z przeszłością 

To samo będziemy oglądać wkrótce w Nowogardzie
Nowelizacją ustawy dekomunizacyjnej, nakazującej obowiązkowe usunięcie z przestrzeni publicznej obiektowych symboli komunizmu wchodzi w życie 
za miesiąc. Jednak usuwanie pomników krzewiących idee komunizmu trwa już w Polsce od kilku lat na podstawie dotychczasowych możliwości praw-
nych. W ubiegłym tygodniu dokonano wyburzenia jednej z najokazalszych budowli – pomnika w Trzciance.  Nowogardzki „chochoł”, co prawda jeszcze 
stoi, ale jego los jest już przesądzony i warto o tym przypomnieć także w przededniu rocznicy napaści Armii Czerwonej na Polskę, 17 września 1939 roku.   

W Trzciance w Wielkopolsce 
wyburzono jedno z najokazal-
szych pomników upamiętniają-
cych radzieckich żołnierzy tzw. 
Mauzoleum Armii Czerwonej- 
czytamy w tych dniach w miej-
scowej gazecie- Zgody na wybu-
rzenie mauzoleum i ekshumację 
szczątków żołnierzy nie chciały 
wydać rosyjskie władze. Powoła-
no się przy tym na zapisy umo-
wy między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Fede-
racji Rosyjskiej o grobach i miej-
scach pamięci ofiar wojen i repre-
sji. Burmistrz Trzcianki nie pod-
dał się: przeprowadzono bada-
nia georadarem i odwierty w ob-
rębie mauzoleum. Okazało się, 
że pod ziemią nie ma ludzkich 
szczątków. Zostały ekshumowa-
ne i przeniesione na cmentarz w 
1953 roku (wcześniej sądzono, że 
przeniesiono tam tylko szcząt-
ki pochowanych tam oficerów). 
Wystąpiono więc o wykreślenie 
mauzoleum z ewidencji cmenta-
rzy wojennych i o zgodę na roz-
biórkę. W czerwcu, gmina zgro-
madziła wszelkie stosowne ze-
zwolenia. Tyle okoliczności hi-

storyczno-formalne wyburzenia. 
Mimo szybkiego działania władz 
Trzcianki, wyburzeniu pomnika 
przyglądało się z satysfakcją wie-
lu mieszkańców: Wyburzenie na-
stąpiło, jakby z zaskoczenia- mó-
wił jeden z nich. Przyjechały dwie 
koparki. Jedna czekała w odwo-
dzie, druga przystąpiła do pra-
cy- czytamy w relacji „na żywo” z 
Trzcianki.  

Dzień to nasz jest ostatni 
 Nowogardzki „chochoł” na 

Placu Wolności, co prawda jesz-
cze stoi, ale jego los jest już prze-
sądzony.   Informuję, że Ustawa 
o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju Totali-
tarnego, której nowelizacja wej-
dzie w życie za kilka tygodni, na-
kazuje usunięcie z przestrzeni 
publicznej takich obiektów, jak 
pomnik zlokalizowany w Nowo-
gardzie przy pl. Wolności - czy-
tamy w oficjalnym piśmie szcze-
cińskiego IPN skierowanym do 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej, Piotra Słomskiego. Prze-
wodniczący zwrócił się do IPN z 
prośbą o opinię w sprawie nowo-

gardzkiego pomnika po tym, jak 
do Rady Miejskiej wpłynął wnio-
sek Społecznego Komitetu, pod-
pisany przez kilkanaście znanych 
lokalnie osób publicznych. Wnio-
sek dotyczył podjęcia przez RM 
uchwały o usunięciu tej budowli z 
przestrzeni miejskiej, jako obiek-
tu będącego reliktem zakazanego 
obecnie w Polsce ustroju. Noweli-
zacja daje możliwość utworzenia 
mechanizmów prawnych, które 
pozwolą na usunięcie z przestrze-
ni publicznej budowli propagują-
cych komunizm, co oznacza, że 
jeżeli zobowiązani, czyli na ogół 
Gminy, nie dokonają usunięcia 

wymienionych w ustawie obiek-
tów w przewidzianym czasie (w 
ciągu roku) to uczyni to woje-
woda, obciążając całymi koszta-
mi zobowiązanego. Na podsta-
wie tego zapisu możliwe jest także 
otrzymanie partycypacji państwa 
w kosztach usunięcia obiektów, 
– co razem oznacza, że jeśli no-
wogardzki samorząd sam usunie 
„chochoła” z Pl. Wolności, to wo-
jewoda może w dużej części po-
kryć koszty operacji, natomiast, 
jeśli nasz samorząd lokalny tego 
nie uczyni, to wojewoda sam zle-
ci firmie wyburzenie i kosztami 
całości obciąży Gminę. W tej sy-
tuacji jest oczywiste, jak się powi-
nien zachować nowogardzki sa-
morząd. I jeśli nie ma raczej wąt-
pliwości, co do Rady Miejskiej, 
po której można się spodziewać 
racjonalnej decyzji, to już organ 
wykonawczy może w tej sprawie 
stosować absurdalną w tej sytu-
acji prawnej, obstrukcję.  Komu-
chy lokalne bowiem będą nad lo-
sem pomnika ryczeć głośno i do-
nośnie, a miejscowy burmistrz 
to przecież wiceszef regionalny 
SLD- partii kultywującej peere-

lowskie dogmaty. Jeden z tych do-
gmatów komuszego fałszowania 
historii, wyrażany przez nowo-
gardzki obelisk to tzw. wyzwoleń-
cza rola Armii Czerwonej i tzw. 
braterstwa broni. W rzeczywisto-
ści w 39 r weszli, tutaj do Polski”, 
„ z buta” Niemcy i Rosjanie- po-
zostający w realnym „braterstwie 
broni”, zniszczyli nasz kraj, Pol-
skę i wymordowali miliony Po-
laków. Potem, gdy w 41 wzięli się 
„za łby”, to ponownie od 44 prze-
szli przez Polskę także oczywiście 
niszczyli i burzyli, co się dało i co 
jeszcze zostało, mordowali przy 
tym i gwałcili.  Gdy już skończy-
li z „faszystą” (a nie Niemcem- 
taka była obowiązująca retory-
ka ZSRR) powracali znowu przez 
Polskę, kradli resztki i mordowa-
li tych, co im się wcześniej zamor-
dować nie udało stawiając na cze-
le kraju powolne sobie kreatury i 
zdrajców sprawy narodowej. I z 
taką to prawdziwą historią rze-
komej „chwały” oręża skończymy 
burząc wkrótce nowogardzki tak, 
jak zburzono w Trzciance. 

sm

Wyburzanie pomnika Trzciance poszło 
bardzo sprawnie

nasze miejsce spotkań i modli-
twy - mówi ks. K. Łukjaniuk. 

Większość radnych zagłoso-
wała „za” uchwałą, wyrażającą 
zgodę na wzniesienie obelisku. 
Wiadomo też już, jak będzie 
wyglądał Pomnik, na które-
go projekt ogłoszono konkurs. 
Zwyciężył projekt nazwany 
„Kapliczka” (patrz zdjęcie). 

- Już w październiku chcemy 
wkopać kamień węgielny pod 
budowę, a oficjalne poświęce-
nie pomnika jest zaplanowa-
ne na 11 lipca przyszłego roku, 
w 75. rocznicę Mordu Wołyń-
skiego- informuje ks. K. Łukja-
niuk. 

Miasto Szczecin nie ponie-
sienie żadnych kosztów zwią-
zanych z budową obelisku. Po-
kryje je w większości szczeciń-
ski IPN. 

Stowarzyszenie Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pa-
mięć powstało w Szczecinie, w 
październiku 2014 roku, sta-
wiając sobie za główny cel za-
chowanie pamięci o Kresach. 
Organizacja działa także na 
rzecz upamiętniania rocznic 
historycznych i wydarzeń kre-
sowych oraz edukacji młodego 
pokolenia. 

MS
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

MAtERiAŁ SpONSOROWANY
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Zachodnia liga MtB – Szczecinek

Startowało 11 nowogardzian
W niedzielę (10 września), w Szczecinku odbył się maraton wchodzący w skład Zachodniej 
Ligi MTB. Nowogard reprezentowała silna grupa 11 kolarzy. Nasi reprezentanci tradycyj-
nie zaprezentowali się z dobrej strony zajmując miejsca na podium w swoich kategoriach. 

Szczecinecki maraton MTB 
odbył się na błotnej trasie przy 
sumie przewyższeń około 750 
metrów. Warunki były niezwy-
kle wymagające, a na dłuższym 
dystansie Mega, wynoszącym 
57 kilometrów wystartowało 6 
kolarzy z Nowogardu: Robert 
Krause, Jakub Krause, Janusz 
Pietruszewski, Marek Szymań-
ski, Kamil Majcher oraz Anna 
Urtnowska. Pozostali nasi re-
prezentanci walczyli na dystan-
sie Mini, wynoszącym 37 kilo-
metrów, a byli nimi: Arkadiusz 
Pietruszewski, Jan Baran, Adam 
Wielowski, Bogusława Krau-
se oraz Iwona Pietruszewska. 
Naszą relację rozpoczniemy od 
zmagań na dystansie Mega. Naj-
lepszy czas uzyskał Robert Krau-
se, startujący w przedziale wie-
kowym M1. Kolarz z Nowogar-
du 57 km pokonał z wynikiem 
02:53:42 i zwyciężył w swojej ka-
tegorii, natomiast w Open został 
sklasyfikowany na 19. miejscu. 
Zaledwie o sekundę gorszy wy-
nik zanotował Marek Szymański 
walczący w kategorii M6a. No-
wogardzianin wymagającą tra-
sę pokonał z czasem 02:53:43 i 

w swojej kategorii wywalczył 1. 
miejsce, natomiast w Open za-
jął 20. pozycję. Na podium kate-
gorii M6a stanął również Janusz 
Pietruszewski, który z czasem 
03:28:43 wywalczył 2. miejsce 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz 57. pozycję w Open. Jeśli 
chodzi o pozostałych naszych 
kolarzy startujących na dystan-
sie 57 km, to ich wyniki prezen-
tują się następująco: Jakub Krau-
se – 13. miejsce w kat. M3 oraz 
52. miejsce w Open, Kamil Maj-
cher – 6. miejsce w kat. M1 oraz 
68. miejsce w Open, Anna Urt-

nowska – 6. miejsce w kat. K1 
oraz 68. miejsce w Open. Na dy-
stansie Mini najlepszy czas uzy-
skał Arkadiusz Pietruszewski, 
który rywalizował w kategorii 
M4. Kolarz z Nowogardu dy-
stans 37 km pokonał z wynikiem 
01:51:12 i wywalczył najniższy 
stopień podium w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 29. miej-
sce w Open. Adam Wielowski z 
czasem 02:03:46 zajął 10. miej-
sce w kategorii M4 oraz 54. po-
zycję w Open, z kolei Jan Baran 
po przejechaniu 37 km z cza-
sem 03:01:17, został sklasyfiko-

Nowogardzkie podium w kategorii M6a, czyli zwycięzca Marek Szymański i drugi 
na mecie Janusz Pietruszewski

Bogusława Krause wywalczyła drugie miejsce w swojej kategorii podczas debiutu 
w Zachodniej Lidze MTB

Na najwyższym stopniu podium kategorii M1 najszybszy w Szczecinku pośród no-
wogardzian Robert Krause

wany na 14. miejscu w kategorii 
M5 oraz 117. pozycji w Open. Z 
bardzo dobrej strony zaprezen-
towały się panie walczące na dy-
stansie Mini. Debiutująca w Za-
chodniej Lidze MTB Bogusła-
wa Krause walczyła w katego-
rii wiekowej K3, uzyskując czas 
02:29:33, który pozwolił jej cie-
szyć się z 2. miejsca w swojej ka-

tegorii oraz 96. pozycji w Open. 
Natomiast Iwona Pietruszewska 
z wynikiem 03:47:39 zajęła 2. 
miejsce w kategorii K5 oraz 127. 
miejsce w Open. Gratulujemy 
naszym reprezentantom swoich 
startów oraz życzymy kolejnych 
sukcesów w nadchodzących za-
wodach. 

KR 
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Obietnice bez pokrycia 

Czyli, jak dyrektor Lembas „oświadczył się”
W poniedziałek ukazało się publicznie oświadczenie skierowane do Szanownych Mieszkańców Gminy Nowogard, podpisane przez dyrektora nowogardz-
kiego szpitala.  Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas, to jedna z dwóch osób (obok burmistrza R. Czapli) odpowiedzialnych za narażenie budżetu Gmi-
ny Nowogard na perspektywę dopłacania z niego do leczenia mieszkańców powiatu łobeskiego, w związku z niekonsultowanym z organem Gminy, tzw. 
przejęciem, tzw. szpitala w Resku.

Swoje oficjalne oświadcze-
nie Lembas zaczyna od „po-
klepania ludu po plecach”, czy-
li beztrosko- kolokwialnym 
zwrotem –„Jak wiecie” … no 
cóż u towarzyszy zawsze za-
czynało się od: wicie- rozumi-
cie.  Używając języka Lemba-
sa być może „wiecie”, ale mimo 
to przypomnijmy pewne waż-
ne okoliczności tzw. „przejęcia 
Reska”. Dyrektor Lembas pro-
wadzący należącą do Gminy 
Nowogard placówkę szpitalną 
jednoosobowo podjął, obcią-
żające w całości tę placówkę, 
długoterminowe (15 lat) zobo-
wiązania obarczone wyjątko-
wo wysokim ryzykiem ekono-
micznym. Skala tych zobowią-
zań i stopień ryzyka wynika ze 
szczegółowej umowy dzierża-
wy szpitala w Resku podpisa-
nej przez dyr. Lembasa i staro-
stę łobeskiego. Dziennik No-
wogardzki poddał analizie za-
pisy tej umowy realizując to w 
konsultacji z osobami zajmują-
cymi się zawodowo zagadnie-
niami regulowanymi umową. 
Wyniki tej analizy przedstawi-
liśmy w jednym z wydań DN. I 
to tę analizę dyr. Lembas, nazy-
wa w swoim oświadczeniu: na-
tarczywą kampanią dezinfor-
macji, pełną nieprawdziwych 
informacji (tutaj to tzw. masło 
maślane - dop. nasz) sugestii, 
pomówień i oskarżeń pod ad-
resem osób, które są odpowie-
dzialne za negocjacje i podpi-
sanie ze starostą łobeskim umo-
wy na obsługę szpitala w Resku. 
Kampanię tę- pisze Lembas – 
rozkręciła jedna z lokalnych ga-
zet. (czyli DN i nie jedna a je-
dyna p. Lembas, – bo „gazeta” 
to duże słowo jest).  Mimo to 
miło nam, że ktoś znający się 
(tylko) na kręceniu uznaje nasz 
talent „do rozkręcania”.   Nie-
stety taka sztuka to nie nasza 
kompetencja - my, w DN tyl-
ko odwalamy rzemiosło żmud-
nego odsłaniania faktów. I to o 
nich będzie dalej.       

Dlaczego jest ważne to,  
co jest ważne?

 Sprawa ryzyka ekonomicz-
nego kontraktu „Resko”, (które-
go ewentualne skutki ostatecz-
nie obarczą budżet naszej Gmi-
ny) ma fundamentalne znacze-

nie dla lokalnej społeczności 
także, dlatego, że nowogardzki 
podatnik od kilku lat już spła-
ca ( i spłacać będzie jeszcze 
do 2026) ponad 20 milionowy 
kredyt na modernizację nale-
żącego do naszej gminy szpi-
tala. Nowogardzki podatnik 
także od lat z pieniędzy gmin-
nych corocznie dotuje działal-
ność naszego szpitala, albo po-
przez zakupy sprzętowe, albo 
poprzez dopłacanie do dzia-
łalności bieżącej (w tym roku 

już prawie 400 tys. zł). Należy 
podkreślić, że taka oparta na 
budżecie gminnym konstruk-
cja ekonomiczna prowadze-
nia szpitala, jest ewenementem 
krajowym - wszędzie w Polsce 
takie wydatki pokrywane są z 
budżetu państwa poprzez bu-
dżety powiatowe. Takie obcią-
żanie gminnego podatnika sta-
nowi więc wręcz „konstytucyj-
ną” niesprawiedliwość i wyni-
ka z braku przez lata jakichkol-
wiek działań lokalnej kliki za-

rządzającej w kierunku opra-
cowania modelu finansowania 
szpitala, który nie będzie paso-
żytował na gminnej kasie. Kli-
ka takiego modelu nie opraco-
wała, ponieważ klika na czele 
z Lembasem i jego współpra-
cownikami jest niedouczona 
i nie zna się na niczym.  Klika 
potrafi jedynie przyjść po forsę 
do Rady, aby ta „dała”.  Ta ostat-
nia „daje” niestety dość lekko-
myślnie - bez żądania przedsta-
wienia jakichkolwiek stosowa-

nych w cywilizowanym świecie 
dokumentów (typu profesjo-
nalne- czyli także szczegółowe- 
wyliczenia dotyczące projek-
towanych przychodów i kosz-
tów, rezultaty audytów itd.) . 
Dzieje się tak, ponieważ lokal-
na klika komusza poddaje rad-
nych, przed podejmowaniem 
przez nich decyzji o kolejnej 
forsie dla szpitala, wcześniej-
szej „obróbce”.  Obróbka ta po-
lega na, inspirowanej z wie-
lu kierunków, presji psycholo-
gicznej wyrażającej się impera-
tywem, – jeśli nie dacie to do-
prowadzicie do upadku szpi-
tala!  Przerażony wizją takiej 
wmówionej mu pełnej odpo-
wiedzialności radny zgadza się 
na wszystko, co „duka” dyrek-
tor szpitala. „Duka”, ponieważ 
takie określenie najlepiej opi-
suje poziom wystąpień Lemba-
sa na sesjach Rady, które to wy-
stąpienia mają rzekomo mieć 
walor profesjonalnej prezen-
tacji wniosku o finansowanie 
tego czy owego. 

Oświadczenie niczym 
oświadczyny - fakty to się 

dopiero potem okażą
Podobną wartość meryto-

ryczną, jak wspomniane wy-
stąpienia przed Radą w trakcie 
wnioskowania o forsę ma też 
poniedziałkowe oświadczenie 
Lembasa nt. przejęcia Reska. 
Niestety potwierdza ono w ca-
łości nasze obawy, które wyra-
żone zostały w związku z pre-
zentowaną w DN analizą umo-
wy dzierżawy budynku ZOM 
Resko. W tymże „oświadcze-
niu” dyr. Lembas „tradycyjnie” 
zamiast przedstawić na popar-
cie swojej argumentacji fakty, 
czyli w tym wypadku cytować 
fragmenty umowy, opowia-
da tzw. „własnymi słowami” o 
tym, co rzekomo w umowie się 
znajduje.  Niżej tylko przykła-
dy lembasowej „rzekomolo-
gii”:  

- Jak wiecie nasz szpital za-
warł z Powiatem Łobeskim 
umowę na obsługę medycz-
ną szpitala w Resku.-pisze w 
oświadczeniu Lembas. Otóż 
niestety „nie wiecie”, ponie-
waż jedyna umowa, którą pod-
pisał Lembas z powiatem ło-
beskim ma tytuł - Umo-
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wa dzierżawy, a określo-
ny w niej przedmiot dzier-

żawy to budynek i grunt tzw. 
szpitala w Resku (patrz zdję-
cie 1 strona umowy). Lembas 
myli się więc powtórnie w ko-
lejnym wersie, gdy stwierdza: 
jak wskazuję powyżej, umowa 
dotyczy świadczenia usług me-
dycznych, a nie przejęcia bu-
dynku, czyli majątku. Dlaczego 
Lembas „myli się” w tak jedno-
znacznej dowodowo i seman-
tycznie sprawie? Niestety ist-
nieje prawdopodobieństwo, że 
nie tylko chodzi o propagandę 
rzekomego sukcesu i uniknię-
cie odpowiedzialności za dzia-
łania na majątku bez uzyskania 
zgody Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. Stwierdzenie o rzeko-
mym zawarciu umowy „na ob-
sługę medyczną szpitala w Re-
sku” świadczy o tym, że Lem-
bas nie wie, co pisze. Pomijając 
wykazaną już bezprzedmio-
towość takiego stwierdzenia 
(nie ma takiej umowy) zda-
nie to jest alogiczne – zgodnie 
z tym, co się stało realnie po-
winno ono mieć ewentualnie 
taki zapis: „na realizację kon-
traktu dotyczącego opieki dłu-
goterminowej w obiektach po-
szpitalnych w Resku” (trudno, 
bowiem nazywać „szpitalem” 
jeden oddział i to paliatywny).  
Jeżeli więc Lembas nie wie, co 
pisze, co wynika z powyższe-
go, to potwierdzałoby się naj-
gorsze przypuszczenie będące 
konsekwencją analizy zapisów 
umowy tzn., że Lembas w isto-
cie nie wie, co zrobił podpisu-
jąc umowę z powiatem łobe-
skim o takiej treści, jak ją pod-
pisał.  

 - Ponoć z umowy wynika zo-
bowiązanie właściciela obiek-
tu, czyli powiatu łobeskie-
go do remontów. - mamy za-
gwarantowane w umowie, - pi-
sze Lembas-, że remonty inwe-
stycyjne będzie przeprowadzał 
właściciel, czyli Powiat Łobe-
ski. Rzeczywiście remonty in-
westycyjne będzie przeprowa-
dzał powiat, ale przeprowadzał 
to nie znaczy finansował!  Z 
rozbudowanych wyjątkowo w 
tym fragmencie zapisów umo-
wy wynika nie tylko brak pre-
cyzyjnego określenia, kto za-
płaci, ale także, że to przepro-
wadzanie remontów inwesty-
cyjnych polegać będzie raczej 
na nadzorowaniu ewentual-
nego procesu inwestycyjnego. 
Ale najważniejsze, że chodzi w 
tym punkcie tylko o remonty 
inwestycyjne, czyli takie, któ-
re najprawdopodobniej nigdy 
nie wystąpią- powiat musiałby 
się na nie zdecydować. Za to 

zapewne i to szybko wystąpią 
inne remonty, o których Lem-
bas milczy, czyli remonty bie-
żące. Na temat zaś finasowania 
remontów bieżących są zapisy 
w umowie i to niepozostawia-
jące żadnej luki interpretacyj-
nej- zapłaci za nie dzierżaw-
ca, czyli nowogardzki szpital. 
Jest także zapis o konieczno-
ści wykonania na koszt dzier-
żawcy remontów odtworze-
niowych, czyli zapewniają-
cych stan wyjściowy obiektu 
w wypadku rozwiązania umo-
wy dzierżawy i to niezależnie z 
czyjej inicjatywy czy winy za-
kończenie umowy nastąpi.

Nasz szpital był i jest 
wzorowo zarządzany - 
ocenia… zarządzający 

szpitalem.
 Można by jeszcze wiele o ko-

lejnych nieścisłościach, prze-
kłamaniach, przemilczeniach 
zawartych, w Lembasowym 
tekście upublicznianym za pie-
niądze podatników na urzę-
dowej stronie Gminy, a także 
przez, „udawatieli”, czyli rze-
komych niezależnych. Moż-
na, ale nie chcemy nadużywać 

cierpliwości i uwagi Czytelni-
ków, dlatego pozostaniemy na 
przeanalizowanych już wyżej 
przykładach. Umowę z powia-
tem łobeskim zamieszczamy 
zaś od dzisiaj na naszej stronie 
fb Dziennika, aby każdy, kto 
chce mógł sobie sam przeczy-
tać, co tam napisano. Zastana-
wiające może być, dlaczego dy-
rektor Lembas i burmistrz Cza-
pla nie wpadli na ten najsku-
teczniejszy sposób zdemasko-
wania rzekomej dezinformacji 
DN i sami po prostu nie opu-
blikowali na stronie miasta tre-
ści tej umowy, zamiast publi-
kować Lembasa opowiastkę? 
Odpowiedź jest chyba oczywi-
sta – tu nie chodzi o fakty tyl-
ko o „rządy” i profity. Nowo-

gardzka klika, aby trzymać lo-
kalne „koryto”, od lat opowia-
da ludziom bajki, jak rzekomo 
jest, a jeśli fakty mówią inaczej 
to tym gorzej u nich dla faktów.  
Ale nie tylko „fakty” nasza kli-
ka tworzy sama, ale też sama 
siebie ocenia - Nasz szpital był 
i jest wzorowo zarządzany - 
ocenia w oświadczeniu Lem-
bas… siebie samego. W tym 
stylu powinien jeszcze dodać 
– postawiłem sobie „6”-tkę z 
zarządzania! Na zakończenie 
musimy jednak, gwoli właśnie 
faktów, ujawnić oblicze jeszcze 
jednego „sukcesu” dyrektora 
Lembasa.  

5 miejsce w Polsce?
Zarówno w opisywanym wy-

żej oświadczeniu, jak i przy 
każdej prawie okazji publicz-
nej, dyrektor Lembas przywo-
łuje jakiś ranking opublikowa-
ny w kwietniu tego roku, w któ-
rym nowogardzki szpital za-
jął w swojej kategorii (katego-
rie były 4) piąte miejsce w kra-
ju. Nie tylko Lembas, ale tak-
że lokalne komuchy trąbią sta-
le o tym tzw. sukcesie i na do-
datek mają pretensje, że jesz-

cze o tym  jest za mało.  Dla-
tego musimy ujawnić kulisy w 
tym temacie, choć jest to dość 
przykre  zajęcie – trudno bo-
wiem mieć satysfakcje z ujaw-
niana takiej żenady.. Tegorocz-
ny ranking Dziennika  „Rzecz-
pospolitej” polskich szpitali po-
kazał, że nasz szpital został oce-
niony wysoko, zajmując 5 miej-
sce w Polsce i 1 w województwie 
w swej kategorii - pisze Lembas 
w oświadczeniu. A jak wyglą-
dają fakty a nie mity w tej spra-
wie:

- ranking nie jest rankingiem 
Dziennika Rzeczpospolita tyl-
ko firmy prywatnej spółki o 
nazwie Magellan.  Oto, co pi-
sze o tym sama Rzeczpospolita 
w wydaniu z 17 kwietnia tego 

roku: Ranking już po raz trzeci 
przygotowała firma Magellan, 
biorąc pod uwagę trzy kryteria: 
efektywność aktywów, rentow-
ność sprzedaży oraz dynamikę 
kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (NFZ). Pomijając 
już tutaj adekwatność wymie-
nionych kryteriów w stosunku 
do rzekomo całościowej oceny 
takiej instytucji, jaką jest szpi-
tal, to Dziennik Rzeczpospo-
lita jest tylko patronem me-
dialnym tego projektu firmy 
Magellan (tak jak np. Kurier 
Szczeciński jest patronem me-
dialnym „Lata z Muzami”). Tak 
więc, wbrew temu co twier-
dzi Lembas, Dziennik Rzecz-
pospolita nie ma nic ani kry-
teriów oceny ani do organiza-
cji rankingu. W ubiegłym roku 
tym patronem rankingu była 
inna gazeta. 

- Ale najistotniejsza dla „fak-
tów, a nie mitów” i także dla 
oceny rangi, wiarygodności i 
autorytatywności tego rankin-
gu „szpitali w Polsce” jest wie-
dza o tym, czym jest firma Ma-
gellan, której autorskim pomy-
słem i wykonawstwem jest nasz 
ranking. A oto ta powszechnie 

dostępna informacja: Magel-
lan S.A. – Spółka akcyjna z sie-
dzibą w Łodzi, Magellan S.A. 
wchodzi w skład międzynaro-
dowej Grupy Kapitałowej Ma-
gellan, prowadzącej działal-
ność na terenie Czech i Słowa-
cji. Od 3 czerwca 2016 Magel-
lan należy do włoskiej grupy 
bankowej  Banca Farmafacto-
ring  (BFF). Przedmiotem dzia-
łalności są produkty i usłu-
gi finansowe świadczone głów-
nie podmiotom działającym 
na rynku  medycznym.  Spół-
ka  udziela gwarancji spła-
ty zobowiązań, zapewnia fi-
nansowanie poprzez udziela-
nie pożyczek, zapewnienie usłu-
gi medLeasingu, faktoringu, re-

finansowanie zobowiązań oraz 
finansowanie należności (na-
bycie należności i przejęcie 
roli kredytującego szpital). 
Z usług Magellan S.A. korzy-
stają  szpitale, firmy  farmaceu-
tyczne, firmy świadczące usługi 
szpitalom. Ponadto spółka zaj-
muje się finansowaniem inwe-
stycji jednostek samorządu te-
rytorialnego.

Jak z tego jasno wynika dla 
prywatnej firmy Magellan 
szpitale i samorządy to poten-
cjalni klienci, na których firma 
zarabia. Zupełnie retoryczne 
jest w tej sytuacji pytanie - jaka 
więc jest w tej sytuacji wiary-
godność i obiektywność ran-
kingu organizowanego przez 
firmę, dla której część ze szpi-
tali to aktualni klienci bizne-
sowi? Potwierdzeniem realne-
go prestiżu rankingu jest choć-
by fakt, że uroczysta gala, czy-
li zakończenie i wręczenie tro-
feów zwycięzcom ogólnopol-
skiego rankingu odbyła się w 
bardzo prestiżowym i znaczą-
cym miejscu, czyli… w redak-
cji patrona medialnego.  Miej-
sce to miało pewien istotny wa-
lor - zapewne było tanie, co w 
przypadku Magellana mogło 
być zasadniczym argumentem, 
ponieważ- z dniem 6 grudnia 
2016 roku nastąpiło wyklucze-
nie spółki z obrotu giełdowego 
- czytamy na stronach GPW. 
A więc firma nie tylko konfa-
buluje realizując służący tylko 
jej interesom projekt „ łapania 
klientów” pt. „Ranking szpita-
li polskich”, ale na dodatek nie 
wiadomo, jakim jeszcze inte-
resom i przepływom ma to w 
efekcie służyć.

 Tak więc bajka o „ 5 miejscu 
w kraju” to strawa tylko dla lo-
kalnych komuchów i wszyst-
kich podatnych genetycznie na 
ich propagandę - nieodżałowa-
ny Stefan Kisielewski tak pisał 
o tej „chłonnej dyspozycji inte-
lektualnej:   Socjalizm świetnie 
nadaje się do fałszowania świa-
domości zbiorowej, gdyż jest in-
telektualną pokusą ćwierćinteli-
genta. Tyle w temacie „oświad-
czyny”- czyli Lembasa obietni-
ce bez pokrycia. 

Zapowiedź 
To tyle na temat oświad-

czenia ale nie koniec na te-
mat Lembasa i jego zarządza-
nia nowogardzkim szpitalem i 
pieniędzmi podatnika. W ko-
lejnym odcinkach między in-
nymi: ile, za co i komu Lem-
bas płaci oraz co przejęcie Re-
ska oznacza dla perspektywy 
zarobków pracowników nowo-
gardzkiego szpital  

 sm

Szpital w Resku
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl
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2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Rozgrywki ligowe

Ciężkie zadanie przed 
Pomorzaninem
W najbliższy weekend, drużyny Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Trzeba 
przyznać, że zarówno na seniorów, jak i juniorów czekają wymagający rywale. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego wybiorą się do Szczecina, na mecz z tamtejszą Iskierką, z kolei 
podopieczni Pawła Błaszczyka zagrają w Gryfinie z Energetykiem.

Mecz z Iskierką w Szczeci-
nie będzie prawdziwym testem 
dla zespołu prowadzonego przez 
Zbigniewa Gumiennego. Iskierka 
jest niepokonana, w dotychczaso-
wych czterech spotkaniach piłka-
rze ze Szczecina zdobyli 10 punk-
tów, po trzech zwycięstwach i 
jednym remisie. Iskierka strzeliła 
7 bramek i do tej pory jeszcze nie 
straciła żadnego gola. W 1. kolej-
ce rywale Pomorzanina wygrali 
w Przecławiu 0:1. Następnie po-
konali w Resku tamtejszą Mewę 
również 0:1. W trzeciej kolejce 
Iskierka rozegrała, jak dotąd, je-
dyny mecz przed własną publicz-
nością, rywalem był Sarmata Do-
bra, który przegrał w szczecinie 
aż 5:0. Przed tygodniem Iskier-
ka w wyjazdowym meczu bez-

bramkowo zremisowała z Ehr-
le Dobrą Szczecińską. Pomorza-
nin uskrzydlony wysokim zwy-
cięstwem w ostatnim spotkaniu 
z KP Przecław (7:2) będzie miał 
zatem trudne zadanie, aby pójść 
za ciosem. Wierzymy jednak, że 
podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego staną na wysokości zadania 
i przywiozą ze Szczecina punk-
ty. Początek tego meczu w sobotę 
(16 września), o godzinie 15:30. 
Przed równie trudnym zadaniem 
staną juniorzy starsi, którzy po-
walczą w Gryfinie z tamtejszym 
Energetykiem. Rywale do tej pory 
rozegrali trzy spotkania i zainka-
sowali pełną pulę, przez co znaj-
dują się w czołówce ligowej tabe-
li. Energetyk na początku poko-
nał u siebie Kluczevię Stargard 

2:0, następnie wygrał w Dolicach 
z tamtejszą Unią 2:4, a przed ty-
godniem rozprawił się w Sądowie 
z Białymi 1:5. Podopieczni Paw-
ła Błaszczyka po dotkliwej po-
rażce w zaległym meczu w Łob-
zie, do Gryfina pojadą po pierw-
sze wyjazdowe punkty. O popra-
wę obecnego bramowego wyjaz-
dowego bilansu (1 strzelony gol i 
8 straconych w dwóch meczach), 
będzie jednak bardzo ciężko... 
Wierzymy, że podopieczni Paw-
ła Błaszczyka zaprezentują się z 
dobrej strony i zdołają wywal-
czyć choćby jeden punkt. Począ-
tek tego meczu w sobotę o godzi-
nie 11:00. Przy artykule publiku-
jemy plan gier w poszczególnych 
ligach. 

KR

Trudne zadanie przed Pomorzaninem - Iskierka w tym sezonie jeszcze nie przegra-
ła i nie straciła żadnej bramki

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
5. kolejka:
Polonia Płoty – Mewa Resko   (16.09; 13:00)
Masovia Maszewo – Promień Mosty  (16.09; 15:00)
Sarmata Dobra – Ehrle Dobra Szczecińska  (16.09; 15:00)
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard (16.09; 15:30)
Odrzanka Radziszewo – Sparta Gryfice  (16.09; 16:00)
KP Przecław – Ina Ińsko    (16.09; 16:30)
Światowid 63 Łobez – Błękitni Trzygłów  (16.09; 17:00)
Orzeł Łożnica – Jantar Dziwnów   (17.09; 14:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
5. kolejka:
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard (16.09; 11:00)
Kluczevia Stargard – Światowid 63 Łobez  (16.09; 12:00)
Unia Dolice – Mewa Resko   (17.09; 15:30)

tenisiści stołowi szykują się do rozgrywek ligowych

Z kim na początek?
Znany jest już terminarz I Rundy grupy północnej II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym. 
Podopieczni Józefa Korkosza z klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozpoczną rozgryw-
ki od spotkań wyjazdowych. Dodajmy, że do ligi dołączyły dwa nowe zespoły. 

Po długiej przerwie na par-
kiet wracają tenisiści stołowi. 
Zawodnicy z Wierzbięcina swój 
pierwszy mecz rozegrają w so-
botę 30 września. Wówczas o go-
dzinie 11:00, zagrają w Ostroro-
gu z tamtejszym Jędrusek UKS-
-em Nałęcz Majster. Tego same-
go dnia w ramach drugiej kolej-
ki o godzinie 15:30, podopiecz-
ni Józefa Korkosza będą już wal-
czyć o ligowe punkty w Złotowie. 
Drużyna Gliniany MLKS Sparta 
to nowy rywal, który do ligi trafił 
jako beniaminek. Wierzymy, że 
faworyzowany zespół z Wierz-
bięcina da swoim przeciwnikom 
lekcję gry w II Lidze. Przed wła-
sną publicznością zawodnicy z 
Wierzbięcina wystąpią w 3. i 4. 
kolejce, w sobotę 14 paździer-

nika. O godzinie 11:00, w hali 
Szkoły Podstawowej w Wierzbię-
cinie gościć będą tenisiści stoło-
wi KS ATS Stargard. Zespół ten 
może być niewygodnym rywa-
lem dla naszych reprezentan-
tów. Następnie o godzinie 15:30, 
w Wierzbięcinie gościć będą za-
wodnicy UKS-u Champion Poli-
ce. Kolejne dwa spotkania Viso-
nex LUKS Top także rozegra we 
własnej hali. W ramach 5. kolejki 
na kibiców czekać będzie praw-
dziwa gratka. Otóż 4 listopada, o 
godzinie 11:00, podopieczni Jó-
zefa Korkosza zmierzą się u sie-
bie z Darz Bór Karnieszewicami, 
czyli zwycięzcą grupy północ-
nej II Ligi w minionym sezonie. 
Obydwa zespoły uchodzą za fa-
worytów rozgrywek, zatem moż-

na się spodziewać zaciętej walki 
na najwyższym sportowym po-
ziomie. Z kolei o godzinie 15:30, 
w ramach 6. kolejki, Wierzbięcin 
zmierzy się z KTS-em Ekonom 
Koszalinianin Koszalin. Ostat-
nie spotkanie I Rundy zostanie 
rozegrane 25 listopada, o godzi-
nie 11:00. Wówczas tenisiści sto-
łowi z Wierzbięcina wybiorą się 
do drugiego beniaminka – UKS-
-u Team Tenis 2005 Białogard. 
Wierzymy, że Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin po pierwszej run-
dzie będzie liderem rozgrywek w 
sezonie 2017/2018. Przy artyku-
le publikujemy komplet gier za-
planowanych w I Rundzie grupy 
północnej II Ligi Mężczyzn. 

KR 

II Liga Mężczyzn gr. Północ
I Runda
1. kolejka: Jędrusek UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (30.09; 11:00)
2. kolejka: Gliniany MLKS Sparta Złotów – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  (30.09; 15:30)
3. kolejka: Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KS ATS Stargard    (14.10; 11:00)
4. kolejka: Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Champion Police   (14.10; 15:30)
5. kolejka: Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice   (04.11; 11:00)
6. kolejka: Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin  (04.11; 15:30)
7. kolejka: UKS Team Tenis 2005 Białogard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  (25.11; 11:00)
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

rekLama

UsłUgi graficzne  •  UsłUgi introligatorskie 
Wycinamy szablony •  DrUkUjemy plakaty Do b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A

Ryszard Paleta  
z Pucharem Prezesa
W ostatnią sobotę Zarząd Koła PZW Tęczak rozegrał zawody dla zarządu koła oraz sponso-
rów. Kilka dni wcześniej aura nie wróżyła dobrych warunków do wędkowania, ale sobotnie 
godziny popołudniowe przyniosły znacznie ocieplenie i wiatr nieco się uspokoił. 

Wędkowano 2 godziny me-
todą spławikową. Początki były 
niemrawe, jakaś płoteczka, kra-
snopiórka, uklejka, ot rybi, dro-
biazg. Ale po godzinie coś za-
częło się dziać, szczególnie na 
stanowisku „szóstym”, któ-
re wylosował Ryszard Paleta. 
Padł pierwszy grubas, złoty ka-
raś, po chwili drugi, a na ko-
niec, aby „dobić” konkurencję, 

pan Ryszard, po długiej walce, 
wyholował pięknego ponad ki-
logramowego złotawo zielone-
go lina. 

Po zważeniu nie było wątpli-
wości, kto odjedzie z Pucharem 
Prezesa i cennym upominkiem, 
był to łowca karasi i lina Ry-
szard Paleta z wynikiem 2510 
pkt, niespodzianką było dobre 
miejsce Stanisławy Leciejew-

skiej, która z wynikiem 1230 
pkt zdobyła wicemistrzostwo 
imprezy, III miejsce Marek Ry-
marowicz z wynikiem ponad 
860 pkt. 

Zawody zwieńczyło spotka-
nie przy pysznych potrawach 
z grilla w pięknych okoliczno-
ściach przyrody. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zygmunt Heland 

prezes Prezes Z. Heland wręcza nagrodę panu Ryszardowi



Nr 70 (2599)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Poszukuje domu  
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 

ZORGANiZuJ DlA SiEBiE SOBOtę  DlA 
ZDROWiA - “pROFilAktYkA RAkA piERSi”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
DNIA 7 październik 2017r. organizuję wyjazd na badania mam-

mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Kucharza / kucharkę 
zatrudnię 

pełny etat, 
Restauracja Przystań. 

91 39 20 221 

Zarząd Koła PZW "Tęczak"
 informuje członków Koła, 

że dnia 24.09.2017 r. organizuje zawody 
wędkarskie spławikowe drużynowe 

2 osobowe. 
Zbiórka zawodników o godz. 9.00 przy 

Restauracji Neptun. Startowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak"

 do dnia 22.09.17 r.
 ZAPRASZAMY  ZARZĄD KOŁA PZW TĘCZAK

PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

Nadleśnictwo Nowogard
ul. Radosława 11,  72-200 Nowogard

ogłasza przetarg ustny – licytację na sprzedaż 
używanego sprzętu komputerowego:

- Rejestrator Psion Workabout / PRO G2 - 8 szt.
- Monitor LCD 19’’ - 12 szt.
- Komputer PC Compaq 6000 PRO - 7 szt.
- Komputer PC Compaq 6200 PRO - 5 szt.
Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2017 r. o godz. 11.00 w siedzi-

bie Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard
zakładka: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Zaległy mecz juniorów pomorzanina

Dotkliwa porażka w Łobzie
W środę (13 września), o godzinie 17:00, na stadionie w Łobzie juniorzy starsi Pomorzanina roz-

grywali zaległy mecz z 1. kolejki. Światowid, tak jak w przypadku spotkań seniorów nie był zbyt go-
ścinny dla nowogardzian. Podopieczni Pawła Błaszczyka przegrali 5:0 i pozostali po 3 spotkaniach 
z jedynie 3 punktami na koncie.

Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard 5:0 (1:0)
Skład: Patryk Białasiewicz (Jakub Tandecki) – Bartłomiej Kozieł, Michał 

Teodorczyk (c) , Mateusz Toruński, Jakub Mościński – Radosław Masalski, 
Mateusz Lasocki, Adrian Zając, Michał Jutkiewicz, Natan Jeremicz (Paweł 
Zając) – Kacper Kozioł.

Pojedynek juniorów starszych 
Pomorzanina ze Światowidem 
był przełożonym spotkaniem z 
1. kolejki rozgrywek. Warunki 
atmosferyczne w minioną śro-
dę mocno utrudniały grę w pił-
kę, jednak obydwie drużyny mu-
siały borykać się z takimi samy-
mi problemami. Pierwszy gol 
dla gospodarzy padł w dziw-
nych okolicznościach. Pomo-
rzanin wykonywał w 9. minucie 
już szósty z rzędu rzut rożny! To 
ostatnie dośrodkowanie zakoń-
czyło się fiaskiem, a gospoda-
rze wyprowadzili szybką kontrę, 

po której objęli prowadzenie. Po 
zmianie stron piłkarze z Nowo-
gardu prezentowali się już fatal-
nie i nie można niczego dobrego 
powiedzieć o ich grze. W 53. mi-
nucie gospodarze zdobyli dru-
giego gola. W 60. minucie zro-
biło się już 3:0. Światowid wy-
prowadził jeszcze dwa ciosy w 
68. i 74. minucie, po których no-
wogardzianie zostali rozgromie-
ni 5:0. Wynik biorąc pod uwagę 
grę nowogardzkiej drużyny jest 
w pełni zasłużony dla piłkarzy 
z Łobza. Światowid z pewnością 
będzie mile wspominał konfron-

tację z Pomorzaninem, najpierw 
seniorzy dwukrotnie ograli pod-
opiecznych Zbigniewa Gumien-
nego, tym razem lanie w Łob-
zie otrzymali juniorzy z Nowo-
gardu. Trener juniorów Pomo-
rzanina nie ma w obecnym se-
zonie łatwego zadania. Paweł 
Błaszczyk dysponuje naprawdę 
grupą zdolnych piłkarzy, jednak 
jak pokazuje środowe spotkanie, 
umiejętności to nie wszystko, je-
śli w grze nie ma zaangażowa-
nia... Przy artykule publikujemy 
aktualną tabelę w lidze juniorów. 

KR

rekLama rekLama

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 3 9 15 3 3 0 0
2 Energetyk Gryfino 3 9 11 3 3 0 0
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 4 9 14 7 3 0 1
4 Mewa Resko 3 3 7 7 1 0 2
5 Pomorzanin Nowogard 3 3 9 11 1 0 2
6 Unia Dolice 4 1 8 20 0 1 3
7 Biali Sądów 4 1 3 16 0 1 3
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

AtERiMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

SZkÓŁkA- kARSk poleca: 
Drzewa Owocowe  

w pojemnikach  
już od 20 zł/1szt.,

tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

Kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599

 
  
 
 
 

 
    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard  

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609
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•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 
pokoje.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 po-
kojowe w centrum.Tel.600208378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 Sprzedam mieszkanie w Krzemien-
nej 63 m2.576751387.

•	 Sprzedam działkę przy ul:Wiejskiej 
1322m2.504588621.

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, Nowogard. 
ul. 700 lecia 17b. tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia 2 pokojowe mieszka-
nie od zaraz. ul. Bankowa 3e oraz ga-
raż na Jana Pawła II. Tel. 601 328 360 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 
745 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 
886 

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
parter + 2 garaże. 721 157 443 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 662 
097 982 

• Wynajme lokal w centrum Nowo-
gardu o powierzchni 54m. tel. 604 
269 104

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
przy ul. Pileckiego 10 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594. 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po 
remoncie w Nowogardzie na Osie-
dlu Gryfitów. 509 142 650

•	  Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/25 tyś. 501 307 
666 

•	 Sprzedam garaż murowany z kana-
łem, prądem na ul. Leśnej. 697 026 
589 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe 
dla pracowników z Ukrainy. 508 404 
788 

•	 Kawalerka 25m2 + piwnica na sprze-
daż po remoncie, umeblowana, ul. 3 
Maja, centrum, cena 77 000 zł. Tel. 
601 889 582 

MOtORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam Peugeot 307 1,6 HDI, 
rocznik 2007r. Przebieg, 240 000 km. 
Tel. 604 283 174 

• Sprzedam Ford Focus mk1, bia-
ły, diesel, poj. 1.8, rok prod.2000, 
uszkodzony. Cena do uzgodnie-
nia. 519 103 838 

ROlNiCtWO
•	 SPRZEDAM- przyczepę  jednoosio-

wą na kołach “10”, w b. dobrym sta-
nie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

•	  Poszukuję  kombajnisty do kom-
bajnu CLaaS.724827779.

• koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• pROpOliS lECZNiCZY, miody le-
śne. Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 
605 468 190

•	 Sprzedam obornik i byka. 607 73 98 
66

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

•	  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 418 
39 47 

•	 Odsatki mięsne ok. 20 sztuk sprze-
dam. Cena do uzgodnienia. 781 900 
122 

•	 Sprzedam traktor ogrodowy nowy, 
4000 zł. 507 045 404 

 uSŁuGi
•	 MATEMATYKA-wszystkie pozio-

my ,matura rozszeżona.Olim-
piady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• pRANiE-MAGiEl,pRANiE DYWA-
NÓW, WYkŁADZiN, tApiCERki 
MEBlOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SkÓRZANEJ MAtERiAŁOWEJ / pO-
ŚCiEli WEŁNiANEJ / lANOliNĄ/
SpRZĄtANiE: CZYSZCZENiE FuG.
TeL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-

TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONtAŻ MEBli, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FiRMA uSŁuGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Kompleksowe usługi w zakresie 
BHP. Tworzenie dokumentacji po-
wypadkowej, ocena ryzyka zawo-
dowego, szkolenia wstępne i okre-
sowe dla pracowników. Zaprasza-
my do współpracy tel. kontakto-
wy 502625744.

• Naprawa  ciągników ,maszyn /
różnych/,uprawnienie elektry-
ka do 1kV i  na wózki widłowe. 
Tel.530632574.

• kOREpEtYCJE-zj.polskiego li-
ceum/technikum,przygotowa-
nie do matury.Tel.795089054 po 
godz.15,00.

•	  Matematyka. 668 17 1212 

•	 TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 600 
182 682 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnię stolarza. tel. 503 084 
687 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 
marca 13. 667 974 022 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię do dociepleń z doświad-
czeniem, Polska umowa o pracę, 
praca w Belgii. 664 274 031

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, 
pracowników budowlanych. 694 
440 205 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na te-
renie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 
667 110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,ki-
gar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodo-
wy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/maga-
zynier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora 
HDS, Tel. 508 503 650

• Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej.  Tel. 512 427 899, 695 788 
100 po 16stej.

•	 Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

•	 Zatrudnię zrywacza MTZ + przycze-
pa zrywkowa, pilarzy, pracowników 
pracy leśnej. 665 544 518 

•	 Firma Bruklin poszukuje brukarza 
i pomocnika brukarza. Tel. 607 083 
893 

•	 Zatrudnię kierownika fermy drobiu, 
zapewniam dobre warunki płacowe 
i mieszkanie służbowe, Gmina Osi-
na. 511 731 352 

•	 Przyjmę murarzy. 511 901 973 

•	 Potrzebuje osoby z doświadcze-
niem do pracy w Szwecji lub Belgii 
przy budowie i wykończeniach do-
mów. 725 823 421 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego 
na fermę drobiu (Gm, Osina). 502 
562 378 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 661 772 
502 

•	 Przyjmę do pracy kierowcę z kat. 
C+E (mile widziane osoby po 50 
roku życia) praca na miejscu. 607 
274 559 

•	 Budowlańca z doświadczeniem. Tel 
606 44 97 02 

•	 Zlecę wykonanie pokrycia dacho-
wego blachą. 608 817 214 

iNNE  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komodę z 
nadstawką, szafka RTV,biurko, stół i 
narożnik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na ulicy 
Bema 41. tel. 721 027 670, 883 737 
765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. Tel. 600 182 682 

• Sprzedam meble pokojowe witry-
na, stolik RtV i ławostół. 888 676 
231

• Oddam w dobre ręce suke wilczy-
cę. 724 049 451 

•	 Sprzedam nowy odkurzacz do liści 
cena 50 zł. 501 549 818

•	 Sprzedam używany kominek ideal-
ny do altanki  cena do uzgodnienia. 
501 549 818 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NA SpRZEDAŻ  2 pOkOJE 
pO REMONCiE, 51 M2, iV p.

Cena 134 000 zł
To prawdziwa okazja tylko 2 628 zł 

za metr super - musisz to wykorzystać

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

iNFORMAtOR lOkAlNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁAD JAZDY pkp

• naprawy bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25
72-200 Nowogard

tel. 608 690 831

Zapewniamy części zamienne 
w atrakcyjnych cenach

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 3 IX – 14 X 2017

Aktualizacja wg stanu na 8 IX 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:54, Osina 5:58, Mosty 6:04, Goleniów 6:12, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:35, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6;

7:48 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:27, 
Kliniska 8:36, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:50 II
1

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:59, Płoty 8:09, Baszewice 8:16, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:38, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:53, Stary Borek 8:57, Kołobrzeg Stadion 9:03

Kołobrzeg 9:09 ~ 1-6;

9:26 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:35 Kołobrzeg 10:40 

~ 67;

10:35 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:40, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:58, Kliniska 11:08, Szczecin Dąbie 11:18, 
Szczecin Zdroje 11:28 Szczecin Główny 11:40 
~ 3 IX-8 X / 4-6 IX;

10:35 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:40, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:09, Szczecin Dąbie 11:24, 
Szczecin Zdroje 11:28 Szczecin Główny 11:41 
~ 4 IX; 6 IX; 9-14 X;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 11:00, Kliniska 11:10, Szczecin Dąbie 11:21, 
Szczecin Zdroje 11:28 Szczecin Główny 11:40 
~ 5 IX;

11:46 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:18, Gąbin 12:28, Trzebiatów 12:34, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:41 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:51, Płoty 14:00, Baszewice 14:07, Gryfice 14:14, Gąbin 14:29, Trzebiatów 14:35, Bieczyno 
Pomorskie 14:41, Karcino 14:45, Głowaczewo 14:49, Stary Borek 14:53, Kołobrzeg Stadion 14:59

Kołobrzeg 15:06 ~ 1-5 / 5-7 IX;

13:42 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 13:52, Płoty 14:02, Baszewice 14:09, Gryfice 14:15, Gąbin 14:30, Trzebiatów 14:36, Bieczyno 
Pomorskie 14:42, Karcino 14:46, Głowaczewo 14:50, Stary Borek 14:54, Kołobrzeg Stadion 15:01

Kołobrzeg 15:06 ~ 5-7 IX;

14:52 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:57, Osina 15:01, Mosty 15:07, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:13, Goleniów 15:29, 
Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:52 Szczecin Główny 16:03 
~ 3 IX-8 X;

14:52 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:57, Osina 15:01, Mosty 15:07, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:13, Goleniów 15:33, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 16:00, Szczecin Zdroje 16:04, Szczecin Port Centralny 16:12

Szczecin Główny 16:17 ~ 9-14 X;

16:05 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:14, Płoty 16:23, Baszewice 16:30, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:52, Bieczyno 
Pomorskie 16:58, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:06, Stary Borek 17:10, Kołobrzeg Stadion 17:16

Kołobrzeg 17:21 

17:10 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:16, Osina 17:20, Mosty 17:25, Goleniów 17:33, Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 
~ 1-7 / 7 IX;

17:11 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:16, Osina 17:20, Mosty 17:26, Goleniów 17:34, Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, 
Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 
~ 7 IX;

18:00 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:19, Baszewice 18:32, Gryfice 18:38, Gąbin 18:48, Trzebiatów 18:54, Bieczyno 
Pomorskie 19:00, Karcino 19:03, Głowaczewo 19:08, Stary Borek 19:12, Kołobrzeg Stadion 19:18

Kołobrzeg 19:22 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:07, Kliniska 19:16, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41 Szczecin Główny 19:45 

20:49 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:59, Płoty 21:08, Baszewice 21:16, Gryfice 21:22, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:46, Karcino 21:50, Głowaczewo 21:54, Stary Borek 21:58, Kołobrzeg Stadion 22:04

Kołobrzeg 22:10 ~ 1-6 / 5-6 IX;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 3 IX – 14 X 2017

Aktualizacja wg stanu na 8 IX 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:50 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:59, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:22, Gąbin 21:32, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:44, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:52, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:04

Kołobrzeg 22:10 ~ 5 IX;

20:51 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:10, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:34, Trzebiatów 21:40, Bieczyno 
Pomorskie 21:46, Karcino 21:50, Głowaczewo 21:54, Stary Borek 21:58, Kołobrzeg Stadion 22:04

Kołobrzeg 22:10 ~ 6 IX;

22:54 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 23:11 Gryfice 23:23 
~ 1-4;

22:54 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 23:11, Gryfice 23:23, Trzebiatów 23:38, Kołobrzeg Stadion 23:56 Kołobrzeg 0:01 
~ 57;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 202 020 (24h) opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: Teroplan S.A. / 703 202 020 (24h) charge 
of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: Teroplan 
S.A.

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

kRZYŻÓWkA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Piotr Bojarski
BiEGACZ

Bogdan Popiołek jest zwykłym 
czterdziestoczteroletnim nauczycie-
lem historii, który w imię walki z nad-
wagą zaczyna biegać. W czasie oglą-
dania wiadomości bohater rozpozna-
je na materiale filmowym mężczy-
znę, którego spotkał podczas trenin-
gu. Okazuje się, że został on zamordo-
wany. Popiołek zdaje sobie sprawę, że 
jest prawdopodobnie ostatnim czło-
wiekiem, który widział go żywego. 
Może również mieć wskazówki, które 
pomogą w ujęciu mordercy. Ku zdu-
mieniu Popiołka jego informacje zo-
stają całkowicie zignorowane przez 
policję i uznane za bezwartościowe. 
Sprawa śmierci mężczyzny nie daje 
mu spokoju. Coraz bardziej zaintry-
gowany sprawą nauczyciel postana-
wia sam dowiedzieć się, co napraw-
dę wydarzyło tego feralnego dnia w 
poznańskim lasku. Nie ma pojęcia, że 
w ten sposób ściąga na siebie uwagę 
nieodpowiednich ludzi…

Polityczne brudy i przekręty, eko-
logiczna afera i mroczne tajemnice z 
przeszłości. Biegacz to trzymający w 
napięciu kryminał, którego akcja wraz 
z postępami tytułowego biegacza z 
każdą stroną nabiera tempa. Czy do-
trzymasz mu kroku?

Pionowo:
1. francuski astronom i kartograf 
(1625-1712), odkrył 4 księżyceSa-
turna
2. marka nart
3. łupienie
4. samolot pasażerski, autobus po-
wietrzny
5. francuski misjonarz
6. przebój E. Bartosiewicz
7. lek do ssania
8. kraj Bałtów
9. nad nim Lizbona
10. budka straganiarki
11. płynie przez Berno
12. Fryderyk(1865-1948), prawnik
13. probierz trzeźwości
14. pije mleko matki
15. nalepka na butelce
16. założyciel sekty shin-shu
17. ... kulszowa
18. ssak z rodziny jeleniowatych, 
żyjący na Półwyspie Indyjskim
19. syn Posejdona
20. świetlisty otok nad świętym

21. odmiana rymu, rym niedokładny
22. dawny polski skuter
23. 1/10000 luksa
24. więcej niż jeden zlew
25. krótki szkic literacki
26. ochrona głowy
27. krewny w linii żeńskiej
28. miasto w Nigerii
29. australijska wyspa
30. każdy da, ile ma
31. gruszka smaczliwka
32. zdradza obcokrajowca
33. zabrana z szachownicy
34. bezskutecznie oblegany przez 
Stefana Batorego
35. był taki fotoaparat
36. wierzchnie okrycie
37. wyspa koło Indonezji
38. zniżka ceny kupna
39. kwitnie wiosną
40. l. a. 76
41. bez połysku
42. podobny do strusia
43. port na wyspie Timor
44. smar

Poziomo:
45. barwa skóry
46. z warzyw i majonezu
47. ... to pieniądz
48. Delon, słynny aktor
49. uchwyt przy filiżance
50. galijski bóg wody
51. typ lasu z przewagą olchy
52. rodowity Izraelczyk
53. pies gończy
54. Wilga
55. naśladuje inne gusta
56. małe miasto w płd. Części woj. 
zielonogórskiego
57. kochała Kalego
58. kędzior
59. Wezuwiusz lub Etna
60. grecka świątynia
61. asesorstwo
62. z Kofi Annanem na czele
63. jeden z sędziów w Hadesie
64. Rush, piłkarz z Walii
65. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan 
Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo”
66. sam na scenie

67. gaz szlachetny
68. japońska firma elektroniczna
69. język Zorby
70. miano, określenie
71. krewny, bliski
72. duży ptak oceaniczny z rzędu 
rurkonosych,
73. na dachu
74. syn Adama i Ewy
75. ściana z betonu
76. prosperity
77. rodzaj tłuszczu
78. lekarz żartobliwie
79. wyrób z tartaku
80. miara długości równa 1000 m
81. zabytkowa moneta
82. alkohol
83. ...Kristofferson
84. na zieloną można pójść
85. komediowy Jaś Fasola

PODPOWIEDŹ: AKSIS, AMI, ARAR, 
BOOM, SABRA, SHINRAN

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Bogaty rzadko sprawiedliwy

Robert Kierzyk, Jacek Budzich, Kry-
styna Perdek, Zofia Lepka, Patrycja Żó-
ralska, Renata Wiertalak, Pelagia Felik-
siak, Marek Feliksiak, Maria Machocka, 
Bożena Gudełajska, Renata Dumań-
ska, Barbara Górska, Urszula Kaczma-
rek, Genowefa Maćkowska, Halina 
Stefańska, Zofia Karbowiak, Danuta 
Skowron, Marek Kozioł

Zwycięzca nagroda książkowa: 
Barbara Górska

Zwycięzcy prenumerata:  Geno-
wefa Maćkowska, Marek Feliksiak

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Krysia Perdek, Kacperek Danicki, Ju-

lia Furmańczyk, Kasia Wiertalak, Da-
ria Feliksiak, Krzyś Tomczak, Madzia 
Skowrońska

Zwycięzca: Krzyś Tomczak
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REGulARNA liNiA Mi kRO Bu SO WA SEROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

pRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MEtRO tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

pRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZYk - linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY Bu SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

piASEk, piASEk 
pRZESiEWANY, 

ŻWiR, CZARNOZiEM, 
pOSpÓŁkA 

 ŻWiROWNiA 
DŁuGOŁękA
tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO kliENtA

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 9

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Mistrzostwa 
Szkół Techniki 
Samochodowej

s. 10, 11

s. 5

OgłOSzenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

NOWO-GLAS buduje 
nową fabrykę  s. 3

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

gminna dotacja

s.  6

 s. 2

Dziecko 
zatrzaśnięte w aucie

Jak działa służba zdrowia w Nowogardzie

O mało się nie wykrwawiła!
 s. 5

OgłOSzenia

W szkle nasi górą

Kiedy Powstanie 
droga do Czermnicy s.  7

Uczcili obrońców 
Ojczyzny

Osina

Zapraszamy na 
Sobota 23.09.2017 

od godz.  1100
 

SZOZ „PRAXIS” Krzysztof Kosiński 
72 200 Nowogard ul. Dworcowa 2 

tel. 91 392 07 87  kom.  604 422 221 

1 PIWO tyko dla pacjentów SZOZ  
dla dzieci wata cukrowa + muzyka na żywo 

 

 

Uczniowie 
wybrali

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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   Kronika policyjnanasza sonda
W naszej cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy mieszkańców 
Nowogardu, czy uważają, że inwestycja, jaką jest przebudo-
wa łącznika pomiędzy ulicą 700-lecia a Dworcową jest waż-
na i potrzebna? Co powinno powstać w tym miejscu?

Pani Agnieszka: Pomysł z prze-
budową łącznika jest dobry. Miej-
sce to jest nieuregulowane, jeżeli 
chodzi o ruch pieszych, aut i rowe-
rzystów. Powinny być wyznaczone 
pasy i miejsca dla uczestników ru-
chu drogowego. W tym miejscu do-
chodzi do niebezpiecznych sytuacji. 
Pomijając ostatni wypadek, muszę 
przyznać, że ja ostatnio też została-
bym potrącona przez auto.

Pani Grażyna: Za dużo tu ko-
mentować nie ma co. Powinien tu 
zostać zrobiony porządek. Ta in-
westycja jest ważna, bo uzyska się 
przede wszystkim miejsca parkin-
gowe, których w mieście jest mało. 
Być może dzięki temu ludzie prze-
staną parkować auta w parku na 
Bankowej. Na łączniku powinno 
być też zrobione przejście dla pie-
szych, ostatni wypadek doskonale 
to pokazuje. Na szczęście tej kobiecie, nie stało się nic poważnego, ale to 
tylko dowodzi tego, że w każdej chwili może się coś złego wydarzyć. 

Pan Tomasz z synem Gabry-
siem: Nie jestem mieszkańcem No-
wogardu, jednak często tu przyjeż-
dżam. Uważam, że regulacja ru-
chu w miejscu łącznika powinna 
być zrobiona. Można by także w 
tym miejscu utworzyć miejsca par-
kingowe, które na chwilę obecną 
nie są wyznaczone. Przejścia dla 
pieszych również powinny być wy-
znaczone.

Pani Ula: Przebudowa tego łącz-
nika jest bardzo ważna. Wyznacze-
nie miejsc do poruszania się także. 
W tej chwili i kierowcy i piesi, a także 
rowerzyści poruszają się tak, jak im 
wygodniej. Przez takie zachowania 
może dojść do jakiejś niebezpiecznej 
sytuacji. Regulacja ruchu i naprawa 
nawierzchni usprawni przejeżdżanie 
i przechodzenie w tym miejscu. Jeżeli 
miejsca parkingowe się zmieszczą, to jak najbardziej niech powstaną.

Pan Tadeusz: Inwestycja w tym 
miejscu jest ważna. Przede wszyst-
kim powinno się wyznaczyć miej-
sca dla pieszych. Parkingi też mo-
głyby tu być. Jednak najważniej-
sze jest uregulowanie ruchu w tym 
miejscu, ponieważ na chwilę obec-
ną każdy porusza się jak chce, a 
przez to może dojść do wypadku.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

2017/09/12
10:00:00
Maciej K. zgłosił o wybiciu szyby 

i uszkodzeniu ościeżnicy okna w al-
tance ogrodowej na działceogrodów 
działkowych przy ul.3 Maja w No-
wogardzie. Straty w wysokości 200 
zł., na szkodę zgłaszajacego.

11:03:00
Elżbieta R. zawiadomiła o spra-

wie oszustwa na kwotę 4000 zł przez 
przedstawiciela firmy "Provident", 
polegajacego na podaniu błędne-
go nr konta do wpłat rat pożyczek. 
Czynności sprawdzające w sprawie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/09/14
14:10:00
W Nowogardzie, kierujący mo-

tocyklem marki Piaggio, Piotr F. lat 
52, znajdując się w nietrzeźwości 
nie dostosował predkości pojazdu 
do warunków ruchu na łuku drogi, 
w wyniku czego stracił panowanie 
nad motocyklem, przewrócił się i 
uderzył kaskiem w krawężnik. W/w 
nieprzytomny z urazem czaszkowo-
-mózgowym  został zabrany przez 
śmigłowiec LPR do Szpitala na Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

16:17:00
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w Glicku 
ujawnił, iż kierujący samochodem 
marki VW Golf,  Paweł K. lat 35, po-
siada dwa aktywne zakazy prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych 
wydane przez SR Białogard i SR 

Gryfice. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

18:55:00
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w m. Kikorze 
ujawnił, że kierujacy rowerem Paweł 
B. lat 28, znajduje się w stanie nie-
trzeźwosci 0,47 mg/l.

19:10:00
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w Nowogar-
dzie ujawnił, że kierujący samocho-
dem marki Chrysler  Andrzej F. lat 
30, posiada aktywny zakaz upraw-
nień wydany przez SR Goleniów. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowogard.

23:51:00
Patrol OPI zatrzymał do kontro-

li drogowej w m. Nowogard pojazd 
marki Fiat Cinqecento, którego kie-
rujący Mateusz B.  l. 25, swoim za-
chowaniem wzbudził podejrzenie, 
że znajduje się pod wpływem środ-
ka odurzającego. Po wstępnych ba-
daniach w moczu ww. stwierdzono 
marihuanę. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2017/09/15
12:59:00
W miejscowości Osina, poprzez 

podważenie i wypchnięcie okna 
w łazience domu jednorodzinne-
go dokonano włamania skąd skra-
dziono biżuterię złotą,oraz dwa ze-
garki damskie i dwa męskie, ogól-
na suma strat 5000 zł. na szkodę 
Michała A. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

2017/09/16
04:06:00
W Nowogardzie, nieznany spraw-

ca usiłował włamania do mieszkania 
w budynku wolnostojącym poprzez 
wybicie szyby w oknie tarasowym, 
gdzie po dostaniu się do wnętrza 
splądrował pomieszczenia mieszkal-
ne należące do Mileny T.  Z miesz-
kania nic nie zginęło. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

08:43:00
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej ujawni-
li, że kierujący rowerem Emil B. lat 
67 znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 0,66 mg/l zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

13:17:00
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w Mięt-
nie ujawnili, że kierujący rowerem 
Mariusz L. lat 52 znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 0,80 
mg/l zawartości alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

20:35:00
W Nowogardzie przy ul. Ks. J. Po-

niatowskiego, poprzez wyważenie 
drzwi wejściowych do altanki ogro-
dowej dokonano włamania skąd 
skradziono elektryczne nożyce do 
cięcia żywopłotu o wartości 510 zł. 
na szkodę Szymona G. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

interweniowała straż pożarna, pomogli sąsiedzi 

Dziecko zatrzaśnięte w aucie
Stresującą przygodę przeżyła młoda mama z kilkuletnim dzieckiem. Mała dziewczynka zo-
stała uwięziona w aucie, w którym zatrzasnął się centralny zamek. Na miejscu interwenio-
wali strażacy. 

Do zdarzenia doszło w mi-
niony piątek (15.09), koło godz. 
14.00. Młoda matka zaparko-
wała auto na parkingu przy 
osiedlu Czereśniowy Sad na ul. 
Boh. Warszawy. W samocho-
dzie na tylnym siedzeniu, znaj-
dowała się jej kilkuletnia cór-
ka, zapięta w foteliku. Matka 
dziecka wysiadła z samochodu, 
zamknęła za sobą drzwi i kie-
dy chciała dostać się do swo-
jego dziecka, od drugiej stro-
ny auta, zorientowała się, że sa-
moczynnie zadziałał zamek 
centralny. Niestety w aucie, na 
siedzeniu zostały też kluczyki, 
a młoda mama nie posiadała 
zapasowego kompletu kluczy. 
Na miejsce wezwano więc Straż 
Pożarną. Do pomocy ruszy-

li też bliscy, sąsiedzi i lokalny 
mechanik. Po kilkunastu mi-
nutach, wspólnymi siłami uda-
ło się nieco uchylić jedną z szyb 
bez konieczności jej wybijania, 
by dostać się do kluczyków i 
odblokować zamki w drzwiach. 
Trwało to może kilkanaście 
minut, a mała dziewczynka 

z dużym zainteresowaniem, 
ale niemal stoickim spokojem 
przyglądała się akcji z wnętrza 
auta.  Więcej nerwów cała sy-
tuacja kosztowała z pewnością 
młodą mamę, która dziękowa-
ła na koniec za pomoc w uwol-
nieniu jej córki z auta. 

MS

Akcja uwalniania dziecka z wnętrza samochodu, w którym zatrzasnął się centralny zamek
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W szkle nasi górą

NOWO-GLAS rozpoczął budowę nowej fabryki 
Nowogardzka firma NOWO-GLAS funkcjonująca dotychczas przy ulicy Nadtorowej rozpoczęła budowę swojej nowej fabryki, do której za kilka miesię-
cy zostanie przeniesiona produkcja. Budowany obiekt przy ulicy Górnej nie tylko pozwoli przenieść dotychczasową produkcję firmy, ale istotnie ją posze-
rzyć i ilościowo i asortymentowo. 

Na działce, na końcu uli-
cy Górnej, usytuowanej już w 
pobliżu toru motocrossowego, 
trwa budowa nowego zakła-
du.  Z ziemi wystają już zala-
ne „szklanki”, stanowiące fun-
damenty pod konstrukcję du-
żej hali produkcyjnej. Jak się 
dowiedzieliśmy, inwestycję w 
tym miejscu prowadzi spół-
ka NOWO-GLAS. Ta nowo-
gardzka firma funkcjonująca 
od 1999 roku, produkuje wy-
sokiej jakości szyby zespolo-
ne o różnorodnych właściwo-
ściach i funkcjach. Wśród od-
biorców produktów firmy są 
najwięksi producenci stolar-
ki okiennej województwa za-

chodniopomorskiego, ale tak-
że klientami NOWO-GLA-
Su są odbiorcy z innych re-
gionów kraju a nawet, i to co-
raz więcej, z państw Unii Eu-
ropejskiej. Bazę firmy stanowi 
będący jej własnością zakład 
produkcyjny przy ulicy Nad-
torowej o łącznej powierzch-
ni 1500 m2. Obecne możli-
wości produkcyjne firmy sza-
cowane są na 10 000 m2 szyb 
zespolonych w skali miesią-
ca. Jeden ze współwłaścicie-
li firmy Nikodem Stasik, po-
wiedział DN: wzrost zapotrze-
bowania na dotychczas ofero-
wany asortyment, ale także na 
rodzaje szkła jeszcze przez nas 

nieoferowane, wymusił przy-
gotowanie koncepcji rozwojo-
wej. Chcemy nie tylko powięk-
szyć zdolności produkcyjne, ale 
także zainstalować urządzenia 
pozwalające na specjalistycz-
ne hartowanie szkła oraz przy-
gotowanie asortymentu odpor-
nego na szczególnie wymagają-
ce warunki eksploatacji, w tym 
na wysoką temperaturę. Aby 

zrealizować te koncepcje musi-
my rozbudować zakład, ponie-
waż na ulicy Nadtorowej nie 
było do tego warunków prze-
strzennych, podjęliśmy decyzję 
o budowie nowego zakładu i 
siedziby firmy zarazem, na du-
żej działce przy ulicy Górnej - 
kończy nasz rozmówca.  Prze-
nosiny firmy do nowej siedziby 
planowane są na połowę 2018 

roku. Nowogard zyska nie tyl-
ko nowoczesny zakład (urzą-
dzenia są już zamówione), ale 
także nowe miejsca pracy. Jak 
nas poinformował pan N. Sta-
sik, docelowo mogą zatrudniać 
nawet 80 osób (w przypadku 
uruchomienia dwuzmianowej 
produkcji). Obecnie w firmie 
zatrudnionych jest 30 osób.  

sm

Nowa hala produkcyjna firmy NOWO-GLAS "wychodzi" już z ziemi na działce przy ulicy Górnej w pobliżu toru motocrossowego

Obecna siedziba firmy "NOWO-GLAS" przy ulicy Nadtorowej

O G Ł O S Z E N I E
 Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarzą-

dowych, pragnie poinformować o odwołaniu 
DNIA NOWOGARDZKICH ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 23.09.20107r.
Powyższe podyktowane jest udziałem większości organizacji 

pozarządowych w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, 
co uniemożliwiłoby zakładaną w programie frekwencję a co 

za tym idzie niezrealizowany zostałby zakładany cel projektu.  

Mieczysław Cedro
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

OgłOSzenie
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PODZiękOWANiA

Serdeczne podziękowania dla lekarzy i całego 
personelu Oddziału Wewnętrznego Szpitala 

w Nowogardzie za troskliwą i fachową opiekę
 składa 

pacjent Sylwester Gryszówka

Wracają do pracy po wakacjach  

W środę sesja Rady Miejskiej
W najbliższą środę, odbędzie się pierwsza, po wakacyjnej przerwie, sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek posiedzenia o godz. 9.00. O czym będą 
głosować radni? 

Porządek obrad jest dość ob-
szerny. Rada Miejska przyjmie 
m.in. stanowisko w sprawie sy-
tuacji, jaka panuje w Szkole Pod-
stawowej nr 4. O sprawie pisali-
śmy wielokrotnie. Przypomnij-
my, że niemal wszyscy nauczycie-
le tej szkoły zwrócili się do orga-
nu prowadzącego, czyli gminy o 
zawieszenie dyrektora placówki, 
Beaty Kuligowskiej, wobec któ-
rej toczy się m.in. postępowanie 
w sprawie łamania praw pracow-
niczych. Wiceburmistrz negatyw-
nie rozpatrzył wniosek nauczycie-
li, mimo, że już wcześniej dyrek-
tor została ukarana przez Komi-

sję Dyscyplinarną dla Nauczycie-
li naganą z upomnieniem, głów-
nie za złe relacje ze swoimi pod-
władnymi, mające charakter mob-
bingu, które negatywnie wpływają 
na atmosferę w szkole. 

Rada rozpatrzy także aż trzy 
skargi na działania burmistrza 
Nowogardu. Jedną z nich złożył 
radny Bogusław Dziura, a doty-
czy ona „blokowania” powstania 
pomnika poświęconego pamięci 
ofiar katastrofy w Smoleńsku, jaki 
miał stanąć na Placu Ofiar Katy-
nia w Nowogardzie. Radni przyj-
mą też kilka uchwał w sprawie 
przekształcenia szkół podstawo-

wych z 6 na 8 klasowe- uchwały 
te mają charakter czysto formalny 
i są konsekwencją wprowadzenia 
przez Rząd reformy oświaty. 

W porządek obrad wpisano tak-
że dwie uchwały przyznające do-
tację na remonty kościołów w Si-
korkach i Wołowcu, oraz remont 
prezbiterium kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie 
(zabezpieczenie wkładu własne-
go). Na wniosek burmistrza radni 
będą również głosować nad zmia-
nami w tegorocznym budżecie. 

Poza tym oczywiście nie zabra-
kło punktu, w którym radni zło-
żą wnioski i interpelacje do bur-
mistrza w sprawach zgłaszanych 
przez mieszkańców gminy. Przez 
wakacje uzbierało się wiele tema-
tów, toteż z pewnością wyczerpa-
nie tego punktu obrad zajmie spo-
ro czasu. 

Pełen porządek obrad zamiesz-
czamy przy tekście. Przypomi-
namy, że obrady sesji są jawne 
i może im się przyglądać każdy 
obywatel, jednak bez prawa zabie-
rania głosu (chyba, że wyrazi na to 
zgodę Przewodniczący RM). 

O decyzjach, jakie zapadną 
podczas środowej sesji będziemy 
sukcesywnie informować w kolej-
nych wydaniach DN. 

MS

               Nowogard, dnia 14 września 2017 roku           

       BR.0002.XLVII.2017                   

                  Pani/ Pan         ...................................................  

                                                                     ...................................................

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVII sesję Rady Miejskiej 
w  Nowogardzie. Początek obrad: 

              20 września   2017 roku (środa) o godzinie 9  00    

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółów z sesji w dniu 31 maja i 21 czerwca 2017 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 7. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Nowogardzie dotyczące sytuacji w Szkole 

     Podstawowej Nr 4.

 8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogard za I półrocze 2017 roku.

 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

    a) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu,

    b) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu,

    c) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu.

     d) zmiany uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla

         zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

     e) zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej położonej na działkach nr 24/2 i 294 obręb geodezyjny 

       Olchowo, gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu,

     f) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Sikorkach 

         przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac

          konserwatorsko-budowlanych obejmujących remont dachu kościoła,

     g) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

         Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium 

         (ściana wschodnia) kościoła,

     h) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,

     i) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,

j) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,

k) przebudowy drogi z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Gryfitów, miasta Nowogard,

     l) statutu sołectwa Bieniczki,

ł) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

     w Nowogardzie,

m) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Konopnickiej 

     w Nowogardzie,

Po wakacyjnej przerwie radni wrócą do ław na sali obrad w ratuszu

Prace idą pełną parą

Wyburzyli halę produkcyjną 
Powstają nowe pawilony handlowe, należące do nowogardzkiej spółki „Arno”, zajmującej 
się głównie produkcją okien i drzwi. W zeszłym tygodniu wyburzono halę produkcyjną, w 
miejsce, której powstanie jeden z dwóch nowych obiektów. 

Prace budowlane rozpoczę-
ły się na początku lipca. Do tej 

pory wylano fundamenty i wy-
budowano ściany pierwszego 

pawilonu. Aby na działce zmie-
ścił się drugi pawilon, właścicie-
le spółki zdecydowali się roze-
brać jedną z hal produkcyjnych, 
gdzie do tej pory wytwarza-
no profile okienne. Produkcja 
z tej hali zostanie przeniesiona 
do nowego, większego budyn-
ku, który spółka wybuduje w in-
nej części należącego do nich te-
renu. Nowa hala będzie miała 
łącznie 2 tys. metrów kwadrato-
wych. 

Przy okazji prac, spółka 
„Arno” planuje również upo-
rządkować i zaplanować cały te-
ren wokół pawilonów i hali. Plac 
zostanie skomunikowany z ulicą 
Boh. Warszawy, powstaną także 
parkingi i całość dopełnią zielo-
ne nasadzenia. Zakończenie in-
westycji planowane jest na listo-
pad tego roku. 

DŚ

W minionym tygodniu wyburzono halę należącą do fabryki okien "Arno", w jej 
miejsce powstaje jeden z dwóch pawilonów handlowych

Nie można służyć Bogu i Mamonie

Foto Pstryk
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Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

śp. Ryszarda Malinowskiego
 składa

 pogrążona w smutku Rodzina

Jak działa służba zdrowia w Nowogardzie?
Jestem stałą mieszkanką Legni-

cy, mam 76 lat. Od kilkunastu lat 
będąc na emeryturze, wraz z mę-
żem przez całe lato mieszkamy 
tymczasowo na kolonii Nowe Wy-
szomierki, tj. ok. 10 kilometrów od 
Nowogardu. 

1.
11.08.2017 roku, w piątek, nad 

kostką prawej nogi pękła mi żył-
ka i zaczęła krwawić. Zakleiłam 
ją plastrem. Ponieważ nie bardzo 
się goiło, zrobił się strupek, wokół 
zaczerwienienie, piekło i swędzia-
ło, po kilku dniach pojechałam z 
córką, (która przyjechała do nas 
na kilka dni) do Szpitala w Nowo-
gardzie.

 2. Z Izby Przyjęć skierowa-
no nas do Przychodni Przyszpi-
talnej. Tam powiedzieli, że nie 
mają miejsc i przyjmują tylko w 
nagłych przypadkach, w związ-
ku z tym udałyśmy się na ul. 3 
Maja, tj. Nocna pomoc lekarska 
i pielęgniarska, czynna od godzi-
ny 16.00. Lekarka przyjęła mnie, 
ale nie mogła dać skierowania do 
chirurga, ponieważ zabrakło dru-
ków. Przepisała antybiotyk i maść 
do smarowania, ponieważ wokół 
pękniętej żyły było zaczerwienio-
ne, piekło i swędziało. Powiedzia-
ła, że jeżeli do pięciu dni nie za-
goi się, należy udać się do chirur-

ga. Lecz nie do niej po skierowa-
nie do chirurga, tylko do Miejskiej 
Przychodni do lekarza pierwszego 
kontaktu. 

3. Ponieważ nie bardzo się go-
iło, zrobił się duży strup i wciąż 
bolało, po 7 dniach tj. 22.08.2017 
r., pojechałam z mężem do Miej-
skiej Przychodni o nazwie Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
PROMED S.C przy ul. Kościusz-
ki 36.W rejestracji pani stanow-
czo odmówiła zarejestrowania do 
lekarza pierwszego kontaktu, po-
nieważ nie jestem w ich przychod-
ni zarejestrowana (nie ma mnie w 
komputerze), ona zgodnie z prze-
pisami nie może mnie zarejestro-
wać. Powinnam mieć skierowa-
nie od lekarza pierwszego kontak-
tu z Legnicy. Na nic nie zdały się 
tłumaczenia, że do Legnicy jest 
400 kilometrów, prośby, błagania 
wręcz. Na pytanie: to, co mi Pani 
radzi? - wzruszyła ramionami. 
Pomyślałam, że może p. chirurg 
będzie tak uprzejma i przyjmie 
bez skierowania (gotowa byłam 
zapłacić, ponieważ nie bardzo 
znam Nowogard i nie wiem, gdzie 
szukać jakiegoś chirurga, który by 
mnie przyjął). Była długa kolejka, 
poczekałam aż p. doktor przyjmie 
wszystkich pacjentów. Jednak pani 
się bardzo spieszyła, spojrzała na 

ranę, w biegu wypisała na kartce 
leki, jakie mam kupić bez recepty 
tj. Cyclo 3 i Zyrtec (za co byłam jej 
wdzięczna). Okazało się to jednak 
mało skuteczne.

4. W sobotę 6.08. br. ok. godziny 
20: 30 zdejmując rajstopy, naru-
szył się strup, pękła żyła, krew lała 
się strumieniem. Pobiegłam do 
drugiego pokoju, gdzie były środki 
opatrunkowe. Nie mogłam zata-
mować krwi. Na szczęście mąż był 
niedaleko, zadzwonił na pogoto-
wie, pomógł mi zatamować krew. 
Gdyby męża nie było w pobli-
żu, to bym się na pewno całkiem 
wykrwawiła. Na szczęście karet-
ka przyjechała dość szybko, zało-
żyli opatrunek, zawieźli do szpi-
tala. Lekarz szybko mnie przyjął, 
zaszył ranę. Kazał w poniedziałek 
28.08. br. przyjechać na zmianę 
opatrunku. Zapytałam, w jakich 
godzinach mam się stawić. Powie-
działa, że najlepiej między godzi-
ną 9:00 a 10:00.

Okazało się, że na zmianę opa-
trunku też trzeba się zarejestro-
wać. Zarejestrowano mnie na go-
dzinę 12:30. 

5. Przyszłam 10 minut przed 
wyznaczoną godziną. Pytam pa-
cjentów, (których było ponad 20) 
za kim będę w kolejce. Odpowie-
dzieli, że pielęgniarka woła po na-

zwisku. Po przeszło godzinie ocze-
kiwania pytam pielęgniarkę, czy 
długo mam jeszcze czekać. Okaza-
ło się, że w ogóle nie ma mojej kar-
ty. Poszłam więc do rejestracji z 
zapytaniem, dlaczego nie ma mo-
jej karty w gabinecie lekarza. Reje-
stratorka powiedziała, że niemoż-
liwe, żebym się dziś rejestrowała, 
ponieważ oni rejestrują dwa tygo-
dnie do przodu. Długo przekony-
wałam, że rejestrowałam się dziś 
około godziny 9:30, przecież nie 
mogę czekać 2 tygodnie na zmia-
nę opatrunku. Dopiero jak zaczę-
łam przysięgać, że mówię praw-

dę, to wreszcie spojrzała w zeszyt i 
znalazła moje nazwisko. Tylko nie 
wypisano karty. Dopiero wtedy 
rejestratorka wypisała kartę, za-
niosła do gabinetu i około godzi-
ny 14:30 zostałam przyjęta i zmie-
niono mi opatrunek.

Jeszcze dodam, że w gabinecie, 
gdzie zszywano mi żyłę w nodze, 
zostawiono wenflon w żyle lewej 
ręki. Ja byłam tak zdenerwowa-
na, że zauważyłam go dopiero w 
domu. Też miałam problem z usu-
nięciem, krew trysnęła, ale jakoś 
dałam radę zakleić plastrem.

Maria Kozakowska

Izba przyjęć nowogardzkiego szpitala. Od tego miejsca rozpoczęła się "ścieżka 
zdrowia" naszej czytelniczy

PODZiękOWANiA

zSP w Osinie

Tydzień Demokracji
W Szkole Podstawowej w Osinie, od poniedziałku 11 września do piątku 15 września, trwał Tydzień Demokracji. Podczas lekcji poruszano temat demo-
kratycznych wyborów, aby zapoznać uczniów z zasadami demokracji.

Głównym wydarzeniem Ty-
godnia Demokracji były wybo-
ry do Samorządu Uczniowskiego. 
Chętni uczniowie zgłaszali swo-
je kandydatury i prowadzili kam-
panię wyborczą. Po zakończeniu 
kampanii, uczniowie przeprowa-
dzili debatę, podczas której kan-
dydaci przedstawili społeczności 
uczniowskiej swoje osoby i pomy-

sły na nowy rok szkolny. 
W piątek, 15 września, w Mię-

dzynarodowy Dzień Demokracji, 
odbyły się w szkole wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego, z zacho-
waniem wszystkich zasad wybo-
rów demokratycznych. Możliwość 
oddawania swojego głosu na spe-
cjalnej karcie, uczniowie mieli na 
każdej przerwie. Po zakończeniu 

wyborów, komisja policzyła głosy 
i ogłosiła wyniki. 

Uczniowie dzięki tej akcji mie-
li możliwość poznania, jak wyglą-
dają prawdziwe wybory i jak dzia-
ła demokracja. Wybranym człon-
kom Samorządu Uczniowskiego 
pozostaje pogratulować i życzyć 
chęci i zapału do pracy w realizo-
waniu swoich obowiązków. DŚ

Uczniowie podczas oddawania głosów na swoich kandydatów

Komisja Wyborcza, złożona z uczniów ZSP w Osinie, podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Zarząd Koła PZW "Tęczak"
 informuje członków Koła, że dnia 

24.09.2017r. organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe drużynowe 2 osobowe. Zbiórka za-
wodników o godz. 9.00 przy Restauracji Nep-
tun. Startowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim "Tęczak"
 do dnia 22.09.17r.
 ZAPRASZAMY

 ZARZĄD KOŁA PZW TĘCZAK

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 październik 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

 
  
 
 
 

 
    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE), 
PRACOWNIKÓW  PRODUKCJI, 

(OBSŁUGA  KOMPUTERA) 
            Miejsce pracy: Nowogard  

Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Okiem radnego 

Kiedy powstanie droga nr 44  
w Czermnicy

Na to pytanie mieszkań-
cy Czermnicy, od wielu lat nie 
mogą doczekać się odpowiedzi. 
Dlaczego mimo wpisania tej in-
westycji do realizacji w ramach 
budżetu gminy już w 2016r nic 
się w tej sprawie nie dzieje?

Jestem Radną od 3 lat i takich 
przypadków znam wiele. Od-
powiedź zawsze jest jedna: brak 
woli Burmistrza Roberta Czapli 
do realizacji zadań, jakie Rada 
Miejska na wnioski mieszkań-
ców gminy wpisuje w budżet. 

Przypomnijmy jak to wyglą-
da w przypadku Czermnicy. Od 
bardzo wielu lat mieszkańcy po-
sesji przy drodze nr 44 wnio-
skują o jej remont. Lata mija-
ją a drogę w tym czasie porosły 
drzewa. Tak duże, że żeby je usu-
nąć należało rozpisać przetarg. 
Po usuniętych drzewach został 
pas całkowicie nieprzejezdny 
przez żaden środek lokomocji. 
Droga a właściwie alternatywne 
drogi do tych posesji przebiega-
ją obecnie przez prywatne pola. 
Gdy pada deszcz lub topnieje 
śnieg mieszkańcy są praktycz-
nie odcięci od reszty wioski.

Gdy w roku 2015 zostałam za-
proszona wraz z wieloma Rad-
nymi przez ówczesnego sołtysa 
Jana Artemiuka na uroczystości 
dożynkowe nadarzyła się oka-
zja, by dogłębnie przyjrzeć się 
problemowi.

Nie ulegało wątpliwości, 
że drogi po prostu nie ma a 
dziurawe ścieżki na polach 
znaczyły miejsca, którymi 
mieszkańcy dojeżdżają do do-
mów.

Droga nie jest długa, bo rap-
tem tylko 270m, do szczęścia i 
spokoju czterech rodzin.

Złożony na budżetowej se-
sji Rady Miejskiej w 2015r. pro-
jekt realizacji tej inwestycji zo-
stał przegłosowany pozytywnie. 
Jako Radni zabezpieczyliśmy, aż 
200 tys. zł., by była to solidna as-
faltowa droga a nie imitacja dro-

gi, jaką już kiedyś burmistrz ob-
darował mieszkańców Czermni-
cy – kosztowała wiele, ale dziur 
w niej już znacznie więcej. Na 
dodatek zaczyna się i kończy nie 
tam, gdzie powinna… ot taka 
radosna twórczość za nasze pie-
niądze.

Przed każdą inwestycją propo-
nowaną do budżetu, Radni sta-
rają się zrobić jej realną wycenę 
i zabezpieczyć środki z niewiel-
kim naddatkiem. 200 tys. złotych 
z całą pewnością powinno 
wystarczyć na rozpoczęcie pro-
cedury. 

Mija pierwszy rok i w tej spra-
wie nic kompletnie się nie dzieje. 

W czerwcu 2016r, zostaje roz-
pisany przetarg na projekt drogi.  
Zdesperowani mieszkańcy po-
stanowili wziąć sprawę we wła-
sne ręce. Kilkakrotnie wezwa-
li lokalne media i wystosowali 
pismo do Burmistrza. Oczywi-
ście odpowiedzi nie otrzymali w 
ustawowym terminie. To zmusi-
ło ich do kolejnego kroku, czy-
li ściągnięcia TVP i przedsta-
wienia problemu opinii publicz-
nej. Podczas realizacji nagrania 
na miejscu pojawili się Radni 
Miejscy w osobach Michał Kra-
ta, Bogusław Dziura i Lidia Bo-
gus, którym problem budowy 
drogi jest dobrze znany. Po na-
graniu bardzo szybko mieszkań-
cy otrzymali odpowiedź z Urzę-
du Miejskiego. Tu warto dodać, 
że data stempla pocztowego wy-
raźnie wskazywała, że zostało to 
wysłane po nagraniu reporta-
żu, a sam dokument miał datę 
wsteczną i to na tyle daleką, by 
nikt nie zarzucił, że mieszkańcy 
nie otrzymali na czas odpowie-
dzi. Swoją drogą to znany chwyt 
naszego magistratu.

Dzięki TVP mieszkańcy i 
ogólnie opinia publiczna dowie-
działa się, że projekt nie może 
być realizowany, gdyż jego wy-
cena zgodnie z kosztorysem wy-
niosła 230 tys. zł, co przekracza 
zabezpieczoną kwotę 200 tys. zł.

Jako Radna byłam bardzo za-
skoczona, po pierwsze tak wy-
soką wyceną, a po drugie, że 
Burmistrz od ponad roku znał 
wartość wyceny, zataił ją przed 
wszystkimi nie umieszczając jej 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej i podczas żadnej z sesji ni-
gdy o tym nie wspomniał. Jeśli 
w istocie wycena przewyższa o 
30 tys. zł i tylko to jest powodem 
blokowania tej inwestycji, to za-
pewniam wszystkich, że Radni z 

całą pewnością przychyliliby się 
do zwiększenia środków. Jednak 
to nie w gestii Rady Miejskiej a 
Burmistrza leży składanie ta-
kich wniosków i gdyby zależało 
mu na realizacji tej inwestycji już 
dawno powinien to zrobić. W 
poniedziałek 19.09.2017 odby-
ło się zebranie Komisji FINAN-
SOWO-GOSPODARCZEJ, pod-
czas której zawnioskowałam o 
wgląd do wyceny projektu reali-
zacji drogi nr 44. Tu nie tylko ja, 
ale cała Komisja przeżyła szok! 
Najwyraźniej Burmistrz nie 
chcąc realizować tej drogi wpadł 
na „sprytny plan”: podniósł jej 
wartość na tyle znacząco, aby nie 
mieściła się w 200 tys. zł. Jak to 
możliwe? Otóż bardzo prosto, 
zlecił wykonanie projektu nie 
na 270m, a na tyle, by już się 
nie opłacało jej robić. Ostatecz-
nie w projekcie widnieje 410m. 
Teraz wiadomo, dlaczego zataił 
to w BIP i nigdy na sesjach nie 
podejmował tego tematu. Pro-
jekt na budowę drogi o długości 
270m to coś zupełnie innego, niż 
projekt na budowę 410m. Dlate-
go chcąc budować drogę nr 44, 
Gmina musi ponieść kolejne 
koszty związane z nowym pro-
jektem. Kto zatem powinien od-
powiedzieć za wydane pieniądze 
na niepotrzebny projekt?...Pro-
ponuję, by Czytelnicy sami od-
powiedzieli sobie na to pytanie.

Jedynym sensownym rozwią-
zaniem całej tej patowej sytuacji, 
by nie ponosić kosztów kolej-
nego projektu i nie tracić czasu 
na jego realizację jest zwiększe-
nie środków o brakującą kwo-
tę i realizowanie projektu 410m. 
Z takim wnioskiem wystąpiłam 
na posiedzeniu komisji. Jak już 
wcześniej wspomniałam, jestem 
Radną trzeci rok i przyznam, 
że takich przypadków w naszej 
gminie jest bardzo dużo. Rad-
ni zamiast słuchać mieszkań-
ców gminy i realizować ich po-
trzeby cały czas muszą pilnować 
starych nierealizowanych inwe-
stycji.

O ile prościej byłoby, gdyby 
Gmina Nowogard miała burmi-
strza, który nie rzuca słów na 
wiatr, który jest transparentny w 
sowim działaniu, który z ogrom-
ną chęcią realizuje wszelkie in-
westycje, bo przecież są one 
skierowane do naszych miesz-
kańców i dla ich dobra.

Jowita Pawlak
Radna Rady Miejskiej w 

Nowogardzie 
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PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Doświadczenie: mile widziane
Kontakt 

pod nr tel. 91 577 25 14 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Kierownik 
Magazynu

W rocznicę napaści sowieckiej na Polskę  

Sybiracy uczcili obrońców Ojczyzny 
17 września, w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku, pod pomnikiem Poległym na Wschodzie na nowogardzkim cmentarzu odbyła się uro-
czystość ki czci obrońców Ojczyzny, którzy stawili czoła najeźdźcom, a także tak licznie oddali życie i zdrowie w jej obronie. Obchody zorganizowały no-
wogardzkie stowarzyszenia sybirackie. 

Uroczystość rozpoczęła oko-
licznościowym przemówieniem 
prezes nowogardzkiego koła 
Związku Sybiraków, Francisz-
ka Kobylińska. Przypomnia-
ła ona historyczne tło wydarzeń 
z września 1939, w tym fakt po-
rozumienia najeźdźców na Pol-
skę, czyli hitlerowskich Niemiec 
i stalinowskiego ZSRR. Zgod-
nie z tym porozumieniem mili-
tarnym nastąpił również, po za-
kończeniu kampanii wrześnio-
wej, faktyczny rozbiór Polski po-
między obydwu agresorów. Pani 
Franciszka nawiązała też do in-
nych pełnych okrucieństw na-
jeźdźców i ofiar wśród Polaków 
wydarzeń, w tym zbrodni w Ko-
niuchach. Okolicznościowe sło-
wo wygłosiła następnie, p. Ma-
ria Dembińska, przewodniczą-
ca drugiego nowogardzkiego 
związku Sybiraków. Wyraziła 
ona szczególne wzruszenie, ja-
kie doznaje, gdy obserwuje, że 
pamięć o tamtych tak ważnych 
dla naszej historii, jako narodu 
wydarzeniach i bohaterach, nie 
umiera-, mimo że lata mijają i 
jest coraz większy dystans cza-
sowy od tamtych wydarzeń, jest 
nas tutaj pod pomnikiem na co-
rocznych obchodach coraz wię-
cej- mówiła przewodnicząca 
dziękując także wszystkim, któ-
rzy przybyli pod pomnik. Dzię-
kowała zwłaszcza młodym lu-
dziom, którzy swoją obecno-
ścią świadczą, że nie zapomi-
nają. Pamięć o tamtych wyda-
rzeniach, ale także o innych, w 
tym deportacjach stanowi nasz 

wyjątkowy obowiązek- kończy-
ła przewodnicząca.  Zabrał tak-
że głos przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Słomski, który 
nawiązał do tego szczególnego - 
jak to nazwał - rytmu życia Po-
laków. - Jako chrześcijanie żyje-
my w rytmie świąt kalendarza li-
turgicznego, ale jako Polacy żyje-
my w innym szczególnym rytmie, 
który wyznaczają rocznice waż-
nych zdarzeń historycznych- mó-
wił przewodniczący – i w takim 
rytmie przeżywamy też miesiąc 
wrzesień. To miesiąc naszej naro-
dowej martyrologii. Zaczyna się 
wspomnieniem 1 września, czy-
li napaści hitlerowskich Niemiec, 
następnie 17 września, roczni-
ca zdradzieckiego ataku sowie-
tów, który nawet tygodnik TIME 

nazwał wówczas ciosem w plecy. 
Potem 25 września, gdy na War-
szawę spadło jednego dnia ponad 
600 ton bomb, dopełniając dzie-
ła zniszczenia stolicy i pieczętu-
jąc jej nieuniknioną kapitulację. I 
kończy się ten wrześniowy marsz 
przez mękę – mówił przewodni-
czący- 6 października, gdy w bi-
twie pod Kockiem, ostatnim star-
ciu regularnych sił polskich, na-
szym żołnierzom zabrakło nie 
odwagi, umiejętności i determi-
nacji, ale amunicji. 

Obecny na uroczystości ksiądz 
Grzegorz Legutko przewod-
niczył modlitwie, którą obecni 
wznieśli do miłosiernego Boga 
za wiernych obrońców Ojczyzny 
i za wszystkie jej ważne sprawy.

Red

Nasz komentarz  
Trudno nie zauważyć, że podobnie jak w latach ubiegłych, na jedy-

nych oficjalnych nowogardzkich obchodach rocznicy napaści sowiec-
kiej na Polskę w 1939 roku, zabrakło burmistrza, bądź choćby jego 
przedstawiciela- przewodniczący Rady był obecny z własnej inicjatywy 
i reprezentował tylko Radę Miejską. Burmistrz Nowogardu będący jed-
nocześnie kierownikiem UM, który nigdy nie zapomni o organizowa-
niu bardzo uroczystych obchodów tzw. wyzwolenia tych ziem przez Ar-
mię Czerwoną (5 marca), systematycznie „zapomina” o rocznicy wtar-
gnięcia przez tenże Armię Czerwoną, bez wypowiedzenia wojny, na te-
rytorium wolnego państwa i zajęcia i okupowania ponad połowy jego 
obszaru. Pomijając fałsz słowa „wyzwolenie” używanego na określenie 
marszu sowietów przez Polskę do Berlina to oczywisty jest związek wy-
darzeń z 1939 roku z tym, co się wydarzyło w latach 1944-45. Gdyby w 
roku 1939 Armia Czerwona nie dokonała agresji na Polskę nie musiała-
by w latach 1944-45 jej  „wyzwalać". Tylko spółka ze Stalinem umożli-
wiła Hitlerowi rozpętanie wojny na taką skalę jak to miało miejsce w la-
tach 1939-42.  Nic więc dziwnego, że miłośnicy rzekomej wyzwoleńczej 
roli Armii  Czerwonej o dacie 17 września chcieliby nie pamiętać.  Bur-
mistrz Nowogard  do tych miłośników niewątpliwie należy. Świadczy o 
tym nie tylko jego przynależność do SLD (partii kultywującej mit pol-
sko- sowieckiego braterstwa broni), ale także absencja w trakcie waż-
nych rocznic narodowych związanych z odsłanianiem prawdy o roli so-
wietów w zniewalaniu Polski. Jest to o tyle istotne dla  mieszkańców 
Nowogardu, że przywiązanie do jednego, choćby historycznego, kłam-
stwa owocuje na ogół  przywiązaniem do kłamstwa w ogóle. A na to 
dowodów w przypadku tutejszego włodarza życie dostarcza aż nadto.   

Obecni w trakcie uroczystości na wspólnej fotografii 

Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem Poległym na Wschodzie 

OgłOSzenie
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

OgłOSzenie

Kącik kolekcjonera

100-lecie objawień 
fatimskich
W 1917 r. w Europie od trzech lat trwa bratobójcza wojna. 
W Portugalii trwają prze- śladowania Kościoła. W Peters-
burgu wybucha bolszewicka rewolucja. Fatima to niewiel-
kie miasto w środkowej Portugalii. Od 13 maja do 13 paź-
dziernika 1917 r., trojgu dzieciom objawiała się tam Mat-
ka Boża. Było to rodzeństwo Marto: Hiacynta i Franciszek 
oraz Łucja dos Santos. 

W 1921 r. miejscowy biskup 
wyraził zgodę na odprawianie 
Mszy Św. dla pielgrzymów, a w 
1930 r. Stolica Apostolska ze-
zwoliła na kult Matki Bożej Fa-
timskiej. W 1967 r. papież Pa-
weł VI potwierdził wiarygod-
ność objawień w adhortacji Si-
gnum magnum. W roku 2000 
Jan Paweł II beatyfikował Fran-
ciszka i Hiacyntę oraz ujawnił 
treść tzw. trzeciej tajemnicy fa-
timskiej. W stulecie objawień, 
13 maja 2017 r, papież Franci-
szek kanonizował rodzeństwo.  

15 sierpnia 2017 roku, Na-
rodowy Bank Polski wprowa-
dził do obiegu srebrną mone-
tę o nominale 10 zł „100-lecie 
objawień fatimskich”. Zosta-
ła ona wykonana z próby meta-

lu Ag 925/1000. Przy produkcji 
wykorzystano stempel lustrza-
ny. Brzeg (bok) jest gładki. Wy-
miary tej monety to 36,00 mm 
x 24,00 mm (owal) a masa to 
10,00 g. Wyszła ona w nakła-
dzie do 25 000 sztuk. Projek-
tantem graficznym jest Urszu-
la Walerzak. Na rewersie mone-
ty znajdują się wizerunki: koro-
ny wieńczącej figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej oraz lilii, będącej 
symbolem czystości, niewin-
ności i dziewictwa. Na awersie 
monety znajdują się wizerun-
ki trójki dzieci, którym ukaza-
ła się Matka Boża: św. Hiacyn-
ty i Franciszka Marto oraz Łucji 
dos Santos. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie
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iii Mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej Województwa 
zachodniopomorskiego 

Zwyciężyli uczniowie z ZSP Nowogard 
W dniu 15 września, w Nowogardzie, odbyły się III Mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej Województwa Zachodniopomorskiego. Do rywalizacji sta-
nęło sześć szkół z terenu naszego województwa. Zwyciężyli uczniowie z nowogardzkiego ZSP, zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej. Mi-
strzostwa zakończyły występy znanych gwiazd disco-polo i popularnego DJ ze Szczecina. 

Mistrzostwa oficjalnie otwar-
to o godz. 12:00 w Miejskiej Bi-
bliotece. Tam też, po przywita-
niu wszystkich gości, uczniowie 
rozpoczęli pierwszą część rywali-
zacji- rozwiązywali test wiedzy o 
mechanizacji, ruchu drogowym, a 
także pierwszej pomocy. Następ-
nie, w specjalnej strefie na Placu 
Wolności, zawodnicy stawali do 
konkurencji o charakterze spraw-
nościowym. Musieli np. rozpo-
znać usterkę w samochodzie za 
pomocą testera diagnostycznego, 
czy też wykazać się sprawnością 
w prowadzeniu pojazdu z piłeczką 
tenisową umieszczoną na talerzu 
Stewarta, zamontowaną na masce 
auta, omijając przy tym pachoł-
ki. Po wielogodzinnej rywaliza-
cji, wieczorem, na scenie głównej 
ustawionej przy murach obron-
nych, ogłoszono wyniki tegorocz-
nych Mistrzostw. W klasyfikacji 
drużynowej najwięcej punktów 
zdobyła drużyna Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogar-

dzie, którzy nagromadzili 453 pkt. 
(Radosław Laudy, Maciej Ołubiec, 
Maciej Śniegowski, Łukasz Pacz-
kowski). Drugie miejsce zajął Ze-
spół Szkół nr 10 z Koszalina (384 
pkt), natomiast na miejscu trze-
cim znalazł się Zespół Szkół nr 2 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Pyrzycach (356 pkt). W 
klasyfikacji indywidualnej, pod-
czas zaciętej dogrywki, tytuł in-
dywidualnego Mistrza zdobył Ra-
dosław Laudy. Wicemistrzem zo-
stał Maciej Ołubiec, zaś miejsce 
trzecie zdobył Maciej Śniegow-
ski. Wszyscy trzej są uczniami 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im S. Staszica w Nowogar-
dzie. Oprócz pucharów i dyplo-
mów uczniowie otrzymali także 
możliwość odbycia praktyk w ser-
wisach Grupy Polmotor w Szcze-
cinie - firmie będącej jednym z 
głównych sponsorów Mistrzostw. 
Oto jak swoje zwycięstwo ko-
mentował Radosław Laudy (ZSP), 
uczeń 4 klasy technikum pojaz-

dów samochodowych. – Nie mu-
siałem się jakoś szczególnie przygo-
towywać do zawodów, bo posiada-
łem wiedzę z lat poprzednich. Bar-
dzo przydał też się udział w szko-
leniach zorganizowanych przez fir-
mę Polmotor, z systemów klimaty-
zacji i pneumatycznych układów 
hamulcowych - powiedział Mistrz 
Techniki Samochodowej. 

Na zakończenie Mistrzostw od-
był się koncert w ramach „Poże-
gnania Lata z Radiem Wawa”. Na 
scenie wystąpiły dwie gwiazdy 
muzyki disco-polo Marcus P. i ze-
spół „After Party”, a niespodzian-
ką była zabawa z DJ Gregorym, 
znanym z występów w szczeciń-
skich klubach studenckich.  Kon-
certy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Pod sceną bawiło się około pół ty-
siąca osób.  

Głównym organizatorem Mi-
strzostw była firma Domir Parts 
Dominika Wulkiewicza, przy 
wsparciu Gminy Nowogard, Sta-

rostwa Powiatowego w Golenio-
wie i Urzędu Marszałkowskie-
go w Szczecinie, oraz sponsorów: 
Top-Parts, Restauracja „Kamena”, 
NDK, Knorr-Bremse, Hella i Gru-
pa Polmotor. Patronem MSTSWZ 
obok Radia Wawa i Radia Eska był 
Dziennik Nowogardzki. 

Właściciel firmy Domir Parts, 
D. Wulkiewicz za pośrednictwem 
DN dziękuje uczniom za uczest-
nictwo w Mistrzostwach, oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji imprezy, a miesz-
kańcom Nowogardu za wspaniałą 
zabawę podczas koncertów.  

MS

Licznie zgromadzona publiczność bawiła się w czasie wieczornych koncertów towarzących finałowi Mistrzostw Techniki Samochodowej

Zwycięzcy tegorocznego konkursu- drużyna z ZSP w Nowogardzie, od prawej Radosław Laudy, Maciej Śniegowski, Łukasz 
Paczkowski i Maciej Ołubiec

Na scenie gwiazda wieczoru- zespół After Party

W trakcie finału uczniowie mieli za zadanie m.in. rozpoznanie usterki w samochodzie

Symulator dachowania, to jedna z atrakcji jaka towarzyszyła piątkowej imprezie

Pierwszy etap- test wiedzy, w  tle Jo-
wita Pawlak, przewodnicząca Komisji 
Konkursowej
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Dobrze zaczęli, ale to za mało...

Kolejna porażka Pomorzanina
W sobotę (16 września), o godzinie 15:30 piłkarze Pomorzanina rozgrywali mecz na boisku 
w Szczecinie, z tamtejszą Iskierką. Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla podopiecznych Zbi-
gniewa Gumiennego, którzy objęli prowadzenie. Niestety w drugiej części gry niepokonana 
iskierka zdobyła dwa gole i tym samym pozbawiła nowogardzian punktów. 

Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard  2:1 (0:1)
Gol: Rafał Listkiewicz (29’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda, Paweł Królik (Karol Osakiewicz), 

Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Rafał Mendyk, Maciej Dobrowolski (c) (Marcin Skór-
niewski), Gracjan Wnuczyński – Kacper Litwin (Fernando Batista), Rafał Listkiewicz. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
5. kolejka:
Polonia Płoty – Mewa Resko   0:1
Masovia Maszewo – Promień Mosty  0:1
Sarmata Dobra – Ehrle Dobra Szczecińska  2:2
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard 2:1
Odrzanka Radziszewo – Sparta Gryfice  1:3
KP Przecław – Ina Ińsko    4:3
Światowid 63 Łobez – Błękitni Trzygłów  2:1
Orzeł Łożnica – Jantar Dziwnów   0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 5 13 13 4 4 1 0
2 Iskierka Szczecin 5 13 9 1 4 1 0
3 Jantar Dziwnów 5 13 9 3 4 1 0
4 Sparta Gryfice 5 10 11 9 3 1 1
5 Polonia Płoty 5 9 6 3 3 0 2
6 Ina Ińsko 5 7 8 7 2 1 2
7 Promień Mosty 5 7 8 8 2 1 2
8 Masovia Maszewo 5 7 8 7 2 1 2
9 Błękitni Trzygłów 5 6 12 7 2 0 3
10 Mewa Resko 5 6 5 5 2 0 3
11 KP Przecław 5 6 12 18 2 0 3
12 Ehrle Dobra Szczecińska 5 5 11 11 1 1 3
13 Orzeł Łożnica 5 4 4 11 1 1 3
14 Pomorzanin Nowogard 5 4 10 8 1 1 3
15 Odrzanka Radziszewo 5 3 5 14 1 0 4
16 Sarmata Dobra 5 1 4 19 0 1 4

Piłkarze z Nowogardu od 
pierwszych minut prezentowa-
li się lepiej od swoich rywali, któ-
rzy do tej pory jeszcze nie prze-
grali i nie stracili żadnego gola. 
W 29. minucie w odległości oko-
ło 25 metrów od bramki faulo-
wany był Kacper Litwin. Do piłki 
podszedł Rafał Listkiewicz i ude-
rzył nad murem, pod poprzeczkę 
bramki gospodarzy. Piłka wpadła 
do siatki i po tym pięknym trafie-
niu, Pomorzanin jako pierwszy w 
tym sezonie zdołał strzelić Iskier-
ce gola. Rywale sprawiali wrażenie 
zagubionych, a Pomorzanin kre-
ował sobie kolejne okazje strzelec-
kie, jednak do przerwy wynik już 
nie uległ zmianie. W drugiej po-
łowie podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego powinni zdobyć dru-
giego gola i w konsekwencji roz-
strzygnąć losy tego spotkania. W 
58. minucie po nieudanej pułapce 
ofsajdowej w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem znalazł się Michał 

Komenda. Piłkarz Pomorzanina 
miał obok siebie jeszcze Gracja-
na Wnuczyńskiego, któremu wy-
starczyło wyłożyć piłkę, aby ten 

skierował ją do pustej bramki. Ko-
menda jednak nie zauważył part-
nera i sam kończył akcję trafiając 
w bramkarza przy pierwszej pró-
bie oraz przy dobitce... Zemści-
ło się to w 60. minucie. Wówczas 
sporo miejsca przed polem kar-
nym miał pomocnik gospoda-
rzy, który ładnie prostopadle za-
grał do klubowego kolegi, a ten w 
sytuacji sam na sam nie dał szans 
Kornelowi Pękali. W 78. minu-
cie Pomorzanin został dosłow-
nie okradziony z jednego punk-
tu. Iskierka kreowała kolejną ak-
cję, piłkarz miejscowych uderzył 
na bramkę Pomorzanina, a futbo-
lówka trafiła w polu karnym Fer-
nando Batistę. Brazylijczyk zasła-
niał wrażliwe części ciała ręką, w 
którą trafiła piłka, a sędzia wska-
zał na „wapno”. Była to jednak 
zła decyzja arbitra, gdyż Fernan-
do miał rękę „przyklejoną” do cia-
ła i nie zwiększył swojej objętości, 
a w myśl przepisów w takich sy-

Sędzia dopatrzył się zagrania ręką przez 
Fernando i niesłusznie podyktował rzut 
karny, który ustalił wynik meczu

tuacjach sędzia nie powinien się-
gnąć po gwizdek. Niestety w tym 
przypadku było inaczej, Iskier-
ka wykorzystała rzut karny i ob-
jęła prowadzenie. Piłkarze z No-
wogardu ambitnie walczyli o wy-
równanie i niewiele zabrakło, aby 
ten cel osiągnąć. Dogodną sytu-
ację w końcówce zmarnował Fer-
nando, po tym jak dostał ideal-
ne podanie od Damiana Kosiora, 
następnie po rzucie rożnym Ma-
ciej Grzejszczak strzelał głową z 

5 metrów, ale również nie zdołał 
pokonać golkipera gospodarzy. 
W ostatnich sekundach, za dru-
gą żółtą kartkę plac gry musiał 
opuścić Rafał Mendyk. Tym sa-
mym Iskierka wciąż jest niepoko-
naną drużyną, a Pomorzanin oku-
puje pozycję w dolnej części ligo-
wej tabeli. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Juniorzy pokazali na co ich stać

Ograli niepokonany zespół
W sobotę (16 września), o godzinie 11:00, juniorzy starsi Pomorzanina Nowogard wybra-
li się do Gryfina, aby rywalizować z niepokonanym zespołem Energetyka. Po wpadce w me-
czu ze Światowidem, podopieczni Pawła Błaszczyka w pełni się zrehabilitowali wygrywając 
1:2 i udowadniając, że będą walczyć o zwycięstwo w lidze. 

Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:2)
Gole: Kacper Kozioł (18’), Jakub Jarecki (41’)
Skład: Patryk Białasiewicz – Michał Teodorczyk (c) , Jakub Mościński, Mateusz 

Toruński, Mateusz Wojtyniak – Michał Jutkiewicz, Mateusz Lasocki, Adrian Zając, 
Paweł Zając (Krystian Wilke), Jakub Jarecki (Radosław Masalski) – Kacper Kozioł.

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
5. kolejka:
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard  1:2
Kluczevia Stargard – Światowid 63 Łobez   0:0
Unia Dolice – Mewa Resko    3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 4 10 15 3 3 1 0
2 Polski Cukier Kluczevia Stargard 5 10 14 7 3 1 1
3 Energetyk Gryfino 4 9 12 5 3 0 1
4 Pomorzanin Nowogard 4 6 11 12 2 0 2
5 Mewa Resko 4 4 10 10 1 1 2
6 Unia Dolice 5 2 11 23 0 2 3
7 Biali Sądów 4 1 3 16 0 1 3

Po wpadce i wysokiej porażce ze 
Światowidem Łobez, podopieczni 
Pawła Błaszczyka pojechali do nie-
pokonanego Energetyka Gryfino, aby 
udowodnić wszystkim, że są w sta-
nie wygrać z każdym. Trener zało-
żył ze swoimi piłkarzami przed me-
czem, że będą w Gryfinie grać z kon-
try i tak właśnie ten mecz wyglądał. 
Wynik rozstrzygnął się już po pierw-
szych 45 minutach. Najpierw w 18. 
minucie Michał Jutkiewicz zagrał 
prostopadle do Kacpra Kozioła, który 
w swoim stylu uwolnił się spod opieki 
obrońców, znalazł się w sytuacji sam 
na sam i minął bramkarza gospoda-
rzy, po czym skierował futbolówkę 
do pustej bramki. W 27. minucie Mi-
chał Teodorczyk sfaulował przed po-

lem karnym rywala. Piłkarz Energe-
tyka zdecydował się na bezpośred-
ni strzał z 16 metrów i nie dał szans 
Patrykowi Białasiewiczowi doprowa-
dzając do wyrównania. Pomorzanin 
jednak nie odpuszczał i w 41. minu-
cie przeprowadził piękną akcję, która 
była decydująca dla losów tego spo-
tkania. Obronę gospodarzy szybkimi 
podaniami „rozklepali” Michał Jut-
kiewicz, Mateusz Lasocki oraz Ma-
teusz Toruński. Ten ostatni podał 
do Kacpra Kozioła, który przed sobą 
miał już tylko bramkarza Energetyka. 
Kozioł trafił jednak w golkipera miej-
scowych, który wybił piłkę przed sie-
bie i ponownie dopadł do niej Kac-
per Kozioł. Napastnik Pomorzanina 
nie dobijał, a podał do niepilnowa-

nego Jakuba Jareckiego, który moc-
nym uderzeniem z półwoleja zdobył 
drugiego gola dla nowogardzian. Po 
zmianie stron Pomorzanin kontrolo-
wał sytuację na boisku, stwarzając so-
bie kolejne akcje strzeleckie. Energe-
tyk również miał swoje okazje, jednak 
bardzo dobrze między słupkami spi-
sywał się Patryk Białasiewicz. Nowo-
gardzianie dowieźli prowadzenie do 
ostatniego gwizdka sędziego i zain-
kasowali pełną pulę. Zwycięstwo po-
zwoliło podopiecznym Pawła Błasz-
czyka zbliżyć się do czołówki w tego-
rocznych rozgrywkach. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR 

Juniorzy Pomorzanina ograli w Gryfinie tamtejszy Energetyk, dla którego była to 
pierwsza porażka
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Skoda Bike Challenge Poznań

Walczyli o Mistrzostwa Świata Amatorów
W sobotę i niedzielę (9-10 września), w Poznaniu kilka tysięcy kolarzy startowało w zawodach Skoda Bike Challenge. No-
wogard reprezentowało 6 zawodników, startujących na różnych dystansach. Kolarze z Nowogardu zaprezentowali się z do-
brej strony. 

Skoda Bike Challenge Poznań 
2017 to najważniejsza impreza 
kolarska dla amatorów. W wyści-
gu na dystansie 120 km zawod-
nicy walczą nie tylko o zwycię-
stwo, ale również o kwalifikacje 
do Mistrzostw Świata Amatorów. 
W wyścigu głównym nasze mia-
sto reprezentowali: Jan Zugaj, Ta-
deusz Burewicz, Grzegorz Przy-
byłek oraz Małgorzata Kubicka. 
Najlepszy czas uzyskał Jan Zugaj, 
który walczył w kategorii M45-

49. Kolarz z Nowogardu 120 km 
pokonał z wynikiem 02:49:27,11 
i w swoim przedziale wiekowym 
został sklasyfikowany na 11. miej-
scu, natomiast w Open Mężczyzn 
zajął 44. miejsce, co oznaczało, 
że uzyskał kwalifikacje. Bardzo 
ładnie zaprezentował się także 
Grzegorz Przybyłek, który pomi-
mo poważnych problemów, tak-
że zdołał wywalczyć kwalifikacje. 
- Po 90 minutach opóźnienia ru-
szyliśmy na trasę i szybko doszło 

do podziału na grupy. Ja załapa-
łem się do dość licznej, mocno ja-
dącej grupki, do czasu gdy złapa-
łem kapcia... Największy dramat 
w tym wyścigu, gdyż mając kilo-
metr do mety musiałem pokonać 
go spacerem, aby ukończyć wyścig! 
Udało się i dzięki temu wywal-
czyłem kwalifikacje na Mistrzo-
stwa Świata – opowiada Grze-
gorz Przybyłek. Nasz reprezen-
tant uzyskał wynik 03:11:58,63 i 
w swojej kategorii M19-34 zajął 
135. miejsce, natomiast w Open 
Mężczyzn 372. pozycję. Kolej-
ny świetny występ zaliczyła Mał-
gorzata Kubicka. Reprezentant-
ka Nowogardu pokonała 120 km 
z czasem 03:18:41,95 i w katego-
rii wiekowej K50-54 nie miała so-
bie równych sięgając po złoto, na-
tomiast w Open Kobiet wywal-
czyła wysokie 15. miejsce. Oczy-
wiście oznaczało to wywalczenie 
kwalifikacji na Mistrzostwa Świa-
ta Juniorów. Bez kwalifikacji swój 
start zakończył Tadeusz Bure-
wicz, walczący w kategorii rower 
inny. Tadeusz Burewicz uzyskał 

czas 03:43:15,45, przez co w ka-
tegorii zajął 36. miejsce natomiast 
w Open Mężczyzn 875. pozycję.  
Dodajmy, że w niedzielnym wy-
ścigu głównym na dystansie 120 
km walczyło 1514 kolarzy. W nie-
dzielę odbył się także wyścig na 
dystansie 50 km. Startowała w 
nim Karolina Kubicka. Nowogar-
dzianka uzyskała czas 01:34:16,64 
i w swojej kategorii K30-39 zaję-
ła 22. miejsce a w Open Kobiet 
120. pozycję. Na dystansie 18 km 
startował Błażej Kubicki. Zawod-
nik z Nowogardu w kategorii ro-
wer inny wywalczył 6. miejsce, 
natomiast w Open został sklasy-
fikowany na 44. miejscu, po uzy-
skaniu wyniku 00:35:53,92. Dzień 
wcześniej odbył się wyścig na naj-
krótszym dystansie 16 km. Wy-
startował w nim jedynie Jan Zu-
gaj. Nasz reprezentant pokonał 
trasę z wynikiem 00:21:50,63 i w 
swojej kategorii M45-49 zajął 5. 
miejsce, a w Open został sklasy-
fikowany na 23. pozycji. 

KR

Niezmordowany Grzegorz Przybyłek prowadząc uszkodzony rower na metę, wy-
walczył kwalifikację na Mistrzostwa Świata Amatorów

Małgorzata Kubicka zwyciężyła w swo-
jej kategorii wiekowej, podczas presti-
żowych zawodów w Poznaniu

zmiany w Visonex LUKS Top Wierzbięcin

Startowali w WTK Młodzików i Kadetów
Przed startem rozgrywek ligowych w tenisie stołowym nastąpiły spore zmiany w klubie z Wierzbięcina. Zespół opuścił Bartosz Dobrowolański, który wy-
stępować będzie w Niemczech. Drużynę wzmocnili jednak nowi zawodnicy, a za sprawą ich obecności klub wystawi w rozgrywkach III Ligi swój drugi ze-
spół. 

Jak informuje Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin, szeregi dru-
żyny opuścił Bartosz Dobrowo-
lański, który w tym sezonie bę-
dzie reprezentował klub w Niem-
czech i bez niego podopieczni Jó-
zefa Korkosza występować będą 
w II Lidze Mężczyzn. W tej chwi-
li skład prezentuje się następu-
jąco: Bartosz Jemilianowicz, Se-
bastian Jemilianowicz, Mateusz 
Witkowski, Łukasz Owczarek, 
Daniel Zubrzycki, Kamil Amilia-
nowicz oraz nowy zawodnik Mi-
kołaj Olejnik. Klub stworzył nowy 
zespół w skład którego wcho-
dzić będzie 5 nowych zawodni-
ków. Do drużyny dołączyli 14-let-
ni Mikołaj Olejnik, 13-letni Anto-
ni Rachwał, który wcześniej wy-
stępował w LUKS Gryfice, 15-let-
ni Kacper Pyra, 9-letni Konrad 
Pyra – obaj pochodzą ze Świdwi-
na oraz 10-letni Michał Janik ze 
Szczecina. Są to zawodnicy, którzy 
w tamtym sezonie zdobywali Mi-
strzostwo Województwa w swoich 
kategoriach wiekowych, lub me-
dale za 2. i 3. miejsca. Michał Ja-

nik w poprzednim sezonie zajął w 
ogólnopolskiej klasyfikacji końco-
wej Żaków 5. miejsce. Młodzież w 
zespole z Wierzbięcina będzie wy-
stępować w III Lidze. Zawody li-
gowe, jak już informowaliśmy 
drugoligowa drużyna oraz trze-
cioligowa rozpoczynają 30 wrze-
śnia. Pierwsze starty w obecnym 
sezonie młodzi podopieczni Józe-
fa Korkosza mają już za sobą. W 
niedzielę (10 września), dwóch 
zawodników Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin wystartowało w I 
Wojewódzkim Turnieju Kwalifi-
kacyjnym Młodzików. Byli to Mi-
chał Janik oraz Konrad Pyra. W 
zawodach brało udział 20 najlep-
szych Młodzików z województwa 
zachodniopomorskiego. Bardzo 
ładnie zaprezentował się Michał 
Janik, który został zwycięzcą tur-
nieju, wygrywając wszystkie swo-
je pojedynki. Michał Janik tego 
dnia był w świetnej dyspozycji, 
udowodnił tym swoją klasę i prze-
wagę nad resztą stawki. Wynik ten 
pozwolił mu na awans do I Grand 
Prix Polski Młodzików w Krako-

wie, który odbędzie się w ostatni 
weekend września. Miłą niespo-
dzianką było również 4. miejsce 
najmłodszego zawodnika klubu 
z Wierzbięcina - Konrada Pyry. 
Warto dodać, że Konrad Pyra ry-
walizował z zawodnikami nawet o 
3 lata starszymi od siebie. Z kolei 
tydzień później został rozegrany I 
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyj-

ny Kadetów. Wierzbięcin na te za-
wody wystawił aż 4 zawodników - 
Mikołaja Olejnika, Antoniego Ra-
chwała, Michała Janika oraz Kon-
rada Pyrę. Zawodnicy klubu Vi-
sonex LUKS Top zaprezentowa-
li się po raz kolejny z bardzo do-
brej strony. Cała drużyna zasługu-
je na ogromne gratulacje i wielkie 
brawa. Najlepiej zaprezentował się 

Mikołaj Olejnik, który zajął świet-
ne 2. miejsce, co dało mu awans 
do I Grand Prix Polski Kadetów 
w Krośnie. Turniej ten odbędzie 
się w dniach 22-24 września. Na 
4. miejscu walkę zakończył Anto-
ni Rachwał, Michał Janik zajął 5. 
miejsce, natomiast Konrad Pyra 
wywalczył 8. miejsce. 

KR

Od lewej - Antoni Rachwał, Michał Janik, Mikołaj Olejnik, Konrad Pyra, Kacper Pyra
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": 

„Nie ma śmieci – są surowce”, czyli 
Sprzątanie Świata w ZSP 
Za nami kolejna edycja akcji Sprzątania Świata, która odbyła się pod hasłem: „Nie ma śmie-
ci - są surowce”. Jej organizatorem jest fundacja Nasza Ziemia.

Segregacja odpadów staje się 
coraz powszechniejsza, niestety 
nadal dużo puszek, worków folio-
wych, opon czy sprzętów elektro-
nicznych można znaleźć na po-
boczach dróg, w lasach, skwerach 
czy brzegach rzek. Podstawowym 
celem Sprzątania Świata jest zmia-
na postrzegania odpadów jako 
„śmieci”, czyli czegoś niepotrzeb-
nego, co powinno wylądować na 
wysypisku. Fundacja przekonuje, 
że w rzeczach, często nazywanych 
niepotrzebnymi, drzemie warto-
ściowy surowiec, który może być 
przetwarzany kilkukrotnie, a na-
wet bez końca (tak jest w przy-
padku aluminiowej puszki). 

W ramach tej akcji dnia 
16.09.2017 r.uczniowie wraz z na-
uczycielami wybrali się na sprzą-
tanie terenów przy naszej szkole. 
Koordynatorem akcji w ZSP jest 
jak co roku nauczycielka przed-
miotów przyrodniczych Pani Gra-
żyna Kostrzewska. 

Zdjęcie nr 1 – Uczniowie ZSP 
podczas sprzątania świata 

W związu z akcją powtała  rów-
nież gazetka w holu szkolnym 
oraz została przeprowadzona son-
da wśród  nauczycieli „Jak dbasz o 
środowisko?” 

Monika Rasowska: Jak dbają 
Państwo o środowisko? 

Ks. Andrzej Zaniewski: Segre-
guję śmieci i w duchu św. Fran-
ciszka nie krzywdzę zwierząt. Je-
stem bardzo zadowolony, że mogę 
uczyć w ZSP Nowogard i spoty-
kać nowych uczestników kateche-
zy. Lubię zwierzęta. Miałem ka-
narka, rybki i żabę. Uważam, że 
sprawy ekologii są bardzo waż-

ne, ponieważ troska o środowi-
sko jest wspólną sprawą niezależ-
nie od wiary, światopoglądu, bo 
wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
tej samej planety.

Pani Mirosława Szymaniak:  
Staram się dbać o środowisko, 
ale niestety różnie to bywa. Na co 
dzień segreguję śmieci - plastik, 
papier, szkło, bioodpady. Papier 
zbieram i oddaję do szkoły na ma-
kulaturę. Od kilku lat we wrześniu 
biorę udział w „Sprzątaniu świata” 
z uczniami naszej szkoły. Może to 
nie za wiele, ale zawsze coś.

Monika Rasowska kl. III TE

ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 20 września 2017 r. (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:00 – 16:30– spotkanie  Dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego z ro-

dzicami klas pierwszych w szkolnej stołówce  
- godz. 16:30 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 

- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli w wyznaczonych klasach  
                                                                                                     ZAPRASZAMY!!!

 Pani Mirosława Szymaniak  Ks. Andrzej Zaniewski 

Wystartowały 22 załogi 

Regaty o puchar 
Starosty 
W niedzielę, 17 września, KŻ „KNAGA” zorganizował na je-
ziorze Nowogardzkim regaty żeglarskie w klasie „Optymist” o 
puchar Starosty Goleniowskiego Tomasza Kulinicza. W rega-
tach, oprócz naszych młodych żeglarzy, udział wzięli członko-
wie Centrum Żeglarskiego działającego przy Pałacu Młodzieży 
w Szczecinie oraz sekcji żeglarskiej „Pogoni” Szczecin. 

W sumie wystartowały 22 załogi, 
w tym 7 załóg z „Knagi”. Mimo nie-
sprzyjających warunków (bardzo sła-
by i zmienny wiatr) rozegrano zapla-
nowane trzy wyścigi, które wykazały, 
że młodzi żeglarze posiedli już duże 
umiejętności żeglarskie, a wszyscy 
uczestnicy zaimponowali dużą am-
bicją i wolą walki. Regaty wykaza-
ły również, że nasi młodzi żeglarze 
robią stałe postępy i mimo gorsze-
go sprzętu nawiązują coraz bardziej 
równorzędną walkę z zawodnikami 
z klubów o dużej tradycji żeglarskiej.  

Regaty cieszyły się dużą frekwen-
cją kibiców, a widok tylu żagli jedno-
cześnie na naszym jeziorze napraw-
dę cieszył oko.

Wyniki regat ( pierwsza 
„10”):(ozn.: P – Pogoń, PM – Pałac 
Młodzieży, K – Knaga)

   1. Bartosz Pluta (P), 2.Piotr 
Wójcik (P), 3. Zuzanna Gądzikiewicz 
(PM), 4.Gabriel Małecki (PM),               

   5.Karol Rak (P), 6. Lena Małec-
ka (PM), 7.Lilia Łagodzińska (P), 8. 
(ex aequo) Nikola Żabecka (K) i Igor 
Kinasz  (K), 9.Piotr Kiedrowski (P), 

10 Szymon Góralski (P). Miejsca po-
zostałych żeglarzy Knagi: 12. Miko-
łaj Simińsk, 13. Maja Radecka, 19. 
(ex aequo)  Daria Durma i Macjej 
Machocki,  20. Marcel Soroczyński, 
21. Adam Werner. 

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymali piękne puchary, 
które wręczył ich fundator starosta 
goleniowski, Tomasz Kulinicz, Naj-
lepsi młodzi żeglarze z Nowogardu 
otrzymali drobne upominki ufundo-
wane przez KŻ „Knaga”.

Resztę sobotniego popołudnia 
uczestnicy regat wraz z rodzinami i 
znajomymi spędzili przy wspólnym 
grillowaniu i smakowaniu słodkich 
wypieków przygotowanych przez 
mamy i bacie naszych młodych że-
glarzy. 

Zbliżamy się powoli do końca se-
zonu żeglarskiego. W tym roku Za-
rząd KŻ „Knaga” planuje jeszcze or-
ganizację regat open, w których we-
zmą udział wszystkie jednostki zacu-
mowane przy pomoście. Regaty pla-
nowane są na połowę października. 

Inf. Marian Szpilkowski 
fot. M. Simiński

Igor Kinasz (na pierwszym planie) i  Nikola Żabecka (zdjęcie obok), byli najlepsi 
spośród nowogardzkich zawodników startujących w niedzielnych regatach. 

Uczestnicy regat wraz z fundatorem pucharów
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ kAUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATERiMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 20 września 2017 r. (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:00 – 16:30– spotkanie  Dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego z ro-

dzicami klas pierwszych w szkolnej stołówce  
- godz. 16:30 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 

- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli w wyznaczonych klasach  
                                                                                                     ZAPRASZAMY!!!
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OgłO Sze nia drob ne

REkLAMA

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NiERUCHOMOŚCi
•	 Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 

pokoje.913973664.

•	  DO WYNAJĘCIA – mieszka-
nie 2 pokojowe w centrum.
Tel.600208378.

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 
•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-

jowe. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 
745 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 
832 458 

•	 Wynajme	 lokal	 w	 centrum	 No-
wogardu	 o	 powierzchni	 54m.	
Tel.	604	269	104

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
przy ul. Pileckiego 10 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594. 

• Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój. 501 307 666 

• Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po 
remoncie w Nowogardzie na Osie-
dlu Gryfitów. 509 142 650

•  Stargard-Nowogard działka z wy-
danymi warunkami zabudowy 
wszystkie media 1000m2/25 tyś. 
501 307 666 

• Sprzedam garaż murowany z ka-
nałem, prądem na ul. Leśnej. 697 
026 589 

• Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

• Do wynajęcia miejsca noclegowe 
dla pracowników z Ukrainy. 508 
404 788 

• Kawalerka 25m2 + piwnica na 
sprzedaż po remoncie, umeblowa-
na, ul. 3 Maja, centrum, cena 77 
000 zł. Tel. 601 889 582 

• Szukam kawalerki lub pokoju. Tel. 
722 154 477 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
centrum I piętro. 888 676 231 

• Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie centrum, parter, 130 tys. Tel. 
731 483 697, 536 170 619

•	 Sprzedam	22	arową	działkę	pod	
zabudowę.	Tel	724	827	779

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 

do 42 m. Tel. 663 695 260 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam Peugeot 307 1,6 HDI, 
rocznik 2007r. Przebieg, 240 000 
km. Tel. 604 283 174 

•	 Sprzedam	Ford	Focus	mk1,	bia-
ły,	diesel,	poj.	1.8,	rok	prod.2000,	
uszkodzony.	 Cena	 do	 uzgodnie-
nia.	519	103	838	

ROLNiCTWO
•	 SPRZEDAM- przyczepę  jedno-

osiową na kołach “10”, w b. do-
brym stanie.880690659.

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-
ne. 796759414

•	  Poszukuję  kombajnisty do 
kombajnu CLAAS.724827779.

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

•	 PROPOLIS	LECZNICZY,	mio-
dy	leśne.	Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 
853 573 

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 
605 468 190

• Sprzedam obornik i byka. 607 73 
98 66

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405

•  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 
418 39 47 

• Odsatki mięsne ok. 20 sztuk sprze-
dam. Cena do uzgodnienia. 781 
900 122 

• Sprzedam traktor ogrodowy nowy, 
4000 zł. 507 045 404 

• Sprzedam pszenicę ozimą. 724 
827 779

 USłUgi
•	 MATEMATYKA-wszystkie pozio-

my ,matura rozszeżona.Olim-
piady,konkursy.PROFESJONAL-
NIE.7245580058.

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW,	 WYKŁADZIN,	
TAPICERKI	MEBLOWEJ	 SA-
MOCHODOWEJ/	 SKÓRZA-
NEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	 PO-
ŚCIELI	WEŁNIANEJ	/	LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZ-
CZENIE	FUG.TEL.604	373	143	
,	794	229	083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPI-
CERKI W DOMU I SAMOCHO-
DZIE, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwa-
cja	okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Kompleksowe usługi w zakresie 
BHP. Tworzenie dokumentacji po-
wypadkowej, ocena ryzyka zawo-
dowego, szkolenia wstępne i okre-
sowe dla pracowników. Zapra-
szamy	 do	 współpracy	 tel.	 Kon-
taktowy	502625744.

• naprawa  ciągników ,maszyn /
różnych/,uprawnienie elektry-
ka do 1KV i  na wózki widłowe. 
Tel.530632574.

• kOREPETYCJE-zj.polskiego li-
ceum/technikum,przygotowa-
nie do matury.Tel.795089054 
po godz.15,00.

•  Matematyka. 668 17 1212 
•	 TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 

600 182 682 

•	 Budowa domów, budynków od 
podstaw. Tel. 605 580 496 

PRACA
• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Se-
niorów	 Niemcy.	 Premie	 waka-
cyjne,	530555015

• AMBERCARE24	Opiekunki	do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiec-
ki	komunikatywny,	zarobki	net-
to	 do	 1500	 euro/mies.,	 wyjazdy	
od	zaraz,	sprawdzone	oferty,	le-
galnie	737	451	825,	737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy	zatrudnię.	Atrakcyjne	
wynagrodzenie.	503	032	234	

•	 Zatrudnię	stolarza.	Tel.	503	084	
687	

• Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechanika 
ze znajomością podstaw elektry-
ki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 
5 marca 13. 667 974 022 

•	 Przyjmę	do	pracy	 ekspedientkę	
odpowiedzialną,	 sumienną.	 797	
394	807	

• Zatrudnię do dociepleń z doświad-
czeniem, Polska umowa o pracę, 
praca w Belgii. 664 274 031

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, austria, anglia, Belgia, 
norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Zatrudnię	 zbrojarzy,	 betonia-
rzy,	pracowników	budowlanych.	
694	440	205	

• Zaopiekuję się starszą osobą na te-
renie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 
667 110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynie-
r,kigar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynaro-
dowy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/ma-
gazynier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operato-
ra HDS, Tel. 508 503 650

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

• Firma Bruklin poszukuje bruka-
rza i pomocnika brukarza. Tel. 607 
083 893 

• Przyjmę murarzy. 511 901 973 

• Potrzebuje osoby z doświadcze-
niem do pracy w Szwecji lub Bel-
gii przy budowie i wykończeniach 
domów. 725 823 421 

• Zatrudnię pracownika fizycznego 
na fermę drobiu (Gm, Osina). 502 
562 378 

• Zaopiekuję się dzieckiem. 661 772 
502 

• Przyjmę do pracy kierowcę z kat. 
C+E (mile widziane osoby po 50 
roku życia) praca na miejscu. 607 
274 559 

•	 Budowlańca	 z	 doświadczeniem.	
Tel	606	44	97	02	

• Zlecę wykonanie pokrycia dacho-
wego blachą. 608 817 214 

• Zatrudnię traktorzystę i operatora 
HDS, Tel. 508 503 650

• Zatrudnię mechanika-operatora 

dobre warunki płacowe (gm.Osi-

na). 502 562 378

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LiNiA Mi kRO BU SO WA SEROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW
iNFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach już 
od 20 zł za sztukę, tuje szmaragd, 
wysokość 70-80 cm 10 zł za sztu-
kę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. Tel. 600 182 682 

• Sprzedam meble pokojowe wi-
tryna, stolik RTV i ławostół. 888 
676 231

• Oddam w dobre ręce suke wil-
czycę. 724 049 451 

•	 Sprzedam nowy odkurzacz do li-
ści cena 50 zł. 501 549 818

•	 Sprzedam używany kominek ide-
alny do altanki  cena do uzgod-
nienia. 501 549 818 

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-
ku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340
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REkLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Pomóż wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczęło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikow-

ski, ma 53 lata i jest wykładowcą 
akademickim na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Pasjonuje się hi-
storią średniowiecza i w tej dzie-
dzinie dwa lata temu zdobył ty-
tuł doktora habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa 
dni przed Bożym Narodzeniem, 
mój mąż trafił po ataku epilep-
tycznym do szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kilka 
dni później dowiedzieliśmy się, 
że odpowiedzialność za jego sa-
mopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie 
ciemieniowym.  To był dla nas 
szok, tym bardziej, że w lutym 
2016 roku mój mąż przeszedł 
operację raka jelita grubego. 
Czuł się świetnie, pracował, 
snuł plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdiagno-
zowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i che-
mioterapię, które przeszedł w 
Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym w Szczecinie. 
Bardzo szybko po pierwszej che-
mii i naświetlaniach przyszły ko-
lejne ataki epileptyczne. W wy-
niku badań rezonansem magne-
tycznym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastąpiła 
wznowa guza. Lekarze w Szcze-
cinie i Bydgoszczy, z którymi się 
kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce i 
uprzedzili nas, że mój mąż ma 
przed sobą pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać infor-
macji w internecie, okazało się, 
że szansą dla mojego męża jest 
zabieg  nanoterapii ( Terapia 
NanoTherm) w klinice w Ber-
linie. Wysłaliśmy tam dokumen-
ty męża i zostaliśmy zakwalifiko-
wani do badania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-PET, 
dzięki któremu można spraw-
dzić, czy guz jest aktywny i ja-
kie rejony mózgu zaatakował. 
Po badaniu mąż został wstępnie 
zakwalifikowany do zabiegu, ale 
jego koszt przekracza nasze moż-
liwości finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycielami 
(ja uczę języka polskiego i wie-
dzy o kulturze w liceum ogólno-
kształcącym).

Całkowity koszt terapii wyce-
niono na około 40 000 euro, a 
czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbiór-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

My tutaj spędziliśmy swoją młodość
Ukradli wszystkie cztery koła

reklama

reklama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów

Kontakt: 600 374 274

• VERBIOHUMUS – 45 zł/netto/tonę z dostawą
• STROHHUMUS – 33 zł/netto/tonę z dostawą
• OBORNIK BYDLĘCY – 40 zł/netto/tonę z dostawą
• AHSL – zamiennik RSM siarkowego 
               - 20% azotu i 6% siarki
• ASL – 8% azotu i 9% siarki
• MOCZNIK
• OBORNIK BYDLĘCY

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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Cena 2,00 zł 
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5
7000 zł
z ratą jedynie

99 zł
miesięcznie!

kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Całkowita kwota kredytu Pożyczka Duża gotówka wynosi 7007 zł. Zmienna 
roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredy-
towanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania: 12,20%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 
119 miesięcznych rat równych: 98,78 zł oraz ostatnia 120. rata: 98,84 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 11 853,66 zł, w tym odsetki: 4153,66 zł. Infor-
macje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 1.02.2017 r. 
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Wyprodukowano dnia 19.09.2017 r. 

Duża gotówka, 
     niecała stówka!

Pożyczka Duża gotówka 
czeka w placówkach, sprawdź!

NOWOGARD 
ul. 700-lecia 17, tel. 91 392 69 88

Zapraszamy na 
Sobota 23.09.2017 

od godz.  1100
 

SZOZ „PRAXIS” Krzysztof Kosiński 
72 200 Nowogard ul. Dworcowa 2 

tel. 91 392 07 87  kom.  604 422 221 

1 PIWO tyko dla pacjentów SZOZ  
dla dzieci wata cukrowa + muzyka na żywo 

 

 

Zrobiło się goło, 
ale nie wesoło? 

kolejny rekord 
Burmistrza

90 procent 
budżetu 
zostało na 
papierze

s. 3
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W skrócie

reklama
Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem „Nie ma 

śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że 
przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości 
surowcami. 15 września (piątek), szkoły w Gminie Nowogard przyłączy-
ły się do XXIV edycji tej. Akcji. Tak było chociażby w Szkole Podstawowej 
nr 3, gdzie uczniowie na ostatnich godzinach lekcyjnych, wyposażeni w 
worki i rękawice, wyszli ze szkoły sprzątać świat. Młodsi uczniowie sprzą-
tali tereny wokół szkoły, Orlika i hali sportowej. Starsi natomiast uprząt-
nęli osiedle przy POM-ie, osiedle Radosław i ulicę Bohaterów Warszawy. 
Akcja Sprzątania Świata ma między innymi na celu uświadomienie, jak 
ważne jest dbanie o nasze wspólne środowisko. DŚ

W sobotę, 09 września 2017r., na prywatnym korcie Państwa Małgo-
rzaty i Wojciecha Kubickich, już po raz siódmy odbył się Nowogardzki 
Turniej Tenisa Ziemnego. Organizatorami tego wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie „NASZE SZANSE” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy w Nowogardzie. Był to turniej par deblowych, a wzięło w nim 
udział 14 zawodników. Podczas tegorocznego turnieju zbierane były 
środki finansowe na cele statutowe Stowarzyszenia, z przeznaczeniem 
na zakup sprzętu terapeutycznego dla uczniów z SOSW w Nowogar-
dzie. Na konto Stowarzyszenia wpłynęło 5090 zł z dobrowolnych wpłat 
uczestników imprezy i wpisowego zawodników. DŚ

Zuchwałe kradzieże

Ukradli wszystkie cztery koła
W nocy z poniedziałku (18.09) na wtorek (19.09), w Nowogardzie złodzieje dokonali zu-
chwałych kradzieży. Nietypową i zaskakującą była kradzież, podczas której złodzieje ukra-
dli koła z aluminiowymi felgami z dwóch aut zaparkowanych w mieście. Również tej nocy 
ukradziono 8 butli gazowych z CPN przy ul. Nadtorowej.

O około 3.00 nad ranem, we 
wtorek 19 września, policjan-
ci otrzymali zgłoszenie, że z 
auta marki Audi, zaparkowane-
go przy ulicy Leśnej, skradziono 
komplet czterech kół z alumi-
niowymi felgami. - Kiedy rano 
chciałem jechać do pracy, okaza-
ło się, że nie mam czym. Złodzie-
je ukradli wszystkie cztery koła. 
Natychmiast powiadomiłem o 
tym zdarzeniu policję – mówi 
Adrian, właściciel auta. Łącz-
na wartość skradzionych kół z 
felgami to 1800 zł. O nieszczę-
ściu może także mówić właści-
ciel auta marki Rover, zaparko-
wanego przy ulicy Kościelnej. 

Tu złodzieje również dokonali 
kradzieży czterech kół z alumi-
niowymi felgami. Wartość strat 
w tym przypadku wynosi 500 zł.

Tej nocy złodzieje nie próż-

nowali. Oprócz kół samochodo-
wych, dokonali kradzieży z CPN 
przy ulicy Nadtorowej - Po-
przez przecięcie kłódki od konte-
nera, dokonano włamania, skąd 
skradziono 8 szt. butli z gazem 
- informuje rzecznik policji st. 
sztab. Julita Filipczuk - Ogólna 
suma strat 983zł.

Czy te zdarzenia są dokona-
ne przez tych samych ludzi, nie 
wiadomo. Policja prowadzi do-
chodzenie w sprawach, które ma 
na celu ustalenie sprawców i od-
zyskanie mienia. 

DŚ

W następnym tygodniu:

W szpitalu 
aż huczy

Jedno z dwóch aut, w których w nocy skradziono koła samochodowe

Tutaj złodzieje ukradli 8 butli z gazem, przecinając zabezpieczająca kłódkę
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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kolejny rekord Burmistrza

~ 90 procent budżetu 
zostało na papierze
12,7% - zaledwie tyle, z zaplanowanych w budżecie przez radnych inwestycji, wykonał do po-
łowy tego roku burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Tak wynika ze sprawozdania z wyko-
nania budżetu do końca czerwca tego roku, jakie burmistrz przedłożył radnym w minioną 
środę. To oznacza, że większość zadań nie doczeka się realizacji, przynajmniej w tym roku. 

Z 9,5 mln złotych, jakie w 
tegorocznym budżecie (po wielu 
zmianach) jest przeznaczonych 
na inwestycje, wydano do tej 
pory zaledwie 1 mln 212 tys. To w 
ujęciu procentowym daje 12,7%. 
Tym samym oznacza to, że więk-
szość inwestycji, które radni wpi-
sali w budżet, nie doczeka się w 
tym roku realizacji.  Czego do 
tej pory nie zrobiono? Lista jest 
tak długa, że nie ma technicz-
nej możliwości, aby zaprezento-
wać ją na naszych łamach. Nie-

mniej z tych ważniejszych moż-
na wymienić choćby: remont uli-
cy St. Żeromskiego, przebudowa 
ul. Kazimierza Wielkiego, Ki-
lińskiego, Świerkowej, Dąbrow-
skiego; budowa łącznika od ul. 
Dworcowej do ul. 700-lecia (tu 
ponoć dopiero w październiku 
ma być ogłaszany przetarg), bu-
dowa kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej przy ul. Czarnieckiego, 
zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego pomiędzy ul. Warszaw-
ską a Kowalską, budowa dro-

gi dojazdowej do garaży przy ul. 
Racibora I, budowa ścieżki rowe-
rowej do Długołęki czy Wierz-
bięcina, budowa kanalizacji przy 
ul.: Asnyka, Traugutta, Sikor-
skiego i Gen. J. Wybickiego, itd. 
itd. Nie zrealizowano także do tej 
pory wiele inwestycji na obsza-
rach wiejskich, jak np.: budowa 
oczyszczalni ścieków w Słajsinie, 
budowa świetlicy w Wyszomie-
rzu (ta obiecywana jest od kilku 
lat), budowa drogi w miejscowo-
ści Piaski, a także Dąbrowa-Ol-

szyca, budowa parkingów przy 
cmentarzu w Żabowie, droga w 
Czermnicy, budowa wodocią-
gu Dąbrowa- Grabin - to tylko 
pierwsze z rzędu przykłady.  

Podsumowując - wykonanych 
w 100% inwestycji doczekało się 
do tej pory tylko 7 z 93 zadań! 
Wśród nich, poza budową sali 
do ćwiczeń przy SP Długołęka, 
czy remontem drogi w Olcho-
wie, reszta to drobne zadania 

polegające np. na postawieniu 
łącznie kilku lamp oświetlenio-
wych, czy budowie małej infra-
struktury. Co istotne są to zada-
nia, o które zabiegał burmistrz 
R. Czapla. Te wpisane do bu-
dżetu przez większość koalicyj-
ną w radzie, są w praktyce przez 
włodarza nierealizowane, bądź 
dopiero w fazie projektowania.

MS

Świadkowie widzieli 

Dlaczego burmistrz 
się spóźnił? 
W środę, o godz. 9:00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta. 
Burmistrz Nowogardu przybył jednak na obrady dopiero o 
godz. 12:30. Co robił do tego czasu nasz włodarz? 

Świadkowie widzieli R. Cza-
plę, jak tego dnia ok. godz. 
10:40, fotografował się na tle 
osób sprzątających chodniki. 
Miało to miejsce na dawnym 
placu manewrowym (przy ul. 

Zielonej). Zdjęcia burmistrzo-
wi wykonywał jeden z pracow-
ników ZBK. 

Fotografii z owej sesji burmi-
strza Czapli na tle sprzątających 
ulice nie mamy - w tym czasie 
byliśmy oczywiście na sali ob-
rad. Tam, bowiem podejmowa-
no kluczowe dla miasta decyzje. 

Dla burmistrza najwidoczniej 
ważniejsza od sesji rady miej-
skiej, była… sesja fotograficzna. 

Red. 

W tym dokumencie pisze np. przebudowa dróg i chodników ul. Żeromskiego - wy-
konanie 0,3 % (984 zł). Czyta się jak dobrą powieść komediową
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Składamy serdeczne 
podziękowania 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Zawodowych oraz dla wszystkich, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Bogdana Dynarskiego.
 Rodzina

Składam serdeczne podziękowania 
dla Pani doktor: D. Tomasiak, M. Drobińskiej, 

B. Salamon, dyrektorowi szpitala K. Lembas oraz pielęgniarkom Przychodni 
PRAXIS 2, pielęgniarkom Izby Przyjęć w szpitalu 

i pielęgniarkom Oddziału Wewnętrznego, 
za życzliwe słowa i opiekę nad naszym synem 

Bogdanem Dynarskim.
 Stanisław Dynarski

Osina ma już przedszkole

Na razie jest 69 dzieci 
W środę (20.09), o godzinie 12:00, miało miejsce oficjalne otwarcie oddziału przedszkolne-
go w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Przedszkole może po-
mieścić łącznie 75 dzieci w trzech salach edukacyjnych.

O godzinie 12:00, dyrek-
tor szkoły Tatiana Olbert, wraz 
z wójtem Krzysztofem Szwe-
do oraz zaproszonymi gośćmi 
udali się do jednej z sal przed-
szkolnych, aby dokonać przecię-
cia wstęgi, tym samym oficjal-
nie otwierając przedszkole. To-
warzyszyli im: Kurator Oświa-
ty, Magdalena Zarębska-Kule-
sza, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Andrzej Łuczak i przedstawi-
ciel firmy GEKO, która zajmo-
wała się budową, Paweł Machut.

- Zdecydowaliśmy się w roku 
ubiegłym na rozbudowanie 
szkoły. Dzięki temu powstał te-
raz piękny, trzy salowy oddział 
przedszkolny i o tym, jak był po-
trzebny świadczyć może frekwen-
cja zapisanych tu dzieci – mówił 

wójt K. Szwedo podczas otwar-
cia. Do przedszkola zostało za-
pisanych 69 dzieci, w wieku od 
3,5 do 6 lat. Do dyspozycji dzie-
ci mają trzy duże sale edukacyj-
ne, wyposażone w odpowied-
nie meble, materiały edukacyj-
ne a także zabawki. Z każdej sali 
dzieci mają bezpośrednie wyj-
ście na boisko szkole, gdzie w 
ciepłe dni mogą odbywać się za-
jęcia ruchowe.

Podczas otwarcia, grupa 
przedszkolaków w przebra-
niach Smerfów, przygotowała 
dla przybyłych gości insceniza-
cję, mówiły wierszyki i dzięko-
wały za możliwość uczęszcza-
nia do przedszkola. Od Kuratora 
Oświaty otrzymały między in-
nymi drobne upominki do no-

wych sal.  Dzieci natomiast wrę-
czyły gościom małe prezenty, 
które wykonały własnoręcznie. 

Rozbudowa budynku ZSP 
w Osinie o sale przedszkolne, 
trwała niecałe pół roku. Wyko-
nawcą robót była firma FHU 
Geko, wyłoniona podczas prze-
targu. Koszt całej inwestycji to 
634 999,99 zł i był pokryty przez 
wkład finansowy własny Gminy 
Osina oraz dofinansowanie unij-
ne z projektu pn. „Nowe miejsca 
edukacji przedszkolnej w Gmi-
nie Osina” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014 – 2020.    

DŚ

Oficjalne otwarcie oddziału przedszkolnego. Od lewej A. Łuczak,  T. Olbert, K. 
Szwedo, M. Zarębska-Kulesza i P. Machut.

Przedszkolaki w przebraniu Smerfów, recytujące wierszyki na przywitanie gości

Zarząd wspólnoty: Dzieci i ryby głos mają…
Do naszej Redakcji zgłosili się zarządcy wspólnoty bloku przy ulicy Warszawskiej 11, którzy odpierają zarzuty przedstawione przez rodziców dzieci. Teren, 
o który jest spór należy do Gminy i to ona nie wydała pozwolenia na nowy plac zabaw w tym miejscu, wyjaśnia zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

W wydaniu DN, z dnia 15 
września, w tekście pt. Dzieci i 
ryby głosu nie mają, informo-
waliśmy o tym, że dzieci miesz-
kające przy ul. Warszawskiej nie 
mają gdzie się bawić - tak twier-
dzili ich rodzice. Po naszej pu-
blikacji zgłosili się do redakcji 
przedstawiciele Zarządu Wspól-
noty Mieszkaniowej ul. War-
szawskiej 11, którzy nie zgodzili 
się z zarzutami rodziców. 

 – Pomysł z usunięciem placu 
zabaw nie wyszedł z naszej ini-
cjatywy – mówi nam Pani Wan-
da, – Kiedy postanowiliśmy za-
gospodarować ten teren, na pla-
cu działała tylko jedna huśtaw-
ka, która zresztą była zepsuta i 
niebezpieczna – dodaje kobieta. 
Teren, na którym dokonano za-
sadzeń, należy do Gminy. Wcze-
śniej nie porastała go trawa, le-
żał tam gruz i piach. Mieszkań-
cy wspólnoty przy ul. Warszaw-
skiej 11 postanowili miejsce to 

upiększyć, poprzez posianie tra-
wy i posadzenie drzewek. Zgo-
dę na to uzyskali od Gminy. - 
Chcieliśmy tam zrobić plac za-
baw, ale powiedziano nam, że w 
tym miejscu placu zabaw być nie 
może. Musiałby on być ogrodzo-
ny, atestowany i posiadający re-
gulamin. Na taki plac nie uzyska-
liśmy zgody. Dlatego powstały w 
tym miejscu nasadzenia – konty-
nuuje pani Wanda. 

Mieszkańcy za swoje pienią-
dze i swoimi siłami zagospoda-
rowali teren pomiędzy blokami. 
Odnowili klomb i zasadzili ni-
skie krzewy i drzewka. Jednak 
budzi to wśród mieszkańców 
spore kontrowersje – Dzieciom 
zabrania się tu bawić i nie raz je 
stąd się przegania – mówi jedna z 
matek. Członkowie zarządu jed-
nak nie zgadzają się z tym – Nie-
prawdą jest, że dzieci nie mogą 

się tu bawić. Nie raz dziewczynki 
siedzą na kocach i bawią się lal-
kami, a chłopcy samochodzikami 
jeżdżą po chodnikach, i nikomu 
to nie przeszkadza – komentuje 
Pani Wanda. Zarząd Wspólno-
ty przyznaje jednak, że ze wzglę-
du na charakter miejsca, granie 
w piłkę nie jest wskazane. Taki 
komunikat wydała także gmina, 
prosząc o jego rozpowszechnie-
nie na klatkach schodowych.  

DŚ

Nasz komentarz
Sprawa tego, w co mogą, a w 

co nie mogą się bawić dzieci na 
osiedlowym podwórku, wyda-
wać się może błaha. Jednak dla 
rodziców dzieci takie ograni-
czenia wydają się niesprawie-
dliwe, ale swoje racje ma też Za-
rząd Wspólnoty, który zgodnie 
z wytycznymi gminy, postano-
wił teren przy blokach zagospo-
darować, w taki a nie inny spo-

sób. Zdaje się jednak, że przy 
okazji tej sprawy warto zwró-
cić uwagę, w jaki sposób organi-
zuje się przestrzeń zwłaszcza na 
osiedlach, gdzie naturalnie będą 
bawić się dzieci w różnym wie-
ku.  Trudno bowiem oczekiwać, 
że idealna dla nich przestrzeń 
to klomby i tuje - zwłaszcza, że 
w pobliżu tak dużego osiedla w 
dalszym ciągu nie ma placu za-
baw z prawdziwego zdarzenia, 
o boisku już nie mówiąc. Roz-
wiązaniem problemu byłoby za-
gospodarowanie znajdującego 
się w pobliżu terenu sportowo-
-rekreacyjnego, przy ul. War-
szawskiej i Kowalskiej. Niestety, 
mimo, że inwestycja ta została 
przez radnych wpisana w tego-
roczny budżet, nie została zre-
alizowana. Dzieciom zatem na-
dal pozostanie zabawa na kocu 
z lalkami, a starsi muszą szukać 
sobie miejsca, gdzie indziej. 

Red. 

W tym miejscu chłopcy lubią grać w piłkę, jednak jest to zabronione.

POdZiękOWaNia POdZiękOWaNia
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Wycięli 18 drzew

Zrobiło się goło, ale nie wesoło?  
W środę, 20 września, przeprowadzono wycinkę wszystkich drzew rosnących przy ulicy Kościelnej i Kardynała St. Wyszyńskiego a okalających pawilon 
handlowy, którego właścicielem jest firma Hosso z Gryfic. Zgodę na wycinkę drzew wydał  burmistrz Nowogardu. 

miejsce „naznaczone”
W środę padło 18 drzew okala-

jących pawilon handlowy, z adre-
sem przy ulicy Kościelnej, wybu-
dowany w tym miejscu jeszcze za 
głębokiego PRL-u. Budowa tego 
obiektu, jak i leżącego po dru-
giej stronie kościoła jeszcze bar-
dziej koszmarnego architektonicz-
nie budynku (dzisiejsza Biedron-
ka), miała w zamyśle ówczesnych 
władz (czyli PZPR) „zasłonić” 
okazały gotycki  kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP. W efekcie komu-
szego „modernizmu” zdemolowa-
no w ten sposób na trwałe urba-
nistyczny kształt tej części miasta, 
zarówno w aspekcie estetycznym, 
jak i funkcjonalnym. Oczywiście 
nikt z ówczesnych decydentów 
nie poniósł za to żadnych sank-
cji. Za PRL-u bowiem powszech-
nie obecna, urbanistyczna szkara-
da miała ideologiczne uzasadnie-
nie, więc była prawnie w pełni ak-
ceptowana. Była też akceptowana 
społecznie, ponieważ wbrew mito-
wi o bohaterskim sprzeciwie mas 
Polaków wobec komuny i jej idio-
tyzmom także estetycznym, zde-
cydowana większość narodu za-
suwała z ochotą za  wskazania-
mi „mamci” PZPR i jej sekretarzy, 
czego objawem szczytowym był 
liczny i radosny udział (niezależ-
nie od wieku) tej bohaterskiej spo-
łeczności w 1 majowych pocho-
dach. Brutalna prawda o tym po-
wszechnym bohaterstwie jest nie-
stety taka, że sprzeciw wobec ko-
muny, jej  zbrodni i jej absurdal-
nych i szkodliwych działań, upra-
wiały tylko elity - z natury niezbyt 
liczne, a w stosunku do ogółu pro-
milowe. Dlaczego robimy takie 
długie historyczne wprowadzenie 
w związku z przeprowadzoną w 
środę wycinką kilkunastu drzew? 
Otóż dlatego, że wycinka ta przy-
pomina dawne komusze demolki 
– czyli, szkodliwe wieloaspektowo, 
bezsensowne, a tym samym bezro-
zumne działania. Ponadto jest do-
konywana w miejscu szczególnie 
„naznaczonym” przez komuszą 
głupotę.  I nawet jeśli dzisiaj wie-
lu mówi, że komuna przecież się 
skończyła to na pewno ocena ta 
nie jest trafna dla określenia tego, 
co dzieje się w Nowogardzie i oko-
licy - tutaj i mentalnie i społecznie 
i w zakresie możliwości ma się ona 
bardzo dobrze – głównie za przy-
czyną lokalnej władzy wykonaw-
czej. 

Hosso wyjaśnia
Prowadząca wycinkę firma na 

skierowane do niej przez DN za-
pytanie, o cel wycinki informuje:     

-W najbliższym czasie nasz bu-
dynek, który tam się znajduje zo-
stanie powiększony –  mówi Kata-
rzyna Meger, z działu marketingu 
Galerii Hosso w Gryficach – Na 
ten moment prace koncepcyjne są 
na zaawansowanym poziomie, jed-
nak jeszcze nie możemy zdradzić 
szczegółów. 

Oczywiście wiadomo od dawna, 
że przedmiotowy budynek otoczo-
ny ściętymi dzisiaj już  drzewami, 
należy od kilku lat do ormiańskie-
go przedsiębiorcy rezydującego w 
Gryficach.(firma Hosso). Również 
od kilku lat „chodzą słuchy”, że 
Hosso ma „coś robić” z tym obiek-
tem na Kościelnej. Przeprowadzo-
na wycinka drzew mogłaby świad-
czyć, że Hosso właśnie przystąpi-
ło do realizacji tutaj jakiejś kon-
cepcji rozbudowy. Jeśli tak to kon-
cepcja ta powinna być już urzędo-
wo zatwierdzona, czyli powinno 
być wydane pozwolenie na budo-
wę, uwzględniające konieczność 
usunięcia drzew. Pytamy więc w 
starostwie goleniowskim (tam się 
wydaje pozwolenia na budowę 
tego rodzaju), czy firma Hosso ta-
kie pozwolenie otrzymała? - Staro-
stwo nie wydało żadnego pozwole-

nia firmie Hosso – informuje staro-
sta T. Kulinicz - nawet dotychczas 
nie wpłynął do nas żaden wniosek 
o wydanie takiego pozwolenia na 
rozbudowę pawilonu w Nowogar-
dzie przy  ulicy Kościelnej - kończy 
nasz rozmówca. Dlaczego więc fir-
ma Hosso uzasadnia wycinkę 18 
drzew, właśnie koniecznością uzy-
skania miejsca pod rozbudowę pa-
wilonu przy Kościelnej, skoro nie 
wiadomo, czy uzyska ostatecz-
nie formalne pozwolenie na taki 
kształt przebudowy, w którym wy-
cięte już drzewa stanowiłyby prze-
szkodę? Jeśli by o tę przeszkodę 
rzeczywiście chodziło, to dlacze-
go firma Hosso nie poczekała aż 
jej koncepcja budowy tutaj galerii 
(ponoć właśnie to ma być galeria) 
w otoczeniu „bez  drzew” uzyska 

stosowne zezwolenia? To pytanie 
pozostawiamy w tym momencie 
inteligencji Czytelnika, natomiast 
stawiamy inne jeszcze  pytanie – 
kto zatem, i w jakim trybie zgodził 
się na wycinkę drzew?

Zgodę wydał  burmistrz 
Nowogardu

Wycinkę drzew na terenie mia-
sta można również prowadzić bez 
związku z jakąkolwiek rozbudo-

wą. Zgodę na taką wycinkę wy-
daje burmistrz. Jak nas poinfor-
mowała cytowana już miła Pani 
z firmy Hosso, firma ta wystąpiła 
do burmistrza Nowogardu o zgo-
dę na wycinkę 18 drzew, i takową 
otrzymała. Burmistrza Nowogar-
du o potwierdzenie tej informa-
cji a także o to, dlaczego wydał tę 
zgodę, DN nie pyta teraz, ponie-
waż burmistrz odpowiada nam za-
wsze po 2 tygodniach - co, w przy-
padku tempa w jakim musi dzia-
łać dla społecznego dobra każ-
da  prasa, czyni odpowiedzi bur-
mistrza zupełnie bezprzedmioto-
wymi. Natomiast zastanawia nas 
bardzo, dlaczego burmistrz zgo-
dził się na wycięcie wszystkich ro-
snących tu drzew skoro nie wie, 
ani jak będzie przebiegała grani-

ca ewentualnej zabudowy, a nawet, 
czy rozbudowa ta otrzyma właści-
we pozwolenia? A może burmistrz 
sam poprosił  właściciela drzew 
o ich wycinkę, tak jak poprosił o 
wycinkę wszystkich drzew wzdłuż 
drogi 106 administratora tej dro-
gi, obiecując dodatkowo szybkie i  
bezproblemowe wydanie zezwole-
nia administracyjnego na wycin-
kę? Ten ostatni  proceder został  
ujawniony dopiero w oficjalnym 
stanowisku administratora - bur-
mistrz zaś kłamiąc, swoje spraw-
stwo ukrywa do dzisiaj. Czy w za-
kresie zainicjowania wycinki przy 
Kościelnej nie było podobnie? A 
jeśli tak, to za co?       

Jest teraz łyso i nijako…  
mówią mieszkańcy

 Niezależnie od niejasnych oko-
liczności i innych aspektów sprawy 
wynikających z pytań, jakie wyżej 
postawiliśmy, a także kwestii wła-
sności drzew i legalności wycinki, 
to drzewa te stanowiły dla miesz-
kańców powszechnie dostępne do-
bro publiczne (tak jak np. również 
chodnik przy tym pawilonie). Dla-
tego przeprowadzona w środę wy-
cinka poruszyła niewątpliwie wielu, 
i mieszkańcy ubolewają nad stra-
tą drzew – I jak to teraz wygląda? 
Jest łyso i nijako – mówi nam Pani 
Marzena, którą spotkaliśmy w po-
bliżu miejsca wycinki – Nie jestem 
pewna, czy to dobry pomysł, aby po-
większać to co jest kosztem drzew – 
dodaje kobieta komentując w ten 
sposób uzasadnienie właściciela 
terenu. O opinię spytaliśmy także 
Pawła Słomskiego, koordynującego 
społeczną akcję sprzeciwu wobec 
innej masowej wycinki drzew, któ-
ra miała być przeprowadzona przez 
administratora drogi woj. 106. Wy-
cinki planowanej nie tylko za zgo-
dą burmistrza Nowogardu, ale na 
jego wniosek. Dzięki właśnie spo-
łecznemu protestowi wiele wska-
zuje na to, że tej masowej wycin-
ce udało się ostatecznie zapobiec. -  
Okoliczności przeprowadzonej wy-
cinki przy ulicy Kościelnej i Wyszyń-
skiego wydają się bardzo zagadkowe 
- mówi DN, P. Słomski - niezależnie 
od tego, takie masowe i doszczętne 
cięcie drzew, jakie tu dokonano, bar-
dziej wpisuje się w zdemaskowane 
przez nas a dotyczące innych miejsc, 
projekty burmistrza aniżeli w racjo-
nalny i uzasadniony sposób kształ-
towania zieleni w publicznym, jak-
by nie było otoczeniu - kończy prze-
wodniczący Stowarzyszenia Part-
nerstwo i Rozwój. 

DŚ, sm 

Prace wycinkowe, jakie podjęli pracowanicy w środę (20.09) rano

Drzewa na chwilę przed wycinką

Tylko tyle pozostało z 18 drzew, jakie rosły przy Chińskim Sklepie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
krystyna Gładczyńska: lat 67, zmarła 15.09.2017r., pogrzeb 

odbył się 20.09.2017 r. na cmentarzu w Sikorkach.
Janina Łukaszewicz: lat 68, zmarła 20.09.2017r., pogrzeb od-

będzie się 22.09.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Ryszarda 
Malinowskiego 

składa 
pogrążona w smutku 

Rodzina

Królestwo niebieskie podob-
ne jest do gospodarza, który wy-
szedł wczesnym rankiem, aby na-
jąć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o de-
nara za dzień i posłał ich do win-
nicy. Gdy wyszedł około godzi-
ny trzeciej, zobaczył innych, sto-
jących na rynku bezczynnie, i 
rzekł do nich: Idźcie i wy do mo-
jej winnicy, a co będzie słuszne, 
dam wam. Oni poszli. Wyszedł-
szy ponownie około godziny szó-
stej i dziewiątej, tak samo uczy-
nił. Gdy wyszedł około godziny 
jedenastej, spotkał innych stoją-
cych i zapytał ich: Czemu tu sto-
icie cały dzień bezczynnie? Odpo-
wiedzieli mu: Bo nas nikt nie na-
jął. Rzekł im: Idźcie i wy do win-
nicy! A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swe-
go rządcy: Zwołaj robotników i 
wypłać im należność, począwszy 
od ostatnich aż do pierwszych! 
Przyszli najęci około jedenastej 

godziny i otrzymali po denarze. 
Gdy więc przyszli pierwsi, my-
śleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąw-
szy go, szemrali przeciw gospo-
darzowi, mówiąc: Ci ostatni jed-
ną godzinę pracowali, a zrówna-
łeś ich z nami, którzyśmy znosi-
li ciężar dnia i spiekoty. Na to od-
rzekł jednemu z nich: Przyjacie-
lu, nie czynię ci krzywdy; czy nie 
o denara umówiłeś się ze mną? 
Weź, co twoje i odejdź! Chcę też 
i temu ostatniemu dać tak samo 
jak tobie. Czy mi nie wolno uczy-
nić ze swoim, co chcę? Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja jestem 
dobry? Tak ostatni będą pierw-
szymi, a pierwsi ostatnimi. (Mt 
20,1-16a)

Jakie wnioski możemy wycią-
gnąć z opowiedzianej przez Je-
zusa przypowieści? Ktoś może 
skupić się na pretensjach rol-
ników. Możemy skupić się na 
ich poczuciu niesprawiedliwo-
ści, mniej lub bardziej słusz-
nym. Możemy zastanawiać się 
nad dziwną metodą wypłaca-
nia pensji za wykonaną pracę, 
która to spowodowała cały ten 
szum i niezadowolenie u rolni-
ków. Istotą przesłania przypo-
wieści jest jednak dobroć gospo-
darza. Od wczesnego ranka aż 
do samego wieczora wychodzi 
by nieść zaproszenie do pracy 
w winnicy. Gospodarz chce dać 

możliwość pracy każdemu kto 
tego zapragnie. Gospodarz jest 
uczciwy. Wypłaca każdemu tyle, 
na ile się umawiał. Jezus chce 
byśmy w postawie gospodarza 
odnaleźli obraz Boga. Boga, któ-
ry jest Bogiem szansy. Daje każ-
demu możliwość wykazania się. 
Pragnieniem Boga jest bycie 
każdego człowieka w Jego win-
nicy. Czy mam w sobie poczucie 
zaproszenia Boga do Jego kró-
lestwa? Bóg, jak ten gospodarz, 
wychodzi każdego ranka, aż do 
samego wieczora, przychodzi we 
wszystkich momentach mojego 
życia, aby zaprosić mnie do sie-
bie. Prawda, którą muszę dzisiaj 
pojąć, to prawda o tym, że Bóg 
przychodzi do mnie. Przychodzi 
w różnych godzinach, w różnych 
sytuacjach. Czy dostrzegam Jego 
przychodzenie i odpowiadam 
pozytywnie na Jego zaprosze-
nie do działania na rzecz Króle-
stwa Bożego? Gospodarz czyni 
jeden zarzut rolnikom. Pyta ich: 
czemu stoicie bezczynnie? Bóg 
pragnie zadać każdemu z nas to 
samo pytanie: czemu stoisz bez-
czynnie? Czemu nie robisz po-
stępów na drodze wiary? Wiara 
wymaga czynu! Bóg nieustan-
nie, cierpliwie, wytrwale szu-
ka człowieka. Szuka mnie i Cie-
bie, czy jednak pozwolę Mu się 
znaleźć? Czy odpowiem na Jego 
zaproszenie i kierując się wiarą 
będę moje życie przeżywał nie 
tylko kierując się swoim intere-
sem, ale przede wszystkim kie-
rując się wolą Boga? Bóg Cię za-
prasza, wchodzisz w to? 

Ks. Krystian Dylewski 

POlSki kOmiTeT POmOCY SPOŁeCZNeJ 
W NOWOGardZie

iNFOrmUJe: O dNiaCH i GOdZiNaCH 
WYdaWaNia ŻYWNOŚCi

29.09.2017 PiĄTek OD GODZ.9:30 -13:30  NUMERY 1-70
 02.10.2017 PONiedZiaŁek  OD GODZ. 9:30-13:30  71-150

03.10.2017 WTOrek OD GODZ.9:30-13:30  151-200
POTRZEBNE DOKUMENTY: 

1. NADANY NUMER PORZĄDKOWY
Inf. własna

POdZiękOWaNia

rada miejska w sprawie 
wniosku nauczycieli z SP 4

Konflikt musi ugasić 
Burmistrz
Rada Miejska przyjęła stanowisko, w którym oczekuje od 
burmistrza pilnego podjęcia działań w celu zażegnania na-
piętej sytuacji, jaka panuje w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie.

Przypomnijmy: na począt-
ku sierpnia, do  Burmistrza 
Nowogardu, wpłynął wniosek 
pracowników Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Pawła II 
o odwołanie  Beaty Kuligow-
skiej ze stanowiska dyrektora 
tejże placówki. Wnioskodaw-
cy twierdzą w nim, podając 
przy tym przykłady, iż ich pra-
wa pracownicze są nagminnie 
naruszane a atmosfera w szko-
le jest bardzo napięta. Przypo-
mnijmy, że temat ten był kil-
kukrotnie poruszany na na-
szych łamach. Dyrektor B. 
Kuligowska została już uka-
rana za swoje postępowanie 
przez Komisję Dyscyplinarną 
dla Nauczycieli. Osobne po-
stępowanie w tej sprawie to-
czy się także w prokuraturze. 
W imieniu R. Czapli, wniosek 
nauczycieli odrzucił zastępca 
burmistrza, uznając, że gmi-
na nie ma podstaw, aby dyrek-
tora zdymisjonować. Wniosek 
nauczycieli został także skie-
rowany do wiadomości Prze-
wodniczącego Rady Piotra 
Słomskiego i radnych. Nie-
stety zarówno przewodniczą-
cy, jak i radni o istnieniu skie-
rowanego do ich wiadomo-
ści wniosku dowiedzieli się na 
początku września i to z pra-
sy a dlatego, że Urząd Miejski 
pisma nauczycieli im nie do-
starczył mimo, że jest to jego 
kancelaryjny obowiązek. Rada 
Miejska uznała więc na środo-
wej sesji, że wspomniane wy-
żej odrzucenie przez burmi-
strza wniosku nauczycieli o 

odwołanie dyr. Kuligowskiej, 
w żaden sposób sprawy real-
nego (odbijającego się także 
na uczniach) konfliktu w SP-4 
nie załatwia i wezwała R.Cza-
plę, do zażegnania sporu.

(…) Zupełnie nie można 
przejść do porządku dzienne-
go i nie podjąć żadnych działań 
zaradczych w związku z wpły-
wem aktualnych wewnętrz-
nych relacji personalnych w 
szkole, na jej uczniów i od-
czuwany przez nich z tego po-
wodu dyskomfort. Jak twier-
dzą sami pracownicy, ucznio-
wie stają się siłą rzeczy świad-
kami sytuacji napięcia, co ma 
swoje przełożenie na ich sa-
mopoczucie w miejscu, któ-
re z racji na swoje przeznacze-
nie, powinno stwarzać poczu-
cie bezpieczeństwa i zapew-
niać optymalne warunki dla 
wszechstronnego rozwoju wy-
chowanków. W związku z po-
wyższym zwracamy się do or-
ganu prowadzącego szkołę, 
czyli Burmistrza Nowogardu, 
o dokładne wysłuchanie stron 
konfliktu, dogłębne rozwa-
żenie zarzutów nauczycieli, a 
także pilne podjęcie adekwat-
nych i rozważnych działań w 
celu zażegnania napiętej sy-
tuacji w placówce.(…)- czyta-
my w stanowisku, jakie zosta-
ło przyjęte, głównie dzięki gło-
som radnych PiR-PiS- Ci gło-
sowali „za”. Pozostali radni w 
większości wstrzymali się od 
głosu, dwóch było przeciw- to 
radni z SLD.

MS

Przewodniczący RM, Piotr Słomski odczytuje stanowisko w sprawie SP 4, zobowią-
zujące burmistrza do poprawy sytuacji w szkole.
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Kino na weekend

CeNY BileTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

kaPiTaN maJTaS: 
PierWSZY Wielki Film
22.09.2017,godz..16.00
23.09.2017,godz. 16.00
24.09.2017,godz. 16.00
animowany /  familijny / ko-

media, USA / 2017 / 89 min.,  od 
lat: B/O

POLSKI DUBBING

Zwariowana animowana ko-
media rodzinna ze studia Dre-
amWork Animation, ekraniza-
cja bijącej rekordy popularno-
ści serii książek. Dwóch obda-
rzonych wyjątkowo niezwykłą 
wyobraźnią kolegów szkolnych 
słynie z niesamowitych wyczy-
nów. Pewnego dnia przecho-
dzą sami siebie i hipnotyzują 
nielubianego dyrektora, każąc 
mu wierzyć, że jest niepokona-
nym i pełnym entuzjazmu, choć 
niezbyt rozgarniętym superbo-
haterem, znanym jako „Kapitan 
Majtas”. 

TUliPaNOWa GOrĄCZka
22.09.2017, godz. 18.00
23.09.2017, godz. 18.00
24.09.2017, godz. 18.00
melodramat, USA / 2017 / 135 

min., Od lat: 15

Młoda Sophia zostaje wyda-
na za mąż za majętnego kupca. 
Choć nie odwzajemnia uczu-
cia, gotowa jest spełnić jego 
pragnienia i dać mu potom-
stwo. Dumny Cornelius zama-
wia u znanego malarza portret, 
na którym chce zostać uwiecz-
niony z ukochaną. Nie dostrze-
ga, że między piękną Sophią i 
młodym artystą rodzi się uczu-
cie. Wraz z rozkwitem miłości, 
na parę pada cień podejrzeń, a 

tajemnica zaczyna nieść ze sobą 
coraz większe ryzyko. Młodzi 
kochankowie obmyślają zwod-
niczy plan, który pozwoli im 
rozpocząć nowe życie. Ich pra-
gnienia doprowadzą historię do 
porywającego i niespodziewa-
nego zakończenia. 

mrOCZNa WieŻa
22.09.2017,godz. 20.30
23.09.2017,godz. 20.30
24.09.2017,godz. 20.30
horror / fantasy / przygodo-

wy, USA / 2017 / 95 min., od lat: 
14

Ekranizacja jednej z najpo-
pularniejszych powieści Ste-
phena Kinga – „The Dark To-
wer” („Mroczna wieża”). W ro-
lach głównych: laureat Osca-
ra Matthew McConaughey oraz 
Idris Elba. „Dawno, dawno temu 
wszystko było Discordią, z któ-
rej powstały Promienie, mocne, 
krzyżujące się w jednym punk-
cie” – czytamy w powieści Kin-
ga. To właśnie na przecięciu 
promieni znajduje się Mrocz-
na Wieża. Cykl „The Dark Tower” 
to historia Rolanda Deschaina, 
ostatniego żyjącego członka 
bractwa „rewolwerowców”, któ-
ry próbuje dostać się do tytu-
łowej Mrocznej Wieży; miejsca 
będącego centrum wszystkich 
światów. We wszystkich dzia-
łaniach Roland posługuje się 
„Drogą Elda”, kodeksem hono-
rowym, który określa całe jego 
życie. Tymczasem świat rozpa-
da się, mieszają się czasoprze-
strzenie, światy równoległe. Po-
dróż Rolanda ma tylko jeden cel 
– ocalić świat przed samozagła-
dą. 

Dzień Kropki w SP nr 1
„Międzynarodowy Dzień Kropki” obchodzony jest zawsze 15 września, a tegoroczna 8 edy-
cja, to zaangażowanie około 8 mln uczniów, nauczycieli i nie tylko ze 164 krajów.

Czym stała się symboliczna 
kropka, o czym w tym wszyst-
kich chodzi? Całe zamiesza-
nie zaczęło się od książki Pete-
ra Reynoldsa „The Dot.”, któ-
ra opowiada historię Vash-
ti, dziewczynki przekonanej, 
że nie potrafi rysować. Podczas 
lekcji plastyki uparcie twierdzi-
ła, że nie potrafi malować, a za-
mknięte farby tylko ją irytowały. 
Nauczycielka cierpliwie czekała, 
aż Vashti podejmie próbę. Po-
wiedziała do dziewczynki: „Po-
staw tu kropkę i zobaczymy, co 
się stanie”. Poirytowana i znie-
cierpliwiona Vashti postawi-
ła kropkę na środku kartki i za-
częła się pakować. Nauczycielka 
popatrzyła na kropkę i poprosiła 
o podpisanie dzieła. Nazajutrz, 
gdy Vashti weszła do klasy, zoba-
czyła nad biurkiem nauczycielki 
swoją kropkę oprawioną w pięk-
ną pozłacaną ramkę. Zaskoczo-
na pomyślała, że potrafi namalo-
wać jeszcze piękniejsze kropki i 
wszystkim to udowodni. Szczę-
śliwa i dumna otworzyła pudeł-
ko z farbkami i zaczęła swoją 
przygodę z malowaniem.

Dzięki inspiracji i zachęcie ze 
strony nauczycielki Vashti nie 
tylko uwierzyła w siebie, ale też 
odkryła w sobie moc kreatyw-
ności, moc, która zaraziła swoje-

go zagubionego, tak jak do nie-
dawna ona przyjaciela. Moc ta 
drzemie na pewno, w każdym z 
nas, a na pewno drzemie w na-
szych uczniach. 

Historia dziewczynki stała się 
pretekstem do organizowania 
różnych form aktywności. Po-
wstają kropkowe Dzieła sztuki, 
filmy animowane, matematycz-
ne łamigłówki, labirynty, festi-
wale Talentów.

Nasz udział w „Międzynaro-
dowym Dniu Kropki”, to mała 
próba włączenia się do ”kropko-
wej rodziny”. Moi uczniowie ba-
wili się świetnie, wykazując się 
pomysłowością podczas two-
rzenia na zakropkowanej kartce 
różnych obrazów, tworząc swo-
je „kropkowe wariacje”. Z wiel-
kim zapałem wykonywali rów-
nież kropkowe malowidła eks-
perymentując z kolorami. 

Stworzyliśmy także klasowy 

plakat z wizytówkami, oczywi-
ście w kształcie kropki. Miło 
nam było, że do naszego plaka-
tu dołączył się ze swoją kropko-
wą wizytówką Pan dyrektor Se-
bastian Szymański. Uwieńcze-
niem kropkowego dnia w II a 
były zajęcia komputerowe, pod-
czas których wykonywaliśmy 
plakaty w edytorze graficznym 
Paint, gdzie również w roli głów-
nej występowała kropka.

„Międzynarodowy Dzień 
Kropki” oprócz zabawy, twór-
czych działań uczniów, to przede 
wszystkim moment na zmianę 
myślenia nas wszystkich o szko-
le i uczniach. Tak wielu z nich na 
pewno jest podobnych do małej 
Vashti, wystarczy czasami zatrzy-
mać się przy nich, poświecić im 
chwilę czasu, niech poczują na-
sze wsparcie i pomóc im odkry-
wać ich talenty i mocne strony. 

Klasa II A – Anna Tracz

Nagroda Polskiego instytutu Sztuki Filmowej 
dla krzysztofa Spóra

Nowogardzianin wyróżniony
Krzysztof Spór, pochodzący z Nowogardu, obecnie mieszkający i pracujący w Szczecinie, 
dziennikarz, zajmujący się szeroko pojętą tematyką filmową i medialną, promotor i anima-
tor kultury filmowej, otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od kilku lat 
jest także dyrektorem artystycznym festiwalu „Lato z Muzami” w Nowogardzie.

19 września 2017 (wtorek), 
podczas 42. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, 
odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia po raz dziesiąty Nagród 
PISF - jedynych polskich na-
gród za znaczące osiągnięcia 
w upowszechnianiu i promocji 
polskiego kina. Taka nagroda 
to fantastyczne doświadczenie, 
które zachęca do dalszej ciężkiej 
pracy i pozwala spojrzeć na swo-
ją pracę trochę z innej perspekty-
wy.- mówi Krzysztof Spór, któ-
ry otrzymał nagrodę w katego-
rii Publicystyka filmowa w in-
ternecie, za blog filmowo-ob-
serwacyjny pod nazwą „Spór w 
kinie”. 

Nagrody PISF są szczegól-

nym wyróżnieniem w branży 
filmowej, doceniającym pra-
cę osób i instytucji niezwiąza-
nych z produkcją filmów. To je-
dyne polskie nagrody, wręcza-
ne w kilkunastu kategoriach, 
za znaczące osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji pol-
skiego kina i ułatwienie dostę-
pu do polskiej twórczości fil-
mowej. Nagrody PISF są przy-
znawane od 2008 roku. Kandy-
datów mogą zgłaszać instytucje 
kultury, szkoły filmowe, władze 
samorządowe, instytucje po-
zarządowe związane z kultu-
rą i inne podmioty działające w 
sektorze kultury. 

DŚ
Krzysztof Spór odbiera nagrodę 
na gali w Gdyni

Kropkowy dzień w klasie II a SP nr 1
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

UsłUgi graficzne  •  UsłUgi introligatorskie 
Wycinamy szablony •  DrUkUjemy plakaty Do b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7a
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Poniżej publikujemy krótkie wspominanie z pobytu w Brazylii, jakie specjalnie dla DN napisał Tomasz Kwiatkowski. Tym razem, znany nowogardzki po-
dróżnik, który m.in. przejechał na rowerze trasę z Portugalii do Chin, przebywał w Ameryce Południowej, jako wolontariusz Fundacji Domy Serca. Po-
magał tam osobom samotnym, schorowanym i potrzebującym, mieszkając w bardzo niebezpiecznym miejscu. 

Tomasz kwiatkowski dla dN: 

Jak wygląda życie w brazylijskiej faveli?
Różnice między przyjazdem do 

Brazylii na tydzień lub dwa i spę-
dzeniem tego czasu w hotelu lub 
marnowaniem go przemieszcza-
jąc się po tak wielkim obszarze 
(piąte pod względem wielkości 
państwo świata), a mieszkaniem 
w najgorszej dzielnicy, najbardziej 
niebezpiecznego statystycznie 
miasta w kraju, sprawia, że turysta 
nie będzie miał możliwości po-
znać prawdziwej Brazylii. Zwie-
dzając typowo turystycznie nie 
mamy możliwości doświadczyć 
tutejszego życia, nie mamy szansy 
wejrzenia w program dnia typo-
wego Brazylijczyka i skonsumo-
wania tego, co ma na talerzu. Nie 
widzimy jego problemów, radości, 
jakie on każdego dnia przeżywa, 
tego jego prawdziwego zachowa-
nia, jego manier, czy przyzwycza-
jeń. Dla ludzi lubiących poznawać 
odmienne zwyczaje jest to miejsce 
idealne. Jednym z głównych mo-
tywów, które skłoniły mnie do za-
mieszkania tutaj przez rok, była 
chęć przeżycia tego całoroczne-
go cyklu, uczestniczenia w trady-
cyjnych świętach, tych wielkich i 
tych mniejszych, jak na przykład 
urodziny, które dla nas Europej-
czyków  wydają się małą imprezą 
rodzinną, jednak tutaj są obcho-
dzone bardzo hucznie, w szcze-
gólności 15 urodziny są wielkim 
wydarzeniem, na które zaprasza 
się czasami więcej niż 300 osób.

 Mieszkam w Simoes Filho, Sa-
lvador Da Bahia. Jest to ta część 
Brazylii, którą kiedyś zamieszki-
wali Indianie, teraz jest to stan, w 
którym żyją jej czarnoskórzy oby-
watele. Trafili oni tutaj w okresie 
kolonizacji tych rejonów przez 
Portugalczyków. Jest to kluczo-
wy element kultury tego obszaru, 
który odróżnia tych ludzi od po-
zostałej części Brazylii. Co powo-
duje zdziwienie na twarzy Grin-
go, który tutaj przybywa i odkry-
wa wszystkie te udziwnienia wraz 
z mijającymi dniami. Na począt-
ku jest to na pewno język, który 
jest naszym łącznikiem, nasza ko-
munikacja, z którą żyć jest wygod-
niej, a żeby było do tego jeszcze ja-
koś tak piękniej, wymowa języka 
portugalskiego jest tutaj bardzo 
melodyjna, odnosi się wrażenie, 
że mowa ta jest jakby chęcią zain-
tonowania piosenki, a od niej już 
jest blisko do tańca, który jest tutaj 
jak dla lampki żarówka, nie mogą 
istnieć te dwie rzeczy bez siebie, 
tańce i muzyka są obecne na każ-
dej ulicy, szczególnie w czasie tra-
dycyjnych świąt. Olbrzymiego 

skupienia wymaga wsłuchanie się 
i zrozumienie słów, ponieważ pa-
dają one z ust mówcy tak szybko, 
że nie jesteśmy w stanie wyłapać 
więcej niż jedno słowo w całym 
zdaniu, a jeszcze trzeba to słowo 
znać, a potem skleić tę całą frazę, i 
nadać rozmowie jakiś sens. Pierw-
szy miesiąc był dla mnie miesią-
cem nad zwyczaj niezrozumia-
łym, jednak już po drugim, zosta-
ły w moim otoczeniu już tylko 4 
osoby, które nie zawsze rozumia-
łem, po 4 miesiącach, zostały 2, 
których już chyba nie zrozumiem 
do końca mojego pobytu tutaj. Na 
moje usprawiedliwienie mam tyl-
ko tyle, że te osoby nie mają więk-
szości zębów, więc może to stano-
wi sedno problemu, z ich ust wy-
dobywa się nie mowa  tylko  jak-
by szelest dużych liści kaszta-
na. Co do rozmowy mam jesz-
cze takie ambiwalentne odczu-
cie, mianowicie, kiedy proszę któ-
rąś z tych osób o troszkę zwolnie-
nie wypowiedzi, i zostaje natych-
miastowo uprzejmie po informo-
wany, iż oczywiście, moja prośba 
zostanie spełniona. Ja wysłucha-
ny... ale chyba jednak nie dziś, po-
nieważ owo zwolnienie nigdy nie 
nadchodzi.  

Jak wygląda życie w okolicy?
  W mojej dzielnicy, która nosi 

dumną nazwę „Coroa da lagoa”, 
czyli Korona jeziora, które swoją 
drogą już wyschło dobre parę lat 
temu.  Niestety mamy klimat tro-
pikalny, który z naszego jeziorka 
zrobił małą kałużę, która śmierdzi 
i służy tylko małpom za wodopój. 
Lubię tutaj nazwy miast, ulic czy 
innych dumnych rzeczy. Tak o to 
mamy nazwę mojej ulicy „Socco-
ro”, czyli ratunek, a jak już wspo-
mniałem moja okolica jest najbar-
dziej niebezpieczną i bardzo bied-
ną. My ludzie lubimy nazwy nie-
mające żadnego pokrycia, zatem   
zobaczmy, co   widnieje na fladze 
Brazylii, gdzie czytamy „Ordem 
e progresso”, co tłumaczymy, jako 
porządek i progres. Nie wiem, 
jaka jest świadomość Polaków 
tego, co tutaj się politycznie dzie-
je, ale w porównaniu z naszym 
rządem, nasi politycy wcale aż tak 
dużo nie kradną. Zobaczmy, jak 
wygląda rodzina, taka klasyczna 
familia, z mojego otoczenia, gdzie 
mamy Matkę, 5 dzieci, 10 dzieci, 
15 dzieci (nie, wcale nie żartuję) 
i w tym wszystkim powinna być 
głowa rodziny zwana Ojcem, któ-
ry gdzieś zaginął, czy słowo uciekł 
jest bardziej sprawiedliwe? Co 

robi Ojciec? Robi wszystko, żeby 
nie pracować i nie brać na sie-
bie odpowiedzialności wychowa-
nia, zatem gra w domino na ulicy, 
i pije, lub bierze narkotyki. Dla-
czego taka sytuacja jest codzien-
nością? To czynnik wieloznacze-
niowy, brak edukacji, motywa-
cji, priorytetów, lenistwo, niby 
tak jak wszędzie, ale tu się poja-
wia magiczne słowo «skala». Ska-
la tych wszystkich powodów, któ-
re wymieniłem i innych, na któ-
rych wymienienie nie starczyłoby 
mi dnia i nocy, i pewnie jeszcze i 
tak bym wszystkiego nie ujął. To 
jest tak jakbyś wyskoczył z łódki 
do wody na środku oceanu, łódka 
to problem a ocean to skala pro-
blemu. Nie da się określić drama-
tu, jaki ze sobą niesie każdy dzień 
w Brazylii. Max Cavalera, brazylij-
ski piosenkarz rockowy, założyciel 
między innymi takich zespołów, 
jak Sepultura czy Soufly śpiewa w 
jednym ze swoich utworów «Bra-
sil pais porrada» - Brazylia po-
walony kraj.  Lista wad tego kra-
ju jest długa, ale wymienię kilka 
z nich: zabójstwa, które mają chy-
ba miejsce codziennie, kradzieże, 
brak szacunku dla drugiego czło-
wieka, wiele osób nie potrafi pi-
sać i czytać, co niesie ze sobą kata-
strofalne skutki, ponieważ jest to 
początek drogi do samodestrukcji 
własnego Ja, czyli też społeczeń-
stwa, nie może się człowiek rozwi-
jać bez tych podstaw, a rozwijanie 
się jest naszym obowiązkiem, sta-
wanie się osobami bardziej świa-
domymi to jest podstawa i potrze-
ba naszego życia. Kolejna rzecz to 
niedorozwój systemu lecznictwa, 
brak pieniędzy na leczenie oraz 
brak podstawowych środków me-
dycznych, w tym momencie jed-
na dziewczyna   chora na epilep-
sję czeka na leki kilka już mie-

sięcy. Szpitale od zewnątrz,   jak i 
wewnątrz wyglądają na budynki 
przeznaczone do rozbiórki. Z tych 
wszystkich wymienionych rzeczy, 
najgorsza jest ta pierwsza, odebra-
nie drugiemu człowiekowi życia, 
ta tragedia, która jest jutejszą  rze-
czywistością dla   naszej mental-
ności jest nie do zaakceptowania, 
nie ma wartości dla życia, dzisiaj 
jesteś jutro Ciebie już nie ma. Na 
ulicy słychać strzały, częściej one 
padają pod koniec tygodnia, i to 
nie jest amerykański film o ban-
dytach to zwyczajny dzień w tu-
tejszej faveli, kiedy siedzisz w 
domu, w piękny gorący dzień przy 
otwartych oknach, i nagle słyszysz 
strzały, podbiegasz do okien i je 
zamykasz na kilka nawet godzin, 
żeby chronić się przed  odłamka-
mi kuli. 

Jednak nie jest możliwym wi-
dzieć wszystko w czarnych kolo-
rach, a po nocy zawsze przychodzi 
nowy dzień, i wtedy możemy zo-
baczyć światło, którym są tutejsi 
ludzie, którzy dają przyszłości na-
dzieję, a ona nadaje dniom sens, 
istnieją przecież również tutaj lu-
dzie, którzy chcą żyć bez kon-
fliktów w pokoju. Tutaj na oso-
bę, która jest dobra, sympatyczna, 
uśmiechnięta   mówi się po pro-
stu  «piękna», jak wiadomo słowo 
to służy opisowi raczej wyglądu fi-
zycznego, jednak podoba mi się 
to określenie zachowania, mno-
gość dobrych uczynków i prawie, 
że namacalność życzliwości tych 
osób uczy nas tego samego. Taki 
«piękny « człowiek, również jest 
zaangażowany w rozmowę z Tobą 
całym swoim sobą, mówi, ale też 
i słucha, a przede wszystkim na 
samym początku przytula się do 
Ciebie, jest to powitanie jakby sta-
rego przyjaciela po bardzo długiej 
jego nieobecności, a przecież czę-

sto bywa tak, że się w ogóle wcze-
śniej nie znaliśmy. Ofiarowanie 
siebie poprzez oddanie swojego 
czasu na rozmowę z Tobą, aż po 
dary materialne to ich natural-
ny odruch, i ani przez chwilę nie 
masz wątpliwości, że ta osoba robi 
to wszystko z miłości. 

Pomimo wszystkich tych brzyd-
kich rzeczy, które napisałem o 
Brazylii, myślę, że moja przygoda 
z nią zakończy się, jak pożegna-
nie z dobrym znajomym, nie lu-
biliśmy się za mocno, ale też nie 
mieliśmy wspólnych traumatycz-
nych przeżyć, więc po pożegna-
niu będziemy się po prostu miło 
wspominać, a choć pojawiały się 
czasami jakieś drobne «niesma-
ki « i z czasem one odejdą i po-
zostaną w pamięci tylko same te 
dobre dni. Mam wrażenie, że ten 
tekst jest trochę niezrównoważo-
ny i bardziej negujący Brazylię, 
niż mówiący o zaletach tego pięk-
nego, jeśli chodzi o naturę, kraju, 
wszak miałem stworzyć artykuł o 
Brazylii, a nie pisać opowieść fan-
tastyczną. Zawsze w konkluzjach 
pojawia się jakaś mądra myśl 
piszącego, jednak jestem osobą 
tchórzliwą i nie będę brał na sie-
bie takiej odpowiedzialności.  Są-
dzę jednak, że będą tu dobrze pa-
sowały słowa Vaclava Hemla. Jest 
to takie streszczenie naszych ide-
ałów, do których dążymy, tej pra-
cy, którą wykonujemy bez wzglę-
du na to, gdzie żyjemy. 

 «To, do czego dążyłem nie ma 
charakteru celu, który w pewnym 
momencie można osiągnąć i wy-
kreślić z wykazu rzeczy do zro-
bienia, to raczej ideał, do którego 
wciąż próbujemy się zbliżyć. Cza-
sem jesteśmy bliżej, czasem da-
lej, lecz nigdy nie osiągniemy go 
ostatecznie. Nasz ideał jest jak ho-
ryzont - wskazuje nam kierunek, 
lecz z samej swej natury wciąż 
nam ucieka. Tylko utopista są-
dzi, że istnieje jakiś idealny pro-
jekt świata, który pewnego dnia 
będzie można w całości wprowa-
dzić w życie, a wówczas wszystkie 
cele będą osiągnięte, nastanie raj 
na ziemi, i skończy się zmartwie-
nie, zwane historią» 

Nie jest chyba żadną tajem-
nicą to, że każda ideologia nie 
może być tworem perfekcyjnym, 
lecz pomimo naszych wad   i de-
fektów społeczeństwa, w którym 
żyjemy, starajmy się żyć przyzwo-
icie, zgodnie z naszymi sumienia-
mi, które swoją drogą wymagają 
również rozwoju.

Tomasz Kwiatkowski

T. Kwiatkowski (w środku) podczas wycieczki do dżungli z podopiecznymi Fundacji
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Podziękowania dla 
Rodziny Barszcz, 

Wypych, Urbańskich, 
Tracz, Pietrzyk,

Figurskich, Jareckich oraz 
dla Mateusza Gębala, 

pani Wandy Murawskiej 
i Ewy Maciejewskiej 
za pomoc organizacji 

zjazdu Orzeszan 
składa 

sołtys Orzesza 
Joanna Gębala

Podziękowania dla : 
Bartek Domet, Firmy Okno, Rob-Serwis Robert Kluska, 

składu drzewnego, Celiny Gębala, 
Auto-Gaz Mieczysław Pawelczyk, Aumix II, 

Bono Fur-Farm, Nadleśnictwa Nowogard, PUWIS, 
ZUK-Wiktor Smoliński, Piekarni Waldemar Pędziszczak, 

Rodziny Kluska, Tomasza Kulicznia, Piekarni Karsk 
za okazałą życzliwość i wsparcie finansowe 

przy organizacji zjazdu Orzeszan 
składają 

Mieszkańcy Orzesza

Zjazd Orzeszan

My tutaj spędziliśmy  
swoją młodość
W sobotę, 16 września, o godzinie 14.00, w Orzeszu zorganizowano nietypową imprezę 
pod nazwą „Zjazd Orzeszan”. Na spotkanie przybyło wielu gości, w tym rodziny byłych i 
obecnych mieszkańców Orzesza.

Na zaproszenia wysłane przez 
organizatorów, czyli obecnych 
mieszkańców Orzesza, odpo-
wiedziało wiele osób. Już przed 
godziną 14.00 przybywający go-
ście witali się serdecznie z ro-
dzinami i dawno niewidziany-
mi znajomymi. Dzięki serdecz-
nym relacjom, podczas spotka-

nia panowała rodzinna atmos-
fera. Rozmów i wspomnień nie 
była końca. Każdy z obecnych 
podziwiał między innymi tor-
ty, na których umieszczone były 
stare fotografie mieszkańców 
Orzesza, a na każdego z przyby-
łych czekał obfity poczęstunek. 
Podczas gdy dorośli rozmawiali, 

najmłodsi spędzali czas z anima-
torem zabaw.

- Wiele osób przybyło i wyby-
ło z naszej wsi – wspomina Pan 
Henryk Gębala, jeden z najstar-
szych mieszkańców Orzesza – 
Pochodzę z sieradzkiego, a kie-
dy tu przybyłem, miałem 16 lat. 
Tutaj też poznałem moją żonę, 

Mariannę, z którą jestem już 67 
lat – dodaje Pan Henryk. Jak 
wspomina, wioska zmienia się, 
jak każda inna. On sam, wraz z 
żoną, mieszkają w domu, któ-
ry przejęli po przyjeździe do 
Orzesza. Z czwórki dzieci, któ-
re mają, mieszka z nimi jedy-
ny syn, natomiast córki wypro-
wadziły się do innych miejsco-
wości – Takie jest życie, że dzie-
ci od rodziców się wyprowadzają. 
My tutaj spędziliśmy swoją mło-
dość. Raz było lżej, raz ciężej. Jed-
nak najważniejsza jest rodzina i 
to, aby zawsze trzymać się razem 
– kończy p. Henryk. 

Podczas spotkania odczyta-
no także list od ponad 90-letniej 
byłej mieszkanki Orzesza, która 
obecnie

mieszka pod Warszawą. Ze 
względu na swój wiek nie mogła 
uczestniczyć w zjeździe, jednak 
wraz ze swoimi dziećmi przesła-
ła list, w którym miło wspomina 
swoje życie w tej miejscowości, 
a jej dzieci wyrażają nadzieję, że 
w przyszłości będą miały szanse 
odwiedzić wioskę i spotkać się z 
mieszkańcami.

Podczas „Zjazdu Orzeszan” 

zorganizowano konkursy dla 
uczestników. W konkursie wie-
dzy o Orzeszu wygrała rodzina 
Wypychów, która wykazała się 
największą znajomością historii 
i dziejów swojej miejscowości. Z 
kolei w konkursie na najładniej 
utrzymaną posesję nagrodzo-
no Panią Kazimierę Tracz. Naj-
starszych mieszkańców Orzesza, 
czyli p. Weronikę Urbańską, Ire-
nę Kluskę, Tadeusza Wypycha i 
p. Mariannę i Henryka Gębala, 
uhonorowano kwiatami.

Liczba zaproszonych osób się-
gała 150. Organizatorzy stanę-
li na wysokości zadania. Udało 
im się uzyskać wielu sponsorów 
i otrzymać pieniądze z progra-
mu Społecznik. Mieszkańcy po-
magali sobie nawzajem w przy-
gotowywaniu spotkania, a zjazd 
okazał się strzałem w dziesiąt-
kę, podczas którego rozmów i 
wspomnień nie było końca.

Obok publikujemy wspo-
mnienia o Orzeszu, p. Maria-
na Golczyka. Te, a także wiele 
innych wspomnień, nie tylko o 
Orzeszu, zostały zapisane przez 
M. Golczyka w jego autorskich 
kronikach rodzinnych. DŚ

Wspomnienia Pana 
mariana Golczyka o Orzeszu

Po wojnie, władze państwowe 
rozpoczęły akcję agitacyjną, wzy-
wającą do wyjazdu na ziemie 
odzyskane. Pionierem wyjazdu 
był nasz wujek Michał Gemba-
la, pierwszy sołtys Orzesza. Mi-
chał urządził wóz, na wzór cy-
gańskiego, zabrał żywność, za-
pasy paszy dla koni i pojechał na 
Zachód, jak potocznie nazywa-
no ziemie odzyskane. Wrócił po 
kliku tygodniach przywożąc róż-
ne przedmioty, narzędzia, sprzę-
ty gospodarcze. Kable elektryczne 
gumowane zastosowano do wią-
zanie inwentarza na pastwisku. 
Michał opowiadał o przygodach 
w podróży na Zachód, mówił, że 

są gotowe do objęcia gospodar-
stwa z murowanymi budynka-
mi, maszynami i sprzętem. Brak 
było tylko inwentarza, bo Rosja-
nie krowy i konie wywieźli do Ro-
sji. Po drugim powrocie z Zacho-
du, Michał oznajmił, że wybrał 
sobie gospodarstwo w powiecie 
nowogardzkim, we wsi Bagno i 
mówił, że w tej okolicy są wolne 
gospodarstwa. Również powra-
cający z Niemiec Maślakowie po-
wiadomili, że wybrali gospodar-
stwo koło Stargardu, we wsi Żu-
kowo. Rozpoczęły się narady i 
rozważania, co robić? Możliwość 
otrzymania gospodarstwa z wy-
posażeniem była nęcąca. Życie 

Od lewej najstarsi mieszkańcy Orzesza p. Weronika Urbańska, p. Danuta Wypych, 
p. Irena Kluska, Henryk Gębala, p. Tadeusz Wypych, p. Marianna Gębala.

Mieszkańcy i zaproszeni goście jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, witali się ze swoimi rodzinami i zanjomymi

Rodziny Orzeszan spotkały się przy stołach, gdzie wspomnień i rozmów nie było końca
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

dla Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz wszystkich mieszkańców Orzesza 

za wkład i zaangażowanie w organizację  

„Zjazdu byłych i obecnych mieszkańców Orzesza” 

SKŁADA NAJLICZNIEJSZA RODZINA ZJAZDU: 

Kluski, Kulinicze, Białczaki, Lewandowscy,  Piochy i  Capakcur. 

Stworzyliście Państwo pretekst do wspomnień i odtworzenia  
dawno zapisanych kart historii. Rodzinna atmosfera, łzy wzruszenia 

najstarszych mieszkańców oraz radość najmłodszych  
na długo pozostaną w pamięci wszystkich gości. 

Dziękujemy 

w Nieczuju było trudne, w ma-
łym domu mieszkało dużo osób. 
Nas była piątka, babcia Stasia 
i Stefan Golczyk z żoną. Z obo-
zu wrócił Stasiu Golczyk i opo-
wiadał o strasznych przeżyciach 
w Dachau. W Nieczuju miesz-
kał krótko, do czasu załatwie-
nia spraw z gospodarstwem. Lu-
dzie bali się wyjechać na Zachód, 
szkoda było opuścić rodzinne 
strony i zostawić własne gospo-
darstwo. Nie dowierzano zapew-
nieniom władz, że na Zachodzie 
otrzymają swoje ziemie. Na wy-
jazd zdecydowali się jednak lu-
dzie odważni, niemający nic do 
stracenia. Z Nieczuja wyjecha-
li następujący gospodarze: Du-
dek Walenty, Dudek Stefan, Pa-
biniak Edward. Z naszej rodziny 
Michał Gembala, Józef Gemba-
la, Antek Gembala i Maślak Sta-
nisław. Pozostawione gospodar-
stwa oddali sąsiadom w dzierża-
wę. Mama bała się jechać w nie-
znane z dziećmi. Ustalono, że 
najstarsza Irena pojedzie z Gem-
balami i obejmie gospodarstwo. 
Z naszej rodziny w Nieczuju po-
zostali Matusiakowie, ciocia Teo-
sia Bąkowa i Stefan Golczyk. W 
domu w Orzeszu były trzy poko-
je, czwarty znajdował się na pod-
daszu. Do domu wchodziło się 
z podwórka do sieni, z której na 
wprost był duży pokój, na lewo 
przejściowy. Zachwycaliśmy się 
wszystkim, bo dom wydawał się 
bajecznie piękny. Ściany były po-
kryte kolorowymi tapetami, pod-
łogi z desek pomalowano farbą 
olejną, a na sufitach wisiały ład-
ne żyrandole. Bardzo ładnie wy-
glądały meble pokryte lakierowa-
nym fornirem, każdy miał swo-
je łóżko, a w dużym pokoju stała 
piękna toaletka z marmurowym 
blatem i wielkim lustrem. Sąsied-
nie gospodarstwo objął Stanisław 
Pisarek z Jarocic. U Pisarków 
był syn Janek, z którym zaczą-
łem się kolegować. Najmłodszy 
syn Tadeusz był starszy ode mnie 
o rok, kolegował się z nim Kazik 
Gembala. Po kilkunastu dniach 
od przyjazdu do Orzesza, z We-
rką i mamą poszliśmy do szko-
ły, do Orzechowa. Zostałem za-

pisany do pierwszej klasy, a We-
rka do drugiej. Obie klasy uczyły 
się w jednej izbie lekcyjnej. Dzie-
ci były z różnych roczników. Nas 
uczył jeden nauczyciel, Pan Kań-
ski. Najczęściej pisał na tablicy li-
tery i wyrazy, a dzieci to powta-
rzały. Gorzej było z pisaniem, 
bo nie było, czym pisać, a dzie-
ci nie miały ołówków, zeszytów 
ani książek. Napisane na tablicz-
ce słowa można było wytrzeć wil-
gotną ściereczką i pisać następ-
ne. Gdy pojawiły się w sprzeda-
ży stalówki, robiliśmy atrament z 
soków z buraków ćwikłowych, a 
od nowego roku szkolnego zmie-
nił się nauczyciel. Na wesele Pa-
biniaka Jana z Marysią Klusków-
ną, pochodzącą z okolic Złocze-
wa, zostali zaproszeni wszyscy 
z Nieczuja. Na wesele do Glicka 
pojechała mama z Irką, brycz-
ką z Gemabalami i tam poznała 
stryjecznego brata panny młodej, 
czyli Bolesława Kluskę, którego 
wszyscy nazywali Władkiem. Po 
weselu Władziu zamieszkał u ku-
zyna w Dąbrowie, przyjeżdżał do 
Ireny do Orzesza bardzo często i 
wkrótce się oświadczył. Jesienią 
1946 roku, mama urządziła we-
sele, po ślubie Władziu zamiesz-
kał u nas, objął obowiązki gospo-
darza i praca szła bardzo spraw-
nie. Młodzi osadnicy w niedzie-
le i wieczorami, odwiedzali się w 
Orzeszu, urządzano imieniny i 
różne uroczystości. W Orzeszu, 
koło Gembalów, wyremontowa-
ny został budynek, przeznaczony 
na tak zwaną lodówkę, wiejską 
świetlicę. Tu odbywały się potań-
cówki i spotkania. W niedziele na 
potańcówki przychodziła mło-
dzież z okolicznych wsi. W Orze-
szu oprócz osadników z Sieradz-
kiego, mieszkało kilka rodzin z 
Lubelskiego. Ponieważ przed woj-
ną pracowali w majątkach ziem-
skich, nazywano ich dworusami. 
Były też dwie rodziny Litwinów, 
którzy uciekli na Zachód przed 
wojskami radzieckimi. Młodzi, 
niezależnie od pochodzenia, na-
wiązywali znajomości i wzajem-
nie sobie pomagali. Wspólnie wy-
konano wiele prac, jak żniwa czy 
wykopki. (...)

iii edycja maratonu mTB Szczecin

Podium dla naszych kolarzy
W niedzielę (17 września), w Szczecinie odbyła się II Edycja Maratonu MTB Szczecin. No-
wogard reprezentowało pięciu kolarzy, którzy stanęli na wysokości zadania i pomimo wy-
magającej trasy, zdołali wywalczyć medale w swoich kategoriach. 

III edycja szczecińskiego ma-
ratonu MTB rozegrana zosta-
ła na dwóch dystansach. Trasa 
była bardzo wymagająca z sumą 
przewyższeń około 1200 metrów 
na dystansie Mega, wynoszącym 
54 km oraz z sumą przewyższeń 
około 600 metrów na dystansie 
Mini, wynoszącym 27 km. Do 
rywalizacji w wyścigu na 54 km 
przystąpili Jakub Krause oraz 
Janusz Pietruszewski. Lepszy 
czas uzyskał Jakub Krause, któ-
ry walczył w kategorii wiekowej 
M3. Kolarz z Nowogardu po-
konał trudną trasę z wynikiem 
02:46:49 i zajął 8. miejsce w swo-
jej kategorii oraz 24. pozycję w 
Open. Z kolei Janusz Pietru-
szewski startujący w przedzia-
le wiekowym M6, ukończył swój 
start z wynikiem 03:18:09, dzię-
ki czemu zwyciężył w katego-
rii M6, a w Open zajął 46. miej-
sce. Na dystansie 27 km starto-
wali Robert Krause, Bogusława 
Krause oraz Jan Baran. Nasza re-
prezentantka pokonała dystans 
Mini z czasem 02:29:33, i w swo-
jej kategorii wiekowej K3 zaję-
ła 2. miejsce, z kolei w Open 96. 
pozycję. Robert Krause walczył 
w przedziale wiekowym M0, 
gdzie z wynikiem 01:17:32 wy-
walczył 2. miejsce, a w klasyfika-
cji Open wysoką 11. pozycję. W 
kategorii wiekowej M6 ścigał się 
Jan Baran, który dystans 27 km 

pokonał z wynikiem 02:52:33, 
co pozwoliło mu zająć 4. miej-
sce w swojej kategorii oraz 129. 
miejsce w Open. Reprezentanci 
Nowogardu wciąż wysoko pla-
sują się w klasyfikacji general-
nej po rozegraniu III Edycji. Ja-
nusz Pietruszewski na dystan-
sie Mega z liczbą 669 punktów 
jest liderem w kategorii M6 oraz 
zajmuje 52. miejsce w Open. Li-
derką w kategorii K2 jest rów-
nież Anna Urtnowska, która nie 
startowała w III Edycji. Repre-
zentantka Nowogardu uzbierała 
do tej pory 394 punkty i w kla-
syfikacji Open zamyka pierw-
szą dziesiątkę. Z kolei na dystan-
sie Mini na drugim stopniu po-
dium w kategorii K4 znajduje się 
Bogusława Krause, która z licz-
bą 310 punktów w Open zajmu-
je 27. pozycję. Jan Baran do tej 
pory uzbierał 519 punktów i w 
kategorii M6 plasuje się na naj-

niższym stopniu podium, a w 
klasyfikacji Open na 102. miej-
scu. Startujący w kategorii M0 
Robert Krause ma na swoim 
koncie 350 punktów i w swoim 
przedziale wiekowym zajmuje 
6. miejsce, a w klasyfikacji Open 
134. pozycję. Gratulujemy ko-
larzom z Nowogardu udanych 
startów oraz życzymy utrzyma-
nia swoich pozycji na podium 
klasyfikacji generalnej. 

KR

Janusz Pietruszewski po III edycjach 
Maratonu MTB Szczecin jest liderem w 
kategorii M6

W generalnej klasyfikacji, po 3. edycjach, Jan Baran zajmuje 3. miejsce (z prawej)
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl
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2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7
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2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Aleksandra córka Sandry i Piotra 
ur. 19-09-2017 z Nowogardu

Amelia córka Nikoli Grenda 
ur. 19-09-2017 z Nowogardu

Lila córka Diany i Łukasza 
ur. 18-09-2017 z Lestkowa

rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Z Sarmatą o 3 punkty
W najbliższy weekend, seniorzy oraz juniorzy rozegrają swoje kolejne ligowe spotkania. W 
sobotę (23 września), o godzinie 16:00, podopieczni Zbigniewa Gumiennego podejmować 
będą Sarmatę Dobra. Z kolei juniorzy, w niedzielę, wybiorą się do Sądowa, na mecz z tam-
tejszymi Białymi. 

Mecz z Sarmatą będzie najlep-
szą okazją do tego, aby wywal-
czyć cenne trzy punkty. Goście 
prezentują się w obecnym sezo-
nie bardzo słabo. Sarmata zaj-
muje ostatnie miejsc w ligowej 
tabeli, z z jednym punktem na 
koncie, wywalczonym po remi-
sie przed tygodniem z Ehrle. Pił-
karze Sarmaty, jak dotąd prze-
grali wszystkie trzy wyjazdowe 
mecze, tracąc 14 goli i nie strze-
lając żadnej bramki. Pomorzanin 
z kolei na własnym boisku roze-
grał dwa spotkania i wywalczył 
swoje dotychczasowe 4 punk-
ty. Pojedynki ze Sarmatą zawsze 
elektryzowały kibiców obydwu 
drużyn, można liczyć na to, że 
do Nowogardu, jak zazwyczaj, 
wybierze się spora grupa sym-
patyków Sarmaty. Wierzymy, 
że podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego pokażą dobrą piłkę i 
dopiszą do swojego konta trzy 
punkty. Początek tego meczu 
w najbliższą sobotę, o godzinie 

16:00. Z kolei juniorzy Pomo-
rzanina w niedzielę o godzinie 
16:00, zagrają w Sądowie z tam-
tejszymi Białymi. Rywale są naj-
słabszym zespołem I Ligi Okrę-
gowej Juniorów Starszych. Do tej 
pory Biali rozegrali cztery spo-
tkania i wywalczyli jeden punkt, 
remisując u siebie z drugim naj-
słabszym zespołem – Unią Do-
lice. Gospodarze niedzielnego 

meczu w dotychczasowych wy-
stępach stracili aż 16 goli, strze-
lając jedynie trzy bramki. Pod-
opieczni Pawła Błaszczyka nie 
powinni mieć problemów z za-
inkasowaniem kolejnych trzech 
punktów, które pozwolą piąć się 
w górę w ligowej tabeli. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. 
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
6. kolejka:
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica  (23.09; 11:00)
Ina Ińsko – Iskierka Szczecin  (23.09; 14:00)
Polonia Płoty – Odrzanka Radziszewo (23.09; 16:00)
Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczecińska (23.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra (23.09; 16:00)
Błękitni Trzygłów – KP Przecław  (23.09; 16:00)
Promień Mosty – Światowid Łobez (23.09; 16:00)
Jantar Dziwnów – Masovia Maszewo (24.09; 13:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy Szczecin 2017/2018
6. kolejka:
Światowid Łobez – Unia Dolice  (24.09; 11:30)
Mewa Resko – Energetyk Gryfino  (29.09; 12:00)
Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard (24.09; 16:00)

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej - Viii runda, Więcbork

W niedzielę czas na Nowogard
Wielkimi krokami zbliża się IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie, 
która odbędzie się w Nowogardzie. Zawodnicy KM „Cisy” Nowogard mogli sprawdzić swo-
ją formę w Więcborku, gdzie odbyła się VIII Runda. Klub z Nowogardu reprezentowali To-
masz Litwin oraz Adam Abramowski.

W niedzielę (10 września), w 
Więcborku odbyła się VIII Run-
da Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej w motocrossie. Klub 
Motorowy „Cisy” Nowogard re-
prezentowało dwóch zawodni-
ków – Tomasz Litwin oraz Adam 
Abramowski. Startujący w kla-
sie MX1C Tomasz Litwin pod-

czas treningu kwalifikacyjnego 
przejechał pięć okrążeń, uzysku-
jąc swój najlepszy czas w drugim 
okrążeniu. Osiągnięty wynik 
sklasyfikował zawodnika KM 
„Cisy” na 9. miejscu, pośród 33 
zawodników. W pierwszym wy-
ścigu nasz reprezentant pokonał 
9 okrążeń, kończąc zmagania z 

czasem 20:20,367, który pozwolił 
mu zająć 14. pozycję. W drugim 
biegu zawodnik KM „Cisy” No-
wogard zdecydowanie się popra-
wił uzyskując po 9 okrążeniach 
czas 20:46,432, który uplasował 
go na 10. pozycji. W klasyfika-
cji indywidualnej zawodów To-
masz Litwin zgromadził w sumie 

58 punktów i zajął 11. miejsce. 
Jeśli chodzi o klasyfikacje sezo-
nu, to zawodnik KM „Cisy” No-
wogard regularnie odrabia stra-
ty i awansuje na wyższe lokaty. 
Obecnie Tomasz Litwin z liczbą 
228 punktów zajmuje 21. miej-
sce, na 69 sklasyfikowanych za-
wodników. Warto dodać, że nasz 
reprezentant opuścił 4 z 8 do-
tychczas rozegranych rund. W 
klasie MX2C zaprezentował się 
Adam Abramowski. W trenin-
gu kwalifikacyjnym zawodnik 
KM „Cisy” przejechał 4 okrąże-
nia, a swój najlepszy czas uzyskał 
w drugim podejściu. Jego wy-
nik pozwolił mu zająć 23. miej-
sce na 32 zawodników. W pierw-
szym wyścigu Adam Abramow-
ski uzyskał czas 20:18,440, po 
przejechaniu 9 okrążeń i został 
sklasyfikowany na 22. pozycji. 
W swoim drugim biegu zawod-

nik KM „Cisy” zajął 23. miej-
sce, po tym, jak 9 okrążeń poko-
nał z wynikiem 21:43,267. W su-
mie w klasyfikacji indywidual-
nej zawodów Adam Abramow-
ski wywalczył 37 punktów i za-
jął 22. miejsce. Dla Adama Abra-
mowskiego był to pierwszy start 
w obecnym sezonie, zatem pla-
suje się na odległym 54. miejscu 
w klasyfikacji sezonu. Dodajmy, 
że w klasie MX2C sklasyfikowa-
nych jest 78 zawodników. Obec-
nie Klub Motorowy „Cisy” No-
wogard w klasyfikacji klubowej 
zajmuje 17. miejsce z 916 punk-
tami na koncie, pośród 52 skla-
syfikowanych klubów. Reprezen-
tanci Nowogardu już w najbliż-
szą niedzielę będą mieli okazję 
do powiększenia swoich zdoby-
czy punktów, gdyż wystartują na 
„swoim” torze. O godzinie 12:00 
na „smoczaku” rozpoczną się za-
wody w ramach IX Rundy Mi-
strzostw Strefy Polski Zachod-
niej oraz Mistrzostwa Polski Qu-
adów. Treningi zaplanowano już 
od godziny 8:00. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu. 

KR
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
29 września 2017 r.

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Niech Wam życie daje wiele powodów do śmiechu, 
Przyjaciół wiernych i szczerych miejcie bez liku, 

realizujcie marzenia i wciąż snujcie nowe - 
to są moje życzenia urodzinowe! 

Kochanym Wnukom
Mateuszowi i Maciejowi 

Grzejszczak 
z najserdeczniejszymi 

życzeniami 25 urodzin - Babcia Wiesia

Skup kabli (miedziane)
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

(za stacją paliw)

605 257 216,  511 444 559
• Odbiór własnym transportem

GWaraNCJa NaJWYŻSZYCH CeN
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

aTerima med. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Kurs języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! 

Ilość miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca. 
Szczecin – 666096774, 517 175 599

Kucharza / kucharkę 
zatrudnię 

pełny etat, 
Restauracja Przystań. 

91 39 20 221 

Zarząd Koła PZW "Tęczak"
 informuje członków Koła, 

że dnia 24.09.2017 r. 
organizuje zawody wędkarskie spławikowe 

drużynowe 2 osobowe. 
Zbiórka zawodników o godz. 9.00 przy 

Restauracji Neptun. Startowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak"

 do dnia 22.09.17 r.
 ZAPRASZAMY  ZARZĄD KOŁA PZW TĘCZAK

PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

reklamareklama

UWaGa WędkarZe! 

Zarząd Koła  Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 

organizuje 
zawody wędkarskie “spławikowe” 

które odbędą się dnia 08.10.2017 r. 
w kamieniu Pom. kanał  “Świniec” 

Zbiórka o godz. 6.00 ul. 5 Marca (przystanek PKS) 
Zapisy w sklepie “Wędkarz” do dnia 05.10.2017 r. 

Startowe 10 zł
. Zapraszamy Zarząd Koła PZW  

rowerowe dni Szczecina

Medale Chrabąszczy
W niedzielę (17 września), odbyły się Rowerowe Dni Szczecina dla dzieci i młodzieży do lat 
15. Do rywalizacji przystąpili podopieczni Ryszarda Posackiego, z Chrabąszczy Nowogard. 
Nasi młodzi reprezentanci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony plasując się na czoło-
wych pozycjach. 

W wyścigu mogli wystarto-
wać nie tylko zawodnicy klu-
bowi, ale wszystkie dzieci jeż-
dżące na rowerach. Oczywi-
ście, każdemu zależy na do-
brym wyniku sportowym, jed-
nak organizatorzy podkreślali, 
że najważniejsza jest chęć ak-
tywnego spędzenia wolnego 
czasu na świeżym powietrzu.

Poza samym wyścigiem 
można było także nauczyć się 
podstaw udzielania pierw-
szej pomocy, radą i fachowym 
szkoleniem służyli wolonta-
riusze ENEA Operator. Każde 

startujące dziecko nagradzane 
było pamiątkowym medalem, 
nie zabrakło również drobne-
go poczęstunku i prezentów 
od sponsorów. Dotychczas od-
było się siedem edycji wyści-
gu. Cieszyły się dużym zainte-
resowaniem – uczestniczyło w 
nich od 100 dzieci w pierwszej 
edycji, do niemal 320 w ostat-
niej. W tym roku młodzi ko-
larze walczyli w 6 kategoriach: 
Przedszkolaki czterokołowce 
(100 m), Przedszkolaki dwuko-
łowce (1 okrążenie), Pierwsza-
ki (2 okrążenia), Żaki Młodsze 

(3 okrążenia), Żaki Starsze (4 
okrążenia), Młodziki (6 okrą-
żeń). W kategorii Młodzików 
nie mieli sobie równych kola-
rze z Nowogardu. Zwyciężył 
Hubert Grygowski, na drugim 
miejscu znalazł się Jacek Fecak, 
a najniższy stopień podium 
przypadł Norbertowi Strojne-
mu. W kategorii Żak Starszy 
ładnie wypadł Mateusz Krugły, 
który wywalczył srebro. Z kolei 
w rywalizacji dziewcząt, w ka-
tegorii Żak, drugie miejsce wy-
walczyła Alicja Fecak. 

KR

Ze srebra pośród dziewcząt cieszyła się 
Alicja Fecak - z lewej

Z lewej Mateusz Krugły, który zajął 2. 
miejsce w kategorii Żak Młodszy

Nowogardzkie podium w kategorii Mło-
dzik, od lewej - Jacek Fecak, Hubert Gry-
gowski i Norbert Strojny
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

SZkÓŁka- karSk poleca: 
drzewa Owocowe 

w pojemnikach 
już od 20 zł/1szt.,

Tuje Szmaragd
wys. 70-80 cm - 10zł/1 szt.

Tel. 606 106 142

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

ZOrGaNiZUJ dla SieBie SOBOTę  dla 
ZdrOWia - “PrOFilakTYka raka PierSi”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
DNIA 7 październik 2017r. organizuję wyjazd na badania mam-

mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie 

poszukuje pracownika 
na stanowisko:

PrÓBOBiOrCa - kierOWCa
miejsce wykonywanej pracy:
• Laboratorium Badawcze ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie

Zakres obowiązków
• Pobieranie średnich dobowych próbek ścieków. 

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku technicznym: che-

mia, ochrona środowiska,
• Prawo jazdy kat. "B" plus psychetesty
• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

doświadczenie:
• Mile widziane doświadczenie

kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę
• Pracę w stabilnej firmie

Oferty kandydaci składają do dnia 29.09.2017 roku na adres: Przed-
siębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogar-
dzie, ul. 3 Maja 14/2 lub email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści "Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883". Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Poszukuję domu 
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 
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OGŁO SZe Nia drob ne
NierUCHOmOŚCi

• Zamienię  mieszkanie  67 m2 na 2 poko-
je.913973664.

•  DO WYNAJĘCIA – mieszkanie 2 pokojo-
we w centrum.Tel.600208378.

• SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 
km od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 11m2, i piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

• Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

• Do wynajęcia kawalerka. 516 272 745 

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w 
centrum Płot ul. Jedności Narodowej, 
pow. 29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum Nowogar-
du o powierzchni 54m. Tel. 604 269 
104

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy 
ul. Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594. 

• Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój. 501 307 666 

• Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po re-
moncie w Nowogardzie na Osiedlu Gry-
fitów. 509 142 650

•  Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszystkie 
media 1000m2/25 tyś. 501 307 666 

• Sprzedam garaż murowany z kanałem, 
prądem na ul. Leśnej. 697 026 589 

• Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

• Do wynajęcia miejsca noclegowe dla 
pracowników z Ukrainy. 508 404 788 

• Kawalerka 25m2 + piwnica na sprze-
daż po remoncie, umeblowana, ul. 3 
Maja, centrum, cena 77 000 zł. Tel. 601 
889 582 

• Szukam kawalerki lub pokoju. Tel. 722 
154 477 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje cen-
trum I piętro. 888 676 231 

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie 
centrum, parter, 130 tys. Tel. 731 483 
697, 536 170 619

• Sprzedam 22 arową działkę pod za-
budowę. Tel 724 827 779

• Kupię mieszkanie dwupokojowe do 42 
m. Tel. 663 695 260 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 606 
112 493 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w Nowo-
gardzie. Tel. 725 240 253, 697 311 327 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702 

• Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 886 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam Ford Focus mk1, biały, die-
sel, poj. 1.8, rok prod.2000, uszko-
dzony. Cena do uzgodnienia. 519 
103 838 

• Sprzedam Peugeot 307, 1.6 HDI rocz-
nik 2007. Przebieg 240 000 km. Tel. 604 
283 174 

• Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 2002 r., 
przebieg 77 tys. km. Tel. 697 665 793 

• Renault Megane rok 1996, OC i PT aktu-
alne, bez rdzy dużo nowych części tanio 
sprzedam Tel. 536 706 746 

• Sprzedam Suzuki Burgman 200. Posia-
da niemieckie dokumenty. Tel. 512 013 
258, cena do uzgodnienia

rOlNiCTWO
• SPRZEDAM- przyczepę  jednoosio-

wą na kołach “10”, w b. dobrym sta-
nie.880690659.

• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

•  Poszukuję  kombajnisty do kombaj-
nu ClaaS.724827779.

• koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PrOPOliS leCZNiCZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

• Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 605 
468 190

• Sprzedam obornik i byka. 607 73 98 66

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

•  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 418 39 
47 

• Odsatki mięsne ok. 20 sztuk sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. 781 900 122 

• Sprzedam traktor ogrodowy nowy, 
4000 zł. 507 045 404 

• Sprzedam pszenicę ozimą. 724 827 779

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Gospo-
darstwo rolno-drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

• Sprzedam klaczkę kuca około 120 cm 
wzrostu ze źrebakiem. 606 312 832 

• Sprzedam kopaczkę dwurzędową cena 
500 zł. 601 577 365, 603 363 207 

 USŁUGi
• MATEMATYKA-wszystkie poziomy ,ma-

tura rozszeżona.Olimpiady,konkursy.
PROFESJONALNIE.7245580058.

• SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• PraNie-maGiel,PraNie dYWaNÓW, 
WYkŁadZiN, TaPiCerki meBlOWeJ 
SamOCHOdOWeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TeriaŁOWeJ / POŚCieli WeŁNiaNeJ / 
laNOliNĄ/SPrZĄTaNie: CZYSZCZe-
Nie FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• mONTaŻ meBli, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Firma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Kompleksowe usługi w zakresie BHP. 
Tworzenie dokumentacji powypadko-
wej, ocena ryzyka zawodowego, szko-
lenia wstępne i okresowe dla pracowni-
ków. Zapraszamy do współpracy tel. 
kontaktowy 502625744.

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1kV i  
na wózki widłowe.

• Tel.530632574.

• kOrePeTYCJe-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matu-
ry.Tel.795089054 po godz.15,00.

•  Matematyka. 668 17 1212 

• TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 600 
182 682 

• Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

PraCa
• aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

• Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i klima-
tyzacji zatrudni elektromechanika lub 
mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

• Przyjmę do pracy w Lewiatanie u. 5 
marca 13. 667 974 022 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

• Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem, Polska umowa o pracę, praca w 
Belgii. 664 274 031

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, austria, 
anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, pra-
cowników budowlanych. 694 440 
205 

• Zaopiekuję się starszą osobą na tere-
nie Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 
110 909 

• Goleniów,kierowca/ magazynier,kigar@
kigar.com

• Goleniów,spedytor międzynarodowy, 
kigar@kigar.com

• Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazy-
nier,kigar@kigar.com

• Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

• Firma Bruklin poszukuje brukarza i po-
mocnika brukarza. Tel. 607 083 893 

• Przyjmę murarzy. 511 901 973 

• Potrzebuje osoby z doświadczeniem do 
pracy w Szwecji lub Belgii przy budowie 
i wykończeniach domów. 725 823 421 

• Zaopiekuję się dzieckiem. 661 772 502 

• Budowlańca z doświadczeniem. Tel 
606 44 97 02 

• Zlecę wykonanie pokrycia dachowego 
blachą. 608 817 214 

• Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

• Zlecę wycięcie 16 sztuk topól. Tel. 515 
10 84 60

• Przyjmę pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. Tel. 511 731 352 

iNNe  
• Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstaw-
ką, szafka RTV,biurko, stół i narożnik.
SPRZEDAM.Tel.609541122.

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

• Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

• Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

• Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

• Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

• Sprzedam meble pokojowe witryna, 
stolik rTV i ławostół. 888 676 231

• Oddam w dobre ręce suke wilczycę. 
724 049 451 

• Sprzedam nowy odkurzacz do liści cena 
50 zł. 501 549 818

• Sprzedam używany kominek idealny do 
altanki  cena do uzgodnienia. 501 549 
818 

• Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam tanio dwie komody duże,, 
stół rozkładany 6 krzeseł z tapicerką 
skóropodobną czarną, łóżko 140x200, 
kompletne, szafka na buty, wszystko w 
kolorze jabłoni. Tel +48 600 393 138 

• Sprzedam rusztowanie elewacyjne 150 
m typ Baumann, tel. po 19.00 535 008 
877

• Sprzedam Okna plastikowe szer. 97 wys. 
113, szer. 144 wys. 115 sztuk 2, schody 
metalowe okrągłe szer. biegu 1.20 wys 
1 kondygnacja. Tel. 606 276 773 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOZkŁad JaZdY PkP

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Natalia kołaczek
i CÓŻ, Że O SZWeCJi

Co to jest „syndrom Buller-
byn”? Jak dogadać się z mało-
mównym Szwedem? Czego po-
trzebuje do szczęścia przeciętny 
mieszkaniec kraju, w którym, 
jak mawiają złośliwcy, lato trwa 
jeden dzień? Czy to prawda, że 
król Karol XVI Gustaw w trosce o 
środowisko naturalne zakaże 
swoim krajanom używania wa-
nien? Jak w praktyce wygląda 
słynne szwedzkie równoupraw-
nienie? Autorka odpowiada na 
te pytania, oprowadzając czy-
telnika po galerii utopijnych 
portretów jednego z najszczę-
śliwszych narodów Europy, w 
otoczeniu stereotypowych łatek 
i etykiet przypisywanych Szwe-
dom, jak również pośród kry-
tycznych przedstawień w krzy-
wym zwierciadle. Wszystko po 
to, żeby lepiej poznać Szwecję i 
jej mieszkańców. Czy dzieli nas 
coś więcej niż Bałtyk?

Pionowo:
1. pomieszczenie dla dziecka
2. przyodziewek
3. koafiura
4. odgryziony kawałek
5. sanki w kształcie łódki
6. włoski pisarz i dziennikarz (1871-
1946), „Kariera mojego syna”
7. postać, stadium np. owada
8. moralista
9. warszawskie radio
10. ideologia apartheidu
11. ród litewskich magnatów
12. miasto w Indii
13. kwasy w komórce
14. stoi przy drodze na jednej nodze
15. dlań grań
16. pled dla dziecka
17. stan USA kupiony od cara w 
1867r.
18. pasza dla konia
19. zewn. powierzchnia ścian
20. wspierała MO
21. wyporność statku
22. 50 kilogramów

23. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ 
Ouse
24. nabożeństwo
25. film A. Kurosawy
26. pani z 10.09.
27. reżyser „Wakacji pana Hulot”
28. francuska uczelnia
29. olbrzymi wymarły nielot
30. członek narodowej demokracji
31. Amerykanin od krów
32. okres godowy kozic i danieli
33. jasne piwo angielskie
34. ptak podobny do zięby
35. Sand, pisarka
36. tymczasowy lub śledczy
37. miasto w Holandii
38. w karetce pogotowia
39. miasto w Holandii
40. ... Makower
41. z Czechem i Lechem
42. akcent metryczny w wierszu ilo-
czasowym
43. skala światłoczułości filmów
Poziomo:
44. tapicerski taboret kryty skórą

45. licha kurtka
46. dźwignia
47. belgijskie uzdrowisko
48. opuchlizna
49. proszek do szorowania
50. rzeczne lodowe zatory
51. dawniej francuski pan
52. Smerf z niespodziankami
53. instytucja bankowa
54. „wyspa” zieleni na pustyni
55. Antoniego połówka?
56. Troja inaczej
57. bylina, oman
58. miasto w Sudanie
59. powieść Jana Brzozy
60. imię córki Gałczyńskiego
61. Irena dla bliskich
62. tworzą leśne darnie
63. ... 17
64. z niej rajstopy
65. jeden z sędziów w Hadesie
66. szare nie są do wynajęcia
67. dostojnik muzułmański
68. potoczne określenie członka od-
działów SS

69. zarządza uczelnią
70. grecka bogini ziemi
71. ogród ze zwierzętami
72. bohater „Iliady”, ojciec Elektry
73. naramiennik
74. urządza widowisko teatralne
75. rodzaj tańca
76. założyciel stowarzyszenia Orato-
rianów
77. szwedzki drobniak
78. rzeka w Hiszpanii
79. krawędź, skraj
80. sztuka po łacinie
81. środek cyklonu
82. była z niejednym łagrem
83. poziomy występ ściany
84. budowla spiętrzająca wodę
85. jednostka natężenia oświetlenia 
w układzie SI
86. stołeczek
87. myśli tylko o sobie

PODPOWIEDŹ: AKIA, ATBARA, JER, 
NERI, OJETTI, SIRE

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : W uczuciach nigdy nie 
ma winy

Szymon Rybarczyk, Natalia Fur-
mańczyk, Renata Wiertalak, Doro-
ta Rosa, Pelagia Feliksiak, Maria Ma-
chocka, Danuta Skowron, Agnieszka 
Skowrońska, Urszula Kaczmarek, Ha-
lina Stefańska, Jacek Budzich, Mar-
cin Kasprzak, Barbara Górska, Rena-
ta Dumańska, Adrian Kierasiński

Zwycięzca nagroda książkowa: 
Marcin Kasprzak

Zwycięzcy prenumerata:  Urszu-
ala Kaczmarek, Natalia Furmańczyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kasia Wiertalak, Kacper Skowroń-

ski, Bartek Feliksiak, Kacper Danicki, 
Marysia Wojniłko, Michasia Miśkie-
wicz, Kinga Tomczak

Zwycięzca: Marysia Wojniłko
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reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNOZiem, 
POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia 
dŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO klieNTa

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Kariera  
J. Sawickiej 
nabiera 
tempa

s. 10, 11

s. 2

OgłOSzenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

KUPUJEMY KISZONKĘ Z KUKURYDZY
Sami odbieramy, szybka płatność, 

konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane

w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25, 602 62 46 63

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz.  13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

"Nocna" wraca 
do szpitala  s. 3

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

s.  2

 s. 6
Odkryli historię

Szansa na basen w Nowogardzie?
 s. 4

OgłOSzenia

Dzięki rządowi od 1.10:

Prezes 
sądu z 
nowogardu

s.  5

Rada Miejska 
w sprawie SP 4

nasza Sonda:

Ludzie 
oburzeni 
wycinką

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Złoty Handball N-d
 s. 9
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nasza sonda
Po raz kolejny z pejzażu naszego miasta zniknęły drzewa. 
Tym razem wycięto 18 sztuk pięknie kwitnących wiosną 
owocowych drzew rosnących przy ul. Kościelnej i Kard. St. 
Wyszyńskiego. Zapytaliśmy więc mieszkańców, co sądzą o 
wycince zdrowych drzew w naszym mieście?

Pani Marta: Uważam, że nie 
powinno się wycinać zdrowych 
drzew. Rozumiem wycinkę mar-
twych, chorych, bądź zagrażają-
cych bezpieczeństwu przechod-
niów lub kierowców. Jednak wy-
cinanie drzew tylko ze względu 
na rozbudowę sklepów jest niepo-
ważne i powinno być karane.

Pan Michał: Wycinanie zdro-
wych drzew powinno być karal-
ne. Nie powinno wydawać się 
na to zgody. Nie rozumiem, dla-
czego niektórzy tak postępują? 
Wiem, że postęp jest wielki i każ-
dy chciałby mieć większy wybór i 
dokonywać zakupów w ładniej-
szych, przestronniejszych skle-
pach, ale, czy musi się to odby-
wać kosztem zdrowych, pięknych 
drzew?

Pani Radosława: Drzewa, 
które zniknęły z naszego miasta 
były zdrowe, więc nie rozumiem, 
dlaczego je wycięto? Dla sklepu? 
Przecież zamiast powiększyć po-
wierzchnię na boki, można by 
to zrobić w górę, czyli dobudo-
wać piętro. A cień, który dawa-
ły drzewa mógłby jednak zo-
stać. I powietrze na pewno było-
by zdrowsze. Przecież drzewa to 
zielone płuca naszego miasta.

Pan Krzysztof: W cieniu 
tych drzew, które zostały wy-
cięte w pobliżu kościoła, moż-
na było usiąść i odpocząć. Te-
raz wybudują tam sklep i po 
co? Nie wiem, czy to dobry po-
mysł? Drzewa te były przede 
wszystkim zdrowe, dawały cień 
a nade wszystko świeże powie-
trze. Dodatkowo, kiedy kwitły, 
upiększały miasto. Następnym 
razem niech ktoś pomyśli dwa 
albo trzy razy, zanim wyda ze-
zwolenie na wycinanie z nasze-
go miasta zdrowych drzew. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

2017/09/20
godz. 11:30
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogo-
wej w Nowogardzie ujawnili, 
że kierujący rowerem Tomasz 
N. lat 36, znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,77 
mg/l zawartości alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

2017/09/21
godz. 16:50
Patrol OPP Szczecin, w Jar-

chlinie dokonał zatrzymania 
poszukiwanego Sławomira K. 
lat 35, na podstawie Nakazu Do-
prowadzenia wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godz.19:30
Dzielnicowy razem z policjan-

tami OPI KP Nowogard zatrzy-
mali w Dąbrowie Nowog., Prze-
mysława K. lat 36, poszukiwane-
go przez Sąd Rejonowy Szczecin 
Prawobrzeże i Zachód, Sygn. na 
podstawie nakazu doprowadze-
nia do Zakładu Karnego, celem 
odbycia kary pozbawienia wol-
ności w wymiarze 10 miesięcy. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2017/09/22
godz.11:06
Patrol OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w 

Nowogardzie ujawnił, że kieru-
jący motorowerem m-ki Romet, 
Grzegorz M. lat 35, znajduje się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem (1,47 mg/l). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/09/24
godz. 00:50
Patrol OPI KP Nowogard 

podczs kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnił, że kikerują-
cy

pojazdem m-ki Audi, Patryk 
H. lat 21, znajduje się pod wpły-
wem środków odurzających w 
postaci marihuany oraz amfe-
taminy. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

KPP Goleniów

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Franciszek Mędrek: lat 74, zmarł 22.09.2017r., pogrzeb odbędzie się 27.09.2017 r., 
o godz. 13:00 Msza św. w kościele w Osinie, pogrzeb po Mszy św. na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew Gliwka: lat 65, zmarł 22.09.2017r., pogrzeb odbył się 25.09.2017 r., 
 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

29.09.2017 PiĄTeK OD GODZ.9:30 -13:30  NUMERY 1-70
 02.10.2017 PONIEDZIAŁEK  OD GODZ. 9:30-13:30  71-150

03.10.2017 WTOREK OD GODZ.9:30-13:30  151-200
POTRZEBNE DOKUMENTY: 1. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

Inf. własna

Dąbrowa zaprasza na odpust 
W dniu 1 października 2017 roku, o godzinie 13:00, w Kościele filialnym pw. św. Micha-

ła Archanioła odprawiona zostanie Msza św. odpustowa. Jak co roku zapraszamy wszystkich 
do Dąbrowy na odpust. Mszę św. wzbogaci występ scholii, która po odprawionej Mszy św. 
zaśpiewa koncert. Na odpuście będzie loteria, wspaniałe wypieki ciast i inne smakołyki. Ser-
decznie zapraszamy. Gwarantujemy bus spod kościoła parafialnego. 

Rada Sołecka 

Prezes Sądu Rejonowego  
z Nowogardu!
Jak dowiedziała się redakcja DN, z dniem 1 października stanowisko prezesa Sądu Rejono-
wego w Goleniowie, obejmie sędzia Wioletta Witkowska-Kowalczyk z Nowogardu. 

Nowa szefowa Sądu w Go-
leniowie zastąpi na tym sta-
nowisku sędzię Magdalenę 
Żmijewską, której kończy się 
kadencja. Nominacja zosta-
ła ogłoszona przez wicemi-
nistra sprawiedliwości Łuka-
sza Piebiaka, podczas wizyty 
w goleniowskim sądzie, jaka 
miała miejsce 15 września 
- podaje Gazeta Goleniow-
ska. W. Witkowska-Kowal-
czyk funkcję sędziego pełni 

od 2001 roku-najpierw w SR 
w Gryficach, gdzie przez kil-
ka lat była wiceprezesem. W 
SR w Goleniowie pracuje od 
2011 roku, gdzie orzeka w III 
Wydziale Rodzinnym i Nie-
letnich, ale także w sprawach 
Prawa Pracy. 

Sędzia Wioletta Witkow-
ska-Kowalczyk jest miesz-
kanką Nowogardu.  

MS
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Oddam małe 
kotki 

 516-636-486

OgłOSzenie

Od 1 października ponownie „normalnie”

Reforma PiS przywraca opiekę nocną w naszym szpitalu
Dzięki reformie służby zdrowia wprowadzanej aktualnie przez PiS następuje także reorganizacja zasad prowadzenia nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej.  Od 1 października usługa ta będzie realizowana przez szpitale. W Nowogardzie oznacza to powrót ogólnodostępnych dyżurów nocnych i świątecz-
nych do przychodni przyszpitalnej. 

Obsługa dyżurów nocnych  i 
świątecznych została utraco-
na przez nowogardzki szpital 
na rzecz szpitala goleniowskie-
go cztery lata temu. Od tamtego 
czasu jest ona prowadzona w po-
mieszczeniach wynajmowanych 

przez goleniowską lecznicę przy 
ulicy 3 Maja. Kompleksowa refor-
ma służby zdrowia realizowana 
przez rząd PiS, wprowadza rów-
nież nowe regulacje dotyczące za-
sad świadczenia tej usługi - od 1 
października będzie ona realizo-

wana przez szpitale. Dla miesz-
kańców Nowogardu oznacza to 
bardzo ważną zmianę w tym ko-
niec, dotąd tak częstego, przysło-
wiowego „biegania od Annasza 
do Kajfasza”, czyli między szpita-
lem, a punktem przy 3 Maja i od-
wrotnie. 

Od 1 października nocna i świą-
teczna opieka zdrowotna sprawo-
wana będzie w 30 miejscach woje-
wództwa - pisze w swoim komu-
nikacie rzecznik NFZ w Szcze-
cinie -To o jedno więcej, niż do 
tej pory. Będą jej udzielać wszyst-
kie szpitale na poziomie pierw-
szym, drugim, trzecim i pedia-
trycznym, które zakwalifikowane 
są w sieci (sieć utworzono w wy-
niku aktualnej reformy SZ-dop. 
nasz). W województwie zachod-
niopomorskim takich szpitali jest 
20. Część z nich już teraz realizu-

je ten zakres świadczeń: w Barlin-
ku, Białogardzie, Drawsku Pomor-
skim, Goleniowie, Gryficach, Koło-
brzegu, Łobzie, Pyrzycach, Sław-
nie, Szczecinie-Zdrojach i Świno-
ujściu. Pozostałe: w Choszcznie, 
Dębnie, Gryfinie, Kamieniu Po-
morskim, Koszalinie, Nowogar-
dzie, Połczynie-Zdroju, Stargar-
dzie, Szczecinku oraz Szpital Wo-
jewódzki w Szczecinie, rozpoczną 
przyjmować pacjentów w niedzie-
lę, 1 października o godz. 8:00. W 
kilku miejscach szpitale tworzą do-
datkowe punkty dyżurne: w Dar-
łowie, Chojnie, Myśliborzu, Pola-
nowie i Złocieńcu.- czytamy dalej 
w komunikacie rzecznik- Nie ule-
gają zmianie zasady korzystania 
ze świadczeń: w razie nagłego za-
chorowania lub nagłego pogorsze-
nia stanu zdrowia, pacjent ma pra-
wo udać się po pomoc do dowolne-

go punktu udzielania świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, niezależnie od miejsca za-
mieszkania i miejsca złożenia de-
klaracji POZ. Świadczenia udzie-
lane są w dni powszednie w godzi-
nach od 18:00 do 8:00 rano oraz 
całodobowo w dni wolne od pracy- 
kończy rzecznik.

Jak poinformowano nas w szpi-
talu, gabinet nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej rozpocznie 
działalność o godz. 8.00 w naj-
bliższą niedzielę, 1 października, 
w pomieszczeniach dawnej izby 
przyjęć nowogardzkiego szpita-
la- wejście od podwórka. Będzie 
tam rejestracja i dwa gabinety- le-
karski i pielęgniarski. Pacjentów 
przyjmować będą lekarze z nowo-
gardzkich POZ. 

sm

Wnioski gardna do budżetu gminnego 2018

Spółdzielnia proponuje wybudować "łącznik" wspólnie
Największa nowogardzka spółdzielnia „Gardno” złożyła kilka wniosków do budżetu, w których proponuje współfinansowanie przedsięwzięć ważnych dla 
funkcjonalności miejskiej infrastruktury.

Budynki i tereny należące do 
Spółdzielni „Gardno” zlokali-
zowane są na ogół wśród zwar-
tej zabudowy centrum miasta, 
bądź tworzą duże osiedlowe za-
budowy. Takie usytuowanie po-
woduje, że drogi i parkingi osie-
dlowe są istotnym składnikiem 
miejskiej sieci komunikacyjnej 

i ich drożność oraz pojemność 
istotnie wpływa na funkcjonal-
ność całego miejskiego syste-
mu komunikacyjnego. Zarząd 
spółdzielni z jej prezesem Ja-
nem Smolirą już od dawna ak-
tywnie uczestniczy w formuło-
waniu i realizacji projektów z 
tego zakresu, które służyć z za-

łożenia mają nie tylko człon-
kom spółdzielni i mieszkańcom 
należących do niej bloków, ale 
także wszystkim mieszkańcom 
miasta. Projekty te wpisują roz-
wiązania realizowane na terenie 
spółdzielni w system miejski i 
zakładają dla osiągnięcia peł-
nej funkcjonalności elementy 

realizowane także przez miasto 
na jego terenach.  Jest to więc 
swoistego rodzaju propozy-
cja współfinansowania komple-
mentarnych rozwiązań, głównie 
z obszaru infrastruktury komu-
nikacji. Także do budżetu miej-
skiego na rok 2018 spółdzielnia 
złożyła kilka takich wniosków. 
Zaprezentujemy je w kolejnych 
odcinkach wraz z poglądowymi 
mapkami proponowanej reali-
zacji.  Dzisiaj wniosek nr  1:

Budowa parkingów z wyko-
naniem dojazdu do nierucho-
mości - ul. Bankowa 3D/3E

Treść wniosku: działka gmin-
na: obręb 5 m. Nowogard - 
33116, 190112, 190113

 Działki SM „Gardno”: obręb 5 
m. Nowogard- 33128, 33/3(dział-

ka drogowa Dworcowa)
Koszt inwestycji: 200 tys. zł, z 

tego: SM”Gardno» 170 tys.zł, 
Gmina 30 tys.zł,

 Planowane efekty: 21 miejsc 
postojowych, dojazd do posesji 
z ul. Dworcowej.

Opis: Inwestycja polegająca na 
wykonaniu parkingu z zagospo-
darowaniem terenów zielonych 
na działkach, stanowiących wła-
sność SM «Gardno» i wykona-
nie dojazdu do posesji na dział-
ce gminnej nr 33/28 (zjazd z ul. 
Dworcowej). Inwestycję można 
połączyć z budową ul. Dworco-
wej - działka drogowa 33/3, co 
pozwala sfinansować zadanie ze 
środków unijnych.   

sm

Projekt dodatkowych miejsc postojowych przy łączniku

Wczoraj przed wejściem do pomieszczeń nocnej opieki, która od 1 października 
wraca do szpitala, montowano tablicę informacyjną dla pacjentów
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Był Orlik jest OSa - nowy rządowy program 
inwestycji sportowo-rekreacyjnych

Szansa na basen w Nowogardzie?
Minister Sportu zaprezentował w tych dniach, zamierzenia rządu w zakresie wspomagania 
samorządów w inwestowaniu w infrastrukturę sportowo- rekreacyjną. Budżet na ten cel w 
przeszłym 2018 roku jest rekordowo wysoki. Czy ministerialne zapowiedzi otwierają szan-
sę na wybudowanie w Nowogardzie basenu?   

Witold Bańka zapowiada, że w 
przyszłym roku MSiT będzie miało 
rekordowy budżet - ponad pół mi-
liarda złotych na dofinansowanie 
infrastruktury sportowej. Są to pie-
niądze na różnego rodzaju obiek-
ty: od hal, stadionów, basenów, 
poprzez małe boiska. Ponadto re-
sort startuje z programem OSA 
(Otwarte Strefy Aktywności). Za-
powiada, że budżet tego programu 
ma wynieść ok. 100 mln zł na prze-
strzeni dwóch lat. Ministerstwo bę-
dzie mogło dofinansować nawet do 
70 proc. inwestycji w przypadku 
najmniej zamożnych gmin. Stan-
dardowe dofinansowanie dla gmin 
będzie wynosić 50 proc.

Były Orliki będą OSA
Zapowiedzi dotyczące OSA 

wskazują, że projektowany jest 
program na skalę, jaką poznali-
śmy przy okazji realizacji Orlików. 
To program skierowany do wszyst-
kich pokoleń, - powiedziała pod-
czas prezentacji tych zamierzeń 
premier Beata Szydło - Mamy na-
dzieję, że  na  tych placach zabaw 
będą spotykali się dziadkowie, 
dzieci i wnukowie. To będzie miej-
sce rekreacji i  spotkań całych ro-
dzin, gdzie będą spotykać się przy-
jaciele, a  młodzież i  osoby star-
sze będą spędzać czas. Po to robi-
my, ale także, by zadbać o zdrowie 
i  kondycję  Polaków.  Czym będą 
te OSA w praktyce? Jak możemy 
przeczytać w komunikacie Mini-
sterstwa Sportu: Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) to  ogólnodo-
stępne plenerowe miejsca sportu, 
rekreacji i  odpoczynku, w  skład 
których wejdą: urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, sprawnościowy 
plac zabaw dla dzieci, strefa relak-
su i gier, zagospodarowanie ziele-
ni. Strefy mają sprzyjać integra-
cji społecznej poprzez wspólne po-

dejmowanie aktywności fizycznej 
i być skierowane do różnych grup 
wiekowych. Obiekty zlokalizowa-
ne w  bliskim sąsiedztwie, zapro-
jektowane z  dbałością o  integra-
cyjny charakter przestrzeni, mają 
szansę stać się miejscem pierw-
szej aktywności fizycznej dla dzie-
ci, rodzin oraz osób starszych.  W 
programie OSA zawarta została 
uproszczona formuła starania się o 
tego rodzaju dofinansowanie. Jed-
na gmina będzie mogła złożyć je-
den wniosek na wiele stref. Bene-
ficjantami mogą być także spół-
dzielnie czy stowarzyszenia. Pro-
gram rusza 1 stycznia 2018 roku i 
przewiduje się utworzenie w ciągu 
dwóch lat około 3000 Otwartych 
Stref Aktywności. 

Czy ministerialne pieniądze to 
też szansa na basen 

w Nowogardzie? 
W marcu tego roku DN zamie-

ścił artykuł autorstwa Pawła Słom-
skiego pt. Nowogard największym 
miastem bez pływalni w woje-
wództwie!  W tekście tym prze-
wodniczący Stowarzyszenia Part-
nerstwo i Rozwój zaproponował 
rozważenie przez władze samo-
rządowe projektu budowy kry-
tej pływalni w Nowogardzie, przy-
pominając jednocześnie, że nie 
jest to pomysł nowy: Idea budo-
wy nowogardzkiego basenu po-
wstała na początku lat 90- tych w 
pierwszej kadencji samorządu, - 
pisał Paweł Słomski - Planowa-
no wówczas jego umiejscowienie 
przy nowopowstałej SP-3. Jednak 
w tym czasie, gdy w ówczesnym wo-
jewództwie szczecińskim były tyl-
ko dwa tego typu obiekty (w Szcze-
cinie i Stargardzie), pomysł wyda-
wał się mało realny… Kwestia jed-
nak wróciła na początku lat dwuty-
sięcznych, gdy w wielu miastach w 

regionie rozpoczęły się budowy no-
woczesnych pływalni. Jednym z tych 
miejsc był Goleniów, którego budżet 
miejski nie był wówczas wiele więk-
szy od Nowogardu, jednak miasto to 
posiadało coś, czego Nowogard nie 
miał, mianowicie było siedzibą po-
wiatu…W czasie pamiętnej dysku-
sji na temat budowy goleniowskie-
go basenu, prowadzonej przez mię-
dzy innymi radnych powiatowych, 
pojawiały się wówczas i takie gło-
sy, czy pływalnia sfinansowana tak-
że przez nowogardzian musi ko-
niecznie powstać w Goleniowie, a 
nie np. w Nowogardzie?  Skoro ten 
nie posiadał stolicy powiatu, powi-
nien choć w zamian dostać taką in-
westycję.  Jednak w kuluarach padło 
stwierdzenie, które zdominowało 
głosowanie nad budową tego obiek-
tu w Goleniowie, czyli … macie je-
zioro, więc basen wam niepotrzeb-
ny… I to twierdzenie pozostaje, na-
wet w szerszym znaczeniu, aktualne 
do dnia dzisiejszego, bo nikt tema-
tu basenu w Nowogardzie od tam-
tego momentu już nie poruszał. … 
Jednak takie minimalistyczne za-
łożenia sprawiły, że staliśmy się w 
międzyczasie zdecydowanym lide-
rem kolejnego niechlubnego rankin-
gu. Oprócz bowiem tego, że jesteśmy 
największym miastem w wojewódz-
twie, które nie jest siedzibą powia-
tu, to także jesteśmy największym 
miastem w województwie bez krytej 
pływalni! Pływalnia kryta nie jest 
obecnie wielkim luksusem, a stan-
dardem. W wielu dużo mniejszych 
od Nowogardu miejscowościach ta-
kich jak Choszczno, Świdwin, My-
ślibórz czy Darłowo, dzisiaj już jest 
taki obiekt – kończył swój tekst 
przewodniczący PiR.  Czy szan-
są dla realizacji pomysłu krytego 
basenu w Nowogardzie są te tak 
duże pieniądze, jakie w przyszłym 
roku chce uruchomić Minister-
stwo Sportu? Niewątpliwie tak, al-
bowiem są to środki przeznaczo-
ne m. in. na baseny i adresowa-
ne głównie do mniejszych miej-
scowości celem wyrównania ist-
niejących obecnie dysproporcji w 
zakresie dostępu do obiektów in-
frastruktury rekreacyjno- sporto-
wej. Te Gminy, które się „uwiną” 
z dobrymi projektami i zabezpie-
czą wkłady własne, te pieniądze 
wezmą.  Nowe baseny, więc po-
wstaną na pewno a, czy w Nowo-
gardzie? To tylko zależy od naszej 
władzy. 

sm

Mądrej głowie dość dwie słowie

Ponowne „otwarcie”  
Po trzech tygodniach od otwarcia, realizowanej przez powiat głów-
nie z pieniędzy wojewody, inwestycji – remont drogi do Miętna - 
burmistrz Nowogardu postanowił otworzyć ją jeszcze raz i otwarcie 
to okrasić, swoim zwyczajem, garścią kłamstw podanych na doda-
tek w ciężkostrawnym dla rozumu sosie całkowitej niefrasobliwości.

Najpierw fakty - dokument
Prawie miesiąc temu odbył się ofi-

cjalny odbiór drogi do Miętna wyre-
montowanej przez powiat goleniow-
ski za kwotę ponad 1,2 mln. Połowa 
tej kwoty około 600 tys. pochodziła 
z budżetu wojewody, kolejne prawie 
400 tys. z budżetu starostwa w Gole-
niowie, około 220 tys. zadecydowała 
na ten cel w budżecie gminnym Rada 
Miejska w Nowogardzie, a 15 tys. to 
fundusze z programu marszałkow-
skiego. Inwestycję realizował w ca-
łości samodzielnie powiat goleniow-
ski, bez udziału innych podmiotów 
współfinansujących. Oddany odci-
nek dokończył dwuetapową inwesty-
cję powiatu, której efektem jest pra-
wie nowa droga, wykonana przez no-
wogardzki PRD, biegnąca od wiaduk-
tu na S-6 na Bema do skrzyżowania 
tej drogi z drogą Glicko- Orzechowo. 
Jak z powyższego jasno wynika bur-
mistrz  Nowogardu  niewiele więc 
wspólnego miał z  zaplanowaniem i 
przeprowadzeniem tej inwestycji  po-
wiatowej. Aby tę  oczywistość zmie-
nić to należało  fakty przekuć na  al-
ter-fakty (czyli odkrycia wykopali-
skowe). I to temu celowi miał służyć 
zapewne zabieg pt „ filmik z otwar-
cia” na którym oglądamy monodram 
w wykonaniu tylko jednego aktora R. 
Czapli     

Teraz komedia science fiction 
 Tak więc gdy wszyscy z powia-

tu , województwa i gminy już daw-
no zapomnieli o otwarciu i oddaniu 
tej bardzo ważnej inwestycji - minął 
wszak prawie miesiąc od tego faktu 
- na stronie miasta w aktualnościach 
wystąpił jednoosobowo i z osobistym 
orędziem burmistrz R. Czapla komu-
nikując publiczności, że oto (cytuję): 
dzisiaj oddajemy do Państwa użyt-
kowania nową drogę Nowogard-
-Miętno. Ten wstęp przeznaczony 
najwyraźniej dla krótko-pamiętają-
cych poprzedził kolejne zdania skie-
rowane tym razem do inteligentnych 
inaczej. Burmistrz ogłasza bowiem 
w nim, z prostotą cepa, rewelacyj-
ną wiadomość dotyczącą istotnej ta-
jemnicy nowej drogi do Miętna: ale 
nie tylko mieszkańcy Miętna i Nowo-
gardu będą z niej korzystać bo dro-
ga prowadzi dalej za sołectwo Mięt-
no … A gdzież to droga prowadzi?, 

słuchamy z napięciem, cóż to na tzw. 
myśli ma nasz burmistrz? – wkrót-
ce dostajemy odpowiedź: mam tu na 
myśli- kontynuuje orędzie mówca - 
sołectwa takie jak Wołowiec, Orze-
sze, Orzechowo, Glicko, Dąbrowa… 
i niestety na tym wyliczanka została 
zakończona, a to przecież błąd…..  w 
takim (nie) rozumieniu rzeczy da się 
tędy dojechać przecież  również do 
sołectw Lestkowo, Karsk, Olchowo… 
a nawet do sołectwa Szczecin!  Zapo-
mniał się chłop najwyraźniej…  Ale 
dość czepiactwa, przejdźmy do isto-
ty rzeczy czyli: kto to wszystko do-
bro nam zgotował i za czyje pienią-
dze. I tu się okazuje, że dotychcza-
sowa oficjalna wiedza o tym, kto i za 
ile, którą zaprezentowaliśmy na wstę-
pie tego tekstu, ni jak ma się do „no-
wego otwarcia”, jakie postanowił oka-
zać  światu R. Czapla: warto dodać 
- mówi Czapla z zadziornym gestem 
przy tym - że droga jest sfinansowa-
na głównie ze środków Unii Euro-
pejskiej, które przekazał urząd mar-
szałkowski, oczywiście przy udziale 
Gminy Nowogard oraz powiatu gole-
niowskiego. …. W zdaniu tym, jako 
taką prawdą jest tylko to, że wiele z 
tych środków to Fundusze Europej-
skie (Fundusze Europejskie, ponie-
waż czegoś takiego jak „środki z Unii 
Europejskiej” nie ma w oficjalnej no-
menklaturze od lat). Pozostałe czło-
ny zdania to zwykłe łganie, ponieważ 
fakty o tym są jednak takie i tylko ta-
kie, jak napisaliśmy na początku. Do-
dajmy także tylko, że urzędnik rządo-
wy wojewoda i urzędnik samorządo-
wy marszałek, co do istoty różnią się 
zasadniczo zupełnie tak, jak różni się 
ptak czapla od ssaka osła. Ale w przy-
padku lokalnej kliki nie o fakty wszak 
chodzi tylko o nabieranie naiwnego 
na bajeczki tak, że towarzysząca temu 
procederowi ignorancja, nie mu już 
istotnego znaczenia dla oceny całości.

Morał z tego taki… 
 „Mądrej głowie dość dwie sło-

wie” mówi znane przysłowie i pew-
nie tej głowie nasz wywód zbędny – 
wystarczy, że zobaczy ona rzeczony 
filmik i „ruszy swą głową”. Ale być 
może komuś się przyda jednak ten 
tekst - takiemu, co to daleko z róż-
nych, także niezawinionych powo-
dów, odleciał od rzeczywistości lo-
kalnej i niewiele jest w stanie do-
strzec. Oby się nie dał nabrać nie 
tylko na wierutne bałamuctwa, ale 
także na ten żałosny „luzik po jed-
nym”, który ponadto emanuje od 
celebryty z gminnego ekranu - bo 
może odlecieć na trwale.    

sm     

Czy doczekamy się takiego obiektu w Nowogardzie?
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci...”

W.Szymborska

Pani Karinie Surmie 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  

w Nowogardzie
najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia 

i otuchy z powodu śmierci 

TATY 
Składają

 koleżanki i koledzy z Grona Pedagogicznego 
oraz pracownicy szkoły 

„Nie umiera ten, 
kto trwa w sercach i pamięci naszej” 

                                                 /.../
W tych trudnych chwilach wyrazy 

głębokiego żalu i współczucia 
Tobie Karino i Twojej Rodzinie 

z powodu śmierci tak bliskiej Waszemu sercu osoby,

Taty, Męża, Dziadka – 
FRANCISZKA MĘDRKA 

Przyjmijcie proszę najszczersze kondolencje,
myślami i sercem jesteśmy z Wami

Jola i Bacha z Rodzinami 

Radni przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji w SP 4

To burmistrz powinien rozwiązać ten konflikt! 
Rada Miejska przyjęła stanowisko, w którym oczekuje od burmistrza, pilnego podjęcia działań w celu zażegnania napiętej sytuacji, jaka panuje w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.

Przypomnijmy: na początku 
sierpnia, do  Burmistrza No-
wogardu, wpłynął wniosek, 
pracowników Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Pawła II, 

o odwołanie  Beaty Kuligow-
skiej ze stanowiska dyrektora 
tejże placówki. Wnioskodaw-
cy twierdzą w nim, podając 
przy tym przykłady, iż ich pra-

wa pracownicze są nagminnie 
naruszane a atmosfera w szko-
le jest bardzo napięta. Przypo-
mnijmy, że temat ten był kilku-
krotnie poruszany na naszych 
łamach. Dyrektor B. Kuligow-
ska została już ukarana za swo-
je postępowanie przez Komisję 
Dyscyplinarną dla Nauczycie-
li. Osobne postępowanie w tej 
sprawie toczy się także w pro-
kuraturze. W imieniu R. Cza-
pli wniosek nauczycieli odrzu-
cił zastępca burmistrza, uzna-
jąc, że gmina nie ma podstaw, 
aby dyrektora zdymisjonować. 
Wniosek nauczycieli został tak-
że skierowany do wiadomości 
Przewodniczącego Rady Pio-
tra Słomskiego i radnych. Rada 
Miejska uznała więc na środo-
wej sesji (20.09), że wspomnia-
ne wyżej odrzucenie przez bur-

mistrza wniosku nauczycieli o 
odwołanie dyr. Kuligowskiej, 
w żaden sposób sprawy real-
nego (odbijającego się także na 
uczniach) konfliktu w SP-4 nie 
załatwia i wezwała R. Czaplę, 
do zażegnania sporu.

(…) Zupełnie nie można 
przejść do porządku dzienne-
go i nie podjąć żadnych działań 
zaradczych w związku z wpły-
wem aktualnych wewnętrz-
nych relacji personalnych w 
szkole, na jej uczniów i odczu-
wany przez nich z tego powodu 
dyskomfort. Jak twierdzą sami 
pracownicy, uczniowie stają się 
siłą rzeczy świadkami sytuacji 
napięcia, co ma swoje przeło-
żenie na ich samopoczucie w 
miejscu, które z racji na swoje 
przeznaczenie, powinno stwa-

rzać poczucie bezpieczeństwa 
i zapewniać optymalne warun-
ki dla wszechstronnego rozwo-
ju wychowanków. W związ-
ku z powyższym zwracamy się 
do organu prowadzącego szko-
łę, czyli Burmistrza Nowogar-
du, o dokładne wysłuchanie 
stron konfliktu, dogłębne roz-
ważenie zarzutów nauczycie-
li, a także pilne podjęcie ade-
kwatnych i rozważnych działań 
w celu zażegnania napiętej sy-
tuacji w placówce.(…)- czyta-
my w stanowisku, jakie zosta-
ło przyjęte, głównie dzięki gło-
som radnych PiR-PiS- Ci gło-
sowali „za”. Pozostali radni w 
większości wstrzymali się od 
głosu, dwóch było przeciw- to 
radni z SLD.

MS

Przewodniczący RM, Piotr Słomski odczytuje stanowisko w sprawie SP 4, zobowią-
zujące burmistrza do poprawy sytuacji w szkole

Współpraca się opłaca 

W Kikorzu kolejna nowa droga 
Ponad 700 metrów bieżących nowej drogi oddano oficjalnie do użytku w miniony piątek, 
22 września, w miejscowości Kikorze. Inwestycja została dofinansowana z pieniędzy woje-
wództwa.  

Chodzi o drogę biegnącą 
przy posesjach, położonych za 
stacją paliw w Kikorzu. Oprócz 
nowej nawierzchni z asfaltu, 
tam gdzie było to możliwe, wy-
budowano też chodnik. Całko-
wita wartość inwestycji wynio-
sła niewiele ponad 813 tys. zł, 
z czego 50% gmina Osina po-
zyskała z „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019” (dawna „schety-
nówka”). Było to możliwe rów-
nież dzięki porozumieniu, ja-
kie gmina podpisała ze Staro-
stwem Powiatowym w Gole-

niowie, które dołożyło do bu-
dowy 100 tys. zł. Wykonawcą 
drogi była firma Met-Instal z 
Miękowa k. Goleniowa. 

Uroczystego przecięcia wstę-
gi, obok gospodarza gmi-
ny, wójta Krzysztofa Szwedo, 
przewodniczącego RG w Osi-
nie Andrzeja Łuczaka, staro-
stów powiatu goleniowskiego 
T. Kulinicza i T. Stanisławskie-
go, oraz radnego powiatowego 
Bogusława Grodzia, dokonał 
także prezes spółki Met-Instal 
Józef Szykuć oraz Józef Owcza-
rek-przedstawiciel mieszkań-
ców wsi. Chwilę po przecięciu 

wstęgi, drogę poświęcił ks. pro-
boszcz Jerzy Labuda, modląc 
się o bezpieczeństwo wszyst-
kich jej użytkowników. 

Warto dodać, że to już ko-
lejna inwestycja drogowa w 
tej wsi, na przestrzeni ostat-
nich lat. W roku 2014 odda-
no drogę prowadzącą do blo-
ków, dawniej należącą do 
PGR. Inwestuję tę wykonano 
dzięki współpracy z Agencją 
Nieruchomości Rolnych. 
Wcześniej wieś została cała 
skanalizowana, również przy 
sporym udziale środków ze-
wnętrznych. 

MS

Oprócz asfaltu wybudowano także 
chodnik i wjazdy do posesji

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu, wykonawcy 
inwestycji i mieszkańcy Kikorza

KONDOLENCJE
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Wojcieszyn: pomnik ocalony od zapomnienia 

Odkopali wspólnie kawał historii 
Na byłym cmentarzu ewangelickim w Wojcieszynie (do 1945 roku niemiecki Eberstein) od-
kryto około 100-letni pomnik, poświęcony byłym mieszkańcom wsi, poległym w czasie I 
Wojny Światowej. 

Ważący około 2 ton i mierzący 
2 metry obelisk z granitu, przele-
żał w ziemi prawie 70-lat. W la-
tach 50-tych został przewróco-
ny i zakopany na polecenie ów-
czesnych władz PRL. W minioną 
sobotę (23.09), 100-letni pomnik 
został odkopany i wyciągnięty na 
powierzchnię przez pasjonatów 
ze Stowarzyszenia Eksploracji Hi-
storycznej „Biały Grosz” z Gole-
niowa. Nie udałoby się to bez po-
mocy mieszkańców Wojcieszyna, 
którzy przy okazji uporządkowa-
li także teren dawnej nekropolii z 
wysokich zarośli i chwastów. 

- Kiedyś w każdej wsi stawia-
no podobne kamienie upamięt-
niające mieszkańców poległych w 
I Wojnie Światowej, tak też było 
w Wojcieszynie. Teraz, dzięki po-
mocy i zaangażowaniu miesz-
kańców udało się go odkopać i to 
jest wielki sukces. To przecież ka-
wał historii tego miejsca, choć nie 
polskiej, tylko niemieckiej - mówi 
Wojciech Janda, prezes Stowarzy-
szenia Biały Grosz. 

Mieszkańcy Wojcieszyna zapo-
wiadają, że chcą dbać nie tylko o 
wydobyty po latach z ziemi po-
mnik, ale także cały teren byłego 
cmentarza. 

- Chcemy pozyskać środki na 

renowację tego miejsca i o nie 
dbać. W pierwszej kolejności 
cmentarz trzeba ogrodzić - mówi 
sołtys wsi, Andżelika Saja. 

Do dziś na cmentarzu w Woj-
cieszynie zachowały się tylko trzy 
groby, pochowanych już po II 
Wojnie Światowej polskich dzie-
ci - na dwóch z nich nie ma jed-
nak tabliczek z imionami i nazwi-
skami. Najstarsi mieszkańcy miej-
scowości pamiętają jednak, że 
dawniej było więcej nagrobków - 
głównie niemieckich. 

- Pamiętam, jak jako dzieci ba-
wiliśmy się tutaj w chowanego. 
Było więcej pomników, takich 
marmurowych, dużych, niemiec-
kich, za którymi się kryliśmy. Póź-
niej pomniki zniszczono i wywie-
ziono, a cmentarz zaczął zarastać 
- wspomina p. Kazimiera Drucia-
rek.  

Płyty z nagrobków, które nisz-
czono, posłużyły m.in. do budowy 
dróg, a także murku okalającego 
nowogardzkie jezioro. Podobny 
los spotkał poniemieckie cmen-
tarze położne w innych miejsco-
wościach na naszym terenie np. w 
Świerczewie. 

Odkryty i wykopany z ziemi w 
minioną sobotę obelisk zachował 
się w świetnym stanie. Widnie-

je na nim kilkanaście nazwisk by-
łych mieszkańców niemieckiego 
wówczas Eberstein. Oprócz po-
mnika odnaleziono metolowe ele-
menty miecza, jaki umieszczono 
na obelisku, oraz fragment orła, 
który był zamocowany na coko-
le kamienia. W trakcie sobotniej 
akcji przeszukano także pobież-
nie niemal cały teren cmentarza. 
Znaleziono jeszcze kilka mniej-
szych elementów nagrobków, 
które tutaj kiedyś się znajdowa-
ły, m.in. księgę z piaskowca, a na 
niej napisy w języku staro gotyc-
kim - niestety trudne do odczyta-
nia. Nie udało się natomiast odna-
leźć jeszcze jednego, mniejszego 
pomnika, poświęconego prawdo-
podobnie jakiemuś niemieckiemu 
notablowi, jaki miał znajdować się 
w innej części cmentarza. O jego 
istnieniu wspominali na miejscu 
mieszkańcy wsi. 

Dawny cmentarz w Wojcieszy-
nie kryje, zatem jeszcze wiele ta-
jemnic… Cieszy fakt, że po tylu 
latach znaleźli się ludzie, którzy 
chcą ratować to miejsce od za-
pomnienia, choćby przez wzgląd 
na szacunek dla pochowanych 
na cmentarzu zmarłych, byłych 
mieszkańców tej wsi.  

Marcin Simiński  

ii LO kończy 25 lat

Absolwenci „Wrócili do domu” 
Spektaklem pt. „Wracam do domu”, w wykonaniu absolwentów II Liceum Ogólnokształcą-
cego, zainaugurowano w minioną sobotę 23 września, obchody 25-lecia istnienia tej szkoły. 
Główne uroczystości zaplanowane są na najbliższy piątek, 29 września. 

10 lat po wystawieniu spekta-
klu tzw. pierwszej „Wieży Babel”, 
(wtedy w szkole powstał Nowo-
gardzki Amatorski Ruch Arty-
styczny w skr. NARA) absolwen-
ci II LO wrócili do ukochanej 
sali teatralnej w swojej dawnej 
szkole, by raz jeszcze zrobić coś 
razem – udało się nie tylko spo-
tkać, ale i wzruszyć zgromadzo-
ną publiczność. Tym razem za-
prezentowali spektakl o nieprzy-
padkowym tytule „Wracam do 
domu”. W przedstawieniu wy-
stąpili: Paula Godusławska, Mo-
nika Jeremicz, Anna Krakiewicz, 
Marta Król, Justyna Płaczek, 
Dominika Rasińska, Brygida Sa-
wicka-Stępińska, Hanna Wierz-
bicka, Kamila Zięciak, Michał 
Andrysiak, Bartłomiej Drążew-
ski, Jan Jeliński, Wojciech Kola-
dyński i Ernest Skrok. Gościnnie 
do absolwentów dołączył Maciej 

Stępiński. Nad wszystkim czu-
wała Izabela Koladyńska, polo-
nistka II LO, którą wychowan-
kowie nazywają Aniołem Stró-
żem Sali Teatralnej.

Wydarzenie niejako zainaugu-
rowało obchody 25-lecia II LO. 
Główne uroczystości jubileuszo-
we zaplanowane są na najbliż-
szy piątek, 29 września. O godz. 
9:00 odprawiona zostanie Msza 
św. dziękczynna z prośbą o Bło-
gosławieństwo Boże dla uczniów 
i pracowników szkoły, w koście-
le pw. św. Rafała Kalinowskie-
go. Następnie uroczystość prze-
niesie się do szkolnych murów. 
O godz. 11:00 na Forum, odbę-
dzie się uroczysty apel, następ-
nie wszyscy goście zostaną za-
proszeni do zwiedzania szkoły. 

Relacja z wydarzeń w DN 
wkrótce po uroczystościach. 

Społeczność II LO zaprasza 

również do obejrzenia wystawy 
zdjęciowej, jaką z okazji jubile-
uszu przygotowano w holu No-
wogardzkiego Domu Kultury. 
Będzie ją można oglądać przez 
najbliższe kilka dni. 

MS

Aktorzy- absolwenci i ich opiekunka I. Koladyńska, oraz przedstawiciele dyrekcji szkoły

Wystawa zdjęciowa zorganizowana w NDK, z okazji 25 -lecia II LO

Poza pomnikiem udało się też znaleźć mniejsze fragmenty, dawnych niemieckich 
nagrobków - jak księgę z piaskowca. W tle mieszkańcy Wojcieszyna porządkujący 
teren nieczynnego cmentarza

Pomnik przez 70 lat leżał zakopany w ziemi

Członkowie Stowarzyszenia "Biały Grosz" dopasowują elementy miecza, jakie od-
naleziono w pobliżu granitowego obelisku



26-28.09.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 październik 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Doświadczenie: mile widziane
Kontakt 

pod nr tel. 91 577 25 14 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Kierownik 
Magazynu

OgłOSzenie

Dzieciaki biegają  
w Osinie
Już w najbliższy piątek, 29 września Stowarzyszenie Nowo-
gardzki Klub Biegacza Endorfina wraz ze Szkołą Podstawo-
wą im. Bronisława Malinowskiego w Osinie organizuje im-
prezę sportową pt. „Dzieciaki biegają w Osinie” w ramach 
corocznego biegu „Mila Osińska”. Start zawodów odbędzie 
się o godzinie 10.40 na Stadionie Gminnym.

Wydarzenie odbędzie się we 
współpracy z Zespołem Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie oraz Urzędem 
Gminy w Osinie. Jest to kontynu-
acja imprezy organizowanej w la-
tach ubiegłych pt. „Mila Osińska”.

Projekt skierowany jest do dzie-
ci i młodzieży z terenu Gminy Osi-
na, których pasją jest sport i chcą się 
sprawdzić w rywalizacji biegowej. 
W zawodach wezmą udział ucznio-
wie ZSP w Osinie w wieku od przed-
szkolaka do gimnazjalisty. Zgłosze-
nia do biegów dziecięcych i mło-
dzieżowych zostały już zakończone 
i odbywały się przez cały wrzesień w 
ZSP w Osinie u nauczycieli wycho-
wania fizycznego.

Zawody rozpoczną się w naj-
bliższy piątek, 29 września, o go-
dzinie 10.40, gdy na stadion uda-
dzą się dzieci z oddziału „0”. Póź-

niej do rywalizacji przystąpią kolej-
no klasy I-III, IV-VI oraz dwa rocz-
niki gimnazjalne. Start i meta zawo-
dów zlokalizowana będzie w okoli-
cach Stadionu Gminnego w Osinie 
znajdujący się tuż za szkołą. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają ciepły po-
siłek, soczek, owoce i wafelka. Poza 
tym biegacze otrzymają pamiątko-
wy medal, a trzy najlepsze osoby w 
każdej kategorii zostaną nagrodzo-
ne pucharami.

Do wzięcia udziału w zawodach 
w roli kibiców zapraszamy także ro-
dziców. Doping i wsparcie z pewno-
ścią pozytywnie wpłynią na mło-
dych sportowców, którzy walczyć 
będą o jak najlepszy wynik.

Projekt dofinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Inf. Organizatorzy

O Justynie Sawickiej coraz głośniej 

Nagrała teledysk  
z Jakimowiczem 
Coraz głośniej w świecie show-biznesu robi się o nowogardzkiej wokalistce Justynie Sawic-
kiej. W teledysku do najnowszego singla piosenkarki wystąpił znany aktor z filmu „Młode 
Wilki”, Jarosław Jakimowicz. Nie jest wykluczone, że oboje zagrają także w filmie. 

Wokalistka rozpoczę-
ła ostatnio współpracę ze 
szwedzkimi producentami, 
którzy mają na swoim koncie 
sukcesy takich gwiazd muzy-
ki, jak Pink czy Zara Larson. 
Owocem tego jest nowa pio-
senka pt. „Siła”, do której po-
wstał teledysk z udziałem J. 
Jakimowicza.

 - Od zawsze jestem wielką 
fanką polskiego kina, zwłasz-
cza filmów z lat 80, 90-tych. 
Jednak najbardziej w pamięci 
utkwił mi film „Młode Wil-
ki”, między innymi dlatego, 
że powstawał w Szczecinie. 
Jak „Młode Wilki” to wiado-
mo, że Jarek Jakimowicz, bo 
właściwie jest do tej pory po-
stacią najbardziej kojarzoną z 
tą produkcją. Pomyślałam, że 
fajnie by było zrobić wspólny 
teledysk z taką postacią, po-
wiedziałam o tym mojej me-
nadżerce, ona się z nim skon-
taktowała. Okazało się, że Ja-
rek Jakimowicz kojarzy mnie 
z występu w programie „Tyl-
ko Muzyka. Must Be Tthe 
Music”, bardzo mi kibicował i 
chętnie zgodził się na udział 
w moim teledysku - mówi w 
rozmowie z DN, Justyna Sa-
wicka. 

Zdjęcia do teledysku po-
wstały w Warszawie. Do re-
alizacji klipu zaangażowa-

no reżyserkę Olgę Czyżykie-
wicz, współpracującą m.in. 
z  Sylwią Grzeszczak, Marga-
ret, czy Sarsą. Premiera tele-
dysku odbędzie się między 9, 
a 11 października w Warsza-
wie, również w stolicy Justy-
na Sawicka rozpocznie kon-
certy. 

Scenariusz teledysku nawią-
zuje do filmów „Młode Wil-
ki” i „Młode Wilki ½”, w któ-
rych grał J. Jakimowicz, choć-
by ze względu na wykorzysta-
nie Jeepa Wranglera, którego 
widzowie pamiętają z tej pro-
dukcji. Jak donoszą media, 
kultowy film ma doczekać 
się kontynuacji- trwają prace 
przy filmie pt. „Wilki”, który 
ma przedstawiać dalsze losy 
słynnych bohaterów. Artyst-
ka pytana, czy piosenka „Siła” 
będzie promowała nowy film, 
zdradza, że prowadzone są w 
tym kierunku rozmowy. 

- Są prowadzone rozmo-
wy z producentami filmu i 
samym aktorem (J. Jakimo-
wiczem- dop. red.) nad tym, 
żeby piosenka i teledysk po-
jawił się w filmie «Wil-
ki», a także, abym wystąpi-
ła w tym filmie – przyznaje 
nam J. Sawicka, a pytana czy 
to prawda, że wystąpi w fil-
mie obok znanych aktorów 
odpowiada,: - na ten temat 

też prowadzone są rozmowy.  
J. Sawicka mówi w rozmo-
wie z DN, że najbardziej jest 
dumna z tego, że to, co do 
tej pory osiągnęła zawdzię-
cza głównie sobie i swoim bli-
skim. Za pośrednictwem DN 
dziękuje też mieszkańcom 
Nowogardu, którzy trzymają 
kciuki za jej karierę. 

O artystce już robi się coraz 
głośniej. W ostatnim czasie o 
nagraniu teledysku z J. Jaki-
mowiczem wspominały zna-
ne portale, odnotowujące wy-
darzenia z polskiego show-
-biznesu. 

My również trzymamy 
kciuki i życzymy naszej Ju-
stynie dalszych sukcesów w 
branży muzycznej, i nie tylko!

Marcin Simiński 
OgłOSzenie

Zdjęcie z teledysku Justyny Sawickiej i Jarosława Jakimowicza
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
 II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

zapraszają 
absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły 

na obchody Jubileuszu 
25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
23-29 września 2017 r. 

Szczegółowe informację na www.zsonowogard.edu.pl/lo2/
OgłOSzenie

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Powitanie jesieni  
w Zielonym Przedszkolu
W dniu 22 września, w Zielonym Przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie „Pani Jesieni”.  Nowa 
pora roku przyniosła słoneczny i ciepły dzień, co zapowiada, że czeka nas złota polska jesień.

Celem zabaw związanych z te-
matyką było utrwalenie wiado-
mości o jesieni, integrowanie się 
dzieci, a przede wszystkim wspa-
niała zabawa. Zaraz po śniadaniu 
przedszkolaki ze wszystkich dzie-
więciu grup wybrały się do ogro-
du przedszkolnego, w celu powi-
tania Jesieni. Nasza przedszkol-
na „Pani Jesień” tanecznym kro-
kiem pożegnała mijającą porę 
roku, a nas przywitała swymi da-
rami: jabłkami, żołędziami oraz 

kasztanami. Przygotowała dla nas 
również mnóstwo niespodzianek. 
Poprosiła dzieci, aby wylosowały 
liść z zagadką dla każdej z grup - 
oczywiście wszystkie przedszko-
laki świetnie poradziły sobie z od-
powiedziami. Następnie przygo-
towała dla nas przeróżne zada-
nia np. dla grup młodszych od-
nalezienie w ogrodzie przedszkol-
nym jabłka oraz gruszki, dla grup 
starszych m.in. przejście po li-
nii z parasolem, skoki przez ka-

łuże. Świetnie poradziliśmy sobie 
z segregacją kasztanów i żołędzi, 
oraz rzutami do celu. Nieuniknio-
ne były też zadania dla Pań po-
szczególnych grup, których zada-
niem było wykrojenie z jabłka, jak 
najdłuższej skórki.

Tak miło powitana jesień na 
pewno nie będzie smutna, nudna 
i zimna, ale piękna, barwna, ciepła 
i bogata w jesienne skarby!
                                                                                                               

Opr.  A.Z.

Jesień odarzyła przedszkolaków swoimi darami

Do wspólnej zabawy Pani Jesień zaprosiła także nauczycieli, którzy musieli spro-
stać niełatwemu zadaniu
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X Turniej Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn

Złoty Handball Nowogard 
Handball Nowogard był organizatorem 10. Jubileuszowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i 
Mężczyzn, który odbył się w Rewalu. Nowogardzki zespół po raz kolejny pokazał swą moc. 
Nie dał szans przeciwnikom w rozgrywkach grupowych i zwyciężył w wielkim finale, po 
bardzo emocjonującym i widowiskowym pojedynku.

Dziesiąty Jubileuszowy Tur-
niej Piłki Ręcznej Kobiet i Męż-
czyzn organizowany w miniony 
weekend przez Handball Nowo-
gard w Rewalu, przeszedł już co 
prawda do historii, jednak jego 
echa będą rozbrzmiewać jesz-
cze przez długi, długi czas, a to 
za sprawą fantastycznego poka-
zu handballu, doskonałej orga-
nizacji turnieju i niezwykle bo-
gatego w nagrody i emocje uro-
czystego wręczenia nagród. Ju-
bileusz godny mistrzów, uczczo-
ny z handballową rodziną z ca-
łej Polski. Do Rewala zjecha-
ło aż 14 zespołów kobiet i męż-
czyzn: Skra Warszawa, Zgo-
da Ruda Śląska, Zagłębie Lubin, 
Pogoń Szczecin, AZS Koszalin, 
Relax Świdwin, Tęcza Kościan, 
MKS Wieluń, Szczypiorno Ka-
lisz, Górnik Złotoryja, Pogoń 
Zabrze, Gwardia Koszalin, Pa-
biks Pabianice, Handball Nowo-
gard. Panie rywalizowały syste-
mem każdy z każdym, panowie 
najpierw w grupach, następnie 
w meczach o miejsca. Ze wzglę-
du na bardzo dużą liczbę me-
czów czas gry musiał zostać nie-
co skrócony, jednak fakt ten do-
dawał jeszcze większego smacz-
ku rywalizacjom. Każda druży-
na musiała udowodnić, że potra-
fi grać pod presją, bowiem naj-
mniejszy nawet błąd mógł zostać 
wykorzystany przez przeciwnika 
i wykluczyć z gry o podium. Na 
brak emocji nie można więc było 
narzekać. Zacięte rywalizacje do 
ostatnich sekund, piękne parady 
w bramce, efektowne rzuty i po-
kaz gry w obronie to najkrótsza 
charakterystyka wszystkich spo-
tkań. Handball Nowogard trafił 
do grupy z MKS Wieluń, Gór-
nikiem Złotoryja i Pabiksem Pa-
bianice. Nowogardzianie przy-
stąpili do rywalizacji niezwy-

kle zmotywowani. Znakomite 
połączenie mocnej gry w obro-
nie (Artur Włodarczyk, Tomasz 
Szadkowski) ze skutecznie wy-
prowadzanymi atakami (Raj-
mund Kowalczyk, Roman Pi-
kulski, Tomasz Iwan, Marcin 
Gołąb), fantastycznym rzutem 
z drugiej linii (Jarosław Galus), 
świetnie ustawiającym się obro-
towym (Paweł Krawczyk) i bar-
dzo dobra postawa bramkarzy 
(Piotr Wojciechowski, Michał 
Pawłowski) zaowocowały zwy-
cięstwami nad każdym z rywa-
li z grupy i zagwarantowały grę 
o najwyższy stopień podium. W 
drugiej grupie męskiej rywaliza-
cja była o wiele bardziej wyrów-
nana. Nie dość, że na rozstrzy-
gnięcia trzeba było czekać do 
ostatniego meczu w tej grupie to 
konieczne było nie tylko licze-
nie punktów, ale i różnicy bra-
mek między dwoma zespołami, 
aż ostatecznie o klasyfikacji za-
decydować musiał korzystniej-
szy wynik bramek rzuconych. I 
tak do finału awansowała Tęcza 
Kościan. Rozgrywki pań rów-
nież dostarczały mnóstwa spor-
towych emocji i ciężko było od 
razu wskazać faworyta. Zadzior-
ność, charakter, siła, dynamika 
i walka do końca w wykonaniu 
płci pięknej zyskały ogromne 
uznanie kibiców. Dopiero dwa 
ostatnie spotkania dały rozstrzy-
gnięcie w grupie kobiet. Zwycię-
żyła Skra Warszawa przed Pogo-
nią Szczecin i AZS Koszalin, tuż 
za podium znalazł się Relax Świ-
dwin i kolejno Zagłębie Lubin i 
Zgoda Ruda Śląska. Do ostatnie-
go meczu turnieju, wielkiego fi-
nału, przystąpiły zespoły Tęczy 
Kościan i Handball Nowogard. 
Rywalizacja niestety nie zaczę-
ła się po myśli nowogardzian. 
W pierwszych minutach to ry-

wale prowadzili dwiema bram-
kami, wykorzystując nieuwa-
gę i błędy Nowogardu. Profesjo-
nalizm trenera, Piotra Machu-
ta, pomógł ostudzić nieco zapał 
zawodników. Czas dla zespołu, 
cenne uwagi, odbudowa skupie-
nia i wzajemna motywacja po-
zwoliły doprowadzić do wyrów-
nania i konsekwentnie zyskiwać 
przewagę nad rywalem. Kilka 
parad w bramce z wyprowadze-
niem szybkiego ataku, niesamo-
wity rzut  z drugiej linii i gra z 
obrotowym, to atuty Nowogar-
du wykorzystane bezlitośnie wo-
bec przeciwnika. Kościan pod-
jął rękawicę, walcząc dzielnie do 
końca, próbując swych sił w ata-
ku, jednak nowogardzka obro-
na okazała się nie do przejścia. 
Wynik końcowy 7:4 oznaczał, 
że wielki finał należał do Hand-
ball Nowogard. Radość zespo-
łu z szaleństwem na parkiecie 
była więc uzasadniona, jednak i 
o szacunku dla przeciwnika nie 
można było zapomnieć. Zespo-
ły wymieniły uściski i wzajem-
ne gratulacje, dziękując sobie za 
godną walkę. Uroczyste wręcze-
nie nagród również dostarczyło 
mnóstwa emocji i wzruszeń. Or-
ganizatorzy nagrodzili i wyróż-
nili nie tylko najlepszych zawod-
ników całego turnieju, zawodni-
ków w każdym zespole, ale rów-
nież podziękowali sędziom i 
przyjaciołom z innych zespołów 
zaangażowanym we współpracę 
i kontynuację tej pięknej sporto-
wej tradycji. Nowogardzianie zło-
te medale wywalczyli w następu-
jącym składzie: Maciej Błażewicz, 
Michał Pawłowski, Paweł Kraw-

Klasyfikacja końcowa
Kobiety:
1. Skra Warszawa
2. Pogoń Szczecinek
3. AZS Koszalin
4. Relax Świdwin
5. Zagłębie Lubin
6. Zgoda Ruda Śląska

Mężczyźni:
1. Handball Nowogard
2. Tęcza Kościan
3. Gwardia Koszalin
4. Górnik Złotoryja
5. Pogoń Zabrze
6. Pabiks Pabianice
7.Szczypiorno Kalisz
8. MKS Wieluń

Indywidualne nagrody
Najlepsza zawodniczka: Anna Łuczak, AZS Koszalin
Najlepsza bramkarka: Marta Backiel, Skra Warszawa
Królowa strzelców: Ewa Wyganowska, Relax Świdwin

Najlepszy zawodnik: Dawid Grat, Tęcza Kościan
Najlepszy bramkarz: Piotr Wojciechowski, Handball Nowogard
Król strzelców: Michał Głuszek, Gwardia Koszalin

Wyróżnienia w zespołach:
Skra Warszawa – Małgorzata Książek
Pogoń Szczecinek – Monika Jarnuczak
AZS Koszalin – Marta Szostakowska
Relax Świdwin – Anna Piechocka
Zagłębie Lubin – Róża Kruszczak
Zgoda Ruda Śląska – Stella Kubiczek

Handball Nowogard – Paweł Krawczyk
Tęcza Kościan – Sebastian Giemza
Gwardia Koszalin – Andrzej Ciok
Górnik Złotoryja – Robert Łokuciejwski
Pogoń Zabrze – Sebastian Serek
Pabiks Pabianice – Włodzimierz Stawicki
Szczypiorno Kalisz – Jarosław Łuczak
MKS Wieluń – Jacek Papierz
Nagrodzeni przyjaciele zespołu Handball Nowogard – Ewa Wy-

ganowska, Jarosław Konieczny, Piotr Góra, Janusz Trybalski, Włodzi-
mierz Idziorek

Nie mocnych na szczypiornistów z Nowogardu, którzy regularnie plasują się na po-
dium poszczególnych turniejów

Zawodnicy Handball Nowogard wywalczyli złote medale w 10. Jubileuszowym Turnieju Piłki Ręcznej organizowanym w Rewalu

czyk, Bartosz Zdanowicz, Tomasz 
Szadkowski, Marcin Gołąb, Piotr 
Wojciechowski, Przemysław Siu-
da, Szymon Koc, Artur Włodar-
czyk, Daniel Spór, Tomasz Iwan, 
Roman Pikulski, Rajmund Ko-

walczyk, Jarosław Galus, Wiesław 
Piotrowicz, Piotr Machut. Przy 
artykule publikujemy klasyfikację 
końcową oraz listę osób, które zo-
stały nagrodzone indywidualnie.

Oprac: KR
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Pomorzanin pewnie wygrywa z Sarmatą

Zagrało łącznie 17 wychowanków z Nowogardu
W sobotę (23 września), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie Pomorzanin podejmował Sarmatę Dobra. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego 
pewnie pokonali najsłabszy zespół w lidze i awansowali na 9. miejsce. Ciekawostką jest, że tego dnia na boisku zagrało aż 17 wychowanków Pomorzanina 

– 12 pośród gospodarzy i 5 w drużynie gości, którą trenuje doskonale znany nowogardzkim kibicom Tomasz Surma.  
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra 4:0 (1:0)
Gole: Rafał Listkiewicz (18’, 86’), Damian Kosior (65’), Maciej Dobrowolski (87’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda, Paweł Królik (Karol Osakiewicz), Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak (Marcin Skórniewski), 

Rafał Mendyk, Maciej Dobrowolski (c) , Kacper Litwin (Przemysław Bartlewski) – Kamil Lewandowski (Fernando Batista), Rafał Listkiewicz. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
6. kolejka:
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica   5:0
Ina Ińsko – Iskierka Szczecin   0:2
Polonia Płoty – Odrzanka Radziszewo  7:0
Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczecińska  1:1
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra  4:0
Błękitni Trzygłów – KP Przecław   2:0
Promień Mosty – Światowid Łobez  1:2
Jantar Dziwnów – Masovia Maszewo  5:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 6 16 15 5 5 1 0
2 Jantar Dziwnów 6 16 14 4 5 1 0
3 Iskierka Szczecin 6 16 11 1 5 1 0
4 Sparta Gryfice 6 13 16 9 4 1 1
5 Polonia Płoty 6 12 13 3 4 0 2
6 Błękitni Trzygłów 6 9 14 7 3 0 3
7 Promień Mosty 6 7 9 10 2 1 3
8 Ina Ińsko 6 7 8 9 2 1 3
9 Pomorzanin Nowogard 6 7 14 8 2 1 3
10 Masovia Maszewo 6 7 9 12 2 1 3
11 Mewa Resko 6 7 6 6 2 1 3
12 Ehrle Dobra Szczecińska 6 6 12 12 1 3 2
13 KP Przecław 6 6 12 20 2 0 4
14 Orzeł Łożnica 6 4 4 16 1 1 4
15 Odrzanka Radziszewo 6 3 5 21 1 0 5
16 Sarmata Dobra 6 1 4 23 0 1 5

Jak zwykle spotkanie Pomorza-
nina i Sarmaty cieszyło się zainte-
resowaniem kibiców obydwu ze-
społów. W zespole gości nie oby-
ło się bez nowogardzkich akcen-
tów. Trenerem Sarmaty jest To-
masz Surma, w bramce stanął Mi-
chał Piątkowski, w polu od pierw-
szej minuty grali Artur Lipiński 
oraz Marek Kowalski. Z kolei pod 
koniec meczu na boisku pojawi-
li się Szymon Rybicki oraz Paweł 
Skowroński. Dodajmy, że Lipiński 
i Skowroński są pełnoprawnymi 
piłkarzami Sarmaty, a pozostała 
trójka to zawodnicy wypożyczeni. 
Jeśli do tej piątki graczy dodamy 
jeszcze 12 zawodników Pomorza-
nina, to w sobotnim meczu na bo-
isku wystąpiła w sumie rekordowa 
liczba 17 wychowanków Pomo-
rzanina. To rzadka sytuacja na-
wet na boiskach w okręgówce. W 
barwach gości w pierwszym skła-
dzie wystąpił również Filip Ple-
wiński, który dawniej grał w bar-
wach Pomorzanina. Nowogardzki 
zespół prezentował się zdecydo-
wanie lepiej od podopiecznych 
Tomasza Surmy. W 18. minu-

cie meczu w odległości około 20 
metrów od bramki, w narożniku 
pola karnego faulowany był Kac-
per Litwin. Do piłki podszedł Ra-
fał Listkiewicz i  pięknym strza-
łem w „okienko” pokonał Micha-
ła Piątkowskiego. Pomimo jeszcze 
kilku okazji strzeleckich wynik 
do przerwy nie uległ zmianie. Po 
zmianie stron Pomorzanin wciąż 
atakował, jednak długo nowo-
gardzianie nie byli w stanie zdo-
być drugiego gola. Miało to miej-
sce dopiero w 65. minucie. Wów-
czas po rzucie rożnym najlepiej 
w polu karnym zachował się Da-

mian Kosior, który zdobył drugie-
go gola dla gospodarzy. Nowogar-
dzianom grało się już zdecydowa-
nie łatwiej, czego potwierdzeniem 
były kolejne trafienia. W 86. mi-
nucie swojego drugiego gola zdo-
był Rafał Listkiewicz. Efektow-
ną akcję na skrzydle przeprowa-
dził Fernando Batista, który po-
pisał się pięknym dośrodkowa-
niem. Piłka przeleciała nad bram-
karzem Sarmaty i trafiła „na nos” 
Rafałowi Listkiewiczowi, któremu 
pozostało wepchnąć ją do bram-
ki z najbliższej odległości. Minu-
tę później podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego ustalili wynik 
spotkania. Rafał Listkiewicz tym 
razem asystował, a jego podanie 
trafiło do Macieja Dobrowolskie-
go, który minął Michała Piątkow-
skiego i skierował futbolówkę do 
pustej bramki. Nowogardzianie 
po zwycięstwie z Sarmatą mają na 
swoim koncie 7 punktów i awan-
sowali na 9. miejsce w ligowej ta-
beli. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR

Kapitan nowogardzkiego zespołu Ma-
ciej Dobrowolski ustalił wynik meczu z 
Sarmatą

Kolejna wygrana juniorów Pomorzanina

Hat-trick Kacpra Kozioła
W niedzielę (24 września), o godzinie 16:00, podopieczni Pawła Błaszczyka wybrali się do 
Sądowa, aby walczyć o ligowe punkty z tamtejszymi Białymi. Juniorzy z Nowogardu pewnie 
wygrali 2:5, a hat-trickiem popisał się Kacper Kozioł. Pomorzanin po zwycięstwie zbliżył się 
do czołówki ligowej tabeli. 

Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard 2:5 (1:2)
Gole: Kacper Kozioł (1’, 75’ (rzut karny), 80’ (rzut karny)), Mateusz Toruński (30’), 
Michał Jutkiewicz (83’)
Skład: Aleksander Osajda (Jakub Tandecki) – Michał Teodorczyk (c) , Mateusz Wojtyniak, 

 Mateusz Toruński, Jakub Mościński – Mateusz Lasocki (Natan Jeremicz), Michał Jutkiewicz (Piotr Saja), 
Adrian Zając, Paweł Zając, Jakub Jarecki (Krystian Wilke) – Kacper Kozioł.  

I Liga Okręgowa Junior Starszy Szczecin 2017/2018
6. kolejka:
Światowid Łobez – Unia Dolice  3:0
Mewa Resko – Energetyk Gryfino  1:5
Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard 2:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 5 13 18 3 4 1 0
2 Energetyk Gryfino 5 12 17 6 4 0 1
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 5 10 14 7 3 1 1
4 Pomorzanin Nowogard 5 9 16 14 3 0 2
5 Mewa Resko 5 4 11 15 1 1 3
6 Unia Dolice 6 2 11 26 0 2 4
7 Biali Sądów 5 1 5 21 0 1 4

Juniorzy Pomorzanina błyska-
wicznie objęli prowadzenie w Są-
dowie. Już w 1. minucie meczu 
bardzo ładnym prostopadłym po-
daniem popisał się Michał Jutkie-
wicz. Piłka trafiła do Kacpra Ko-
zioła, który nie zmarnował sy-
tuacji sam na sam i wyprowadził 
swój zespół na prowadzenie. W 
25. minucie słabo grający w tym 
sezonie gospodarze niespodzie-
wanie doprowadzili do wyrów-
nania. Piłkarz miejscowych wy-
kończył składną akcję swojego ze-
społu. Pomorzanin jednak bardzo 
szybko odzyskał prowadzenie. W 

30. minucie oskrzydlającą akcję 
przeprowadził Kacper Kozioł, któ-
ry wyłożył futbolówkę znajdujące-
mu się w polu karnym Mateuszo-
wi Toruńskiemu, a ten nie zmar-
nował dogodnej okazji strzelec-
kiej. Po zmianie stron Biali po-
nownie wyrównali. Bramka pa-
dła po kontrowersyjnej decyzji sę-
dziego, który nie dopatrzył się fau-
lu w polu karnym na obrońcy z 
Nowogardu. Gospodarze wyko-
rzystali tę sytuację i po zamiesza-
niu w polu karnym pokonali Ja-
kuba Tandeckiego, który po prze-
rwie zmienił Aleksandra Osajdę. 

Biali jednak nie mieli większych 
szans w starciu z napierającym 
Pomorzaninem. W 75. minucie 
sam na sam z bramkarzem zna-
lazł się Kacper Kozioł, który zo-
stał wycięty w polu karnym. Do 
jedenastki podszedł sam poszko-
dowany i strzelił swojego dru-
giego gola. Pięć minut później w 
polu karnym faulowany był Natan 
Jeremicz, a po raz drugi strzałem 
z jedenastu metrów golkipera go-
spodarzy pokonał Kacper Kozioł. 
Piąty gol dla nowogardzkiego ze-
społu był ozdobą tego spotkania. 
W 83. minucie bardzo aktywny 
tego dnia Mateusz Toruński prze-

prowadził ładną akcję na lewym 
skrzydle, po czym pięknie wrzu-
cił futbolówkę w pole karne pra-
wą nogą, wewnętrzną częścią sto-
py. Idealne podanie trafiło do Mi-
chała Jutkiewicza, który posta-
wił kropkę nad „i” ustalając wy-
nik meczu na 2:5 dla podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Junio-
rzy z Nowogardu wygrali tym sa-
mym swój trzeci ligowy mecz i do 
liderów z Łobza tracą już tylko 4 
punkty. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR  Mateusz Toruński, w meczu z Białymi, 
strzelił gola oraz popisał się piękną 
asystą przy piątej bramce
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – IX Runda

Motocrossowe święto  
w Nowogardzie
W niedzielę (24 września), Nowogard był gospodarzem IX Rundy Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej. Podczas zawodów rozegrano wyścigi w 8 klasach oraz Mistrzostwa Polski qu-
adów. Klub Motorowy „Cisy” reprezentowało 3 zawodników. Niestety obyło się bez meda-
li dla naszych reprezentantów. 

Klub Motorowy „Cisy” Nowo-
gard podczas zawodów w naszym 
mieście reprezentowali Tomasz 
Litwin, Adam Abramowski oraz 
Krzysztof Paszek. Najlepszy wy-
nik uzyskał Tomasz Litwin star-
tujący w klasie MX1C. Zawod-
nik KM „Cisy” podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego przejechał 4 
okrążenia uzyskując swój najlep-
szy czas w ostatnim podejściu. 
Tomasz Litwin w kwalifikacjach, 
został sklasyfikowany na 5. miej-
scu. Podczas pierwszego wyści-
gu zawodnik KM „Cisy” udowod-

nił, że bardzo mu zależy na tym, 
aby dobrze wypaść na swoim to-
rze. Tomasz Litwin przejechał 10 
okrążeń w czasie 20:19,561 i wy-
walczył wysokie 5. miejsce. Do 
podium Liwinowi zabrakło 14 se-
kund. W drugim biegu nie było 
już tak dobrze, zawodnik KM 
„Cisy”, po 10 okrążeniach uzy-

skał wynik 22:23,245, przez co za-
jął 9. pozycję. W sumie nasz re-
prezentant wywalczył 67 punk-
tów i w klasyfikacji indywidualnej 
zawodów zajął 7. miejsce. Choć 
Tomasz Litwin nie stanął na po-
dium w Nowogardzie, to i tak na-
leżą mu się duże brawa, choćby za 
to, że na „smoczaku” zaliczył swo-
je najlepsze zawody w tym sezo-
nie. W tej klasie zwyciężył Domi-
nik Kaźmierczak z WKM Wscho-
wa, przed swoim klubowym kole-
gą Kamilem Majorczykiem. Trze-
cie miejsce przypadło Kacprowi 

Mateckiemu z KM Szczecin. To-
masz Litwin po dopisaniu punk-
tów wywalczonych w Nowogar-
dzie z liczbą 296 oczek zajmuje 
16. miejsce w klasyfikacji sezonu, 
na 72 sklasyfikowanych zawodni-
ków. W klasie MX2C rywalizo-
wał Adam Abramowski. Zawod-
nik KM „Cisy” w treningu kwali-

fikacyjnym uzyskał 10 czas, który 
wykręcił w trzecim ze swoich sze-
ściu okrążeń. W wyścigu pierw-
szym Adam Abramowski zajął 14. 
pozycję, po przejechaniu 9 okrą-
żeń z czasem 19:26,050. W dru-
gim biegu zawodnik KM „Cisy” 
zaprezentował się znacznie gorzej, 
zajmując 22. miejsce z czasem 
22:16,547 po 9 okrążeniach. W 
klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów Adam Abramowski zgroma-
dził 46 punktów i został sklasyfi-
kowany na 18. pozycji. Zwyciężył 
Lubomir Sobol z klubu KM Choj-
na, drugie miejsce wywalczył Ka-
mil Nowakowski z OKM Ostrów 
Wlkp., z kolei najniższy stopień 
podium przypadł Karolowi Paw-
lakowi z MKS Nekla. W klasyfi-
kacji sezonu Adam Abramowski 
ma na swoim koncie 83 punkty 
i zajmuje 43. miejsce na 78 skla-
syfikowanych zawodników. Do-
dajmy, że dla Abramowskiego był 
to dopiero drugi start z dziewię-
ciu rund rozegranych w tym sezo-
nie Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej. Ostatni spośród zawod-
ników KM „Cisy” Nowogard – 
Krzysztof Paszek, startował w ka-

tegorii MX Masters. Krzysztof Pa-
szek w treningu kwalifikacyjnym 
uzyskał 10 czas, w swoim dru-
gim z pięciu okrążeń. Zawodnik 
KM „Cisy” utrzymał tę pozycję 
w swoim pierwszym biegu. Czas 
22:15,438 uzyskany po 10 okrą-
żeniach zapewnił zawodnikowi 
KM „Cisy” 10. pozycję. W dru-
gim biegu Krzysztof Paszek prze-
jechał 9 okrążeń, uzyskując wynik 
21:41,553, który sklasyfikował go 
na 11. miejscu. W klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów Krzysztof 
Paszek uzbierał 61 punktów i zo-
stał sklasyfikowany na 11. miej-
scu. W tej kategorii najszybszy był 
Grzegorz Jankowiak z Automo-
bilklubu Głogów, który wyprze-
dził na podium Janusza Piotrow-

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – IX Runda, Nowogard

Klasyfikacja indywidualna zawodów:
MX1C
1. Dominik Kaźmierczak (WKM Wschowa)
2. Kamil Majorczyk (WKM Wschowa)
3. Kacper Matecki (KM Szczecin)
...
7. Tomasz Litwin (KM Cisy Nowogard)
MX2C
1. Lubomir Sobol (KM Chojna)
2. Kamil Nowakowski (OKM Ostrów Wielkopolski)
3. Karol Pawlak (MKS Nekla)
...
18. Adam Abramowski (KM Cisy Nowogard)
MX65
1. Filip Seniuk (OKM Ostrów Wielkopolski)
2. Filip Nawrocki (Motoklub Oborniki)
3. Maksymilian Wołek (Człuchowski AutoMotoKlub)
MX85
1. Kacper Chrostowski (KM Chojna)
2. Fabian Fedyczkowski (WKM Wschowa)
3. Paweł Zarzecki (KM SKM Słońsk)
MX Junior
1. Adam Czarnecki (KM Kożuchów)
2. Marcin Bandosz (MKS Nekla)
3. Karol Kałużny (MKS Nekla)
MX Kobiet
1. Karolina Jankowiak (Automobilklub Głogów)
2. Justyna Melech (LSM BRY-TECH Racing)
3. Karolina Jasińska (Automobilklub Gorzowski)
MX Open
1. Igor Zienkiewicz (WKM Wschowa)
2. Piotr Dereń (Motoklub Oborniki)
3. Błażej Gwiaździński (KM Szczecin)
MX Masters
1. Grzegorz Jankowiak (Automobilklub Głogów)
2. Janusz Piotrowski (WKM Wschowa)
3. Michał Czochralski (Motoklub Unia Poznań)
...
11. Krzysztof Paszek (KM Cisy Nowogard)

Mistrzostwa Polski – Quady V Runda, Nowogard

Klasyfikacja indywidualna zawodów:
MX Quad Open
1. Roman Gwiazda (Pro Racing Team)
2. Kacper Mieszkowski (WKM Wschowa)
3. Piotr Panek (Pro Racing Team)

Na zdjęciu Tomasz Litwin, który na nowogardzkim torze uszyskał najlepszy wynik 
pośród zawodników KM Cisy.jpg

skiego z WKM Wschowa oraz 
Michała Czochralskiego z Moto-
klubu Unia Poznań. Krzysztof Pa-
szek w klasyfikacji sezonu ma na 
swoim koncie 336 punktów i jest 
sklasyfikowany na 15. miejscu. Je-
śli chodzi o pozostałe kategorie, to 
w MX 65 najszybszy był Filip Se-
niuk z klubu OKM Ostrów Wiel-
kopolski, w MX85 zwyciężył Kac-
per Chrostowski z KM Chojna, w 
MX Junior najszybszy był Adam 
Czarnecki z KM Kożuchów, 
w MX Open wygrał zawodnik 
WKM Wschowa – Igor Zienkie-
wicz, z kolei pośród pań w katego-
rii MX Kobiet najszybsza była Ka-
rolina Jankowiak z Automobilklu-
bu Głogów. W Nowogardzie roze-

grana została także V Runda Mi-
strzostw Polski quadów. W klasie 
MX Quad Open z liczbą 70 punk-
tów zwyciężył Roman Gwiazda z 
klubu Pro Racing Team. Drugie 
miejsce wywalczył Kacper Miesz-
kowski z WKM Wschowa, nato-
miast najniższy stopień podium 
przypadł Piotrowi Pankowi z Pro 
Racing Team. Dodajmy, że sę-
dzią zawodów był Andrzej Ga-
szewski, dyrektorem zawodów Ja-
rosław Hołubowski, a za chrono-
metraż odpowiedzialny był Arka-
diusz Zawisza. Przy artykule pu-
blikujemy klasyfikacje podium w 
poszczególnych kategoriach. 

KR

W naszym mieście ponownie można było usłyszeć ryk silników

W Nowogardzie rozegrano także piątą rundę Mistrzostw Polski Quadów

Zmagania motocrossowe cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska

Nasi mechanicy najlepsi! 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie zajęli pierw-
sze miejsce w III Mistrzostwach Szkół Mechaniki Samochodowej Województwa Zachod-
niopomorskiego, które odbyły się 15 września w Nowogardzie. 

Nasz zespół w składzie: Rado-
sław Laudy, Maciej Ołubiec, Ma-
ciej Śniegowski oraz Łukasz Pacz-
kowski pokonał drużyny z pięciu 
szkół z województwa zachodnio-
pomorskiego - Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Drawsku 
Pomorskim, Zespół Szkół nr 10 
w Koszalinie,  Zespół Szkół nr 2 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Pyrzycach,  Zespół Szkół 
Samochodowych w Szczecinie 
oraz Zespół Szkół nr 5 w Star-
gardzie. Mistrzostwa składały się 
z pięciu etapów: I etap - test teo-
retyczny wiedzy z techniki samo-
chodowej oraz zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, II etap- 
zlokalizowanie usterki w samo-
chodzie przy użyciu testera dia-
gnostycznego podłączonego do 

silnika pojazdu, III etap-mon-
taż złącza pneumatycznego pole-
gający na odpowiednim ustawie-
niu klucza dynamometrycznego 
zgodnie z zapisem na złączu, IV 
etap- technika jazdy samochodem 

z talerzem Stewarta - slalom na 
czas, V etap - rozpoznawanie pię-
ciu części samochodowych. War-
to dodać, że uczniowie ZSP mogą 
świętować podwójny sukces, po-
nieważ w klasyfikacji indywidual-
nej również wiedli prym: najlep-
szy okazał się Radosław Laudy, tuż 
za nim uplasował się Maciej Ołu-
biec, a trzecie miejsce przypadło 
Maciejowi Śniegowskiemu. Opie-
kunem naszego zespołu był Pan 
Andrzej Osuchowski. Organiza-
torem Mistrzostw był Pan Domi-
nik Wulkiewicz- firma DOMIR 
PARTS przy wsparciu Wicemar-
szałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Starosty Goleniow-
skiego i Burmistrza Nowogardu. 

Gratulujemy naszym uczniom 
i życzymy dalszych sukcesów w 
branży motoryzacyjnej! 

Uczestnicy Mistrzostw 

Drużyna z ZSP Nowogard 

Etap praktyczny

Sukcesy Chrabąszczy Nowogard

Jacek Fecak mistrzem 
Makroregionu!
W miniony weekend, w Płotach zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Makroregionu. Najlepszy pośród Młodzików był kolarz 
z Nowogardu Jacek Fecak. 

Jak poinformował naszą redak-
cję trener Ryszard Posacki, swój 
kolejny duży sukces odniósł Jacek 
Fecak, który podczas zawodów 
rangi Mistrzostw Makroregionu 
wywalczył w Płotach złoty medal. 
To nie jedyne dobre wieści z klubu 
Chrabąszcze Nowogard. W wyści-
gu o puchar Burmistrza Masze-
wa, pośród Młodzików najszybszy 
był Hubert Grygowski. Więcej in-
formacji podsumowujących starty 
naszych młodych kolarzy w naj-
bliższym wydaniu DN. 

KR

Regaty o puchar 
Burmistrza 
W sobotę, 23 września, KŻ „KNAGA” zorganizował na jeziorze 
Nowogardzkim kolejne regaty żeglarskie, tym razem o pucha-
ry ufundowane przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę.

 Rozegrano dwa wyścigi: w klasie 
„OPTYMIST” (dla dzieci i młodzie-
ży) oraz w klasie „OPEN”, 

w której wystartowali wszyscy 
chętni na dowolnych żaglówkach.    

Wyniki regat klasy „OPTYMIST” 
1. Nikola Żabecka, 2. Igor Kinasz, 

3. Maja Radecka, 4. Miłosz Machoc-
ki, 5. Marcel Soroczyński, 

Wyniki regat klasy „OPEN” 
1. Szymon Kinasz (jacht kl. Kata-

maran), 2. Aleksandra Bąk (jacht kl. 
Europa), 3. Jarosław  

    Nowak (jacht kl. „470”), 4. Da-
riusz Zawal (jacht kl. „420”), 5. Da-
wid i Adam Werner (jacht kl. „505”),

    6. Piotr i Stanisław Filipiak, Timo 
Kruschke (jacht kl. Katamaran), 7. 
Konrad Łachmanowicz (jacht 

    kl.„420”). 
Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc w każdej kategorii otrzymali 
puchary, a wszyscy uczestnicy regat 
zostali nagrodzeni drobnymi upo-
minkami. Puchary i upominki wrę-
czył ich fundator- Burmistrz Nowo-

gardu Robert Czapla. Resztę sobot-
niego popołudnia uczestnicy regat 
wraz z rodzinami i znajomymi spę-
dzili przy wspólnym grillowaniu. 

Inf. własne 
Fot. Robert Leszczyński

    

Jacek Fecak w Płotach wywalczył mi-
strzostwo Makroregionu

Maja Radecka z pucharem za III miejsce

Zwyciężczyni sobotnich regat Nikola 
Żabecka

Igor Kinasz, II m. w klasie Optymist i jego 
starszy brat Szymon- I m. w klasie Open
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. Szczecin – 666096774

ATERIMA MED. 

Opiekunki osób 
starszych w niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO Sze nia drob ne

REKLAMA

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g no-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, i piętro, nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 
745 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę w centrum Płot ul. Jedności 
Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do 
negocjacji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum no-
wogardu o powierzchni 54m. 
Tel. 604 269 104

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
przy ul. Pileckiego 10 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594. 

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój. 501 307 
666 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 63m2 
po remoncie w Nowogardzie na 
Osiedlu Gryfitów. 509 142 650

•	  Stargard-Nowogard działka z wy-
danymi warunkami zabudowy 
wszystkie media 1000m2/25 tyś. 
501 307 666 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Kawalerka 25m2 + piwnica na 
sprzedaż po remoncie, umeblo-
wana, ul. 3 Maja, centrum, cena 
77 000 zł. Tel. 601 889 582 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju. Tel. 
722 154 477 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
centrum I piętro. 888 676 231 

• Sprzedam 22 arową działkę 
pod zabudowę. Tel 724 827 779

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe 
do 42 m. Tel. 663 695 260 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. 
Tel. 606 112 493 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w 
Nowogardzie. Tel. 725 240 253, 
697 311 327 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 
886 

•	 Kawalerka do wynajęcia 20m2. 
667 621 070 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyo-
tę kupię zdecydowanie. 736 777 
245

•	 Sprzedam Peugeot 307, 1.6 HDI 
rocznik 2007. Przebieg 240 000 
km. Tel. 604 283 174 

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 
2002 r., przebieg 77 tys. km. Tel. 
697 665 793 

•	 Renault Megane rok 1996, OC i 
PT aktualne, bez rdzy dużo no-
wych części tanio sprzedam Tel. 
536 706 746

•	  Sprzedam Toyotę Yaris 1.0, 2003. 
Tel. 602 275 698 

•	 Sprzedam polonez track, rok 
1997. tel. 601 430 080, 601 780 
150 

ROLNICTWO

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-
ne. 796759414

•	  Poszukuję  kombajnisty do 
kombajnu CLAAS.724827779.

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 
741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 
573 

• PROPOLIS LECZNICZY, miody 
leśne. Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 
853 573 

•	 Sprzedam obornik i byka. 607 73 
98 66

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405

•	  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 
418 39 47 

•	 Odsatki mięsne ok. 20 sztuk 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
781 900 122 

•	 Sprzedam traktor ogrodowy 
nowy, 4000 zł. 507 045 404 

•	 Sprzedam pszenicę ozimą. 724 
827 779

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. 
Gospodarstwo Rolno-Drobiar-
skie Żabowo 13. Tel. 91 39 106 
66, 502 530 452 

•	 Sprzedam klaczkę kuca około 120 
cm wzrostu ze źrebakiem. 606 
312 832 

•	 Sprzedam kopaczkę dwurzędo-
wą cena 500 zł. 601 577 365, 603 
363 207 

•	 Sprzedam mini ciągnik samorób-
ke w trakcie remontu. Tel. 669 823 
464 

•	 Sprzedam zaczep przedni do 
przyczepy 3,5 ton i siłownik do 

wywrotu do przyczepy 4,5 t. Tel 
669 823 464 

•	 Kupię opony do ciągnika C-330 
używane w dobrym stanie. Tel 
669 823 464 

 USŁUGI

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Naprawa  ciągników ,maszyn /
różnych/,uprawnienie elektry-
ka do 1KV i  na wózki widłowe.

• Tel.530632574.

• KOREPETYCJE-zj.polskiego li-
ceum/technikum,przygotowa-
nie do matury.Tel.795089054 
po godz.15,00.

•	  Matematyka. 668 17 1212 

•	 TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 
600 182 682 

•	 Budowa domów, budynków od 
podstaw. Tel. 605 580 496 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. Tel. 608 364 
330 

• Serwis AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, tapeta. 666 047 905 

PRACA

•	

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 
234 

• zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 
687 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumienną. 
797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, austria, anglia, Belgia, 

Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

• zatrudnię zbrojarzy, betonia-
rzy, pracowników budowla-
nych. 694 440 205 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na 
terenie Nowogardu lub okolicy.. 
Tel. 667 110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynie-
r,kigar@kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynaro-
dowy, kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/ma-
gazynier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operato-
ra HDS, Tel. 508 503 650

•	 Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

•	 Przyjmę murarzy. 511 901 973 

•	 Potrzebuje osoby z doświadcze-
niem do pracy w Szwecji lub Bel-
gii przy budowie i wykończe-
niach domów. 725 823 421 

• Budowlańca z doświadcze-
niem. Tel 606 44 97 02 

•	 Zatrudnię traktorzystę i operato-
ra HDS, Tel. 508 503 650

•	 Zlecę wycięcie 16 sztuk topól. Tel. 
515 10 84 60

•	 Przyjmę pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina. Tel. 511 731 
352 

•	 Zatrudnię 4 pracowników. 508 
309 980

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika 
murarza. Tel. 501 549 756 

•	 Poszukuje osoby do pracy przy-
domowej na wsi, prace ogrodo-
we, ziemne, gospodarcze. Tel. 660 
206 833 

inne  

•	 Kompletne –umeblowanie poko-
ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, 
szafka wisząca i ława kolor we-
nge+wanilia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach już 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejod 20 zł za sztukę, tuje szmaragd, 
wysokość 70-80 cm 10 zł za sztu-
kę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. Tel. 600 182 682 

• Sprzedam meble pokojowe wi-
tryna, stolik RTV i ławostół. 888 
676 231

• Oddam w dobre ręce suke wil-
czycę. 724 049 451 

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-

ku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Sprzedam tanio dwie komody 
duże,, stół rozkładany 6 krzeseł z 
tapicerką skóropodobną czarną, 
łóżko 140x200, kompletne, szaf-
ka na buty, wszystko w kolorze ja-
błoni. Tel +48 600 393 138 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyj-
ne 150 m typ Baumann, tel. po 
19.00 535 008 877

•	 Sprzedam Okna plastikowe szer. 
97 wys. 113, szer. 144 wys. 115 
sztuk 2, schody metalowe okrą-
głe szer. biegu 1.20 wys 1 kondy-
gnacja. Tel. 606 276 773 
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REKLAMA

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Pomóż wygrać z rakiem
Jako wykładowca przenosił studentów w realia średniowie-
cza. Dziś przerosły go realia życia codziennego. Uwielbia-
ny przez studentów szczeciński profesor zmaga się z rakiem. 
Ciężka choroba przerwała naukowe plany i marzenia. Teraz 
nauka jest dla niego ratunkiem, choć wyczerpał już możli-
wość leczenia w kraju. Terapia eksperymentalna jest za gra-
nicą, ale jest kosztowna.- P. Plecan TVP Szczecin 

 Zaczęło się w grudniu 2016
Mój mąż, Krzysztof Guzikow-

ski, ma 53 lata i jest wykładowcą 
akademickim na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Pasjonuje się hi-
storią średniowiecza i w tej dzie-
dzinie dwa lata temu zdobył ty-
tuł doktora habilitowanego.

W grudniu 2016 roku, na dwa 
dni przed Bożym Narodzeniem, 
mój mąż trafił po ataku epilep-
tycznym do szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kilka 
dni później dowiedzieliśmy się, 
że odpowiedzialność za jego sa-
mopoczucie ponosi guz, który 
umiejscowił się w lewym płacie 
ciemieniowym.  To był dla nas 
szok, tym bardziej, że w lutym 
2016 roku mój mąż przeszedł 
operację raka jelita grubego. 
Czuł się świetnie, pracował, 
snuł plany napisania kolejnych 
publikacji naukowych... W 
styczniu mąż był operowany. 
Czuł się dobrze, nie miał 
żadnych niedowładów, więc 
pełen nadziei czekał na wynik 
badania histopatologicznego. 
Kiedy na początku lutego 
otrzymaliśmy wynik, to był 
kolejny szok.  U męża zdiagno-
zowano glejaka IV stopnia. 

Skierowano go na radio- i che-
mioterapię, które przeszedł w 
Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym w Szczecinie. 
Bardzo szybko po pierwszej che-
mii i naświetlaniach przyszły ko-
lejne ataki epileptyczne. W wy-
niku badań rezonansem magne-
tycznym i tomografii kompute-
rowej okazało się, że nastąpiła 
wznowa guza. Lekarze w Szcze-
cinie i Bydgoszczy, z którymi się 
kontaktowaliśmy, rozłożyli ręce i 
uprzedzili nas, że mój mąż ma 
przed sobą pół roku życia.

Kiedy zaczęliśmy szukać infor-
macji w internecie, okazało się, 
że szansą dla mojego męża jest 
zabieg  nanoterapii ( Terapia 
NanoTherm) w klinice w Ber-
linie. Wysłaliśmy tam dokumen-
ty męża i zostaliśmy zakwalifiko-
wani do badania.  

Pojechaliśmy z mężem i cór-
ką do Berlina, gdzie mąż zo-
stał poddany badaniu FET-PET, 
dzięki któremu można spraw-
dzić, czy guz jest aktywny i ja-
kie rejony mózgu zaatakował. 
Po badaniu mąż został wstępnie 
zakwalifikowany do zabiegu, ale 
jego koszt przekracza nasze moż-
liwości finansowe, tym bardziej, 
że oboje jesteśmy nauczycielami 
(ja uczę języka polskiego i wie-
dzy o kulturze w liceum ogólno-
kształcącym).

Całkowity koszt terapii wyce-
niono na około 40 000 euro, a 
czas ucieka nieubłaganie... 

Chciałabym, żeby mój mąż 
skończył wymarzoną biogra-
fię księcia Barnima...

Za każdą pomoc będziemy 
wdzięczni.

 Wsparcia można udzie-
lić wchodząc na stronę zbiór-
ki - adres:   https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/krzysztof-gu-
zikowski

K. Guzikowski



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Czemu tak szybko rośnie pensja wiceburmistrza  •  Wywiad z L. Becelą
Zniszczyli pasiekę  •  Pijany demolował ołtarz

rekLama rekLama

rekLama

Firma z branży rolnej  

Sprzedaż nawozów

Kontakt: 600 374 274

• VERBIOHUMUS – 45 zł/netto/tonę z dostawą
• STROHHUMUS – 33 zł/netto/tonę z dostawą
• OBORNIK BYDLĘCY – 40 zł/netto/tonę z dostawą
• AHSL – zamiennik RSM siarkowego 
               - 20% azotu i 6% siarki
• ASL – 8% azotu i 9% siarki
• MOCZNIK
• OBORNIK BYDLĘCY

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
29 września 2017 r. 
Nr 74 (2603)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGarD
605 257 216,  511 444 559

GWaraNCJa NaJWYŻSZYCH CeN

Zatrudnię  
pielęgniarkę  

do pracy w Przychodni  
NZOZ Sanus Nowogard. 
Kontakt: 606 125 591 

mieszkania socjalne 
przy ul. m. reja

myślą, że 
ludzie mogą 
mieszkać  
w chlewach

s. 3

s. 5

Czy będzie sensacja 
archeologiczna na 
ul. kościelnej?

ul. kościuszki

Groźna 
kolizja

s. 2
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Kronika  
Straży Pożarnej
15-09-2017  godz. 13:20
Nowogard, ul. Bohaterów War-

szawy, auto BMW. 
W chwili przybycia pierwsze-

go zastępu na miejsca zdarze-
nia zastano samochód osobo-
wy z zatrzaśniętymi drzwiami, 
w którym znajdowało się 1,5 
roczne dziecko. Zabezpiecze-
nie miejsca zdarzenia. Samo-
chód został otwarty (w obec-
ności Policji) przez wcześniej 
powiadomioną przez właści-
cielkę samochodu, osobę spe-
cjalizującą się w otwieraniu sa-
mochodów. Dziecko nie wyma-
gało interwencji ZRM

20-09-2017 godz.10:43
Nowogard, ul. Luboszan, bu-

dynek mieszkalny. 
Po przybyciu PSP na miej-

sca zdarzenia zastano Policjan-
tów oraz ratowników Pogoto-
wia stojących przed zatrzaśnięty-
mi drzwiami do mieszkania w bu-
dynku dwurodzinnym. W miesz-
kaniu była starsza kobieta, któ-
ra nie dawała znaku życia. Za-
bezpieczono miejsca zdarzenia, 
otwarto mieszkanie narzędzia-
mi hydraulicznymi oraz sprzętem 
burzącym. Do mieszkania weszli 
ratownicy medyczni z policjan-
tami. W mieszkaniu były zwłoki 
kobiety - właścicielki mieszkania. 
Policja przeprowadziła czynności.

Grozi mu kara do 10 lat więzienia

Zatrzymany seryjny 
włamywacz
W ręce nowogardzkich policjantów wpadł 29-latek, miesz-
kaniec gminy Dobra, podejrzany o szereg włamań na tere-
nie naszego miasta.

Zatrzymany, to mieszkaniec 
gminy Dobra, odpowie również 
za posiadanie środków odurza-
jących i groźby. Po usłyszeniu 
zarzutów, trafił na 2 miesiące do 
aresztu. Grozi mu kara do 10 lat  
więzienia. Analizą zgromadzo-
nego materiału dowodowego w 
sprawie kradzieży z włamania-
mi na terenie Nowogardu, zaję-
li się kryminalni z miejscowe-
go komisariatu. Podjęte przez 
nich działania, pozwoliły na wy-
typowanie i zatrzymanie spraw-
cy, który na swoim koncie miał: 
włamanie do altany ogrodowej 
oraz usiłowanie włamania do 
domu jednorodzinnego i po-

mieszczenia biurowego, a także 
groźby karalne. Sprawcą okazał 
się 29-letni mieszkaniec sąsia-
dującej gminy Dobra.  Podczas 
zatrzymania policjanci znaleź-
li przy nim środki odurzające w 
postaci marihuany i amfetami-
ny. Mężczyzna trafił do policyj-
nej celi, gdzie po przedstawieniu 
zarzutów, sąd zdecydował o za-
stosowaniu wobec niego środ-
ka zapobiegawczego w postaci 2 
miesięcznego aresztu. Mężczyź-
nie grozi do 10 lat więzienia. Po-
licjanci ustalają, czy 29-latek nie 
ma na swoim koncie jeszcze in-
nych tego typu zdarzeń.

st. asp. Julita Filipczuk

Ciekawe - Czapli obcięli, a  o tyle samo wzrosło 
jego zastępcy

Czemu tak szybko rośnie 
pensja wiceburmistrza
Niespotykanie szybko rosną dochody wiceburmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego. 
Urzędnik zarobił w ratuszu prawie 30% więcej, od momentu kiedy rada obniżyła o połowę 
wynagrodzenie jego przełożonego- Burmistrza Nowogardu. Co ciekawe, w tym czasie do-
chody innych ważnych pracowników UM znacznie zmalały. 

Jeszcze w 2014 roku, wice-
burmistrz K. Kolibski zarobił 
w UM 87 tys. 982 zł. Już w na-
stępnym roku kwota ta wzrosła 
do 114 tys. 328 zł, w rok później, 
czyli w 2016 do poziomu 147 
tys. 196 zł - bez kilkudziesięciu 
groszy. Daje to wzrost o ponad 
60% w ciągu trzech lat i prawie 
30% w porównaniu roku 2015 
do 2016. Tak wynika z oświad-
czeń majątkowych, jakie pu-
blicznie złożył wiceburmistrz. 
Oznacza to, że K. Kolibski za-
rabia więc dziś najwięcej spo-
śród pozostałych urzędników 
w nowogardzkim magistracie. 
Mało tego, pensje pozostałych 
ze ścisłego kierownictwa gmi-
ny, w tym samym czasie zmalały 
i to znacznie. Przykładowo jesz-
cze w roku 2015 skarbnik gminy 
Marcin Marchewka uzyskał do-
chód na poziomie 154 tys. 948zł, 
w roku 2016 już 118 tys. 848 zł - 
różnica 36 tys. 100 zł. W analo-
gicznym okresie mniej zarobiła 
także sekretarz gminy Agniesz-
ka Biegańska -Sawicka. W roku 
2015 jej roczny dochód wyniósł 
111 tys. 951 zł, ale już rok póź-
niej tj. 2016 była to kwota 107 
tys. 713 zł. 

Co ciekawe tak duży, bo pra-

wie 30% wzrost dochodów w 
ciągu roku, wiceburmistrz od-
notował po tym, jak Rada Miej-
ska obcięła o połowę wynagro-
dzenie burmistrza Roberta Cza-
pli. Było to rok temu, w lutym, 
wówczas radni zmniejszyli pen-
sję włodarza z 12 tys. do ok. 6 
tys. zł. Uzasadnili to fatalną po-
lityką gospodarczą i ciągłym 
konfliktowaniem się Burmistrza 
z Radą Miejską. Wygląda na to, 
że prawie całe oszczędności na 
obniżeniu  wynagrodzenia bur-
mistrza nie poszły na potrzeby 
Gminy tylko na wzrost  wyna-
grodzeń Kolibskiego. Oczywi-
ście zupełnie prywatną sprawą 
wiceburmistrza jest to co zrobił 
z pieniędzmi z tej  podwyżki… 

Taka dynamika wzrostu do-
chodów u zastępy, w zestawie-
niu ze spadkiem wynagrodzenia 
u innych urzędników, zaniepo-
koiła radną Jowitę Pawlak, któ-
ra złożyła w tej sprawie inter-
pelacje. „Wnoszę o udostępnie-
nie informacji na temat skład-
ników miesięcznego wynagro-
dzenia i ich wysokości zastęp-
cy burmistrza pana Krzysztofa 
Kolibskiego za rok 2015; 2016; 
2017 z uwzględnieniem składni-
ków nieperiodycznych (np. do-
datek specjalny, który zgodnie z 
ustawą przyznawany jest za do-
datkowe czynności występują-
ce czasowo.)”- pisze do burmi-
strza radna.  

Marcin Simiński 

Wiceburmistrz K. Kolibki (pierwszy po prawej) po podwyżce w roku 2016 zarobił 
więcej niż skarbnik M. Marchewka i sekretarz gm. A. Biegańska-Sawicka, którym 
pensje dodatkowo zmalały

W szpitalu 
aż huczy!

Zapowiadany na dzisiejsze wydanie tekst o szpitalu musimy 
przełożyć na następny piątek. Istnieje konieczność spraw-
dzenia jeszcze pewnych bulwersujących faktów.

Poważna kolizja przy ul. kościuszki 

Nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu 
Do poważnego wypadku drogowego doszło wczoraj (28.09),  w godzinach popołudniowych 
przy skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Kościuszki. 

Jak wynika z naszych informa-
cji, kierujący samochodem Opel 
Omega, wyjeżdżając z ul. Trau-
gutta nie ustąpił pierwszeństwa 
jadącemu ul. Kościuszki, kieru-
jącemu samochodem Volkswa-
gen Golf. Oba auta zostały w wy-
niku zderzenia poważnie uszko-
dzone. Na miejscu, poza policją, 
interweniowało pogotowie. Nie-
oficjalnie wiadomo, że jeden z 
pasażerów, prawdopodobnie ja-
dący w Golfie, potrzebował po-
mocy medycznej. MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
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mieszkania socjalne przy ul. m. reja

Myślą, że ludzie mogą mieszkać w chlewach
Niejednokrotnie pisaliśmy o warunkach i stanie jakości mieszkań socjalnych przy ulicy Mikołaja Reja. Dziś ponownie wracamy do sprawy, pokazując w ja-
kich warunkach żyje kobieta, która otrzymała od Gminy mieszkanie socjalne.

Z Panią Ewą (imię zmienione), 
spotkaliśmy się w środę po połu-
dniu. Zaprosiła nas do mieszka-
nia, które gmina jej przydzieliła. 
Mieszka tam od niedawna, więc 
jeszcze nie zdążyła wszystkich 
swoich rzeczy poukładać. Jed-
nak nie na tym polega problem, 
z którym zgłosiła się do naszej 
redakcji. - Proszę zobaczyć, jak to 
wszystko wygląda – mówi p. Ewa 
– Tak naprawdę nic tu nie ma. 
Od ludzi dobrej woli otrzymałam 
lodówkę. Syn pomógł mi napra-
wić drzwi. Jedyne co tu było, jak 
przyszłam mieszkać, to odmalo-
wane ściany – opowiada kobieta. 
Jedno z okien wymienione jest 
na plastikowe. Drugie natomiast 
zostało drewniane - Proszę zo-
baczyć na ściany. W rogach wy-
chodzi wilgoć. Nic dziwnego, jak 
do ogrzewania jest tylko jeden 
piec kaflowy, który w dodatku jest 
dziurawy. W kuchni natomiast 
nie ma ani pieca, ani grzejnika. 
Zimą będzie tam jak w chłodni. 
Do tego kran tylko z zimną wodą 
- kontynuuje p. Ewa. Kobieta 
wraz z mieszkaniem otrzymała 
do dyspozycji „komórkę”, w któ-
rej może trzymać swoje rzeczy. 
Jednak i ta jest w nie najlepszym 
stanie – Dach przecieka, widać to 
po zgniłych deskach. Jak tutaj co-
kolwiek trzymać? - pyta kobieta.

Jednak największym proble-
mem jest brak łazienki. Nie ma 
miejsca, w którym kobieta mo-
głaby się wykąpać – Jak mam się 
tu myć? W misce? Tylko to mi po-
zostaje. Jednak najpierw muszę 
sobie zagrzać wodę na kuchen-
ce, bo innej możliwości nie ma – 

mówi p. Ewa. Ten sam problem 
jest z toaletą, która jest w for-
mie wychodka, parę metrów od 
mieszkania. - Rozumiem, że lo-
kal socjalny ma obniżony stan-
dard. Jednak, żeby nie było do-
stępu do łazienki, toalety? Mamy 
dwudziesty pierwszy wiek, a wa-
runki jak w średniowieczu. Pani 
Ewa przyznaje, że cieszy się, że 
otrzymała jakiekolwiek mieszka-
nie i przysłowiowo „nie pada jej 
na głowę”. Jednak jak sama mówi 
– Czy to są warunki odpowiednie 
do mieszkania? A gdybym była 
niepełnosprawna, lub tak schoro-
wana, że nie mogłabym sobie po-
radzić? Jak wtedy żyć?

Wczoraj udaliśmy się w tej 
sprawie do kierownika Zarządu 
Budynków Komunalnych, Karo-
la Brzeczka, z prośbą o komen-
tarz - Proszę mi wysłać pytania 
na maila, ja na nie odpowiem w 
ciągu 14 dni. W tym momencie 
nie mam czasu komentować, po-
nieważ czekam na inspektora bu-
dowlanego i jedziemy na budowę 
– poinformował nas p. K. Brze-
czek. Pytania zostały więc wy-
słane i teraz czekamy na odpo-
wiedź.

Jedno jest pewne – mimo, że 
w rządowej ustawie nie ma okre-
ślonych dokładnych warunków, 

jakie powinny posiadać miesz-
kania socjalne, to każda gmina 
powinna we własnym interesie o 
nie zadbać. Każdy wie, jak waż-
na jest higiena osobista. Nie tyl-
ko mieszkanie pani Ewy, ale tak-
że pozostałe mieszkania socjal-
ne przy tej ulicy, nie posiada-
ją łazienki i toalety. Czy luksu-
sem można nazwać to, że ludzie 
tam mieszkający posiadają „wła-
sne, prywatne” wychodki, zamy-
kane na kłódkę, zamiast toalety 
w domu? Czy nie zasługują na 
to, żeby mieć możliwość korzy-
stania z łazienki, jak przystało na 
XXI wiek, w domu? 

DŚ

Nasz komentarz:  
Jak już zauważyła autorka ar-

tykułu sformułowania ustawo-
we dotyczące warunków, jakie 
powinny spełniać lokale socjal-
ne nie są niestety precyzyjne. 
A już  zapis, że lokal taki może 
mieć obniżony standard jest in-
terpretowany w praktyce „w dół”  
bez żadnych ograniczeń. Zgod-
nie  z definicją w art. 2 u.o.p.l. to 
lokal socjalny musi nadawać się 

do zamieszkania ze względu na 
wyposażenie i stan techniczny, 
przy czym może mieć obniżo-
ny standard. Powierzchnia pokoi 
(zwróćmy uwagę: pokoi, a nie 
całego lokalu) przypadająca na 
członka gospodarstwa domowe-
go najemcy nie może być mniej-
sza niż 5 m2. Jeśli najemca miesz-
ka sam, pokój lub pokoje muszą 
mieć minimum 10 m2.  Nieste-
ty, nie jest to definicja precyzyj-
na. Nie bardzo wiadomo, co się 
kryje pod pojęciem „lokalu na-
dającego się do zamieszkania ze 
względu na wyposażenie i stan 
techniczny”   albo „obniżonego 
standardu”. Istnieją  jednak tak-

że wykładnie ministerialne, któ-
re pewne rzeczy doprecyzowu-
ją. W jednej z nich czytamy: Mi-
nister wyraził stanowisko, że lo-
kal socjalny   musi być lokalem 
mieszkalnym, a zatem służyć 
do zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych. Zdaniem ministra  
˝Lokale o obniżonym standar-
dzie˝ to lokale,  nadające się do 
zamieszkania ze względu na wy-
posażenie i stan techniczny. Ze 
względu na cel (zamieszkiwa-

nie) również w lokalach socjal-
nych wynajmujący jest obowią-
zany do zapewnienia sprawnego 
działania istniejących instalacji i 
urządzeń związanych z budyn-
kiem umożliwiających najemcy 
korzystanie z wody (choć woda 
może być poza lokalem), ciepła 
(niekoniecznie musi to być cen-
tralne ogrzewanie), energii elek-
trycznej oraz innych instalacji i 
urządzeń stanowiących wyposa-
żenie  budynku. Czy Pani, któ-
ra choć próbuje interweniować 
z pokorą przyjmuje swój los  nie 
ma racji dopominając się  mini-
mum mieszkaniowego? Czy no-
wogardzkim urzędnikom na cze-

le z burmistrzem i jego protego-
wanym obecnie kierownikiem 
Brzeczkiem wydaje się, że pobie-
lony chlew to mieszkanie dla lu-
dzi?  O tym dowiemy się za dwa 
tygodnie, gdy kierownik Brze-
czek upora się z odpowiedzią za-
żywając  codziennie po tej cięż-
kiej pracy relaksu w swoim luk-
susowym mieszkanku posiada-
jącym oczywiście i ogrzewanie i 
ciepłą wodę i kibel obszerny.

red.

Mieszkanie pani Ewy, w którym, po-
dobnie jak w pozostałych, brakuje ła-
zienki

Z kranu w kuchni leci zimna woda - jedyny dostęp do wody 
w mieszkaniu p. Ewy

Luksus mieszkańców przy ul. M. Reja - prywatny, średnio-
wieczny wychodek, zamykany na kłódkę
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Bezmyślny akt wandalizmu k. Słajsina

Zniszczyli pasiekę, by ukraść skrzynki po piwie 
Nieznani dotąd sprawcy zniszczyli pasiekę należącą do pana Zbigniewa Dwornika, pszczelarza z gminy Nowogard. Co najbardziej oburzające, zrobili to 
tylko po to, aby ukraść kilka skrzynek na butelki po powie, na których stały ule. 

Pasieka, składająca się z oko-
ło 30 uli, znajdowała się przy dro-
dze, tuż za Słajsinem. Po tym jak 
odwiedzili ją wandale, właściciel 
pszczół postanowił przewieźć ule 
w inne miejsce.  

- Zadzwonił do mnie kolega i 
powiedział, że ule są całe porozbi-
jane. Natychmiast przyjechałem. 
Widok był dramatyczny. Jeszcze 
dzisiaj zabiorę stąd ule - opowia-
da pan Zbigniew. 

Wszystko wskazuje na to, że 
sprawcy zniszczyli pasiekę, tyl-
ko po to, aby ukraść skrzynki od 
piwa, na których ustawione były 
ule. Kilka takich skrzynek znik-
nęło, zostały tylko te nietypowe, 
których nie da się sprzedać w sku-
pie. Choć pszczelarz nie poniósł 
znacznych strat, bo ule po złoże-
niu nadają się do dalszego użytku, 

to obawia się, że najgorsze jeszcze 
przed nim. 

-Boję się o spadki rodzin, nie 
wiem czy nie zostały uszkodzone 
matki, a to oznaczałoby, że pszczo-
ły są już stracone. Nie wiem, dla-
czego ludzie są tak bezmyślni, 
przecież pszczoły trzeba chronić - 
mówi Z. Dwornik. 

Przypomnijmy, że nie jest to 
pierwszy akt wandalizmu, jaki do-
tyka pszczelarzy z naszej gminy. 
W latach poprzednich pasieki były 
palone, niszczone, a także okrada-
ne. Tak było chociażby latem przy 
osiedlu Bema, gdzie skradzio-
no kilka uli z rodzinami pszcze-
limi, należącymi do p. Eugeniu-

sza Tworka. Pisaliśmy wówczas o 
tym w DN. Poszkodowany pszcze-
larz na własną rękę apelował o po-
moc w znalezieniu skradzionych 
pszczół, jednak bezskutecznie. Nic 
nie dało także śledztwo, jakie w tej 
sprawie prowadziła policja. Zosta-
ło ono umorzone, z powodu nie-
ustalenia sprawców kradzieży.  

MS

Pan Zbigniew był załamany widokiem zniszczonej pasieki

Powiat zrobił swoje, gmina wciąż się ociąga

Droga do Strzelewa już oddana
W minioną środę, 27 września, oddano oficjalnie do użytku wyremontowaną drogę z Nowogardu do Strzelewa. Długo wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja pochłonęła ponad 3 mln złotych, z czego 40% pochodziło z budżetu powiatu a reszta z PROW zarządzanego przez marszałka. 

Oddany do użytku odcinek 
przebudowanej drogi powia-
towej zaczyna się od wyjazdu z 
miejscowości Strzelewo (przy 
kurnikach), w kierunku miej-
scowości Świerczewo,  i przebie-
ga  na odcinku 4,3 km. w kierun-
ku Nowogardu - kończy się tuż 
przed wiaduktem obwodnicy, 
jadąc w kierunku miasta. Sama 
uroczystość przecięcia wstęgi, 
symbolizującej zakończenie in-
westycji odbyła się w Świercze-
wie. To bowiem mieszkańcy tej 
wsi, na czele z sołtys Urszulą Ar-
matą, od lat naciskali władze, 
by droga została wyremonto-
wana. Jej stan bowiem pozosta-
wiał dużo do życzenia, stwarza-
jąc duże niebezpieczeństwo w 
ruchu. Przy okazji remontu dro-
gi zadbano także o bezpieczeń-
stwo mieszkańców Świerczewa, 
budując przed wjazdami do 
miejscowości wysepki, mające 
uniemożliwić kierowcom zbyt 
szybki przejazd przez wieś. O to 

także zabiegali sami mieszkań-
cy, początkowo chcąc budowy 
progów zwalniających w środku 
miejscowości. Na to jednak nie 
pozwalały przepisy. 

- Po latach mamy w końcu 
nową, bezpieczną drogę za co 
dziękuje wszystkim decydentom 
w tej sprawie zwłaszcza staro-
ście i marszałkowi. - powiedziała 

w czasie uroczystości sołtys wsi, 
Urszula Armata. 

Rzeczywiście inwestycja była 
wspólnie sfinansowana przez 
powiat i Urząd Marszałkow-
ski, który przekazał pomoc fi-
nansową ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, w wysoko-
ści 63,63 % kosztów (1 900 000 

zł). Warunkiem uzyskania przez 
powiat takiej dotacji było podpi-
sanie z gminą Nowogard poro-
zumienia, w którym miasto zo-
bowiązuje się wyremontować w 
Świerczewie boczną drogę - pro-
wadzącą od Kościoła do świe-
tlicy wiejskiej, obecnie pokry-
tej kamieniami. Gmina jednak 
do dziś remontu drogi nie roz-

poczęła, choć termin, w którym 
miała to zrobić już dawno mi-
nął. Póki zobowiązanie Gminy 
nie zostanie zrealizowane  sta-
rostwo nie będzie mogło rozli-
czyć inwestycji i odzyskać środ-
ków przyznanych z dotacji, a 
przekazanych przez Marszałka 
Województwa. 

Marcin Simiński 

Oficjalnego otwarcia dokonali starosta T. Kulinicza i Wicemarszałek J. Rzepa - 
przedstawiciele samorządów finansujących inwestycję

W uroczystości wzięli udział także radni gminy Nowogard - B.Dziura i przewodni-
czący rady P. Słomski

Rodzina pszczela z tego ula odleciała i 
pewnie czeka ją śmierć. Przykry widok 
plastra pszczelego, jaki pozostał przy 
pustym ulu

Tekst sprostowania nadesłanego 
przez Burmistrza Nowogardu:

Nieprawdą jest, że burmistrz Nowogardu wydał zezwolenie na wy-
cinkę drzew. Zgodę wydał Zachodniopomorski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Szczecinie. W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
nigdy nie toczyło się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na 
wycinkę drzew z wniosku firmy Hosso.
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Czy będzie sensacja archeologiczna na kościelnej? 

Usunęli drzewa, bo… będą prowadzić badania!
Z nieoczekiwaną a nawet sensacyjną „odsłoną” mamy w tych dniach do czynienia w bulwersującej mieszkańców Nowogardu, sprawie wycinki drzew ro-
snących jeszcze do ubiegłej środy wzdłuż pawilonu handlowego usytuowanego przy ulicy Kościelnej. Otóż okazuje się, że drzewa wycięto, ponieważ… 
będą tutaj prowadzone wykopy archeologiczne!  

W ubiegły piątek tylko DN po-
informował o przeprowadzonej 
w środę wycince 18 drzew obok 
pawilonu handlowego wzdłuż 
ulic Kościelnej i kard Stefana 
Wyszyńskiego. Już po zapowie-
dzi tematu, w czwartek na stronie 
fb DN mieszkańcy spontanicznie 
i gremialne zaczęli wyrażać swo-
je oburzenie z powodu zniszcze-
nia i dewastacji przyrodniczo - 
krajobrazowej dokonanej w cen-
trum miasta przedmiotową wy-
cinką.  Redakcja DN przygoto-
wując opublikowany w piątek ar-
tykuł oparła go na informacjach 
uzyskanych od przeprowadza-
jącego wycinkę, a zarazem wła-
ściciela terenu, na którym rosły 
te drzewa. Aczkolwiek bowiem 
ten teren wokół drzew, włącznie 
z chodnikiem, był dostępny pu-
blicznie to działka, na której one 
rosną należy do prywatnej firmy 
Hosso z Gryfic. Prezesem tej fir-
my jest ormiański przedsiębior-
ca, który przez lata skupił na te-
renie naszego województwa wie-
le nieruchomości, w tym kil-
ka w Nowogardzie.  Po rozmo-
wie z rzeczniczką firmy Hosso 
p. Katarzyną Meger- Dziechciarz 
przekazaliśmy więc uzyskaną od 
niej wiedzę dotyczącą uzasadnie-
nia wycinki – wtedy było, że wy-
cinka została dokonana z powo-
du planowanej rozbudowy pawi-
lonu. Poinformowano nas też, że 
firma posiada zgodę na wycinkę 
wydaną przez burmistrza.  

Zaczęła się burza, zaczęły się 
tłumaczenia 

Ta skandaliczna wycinka (a 
nie artykuł DN) spowodowa-
ła powszechne oburzenie miesz-
kańców. Natomiast, jak zwykle w 
Nowogardzie, gospodarz miasta, 
(chyba u nas takie określenie jest 
jednak zupełnie gołosłownym) 
zamiast wyjaśnić mieszkańcom, 
dlaczego dopuścił do dewastacji 
przyrodniczej w centrum mia-
sta, to zajął się kolejną napaścią 
na DN. Oczywiście przeprowa-
dzaną za pieniądze podatnika w 
gminnym biuletynie. Nie będzie-
my na takie chamskie zaczepki 
reagować.  Natomiast tylko zda-
nie na temat tzw. sprostowania, 
które publikujemy w tym nu-
merze zgodnie z prawem praso-
wym.  I mimo, że wynika z nie-
go, że formalnie to nie burmistrz 
(jak twierdził początkowo dla 
DN rzecznik Hosso), a konser-

wator zabytków wydał urzędowe 
pozwolenie na wycinkę drzew to 
nic nie zmienia w fakcie, że to 
burmistrz, a nie konserwator za-
bytków jest gospodarzem w tym 
mieście, i że to burmistrz a nie 
konserwator zabytków odpowia-
da za to, co się dzieje z dobrem 
publicznym w Nowogardzie. 
Tyle w tym fragmencie istotnie 
ciekawsze rzeczy dalej.

Zamiast handlarzami zostali 
…. archeologami

Drążąc dalej sprawę odpo-
wiedzialności za wycinkę drzew 
przy Kościelnej i Wyszyńskie-
go zadaliśmy kolejne pytania za-
równo do Hosso, jak i do woje-
wódzkiego konserwatora zabyt-
ków, który to w temacie się w 
tzw. międzyczasie pojawił. Jak 
się okazuje bowiem teren dział-
ki Hosso mimo, że nic na to nie 
wskazuje w zakresie widocz-
nej gołym okiem zabudowy, jest 
jednak sklasyfikowany jako te-
ren starego miasta, a tym samym 
jest objęty nadzorem konser-
watora zabytków ze wszystkimi 
tego prawnymi konsekwencjami.  
Pierwsza dotarła do nas odpo-
wiedź z firmy Hosso. Podpisała 
ją ta sama osoba, która udzielała 
informacji DN za pierwszym ra-
zem. Jednak teraz zupełnie ina-
czej tłumaczy powody wycin-
ki drzew a są one zupełnie sen-
sacyjne, oto treść odpowiedzi p. 
rzecznik Hosso:  

- W odpowiedzi na Pań-
stwa maila pragnę poinformo-
wać, że wycinka drzew nastąpi-
ła ze względu na fakt, iż wkrót-
ce przystąpimy do prac archeolo-
gicznych na naszym terenie. Fir-
ma Hosso poniesie całkowity ich 
koszt a wszelkie zabytki, które zo-
staną tam odnalezione zostaną 
przekazane do odpowiednich in-
stytucji państwowych. Mamy na-
dzieję, że będą one służyły miastu 
i lokalnej społeczności… Pragnę 
również poinformować, iż siedzi-
ba firmy znajduje się w Szczeci-
nie, a Galerie Hosso znajdują się 
w Kołobrzegu, Szczecinku, Biało-
gardzie oraz Gryficach, Policach. 
Firma przystąpiła również do bu-
dowy Galerii w Świdwinie, Świe-
bodzinie, Złocieńcu. W każdej 
Galerii Hosso pracę znajduje po-
nad 250 osób.

Pozdrawiam Katarzyna 
Meger-Dziechciarz

Trzeba przyznać, że taka zmia-
na profesji z handlarza na arche-
ologa może wprawić w prawdzi-
we zdumienie…

konserwator czy ochroniarz?
Odpowiedź na nasze pytanie 

o okoliczności towarzyszące wy-
daniu zgody na wycinkę drzew 
przysłał też wojewódzki kon-
serwator zabytków. Oto treść tej 
bardzo lakonicznej w formie od-
powiedzi (poszczególne zdania 
zaczynające się od myślnika od-
noszą się to naszych kolejnych 
pytań):  

- Dn. 28.03.2017r. uzupełniony 
dn. 14.04.2017 r. i dn. 29.06.2017r. 
wpłynął od Hosso Focus Group 
Sp. z o.o. w Szczecinie.

- uzasadnienie wniosku to ko-
nieczność przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych objętych po-
zwoleniem WKZ.(pozwolenie z 
dn. 26 czerwca 2017 Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 
wcześniejsze od decyzji lipcowej o 
zgodzie na wycinkę - dop. DN)

- burmistrz nie wniósł uwag
-  WKZ wydał zgodę dn. 

25.07.2017r. (chodzi o zgodę na 
wycinkę - dop. DN)

- WKZ nie przeprowadzał kon-
sultacji (chodzi o konsultacje z lo-
kalnymi organizacjami ochrony 
przyrody- dop. DN)

Do tak sformułowanej odpo-
wiedzi dołączono wnioskowa-
ne przez DN kopie pism w tym 
wniosku, pozwolenia WKZ na 

prowadzenie wykopalisk arche-
ologicznych i zgody WKZ na wy-
cinkę drzew.  I w tych pismach 
mamy kolejne bardzo interesują-
ce odsłony swoistego dramatu, w 
którym jak na razie jedyne ofiary 
to 18 nowogardzkich drzew. 

Ładnie to sobie wymyślili. 
Z przywołanych pism wyni-

ka, w sposób oczywisty dla my-
ślących, że deklarowane wykopa-
liska na Kościelnej to tzw. „pic”, 
który ma ułatwić realny cel or-
miańskiego handlarza (nie pyta-
my, czym handluje). A tym ce-
lem jest znalezienie sposobu na 
pokonanie ograniczeń w zakresie 
planowanej tutaj zabudowy ko-
mercyjnej (pewnie galeria), któ-
re stanowiły przedmiotowe drze-
wa rosnące na dodatek w strefie, 
tzw. starego miasta. Przypusz-
czalnie Hosso chce zwłaszcza 
zmaksymalizować obszar zabu-
dowy. Z pism otrzymanych przez 
nas od konserwatora wynika, że 
już 12 września 2016 roku bur-
mistrz Nowogardu wydał decyzję 
o warunkach zabudowy.  (Decy-
zja 102/2016).  To oznacza, że już 
wtedy został przesądzony los na-
szych drzew - chodziło dalej tyl-
ko o znalezienie metody. Najsku-
teczniejszą i najmniej kosztowną 
byłoby to, żeby drzewa znalazły 
się na terenie wykopów arche-
ologicznych, stąd pomysł prze-
prowadzania tu wykopalisk. - W 
toku postępowania ustalono- czy-

tamy w zgodzie WKZ na wycin-
kę - że drzewa kolidują z przepro-
wadzeniem sondażowych badań 
archeologiczno-architektonicz-
nych objętych (UWAGA - dop. 
DN) pozwoleniem WKZ z dnia 
26.06.2017 r. Ponieważ drzewa 
rosły gdzie rosły, to w tym wypad-
ku zaplanowano nawet same wy-
kopy właśnie w pasie usytuowa-
nia tych drzew. Wskazuje na to 
odpowiedni zapis w warunkach 
ustalonych w pozwoleniu WZK 
z 26 czerwca. Pozwolenie to po-
przedziło, jak już wspomnieliśmy 
zgodę, na wycinkę drzew z 25 lip-
ca, a także stanowiło pretekst for-
malny dla udzielenia tejże zgo-
dy na wycinkę. (patrz tekst od-
powiedzi WKZ). Na załączonym 
zdjęciu zakreśliliśmy ten ciekawy 
zapis stanowiący w istocie swo-
iste „linie papilarne” identyfiku-
jące szwindel- wykopy do badań 
archeologicznych (szerokość 2m 
głębokość do 1 metra) dokład-
nie w pasie drzew i tylko w tym 
pasie! To bajka już nie dla naiw-
nych, to bajka dla kretynów. 

Nie zostawimy tego tak 
Niezależnie, co się dalej stanie 

to drzewa przy Kościelnej i Wy-
szyńskiego zastały bezpowrot-
nie utracone. Wydający pozwole-
nie na ich wycinkę nie zobowią-
zał nawet tnącego do nasadzeń 
kompensacyjnych. Odstąpił rów-
nież od naliczenia opłat za wyci-
nanie 18 drzew przewidzianych 
w ustawie o Ochronie Środowi-
ska. Uznał też sobie – nie wiado-
mo na jakiej podstawie - że (cy-
tat z pozwolenia): - ustalono też, 
że drzewa nie stanowią historycz-
nie zakomponowanej formy zie-
leni Starego Miasta ich usunięcie 
nie wpłynie na pogorszenie wa-
lorów zabytkowych Starego Mia-
sta… Tak więc konserwator zgo-
dził się na usunięcie walorów, 
które realnie istniały w związ-
ku z brakiem naruszenia walo-
rów, których przecież nie ma- nie 
ma na tej działce żadnego real-
nego Starego Miasta. Wydaje się 
nam jednak, że te wszystkie dzia-
łania konserwatora i inwestora- 
archeologa, a także kompatybil-
ne z poprzednimi niedziałania-
mi gospodarza miasta, czyli bur-
mistrza zainteresują CBA, gdzie 
prześlemy ten tekst. Niezależnie 
od tego – czujesz się poważnie 
traktowany obywatelu! 

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
eugenia kosakiewicz: lat 91, zmarła 25.09.2017r., pogrzeb 

odbył się 28.09.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Józef Palica: lat 63, zmarł 26.09.2017r., pogrzeb odbędzie się 

29.09.2017 r., o godz. 10:30 Msza św. w Kościele w Osinie, po-
chówek na cmentarzu w Osinie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

POLSkI kOmITeT POmOCY 
SPOŁeCZNeJ 

W NOWOGarDZIe
INFOrmUJe: 

O DNIaCH I GODZINaCH 
WYDaWaNIa ŻYWNOŚCI

29.09.2017 PIĄTek 
OD GODZ.9:30 -13:30  

NUMERY 1-70
 02.10.2017 PONIeDZIaŁek  

OD GODZ. 9:30-13:30  
71-150

03.10.2017 WTOrek 
OD GODZ.9:30-13:30  

151-200
POTRZEBNE DOKUMENTY: 

1. NADANY NUMER 
PORZĄDKOWY

Inf. własna

składa 
w imieniu Zarządu Powiatu w Goleniowie 

Tomasz Kulinicz 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Karinie Surmie
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia z powodu śmierci 

Taty

Jezus powiedział do arcykapła-
nów i starszych ludu: Co myśli-
cie? Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Zwrócił się do pierwsze-
go i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i 
pracuj w winnicy! Ten odpowie-
dział: Idę, panie!, lecz nie po-
szedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: 
Nie chcę. Później jednak opamię-
tał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca? Mó-
wią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus 
rzekł do nich: Zaprawdę, powia-
dam wam: Celnicy i nierządni-
ce wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego. Przyszedł bo-
wiem do was Jan drogą sprawie-
dliwości, a wyście mu nie uwie-
rzyli. Celnicy zaś i nierządnice 
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na 
to, ale nawet później nie opamię-
taliście się, żeby mu uwierzyć. 
(Mt 21,28-32)

Arcykapłani i starsi ludu bez 
problemu udzielają prawidłową 
odpowiedź na pytanie Jezusa. 
Ojciec prosi dwóch synów o to 
samo, lecz ich odpowiedzi były 
różne. Pierwszy złożył słow-
ną deklarację. Powiedział ojcu, 
że idzie, lecz zadowolił ojca tyl-
ko słowem, nie czynem. Odpo-
wiada ojcu: idę, panie! Mówi do 
swojego ojca: panie. Nie tato, oj-
cze. Mówi tak, bo czuje się bar-
dziej niewolnikiem, poddanym 
niż będącym w synowskiej rela-

cji. Drugi zaś w pierwszym od-
ruchu się zbuntował, przeciw-
stawił, ale po chwili refleksji od-
powiedział pozytywnie na proś-
bę ojca, poszedł do pracy w win-
nicy. Która z tych dwóch postaw 
jest mi bliższa? Jak wygląda moje 
odpowiadanie na prośby, zapro-
szenia Boga Ojca? Jakim jestem 
dzieckiem? Wola Ojca to nie 
słowne, piękne deklaracje, ale 
konkretne działanie w naszym 
życiu. Nie chodzi tu o chęci, lecz 
o czyny. Znane nam jest przysło-
wie, że „dobrymi chęciami jest 
piekło wybrukowane”. Mamy 
dobre zamiary, ale nie poparte 
jakimkolwiek czynem. Możemy 
tutaj mówić o grzechu zaniedba-
nia. Żeby lepiej zobaczyć jakim 
jestem dzieckiem, warto spoj-
rzeć na pytania, które do mnie 
kieruje Bóg w ciągu mojego ży-
cia. W sposób szczególny przy-
chodzi On do nas w sakramen-
tach świętych. Tam zawsze pa-
dają pytania, kiedy to Bóg cze-
ka na nasze potwierdzenie, że 
zgadzamy się na Jego wolę. Pod-
czas chrztu świętego, drodzy ro-
dzice, deklarujecie, że przyjmu-
jecie na siebie obowiązek wy-
chowania dziecka w wierze, aby 
żyło według dekalogu, aby miło-
wało Boga i drugiego człowieka. 
W jaki sposób to realizujesz ro-
dzicu? Jeśli zostałem rodzicem 
chrzestnych wyraziłeś swoją go-
towość do pomagania rodzicom 
w wypełnianiu tego obowiąz-
ku. Jak Ci idzie? Prawie wszyscy 
z nas przyjęli sakrament bierz-
mowania, sakrament dojrzało-
ści chrześcijańskiej. Wyrazili-
śmy wtedy pragnienie, aby Duch 
Święty umocnił nas do mężnego 
wyznawania wiary i do postę-
powania według jej zasad. Czy 
jestem świadkiem wiary? Czy 
wszystkie decyzje w swoim ży-
ciu podejmuję kierując się wia-

tą? Czy żyję zgodnie z tym co 
głosi Słowo Boże? Sakrament 
małżeństwa. Każdy kto go przyj-
mował zadeklarował, że chce 
wytrwać w tym związku w do-
brej i złej doli, aż do śmierci. Czy 
wywiązujesz się z tego postano-
wienia? Czy przyjąłem dar po-
tomstwa i wychowuję w duchu 
katolickim? Biskup zapytał każ-
dego z nas przyjmujących sakra-
ment święceń. Czy będę pilnie 
i mądrze pełnił posługę słowa 
głosząc Ewangelię i wykładając 
prawdy katolickiej wiary? Czy 
w każdym czasie to wypełniam? 
Czy zawsze pobożnie i z wia-
rą sprawuję sakramenty święte? 
Czy modlę się za powierzony mi 
lud? Osoby życia konsekrowa-
nego składają śluby życia przez 
ubóstwo, posłuszeństwo i czy-
stość. Czy jako osoba zakonna 
pielęgnujesz w sobie życie rada-
mi ewangelicznymi? Powinni-
śmy się dzisiaj mocno zastano-
wić: czy moje tak ma odzwier-
ciedlenie w mojej codzienno-
ści? Czy jestem jak ten syn, któ-
ry powiedział ojcu: tak, ale nie 
wypełnił, czy też jestem jak ten 
syn, który dokonał refleksji i od-
powiedział pozytywnie na proś-
bę Ojca. Każde nasze AMEN jest 
mówieniem Bogu tak! Niech i 
nasze życie, nasze czyny, postę-
powanie mówią Bogu: AMEN. 
Niech tak się stanie. 

Ks. Krystian Dylewski 

Dąbrowa zaprasza 
na odpust 

W dniu 1 października 2017 roku, o godzinie 13:00, w Kościele fi-
lialnym pw. św. Michała Archanioła odprawiona zostanie Msza św. 
odpustowa. Jak co roku zapraszamy wszystkich do Dąbrowy na od-
pust. Mszę św. wzbogaci występ scholi, która po odprawionej Mszy 
św. zaśpiewa koncert. Na odpuście będzie loteria, wspaniałe wypie-
ki ciast i inne smakołyki. Serdecznie zapraszamy. 

Gwarantujemy bus spod kościoła parafialnego. 
Sołtys i Rada Sołecka 

akt wandalizmu w kościele 

Pijany demolował 
ołtarz 
Jak dowiedziała się redakcja DN, w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie doszło do aktu wan-
dalizmu. Nieznany na razie mężczyzna  miał wejść do świą-
tyni, zdemolować dekoracje i kwiaty zdobiące ołtarz. 

Do zdarzenia miało dojść 
w minioną środę, około godz. 
16:00. Zniszczone zostały m.in. 
wazony z kwiatami, które zosta-
ły poprzewracane i potłuczone. 
Mówi się, że osoba, która tego 
dokonała była prawdopodobnie 
kompletnie pijana.  Z naszych 
informacji wynika, że sprawa 

została zgłoszona na policję. W 
świątyni znajduje się monito-
ring, z którego nagrania, mają 
pomóc w ustaleniu sprawcy. 

Przebywający aktualnie na 
pielgrzymce ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko nie chciał ko-
mentować całego zajścia.  

MS

Nowogard Kościoł pw. Wniebowziecia NMP

kONDOLeNCJe
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Dni adaptacyjne w SOSW

Przyjechali członkowie Klubu Motocyklowego 
„Wilk”z Łobza

Złota Odznaka dla Piotra Słomskiego

Walne zebranie Związku 
Sybiraków
W środę, 27 września, o godzinie 11:00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie członków Związku Sybiraków w Nowogardzie. Podczas spotkania wybrano nowy 
Zarząd, ogłoszono sprawozdanie, ale przede wszystkim uhonorowano pięć osób złotymi i 
srebrnymi odznakami.

Podczas zebrania Sybiraków 
głównym punktem było wręcze-
nie złotych i srebrnych odznak. 
Za wszystkie do tej pory prze-
prowadzone i drukowane w pra-
sie wywiady dot. Sybiraków, zło-
tą odznaką został uhonorowany 
Piotr Słomski przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie.   

- Wiele lat zbierał wśród Sy-
biraków naszego Koła, Koła w 
Gryfinie, Kamieniu i Stargar-
dzie nasze wspomnienia, które 
były drukowane w prasie. Za tę 

ciężką pracę, którą wykonał, Za-
rząd Główny Związku Sybiraków 
w Warszawie przyznał Piotrowi 
Słomskiemu złotą odznakę - po-
wiedziała prezes Koła Sybiraków 
w Nowogardzie, Franciszka Ko-
bylińska. Kolejnymi, srebrnymi 
odznakami, za zaangażowanie w 
pracę na rzecz Koła zostały od-
znaczone Romualda Szmit, Cze-

sława Wiśniewska i Krystyna 
Zieleśkiewicz. Natomiast za wie-
loletnią pomoc finansową, orga-
nizowanie wyjazdów, pomoc w 
przygotowaniach poczęstunków 
itp., srebrną odznakę otrzymał 
Burmistrz, Robert Czapla.

Po wręczeniu odznak, zebrani 
przeszli do wyboru nowego Za-
rządu oraz wysłuchali sprawoz-

dania z działalności Koła w la-
tach 2013 – 2017. Po wyborach 
i wysłuchaniu wszystkich przed-
stawionych bieżących informa-
cji, Sybiracy obejrzeli występy 
artystyczne młodzieży z NDK, 
a następnie wraz z zaroszonymi 
gośćmi udali się na słodki po-
częstunek. 

DŚ

Piotr Słomski odznaczony honorową Złotą Odznaką

Od lewej: Franciszka Kobylińska, Robert Czapla, Czesława Wiśniewska i Piotr Słomski

kącik kolekcjonera

Witold Pilecki „Witold”
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w rodzinie szla-
checkiej (herbu Leliwa), w Ołońcu, w Karelii. Harcerz, w 
latach 1918– 1921 służył w Wojsku Polskim, żołnierz woj-
ny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 
r., po czym współorganizował jedną z pierwszych antynie-
mieckich organizacji: Tajną Armię Polską, która weszła w 
skład Armii Krajowej. 

W powstaniu warszawskim 
1944 r. reduty Witolda (plac Sta-
rynkiewicza) Niemcy nigdy nie 
zdobyli. Po uwolnieniu z oflagu 
Murnau przekonał gen. Włady-
sława Andersa, że musi wrócić 
do okupowanej przez Sowietów 
Polski i utworzyć podległą Pol-
skim Siłom Zbrojnym na Zacho-
dzie konspiracyjną grupę wywia-
dowczą. Dzięki niej świat dowia-
dywał się o stopniu podporząd-
kowania kraju Stalinowi. Aresz-
towany w maju 1947 r. przez sta-
linowską bezpiekę został podda-
ny brutalnemu śledztwu, skaza-
ny pod kłamliwymi zarzutami 
na karę śmierci i 25 maja 1948 
r. zamordowany w katowni przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. 
Nie wstawił się za nim ówcze-
sny premier Józef Cyrankiewicz, 
współwięzień z Auschwitz. Miej-
sca pogrzebania polskiego boha-
tera do dziś nie udało się odna-
leźć (prawdopodobnie jest to dół 
śmierci na warszawskich Powąz-
kach, tzw. Łączka).

28 września 2017 roku Na-
rodowy Bank Polski wprowa-
dza do obiegu srebrną mone-
tę o nominale 10 zł z serii Wy-
klęci przez komunistów żołnie-
rze niezłomni – Witold Pilecki 
„Witold”. Została ona wykona-
na z próby metalu Ag 925/1000. 
Przy produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany, tampondruk. 
Brzeg (bok) jest gładki. Wymia-
ry tej monety to 32 mm, a masa 

to 14,14 g. Wyszła ona w nakła-
dzie do 15 000 sztuk. Projektant 
awersu jest Dobrochna Surajew-
ska a projektant rewersu Urszu-
la Walerzak. Na rewersie mone-
ty znajdują się wizerunki: Wi-
tolda Pileckiego „Witolda”, orła 
wojskowego, biało-czerwonej 
flagi z symbolem Polski Walczą-
cej oraz napis „Zachowali się jak 
trzeba”. Na awersie srebrnej mo-
nety przedstawiono rozerwane 
kraty więzienne. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

W dniu 21.09.2017r., w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowo-
gardzie odbyły się dni adaptacyjne dla wychowanków ośrodka.

W ramach integracji ucznio-
wie wspólnie z wychowawcami 
przygotowali pyszny poczęstu-
nek, przy którym można było 
porozmawiać oraz bliżej się po-
znać. Wspaniałą atrakcją oka-
zał się przyjazd członków Klubu 
Motocyklowego „Wilk” z Łobza. 

Wychowankowie mieli okazję 
porozmawiać z członkami klu-
bu o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się w ruchy drogowym, 
zadać pytania i oczywiście obej-
rzeć motocykle. Wychowanko-
wie byli pod silnym wrażeniem, 
pełni emocji i zaskoczenia. Z ca-

łego serca dziękujemy członkom 
Klubu „Wilk” za bezinteresow-
ne wsparcie i serce, jakie okazali 
naszym podopiecznym. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
a przede wszystkim Wychowan-
kowie SOSW w Nowogardzie.

Inf. własne
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Dzieci swoje potrzeby mają…  
Szanowna Redakcjo
Jestem mieszkańcem bloku 

przy ul. Kowalskiej 2, oraz rodzi-
cem dwójki dzieci, i w nawiąza-
niu do artykułu „Zarząd wspól-
noty: dzieci i ryby...” z dnia 22 
września 2017r. chciałbym po-
dzielić się z Państwem kilkoma 
refleksjami.

Otóż autentycznym faktem 
jest, że dzieci bawiące się na 
trawniku obok bloku przy ul. 
Warszawskiej 11 są z niego no-
torycznie wyganiane przez do-
rosłych mieszkańców. Już kil-
ka razy moje dzieci wracały do 
domu rozżalone, że „starsze” Pa-
nie krzyczą na dzieci nie prze-
bierając w słowach, wręcz wyzy-
wając je, zwyczajnie przeganiają 
je z tego miejsca. Osobiście uwa-
żam, że część mieszkańców, po-
stanowiła zwyczajnie zrobić w 
tym miejscu muzeum, zapomi-
nając o tym, iż sami byli kiedyś 
dziećmi.

Kolejną sprawą jest to, dlacze-
go gmina nie wydała zezwolenia 
na wybudowanie placu zabaw i 
czyja to „zasługa” skoro piszecie 
Państwo, że nie wydano zezwole-
nia, bo zaproponowane urządze-
nia nie miały atestu, a cały plac 
należałoby ogrodzić? Być może 
wystarczyło wybrać producen-
ta lub wykonawcę, który oferuje 
urządzenia z atestem. Ogrodze-
nie takiego miejsca, również nie 
powinno stanowić wyzwania. 
Jakoś w innych częściach mia-
sto można było zbudować ta-
kie place, z których dzieci teraz 
mogą korzystać. Zastanawiam 
się, czy przypadkiem nie było to 
celowe działanie zarządu wspól-
noty, któremu najwyraźniej nie 
zależy na tym, aby dzieci mia-
ły się gdzie bawić.  A nie chodzi 

tu przecież wyłącznie   o dzieci 
z bloków przy ul. Warszawskiej 
11. Naturalnym jest, że z tere-
nu tego korzystają również m.in. 
mali mieszkańcy bloków przy ul. 
Warszawskiej 10, Kowalskiej 1 i 
Kowalskiej 2, jak również tych 
położonych dalej.

Inna sprawa dotyczy tego, jak 
w rzeczywistości wygląda cały 
ten teren. Z jednej strony mamy 
trawnik z nasadzeniami, na któ-
rym nie można postawić sto-
py, a proszę spojrzeć kilka me-
trów dalej w stronę śmietnika i 
bałaganu, jaki panuje wokół nie-
go (w załączniku wysyłam zdję-
cia). Dla mnie to kompletna hi-
pokryzja, że teoretycznie dba się 
o porządek, ale tylko przed wła-
snymi oknami. Efekt jest nieste-
ty taki, że właśnie wśród tych 
śmieci, a dokładnie z ich wy-
korzystaniem bawią się dzie-
ci. Z resztą bałagan panuje rów-
nież przy pozostałych śmietni-
kach w tej okolicy. Sytuacja taka 

jest ciągle. Kilka dni po wywie-
zieniu gabarytów pojawiają się 
kolejne śmieci i tak na okrągło. 
Sam nie raz zgłaszałem ten pro-
blem w ZBK, z prośbą o uprząt-
nięcie terenu. Niestety okazuje 
się, że miasto rozkłada bezrad-
nie ręce, bo zarządcy wspólnot 

nie poczuwają się do odpowie-
dzialności i sprzątania tego tere-
nu, twierdząc wręcz, że śmieci te 
podrzucane są przez mieszkań-
ców innych części miasta, a nie 
przez mieszkańców tych bloków, 
co jest absolutną bzdurą. 

Tutaj kłania się także brak 
punktu selektywnej zbiórki od-
padów w samym Nowogardzie. 
A skoro takiego punktu nie ma, 
to może sama zbiórka gabary-
tów powinna odbywać się czę-
ściej, np. 2 razy w miesiącu za-
miast 3 razy w roku.

Skoro teren ten należy do gmi-
ny, (o czym dowiedziałem się z 
Państwa artykułu) to myślę, że 
na kształt i sposób zagospoda-

rowania tego terenu powinni 
mieć wpływ również mieszkań-
cy pozostałych bloków, a nie tyl-
ko skostniały zarząd wspólno-
ty. Teren ten jest na tyle duży, 
że zmieściłby się tam plac za-
baw, jak również zostałoby miej-
sce na zieleń. Wygląda na to, że 
rodzicom zabrakło determina-
cji i zaangażowania, a starszym 
mieszkańcom zrozumienia i 
wrażliwości na innych.

Co do tego terenu, proszę rów-
nież zwrócić uwagę na fatalny 
stan ścieżki/chodnika od strony 
balkonowej bloku przy Kowal-
skiej 1, a szczególnie muru opo-
rowego wzdłuż tego przejścia. 
Część tego muru już się prze-
wróciła, a dalsza jego część gro-
zi zawaleniem, co stwarza realne 
zagrożenie m.in. dla bawiących 
się tam dzieci. Takie samo za-
grożenie stwarza teren nad byłą 
kotłownią rzeczonego bloku, a 
szczególnie ruszające się włazy 
zasypowe. Uważam, że miasto 
oraz mieszkańcy powinni zain-
teresować się całym tym tere-
nem, który należy uporządko-
wać i zagospodarować z głową. 
A może właśnie to miejsce nad 
byłą kotłownią nadawałoby się 
do zrobienia tam placu zabaw?

Co do terenu rekreacyjno-
-sportowego, to w obecnym sta-
nie teren ten chyba nie nada-
je się do zagospodarowania, ze 
względu na to, iż jest on podmo-
kły. Po każdej większej ulewie 
tworzą się tam bajora. Zresztą 
teren ten jest niestety traktowa-
ny głównie, jako WC dla zwie-
rząt.

Proszę również zwrócić uwa-
gę na drogę wzdłuż bloku przy 
Kowalskiej 1, którą niektórzy 
kierowcy traktują, jak autostra-
dę. Ewidentnie brakuje w tym 
rejonie progów spowalniają-

cych. Kierowcy zapominają, że 
teren ten jest strefą zamieszka-
nia i obowiązuje tu ograniczenie 
prędkości do 20km/h.

Podsumowując, uważam, że 
plac zabaw w tym rejonie jest 
niezbędny i nie widzę prze-
szkód, aby pogodzić oczekiwa-
nia wszystkich stron. Cały ten 
rejon wymaga kompleksowych 
zmian. Ubolewam, że w całej tej 
sytuacji najbardziej pokrzyw-
dzone są okoliczne dzieci. Po-
dejście zarządców wspólnot po-
zostawia wiele do życzenia, tak 
w kwestii sprzątania, jaki i zago-
spodarowania. Również miasto 
nie wykazuje tu również należy-
tej troski.

Z poważaniem
Łukasz Skrzyniarz

Od redakcji;
Dziękujemy naszemu Czy-

telnikowi za ten list, zawierają-
cy wiele trafnych spostrzeżeń i 
kreatywnych propozycji.  Mamy 
nadzieje, że ten rozsądny głos 
zostanie wysłuchany przez oso-
by w których gestii leży odpo-
wiedzialność za kształt wspól-
nej przestrzeni miejskiej mają-
cej z założenia służyć wszyst-
kim mieszkańcom. Potrzeby w 
tym zakresie najmłodszych są 
zawsze takie same – potrzebują 
bezpiecznej powierzchni gdzie 
można pograć w piłkę,  pobie-
gać , pojeździć, pobawić się z ró-
wieśnikami. a  nawet nieco po-
hałasować,  a  taki  hałas to prze-
cież „dobry hałas” bo świadczy 
o tym że jest  życie. Warto o tym 
pamiętać i przezwycieżyć dość 
egoistyczne oczekiwania aby 
było  „tak jak w muzeum” – czy-
sto cicho i sterylnie tylko, że…. 
bez życia z jego najbardziej  po-
zytywnymi objawami jakie 
wnoszą najmłodsi.    

Oktoberfest pod Praxisem
W sobotę, 23 września, pod Przychodnią Praxis odbył się mini-festyn, pod nazwą Oktoberfest. 

Pomysłodawcą imprezy był 
Krzysztof Kosiński, właści-
ciel przychodni Praxis przy ul. 
Dworcowej. 

- Chciałem zaproponować 
mieszkańcom Nowogardu coś 
nowego, innego, bo tu jak wia-
domo niewiele się dzieje. Po-
dobne imprezy, o tej samej na-
zwie, organizowane są w wie-
lu miastach w Polsce np. w Kra-
kowie. Jest to także taki ukłon w 
stronę naszych pacjentów, w po-
dziękowaniu za to, że są z nami 
i korzystają z usług przychodni 
Praxis - powiedział K. Kosiński. 

Na wszystkich przybyłych cze-
kało kilka miłych atrakcji. Była 
wata cukrowa i gorące hot-dogi, 

jak sama nazwa imprezy wska-
zywała - Oktoberfest, nie mo-
gło zabraknąć także piwa- oczy-
wiście bezalkoholowego pod-
kreślał dr Kosiński. Dla młod-
szych zorganizowano gry i za-

bawy, a także malowanie twarzy. 
Choć tłumów nie było, ci, którzy 
skorzystali, nie mogli narzekać. 
Pierwsze koty za płoty- kolejne 
edycje z pewnością przyciągną 
większą ilość uczestników.    MS

Organizatorzy sobotniego mini-festiwalu, czyli głównie personel Praxis na czele z 
K. Kosińskim

Dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji, ale najwięcej zabawy sprawiło im malo-
wanie twarzy.
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Jubileuszowa rozmowa z Leszkiem Becelą - dyrektorem ZSO i II LO w Nowogardzie 

Od początku postawiliśmy na jakość…
W tych dniach 25-lecie swojej działalności obchodzi II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie. Przeddzień uroczystego jubileuszu, który jak informo-
waliśmy zaplanowano na dziś, tj. piątek, 29 września, rozmawiamy z dyrektorem szkoły, Leszkiem Becelą, nie tylko na temat historii II LO, ale też tego, w 
jaki sposób placówka zdobyła miano jednej z najlepszych wśród szkół ponadgimnazjalnych. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego 25 lat temu w Nowogar-
dzie uznano, że trzeba stwo-
rzyć drugie liceum ogólno-
kształcące?

Leszek Becela: Pamiętam to 
wyłącznie z perspektywy szere-
gowego nauczyciela ówczesnej 
Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie 
pracowałem od 1989 roku. Więc 
był to początek mojej pracy. W 
1990 roku przeprowadziliśmy 
się do tego budynku, gdzie po-
czątkowo funkcjonowała pod-
stawówka, w tak zwanej części 
C. Pozostałe części były w budo-
wie. Zarząd nad tą podstawówką 
pełnił dyrektor Bogusław Dziu-
ra. Na nim wówczas pozostawa-
ły rozterki związane z organiza-
cją szkoły podstawowej. Inicja-
tywą wykazał się ówczesny Ku-
rator Oświaty, który po pro-
stu robiąc rozeznanie demogra-
ficzne mieszkańców Nowogar-
du, stwierdził, że lokalowo I Li-
ceum Ogólnokształcące, nie jest 
w stanie przyjąć tak dużej ilości 
uczniów, która deklarowała chęć 
uczenia się w liceum. W związku 
z tym, trzeba było zabezpieczyć 
miejsce na drugie liceum. W 
międzyczasie była zatrzymana 
inwestycja hali sportowej i ku-
rator powiedział, że jeżeli gmina 
zgodzi się na lokalizację II LO 
w tym miejscu, to on dofinan-
suje ukończenie inwestycji hali 
sportowej. Pojawiła się jeszcze 
jedna, bardzo ważna kwestia…, 
mianowicie wówczas wszystkie 
szkoły w Polsce były nadzorowa-
ne nie tylko od strony pedago-
gicznej, ale również finansowej 
i administracyjnej, przez mini-
sterstwo. W tym czasie gasła or-
ganizacja PRL-u i zaczęto wpro-
wadzać nowe administrowanie 
państwem. To były takie pierw-
sze sygnały, mówiące o tym, że 
powoli następuje decentraliza-
cja i ona się poważnie objawiła 
później, poprzez wdrożenie no-
wego podziału administracyjne-
go, w tym przejęcia szkół przez 
samorządy. Moim zdaniem było 
to duże wyzwanie, któremu sta-
wili czoła nasi samorządowcy, 
utrzymując w sieci szkół rów-
nież szkołę średnią, co jak wia-
domo jest rzadkością. To bo-
wiem zgodnie z przepisami za-
danie własne powiatów. 

Po przejściu Bogusława 
Dziury na emeryturę, wygry-

wa Pan konkurs na dyrekto-
ra zespołu szkół tj. SP 3 i II LO 
- zresztą wtedy konkursy też 
były czymś nowym. Wchodzi 
Pan do swojego nowego gabi-
netu i co Pan zastaje, jakie wte-
dy emocje  Panu towarzyszą?

Przede wszystkim ogrom 
spraw i rzeczy, których muszę 
się nauczyć, bo bycie nauczycie-
lem w warunkach szkoły to zu-
pełnie inny świat wobec tego, jak 
się staje człowiek z dnia na dzień 
dyrektorem. Wtedy to było jesz-
cze na innych zasadach. Dzisiaj 
od kandydata wymagane są stu-
dia podyplomowe z dziedziny 
zarządzania oświatą. Kiedyś tego 
nie było, nawet takiego kierun-
ku. Trzeba było się tego wszyst-
kiego uczyć od ludzi. Oczywiście 
podjąłem odpowiednie czyn-
ności, żeby się doskonalić. Do-
bre szkolenia wtedy prowadziło 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Szczecinie. Muszę powie-
dzieć, że ilość papierów w 1995 
i 1996 roku, a dzisiaj, to dopie-
ro była przepaść, dlatego, że nie 
mieliśmy urządzeń poligraficz-
nych. Była maszyna do pisania, 
była kalka przebitkowa, jednak 
człowiek nie był w stanie tego 
przetworzyć, tak szybko wszyst-
kich spraw na papier, jak przy 
użyciu sprzętu komputerowego, 
który dzisiaj mamy do dyspozy-
cji. To były ciekawe czasy.  

Ilu uczniów wtedy liczyła 
szkoła, i ilu w niej pracowało 
nauczycieli? 

Szkoła liczyła wówczas po-
nad tysiąc uczniów. Oczywi-
ście funkcjonowaliśmy w szko-
le podstawowej ośmioklasowej. 

Pierwszy rocznik Liceum był 
cztero – oddziałowy. Nauczycieli 
było około 60, z tego, co pamię-
tam. Wtedy tworzyliśmy Zespół 
Szkół i byłem automatycznie też 
dyrektorem szkoły podstawo-
wej, nie było wtedy gimnazjów.  
Zresztą historia Zespołu Szkół 
jest bardzo ciekawa. Na począt-
ku była to sama szkoła podsta-
wowa, potem doszło II LO i po-
wstał wtedy Zespół Szkól Ogól-
nokształcących. W takim kształ-
cie nasza instytucja przetrwała 
do 1999 roku, kiedy weszła re-
forma ministra Handkego. Po-
jawiły się gimnazja i wtedy do 
Zespołu dołączyła kolejna pla-
cówka, czyli Gimnazjum nr 2 i w 
tak dużym, potrójnym składzie 
funkcjonowaliśmy przez rok. A 
potem, kiedy gimnazjum zaczę-
ło się rozrastać, to zaistniała po-
trzeba wyłączenia z ZSO, Szko-
ły Podstawowej nr 3 i jak wiemy 
do dzisiaj funkcjonuje ona, jako 
niezależna od nas placówka, z 
własną dyrekcją. 

Trzeba sobie szczerze powie-
dzieć, że utworzone II LO, sta-
ło się konkurencją dla I LO - 
szkoły o wieloletniej historii 
i ugruntowanej renomie. Dla 
Pana oznaczało to konieczność 
prowadzenia pewnej strategii, 
mającej zachęcić uczniów do 
nauki w nowym liceum. Jak to 
się Panu udawało?

Skoro pojawiliśmy się jako 
drugi podmiot, to start był zero-
wy. Nie mieliśmy żadnego kapi-
tału. Należało tak zorganizować 
pracę, żeby od początku tworzyć 
jakość. Oczywiście w edukacji to 
nie jest temat na jeden czy dwa 

lata, jest to cel dalekosiężny do 
podsumowania po pierwszych 
10 latach. Myślę, że udało nam 
się stworzyć na tyle solidną ja-
kość pracy, że jest to zauważal-
ne w środowisku lokalnym i nie 
tylko, co widać po tym, jak chęt-
nie przychodzi do nas młodzież. 
Duże znaczenie ma dla nas, że 
mamy stały dopływ uczniów 
także z gmin ościennych, tzn. 
z Płot, Radowa Małego, Do-
brej czy Golczewa… Oczywiście 
wpływ na to miało wiele składo-
wych. Przede wszystkim trzeba 
było tę misję propagować wśród 
kadry pedagogicznej, ponieważ 
szkoła nauczycielem stoi. Po-
wiedzmy sobie szczerze, że to od 
nauczycieli zależy, jaka jest szko-
ła. I nauczyciele, którzy angażo-
wali się w pracę liceum, dosko-
nale to rozumieli i myślę, że dzi-
siaj z satysfakcją możemy po-
wiedzieć- ta praca nie poszła na 
marne.

Powiedział Pan ładnie, że 
„szkoła nauczycielem stoi”. 
Dobór kadry to duże wyzwa-
nie, ale w warunkach oświa-
towych, dyrektor nie ma tutaj 
pełnej swobody? 

Tak, to prawda. Polski system 
edukacji nie jest najłatwiejszy w 
kreowaniu zasobów kadrowych. 
Dyrektor ma pod tym względem 
dość niełatwą sytuację. Prze-
pisy są takie, jakie są. Ja otrzy-
małem bazę kadrową, jakby…
już zastaną. Ale ja to postrze-
gam, jako szczęście. Ludzie, któ-
rzy już znaleźli się w tym gronie, 
i to jest znów duża zasługa mo-
jego poprzednika, p. Bogusława 
Dziury, potrafili zrozumieć ideę, 
którą sobie przyjęliśmy i praco-
wali wspólnie na nasz sukces… 
Oczywiście w międzyczasie za-
trudniałem nowych pracowni-
ków, i szczęśliwie się rozumie-
my, a to jest przecież najważniej-
sze. Łączy nas po prostu wspól-
ny cel. 

Przez lata przeżył Pan kil-
ka reform oświaty. Teraz zno-
wu wchodzimy w fazę powro-
tu do przeszłości.  Który model 
jest Pana zdaniem najlepszy? 
Ten, od którego odchodzimy, 
czy ten do którego wracamy. A 
może jest jeszcze jakiś inny?

Mam takie wrażenie, że ge-
neralnie w Polsce zbyt pochop-
nie podejmujemy wyraźnie de-
cyzje reformatorskie. Szkoła to 

jest taka placówka, która nie lubi 
pośpiechu, gwałtownych zmian. 
Reforma w 1999 roku była przy-
gotowana. Pamiętam wtedy taki 
głos, gdzie ktoś podczas jakiejś 
narady mówił: wiecie, byłem 
niedawno na wymianie w Niem-
czech. I oni chwalili się, że koń-
czą jakiś etap reformowania i za-
mykamy reformę – tylko to był 
30 rok tej zmiany. Ja mam takie 
wrażenie, że my cały czas jeste-
śmy w stanie totalnej reformy, 
ciągle coś zmieniamy, a wyda-
je mi się, że jeszcze by trzeba z 
10 lat poczekać, żeby mieć do-
bre, wiarygodne wyniki tego, co 
wprowadziliśmy w 1999 roku. 
No, ale cóż, jest decyzja politycz-
na: cofamy się mniej więcej do 
tego, co było wcześniej. Z per-
spektywy szkół średnich uwa-
żam, że czteroletnie licea, to do-
bry pomysł. Szkoda tylko, że tak 
łatwo negujemy ogromny ludz-
ki kapitał i doświadczenie, które 
przez lata funkcjonowania gim-
nazjów zdobyli pracujący w nich 
nauczyciele. Dziś mam wraże-
nie, że nikt nie docenił ich cięż-
kiej pracy. Moim zdaniem, decy-
zja o likwidacji gimnazjów była 
zbyt pochopna. Trwonimy spo-
łeczny kapitał.  

Dlaczego tak Pan uważa? 
Szkołom tym przyklejono 

pewną łatkę, zostały zaszuflad-
kowane. Jest w tym też dużo 
winy mediów, oczywiście mam 
na myśli głównie te krajowe. 
Często naiwni ludzie sądzą, że 
jeżeli zniknie im z oczu gim-
nazjum, znikną problemy mło-
dzieży w wieku dojrzewania. 
Nie, one nie znikną, one będą ta-
kie same, tylko, gdzie indziej się 
ujawnią. Mam nadzieję, że szko-
ły podstawowe dadzą sobie radę 
z tym problemem. Tam bowiem 
odzwyczajono się od pewnych 
zachowań i oczekiwań uczniów 
będących w pewnym, trudnym 
wieku adolescencji. 

II LO to szkoła, która przez 
lata uplasowała się w różnych 
rankingach bardzo wysoko. 
Kierowane przez Pana liceum 
jest po prostu jednym z najlep-
szych w naszym regionie. Sły-
szę jednak takie głosy, może 
nawet zarzuty, że to efekt pew-
nej polityki szkoły nastawionej 
tylko na „forowanie” uczniów 
uzdolnionych? 

Gdyby to była teza prawdziwa, 

Leszek Becela, dyrektor ZSO i II LO w Nowogardzie
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rys historyczny II LO w Nowogardzie
Dwadzieścia pięć lat istnie-

nia szkoły skłania do podsu-
mowania i refleksji. Wiele po-
koleń przewinęło się przez te 
mury, spacerowało po kory-
tarzach, dorastało, zawiąza-
ło trwałe przyjaźnie, znalazło 
życiowe cele. Możemy z satys-
fakcją stwierdzić, że przez ten 
czas szkoła wytworzyła swoje 
tradycje, niepowtarzalny klimat 
i na trwałe wpisała się w historię 
naszego miasta, powiatu, a na-
wet województwa.

Siedziba lI LO mieści się w 
budynku pierwotnie przezna-
czonym na szkołę podstawo-
wą. Konieczność powstania no-
wej szkoły wiązała się z sytuacją 
demograficzną w Nowogar-
dzie. Miasto w latach 70 prze-
żywało eksplozję demograficz-
ną. Przybywało ludności, a dzie-
ci z trudem mieściły się w ist-
niejących dwóch szkołach pod-
stawowych. Nauka odbywała 
się na dwie zmiany, klasy były 
bardzo liczne. Dlatego powoła-
no Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły, któremu przewodniczył 
Czesław Czernikiewicz. Lokalni 
działacze nowogardzcy uzyska-
li niezbędne fundusze i w roku 
1984 rozpoczęto prace budow-
lane. l września 1988r. stał się 
pierwszym dniem nauki dla klas 
I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie. W październiku 
1990r. oddano do użytku część 
dydaktyczną dla klas IV-VIII oraz 
pomieszczenia biblioteki i ga-
binetów lekarskich (stomato-
logicznego i pielęgniarskiego). 
Jednocześnie utworzono od-
działy klas starszych, przyjmując 
uczniów z innych szkół. Nowa 
szkoła, o budowie, której decy-

zja zapadła jeszcze w okresie so-
cjalizmu, miała stać się wizytów-
ką naszego miasta i osiągnięć 
socjalistycznych, szkołą wzor-
cową, a baza lokalowa najbar-
dziej nowoczesną w wojewódz-
twie. Jednak rzeczywistość oka-
zała się gorsza od oczekiwań. 
Jak wspominają pierwsi dyrek-
torzy Anna Jaszczuk i Bogu-
sław Dziura, zabrakło funduszy 
na budowę sali gimnastycznej 
i boiska sportowego, wstrzyma-
no pieniądze na zakup pomo-
cy naukowych i wyposażenia 
gabinetów specjalistycznych, a 
o wadach budynku przypomi-
nały np. rozstawiane podczas 
obfitych opadów deszczu wia-
dra. Projekt szkoły sporządzo-
no w okresie socjalizmu. Zakła-
dano, że na pobliskich polach 
wyrośnie duże osiedle miesz-
kaniowe i dzięki temu szko-

ła wypełni się uczniami. Osie-
dle nie powstało, a budynek za-
pełniono uczniami przeniesio-
nymi z przepełnionych podsta-
wówek nr l i 2. Utworzenie Szko-
ły Podstawowej nr 3 nie rozwią-
zało problemów nowogardzkiej 
oświaty. Borykaliśmy się z pro-
blemami znanymi w całym kra-
ju: konieczność unowocześnie-
nia budynków szkół, budowy 
sal gimnastycznych, braku fun-
duszy. Po transformacji ustro-
jowej z tymi wszystkim bolącz-
kami musiał sobie radzić nieza-
leżny samorząd. Nowogardzcy 
radni podjęli bardzo ważną i re-
wolucyjną jak na owe czasy de-
cyzję: Samorząd przejął kiero-
wanie gminną oświatą.

Nowogardzcy radni zwróci-
li uwagę na problem demogra-
ficzny, który tym razem dotyczył 
młodzieży. Absolwenci gmin-

nych szkół podstawowych do-
słownie nie mieścili się w bu-
dynkach szkół ponadpodstawo-
wych. Stąd narodził się pomysł 
przeniesienia l LO do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2. Po-
mysł nie zyskał akceptacji, dla-
tego podjąć decyzję o utworze-
niu w budynku SP 3 nowego li-
ceum ogólnokształcącego, któ-
rego organem prowadzącym 
zostałaby gmina. W ten sposób 
próbowano rozwiązać dwa pro-
blemy: spełnić potrzeby miesz-
kańców i młodzieży, (która co-
raz chętniej wybierała liceal-
ny profil kształcenia) i wypeł-
nić uczniami wielki budynek SP 
3. Zwieńczeniem zabiegów no-
wogardzkich samorządowców 
była decyzja Kuratorium Oświa-
ty i Wychowania w Szczeci-
nie: l września 1993 roku zosta-
ło powołane 11 Liceum Ogól-

nokształcące w Nowogardzie, 
które weszło w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących wraz 
ze Szkołą Podstawową nr 3. Or-
ganem prowadzącym została 
Rada Miasta i Gminy Nowogard.

Pierwszym dyrektorem Ze-
społu Szkół Ogólnokształ-
cących był Bogusław Dziu-
ra - nauczyciel kultury fizycz-
nej, zastępcą do spraw 11 Li-
ceum - michał Zabrocki-na-
uczyciel języka polskiego. 
Pierwszą radę Pedagogiczną 
i LO tworzyli: michał Zabroc-
ki, Bogdan Chmielak, elżbie-
ta Baran, Walentyna Cieślak, 
małgorzata Wojtyniak, Bo-
gusława kaczmarczyk, Le-
szek Becela, Jolanta Grygow-
ska, anna Zamara, Walde-
mar Daca, ks. adam Bożac-
ki, magdalena kaczocha, Gra-
żyna marcinkowska, Sławo-
mir marcinkiewicz, marzen-
na Piotrowicz i Barbara Wier-
cioch.

Wkrótce dołączyli do nich: 
Izabela Koladyńska, Elżbieta Ja-
niak, Aldona Kopycińska, Anna 
Sienkiewicz. Powstał nowy ze-
spół ambitnych nauczycie-
li, przed którymi postawiono 
trudne zadanie: stworzyć szko-
łę, która nie będzie funkcjono-
wać w cieniu innych szkół, prze-
konać młodzież, że w nowym li-
ceum będzie dobry poziom na-
uczania, który da szansę kon-
tynuowania nauki na studiach 
(obowiązywał wtedy stary for-
mat matury i egzaminy na stu-
dia).

Z materiałów szkoły

to reszta miałaby problemy ze 
zdaniem matury. A jeśli by zda-
ła, to zdałaby byle jak. Ja widzę 
te pierwsze żagle, o których Pan 
mówi. Byłoby marnotrawstwem 
nie wychwycić tych najwięk-
szych talentów - po to jest szko-
ła. Oni oczywiście pracują wię-
cej i dostają za to ekstra nagro-
dy. Ale to nie oznacza, że reszta 
jest zostawiona…odłogiem. Ci 
uczniowie też muszą swoje zro-
bić. I dane pokazują, że tak się 
dzieje. Pierwszy wskaźnik – ilu 
z kończących trzecią klasę przy-
stępuje to matury? Zazwyczaj 
100 procent. Potem, ilu przystę-
pujących zdaje tę maturę - pra-
wie 100 proc. Nie mogę zgo-
dzić się zatem z takim zarzutem, 
że segregujemy uczniów, bo tak 
nie jest, o czym świadczą choćby 
właśnie te wskaźniki. 

Niemniej II LO zawsze już na 

etapie rekrutacji stawiało wyż-
sze wymagania przed kandyda-
tami, niż pozostałe szkoły po-
nadgimnazjalne? 

Wiele lat wcześniej ustaliliśmy 
rzeczywiście własne kryteria re-
krutacji. Czasy się jednak zmie-
niły. Dziś młodzieży jest mniej, 
a poza tym wyniki w nauce są 
bardziej przeciętne. Do tego dzi-
siejszy uczeń jest nieco inny, 
ma inne wymagania, oczekiwa-
nia. Gdy patrzę na przykład na 
olimpijczyków, tych dzisiejszych 
i tych sprzed 10-15 lat, to widzę 
przepaść. Ci drudzy mieli kie-
dyś chyba więcej ambicji, ale to 
też jakiś znak czasu. Nikogo nie 
osądzam, tylko oceniam zjawi-
sko, z którym borykają się chy-
ba wszystkie szkoły. 

Jesteście jedyną szkołą w No-
wogardzie, w której podczas 
apeli śpiewa się cały Hymn Na-

rodowy. Proszę powiedzieć, 
jak ważny w procesie edukacji 
młodzieży jest patriotyzm?

To jest kluczowy element naj-
ważniejszych czynników wycho-
wawczych w szkole. Obywatel 
Polski musi znać hymn swoje-
go państwa. Dlaczego zwykle w 
szkołach słyszymy tylko jedną 
zwrotkę, a często głośna muzyka 
powoduje, że co najwyżej ktoś 
tam otwiera usta? Można powie-
dzieć, że jest to połączenie edu-
kacji muzycznej z edukacją pa-
triotyczną. Ten Hymn jest oczy-
wiście tylko jednym z elemen-
tów, bo ważne jest, żeby uczeń 
w sytuacjach szczególnych, uro-
czystych, umiał się zachować i 
mógł zaprezentować określoną 
postawę. Tego zawsze będę ocze-
kiwał od swoich uczniów, bo to 
też buduje charakter szkoły, jej 
jakość. Chciałbym, aby ta mło-

dzież nie obnosiła się tanim pa-
triotyzmem, w postaci szalików 
na stadionie, bo nie o to przecież 
w tym chodzi. 

Czy jest coś, z perspektywy 
tych lat, co by Pan zmienił i co 
jeszcze chciałby Pan zrobić?

Tak się złożyło, że sporo tro-
ski wymagał budynek nasze-
go liceum. Pomimo, że to dość 
nowy obiekt, to zbudowany w 
latach 80, więc technicznie jest 
już podstarzały. Do tego pro-
szę pamiętać, że tak naprawdę 
jego budowa jest niedokończo-
na, bo nie mamy jeszcze ogro-
dzenia…(śmiech) Stoimy już 
niestety przed koniecznością ge-
neralnych remontów wewnątrz, 
musimy choćby wymienić bar-
dzo duże powierzchnie podłóg. 
Udało się przez ten czas wstawić 
nowe okna, i to jest bardzo duży 
postęp. Mamy teraz zdecydowa-

nie lepsze parametry przenikal-
ności cieplnej. Co do planów, 
marzeń… mamy kawałek tere-
nu przy szkole, gdzie zaplano-
wane są boiska do lekkoatlety-
ki. To jest zadanie, które chciał-
bym w najbliższym czasie zre-
alizować. Może są to przyziem-
ne, ale istotne sprawy, aby kom-
fortowo skupić się na dydaktycz-
nych formach, a nie mankamen-
tach technicznych. Przyzwycza-
iłem się do tego, bo cały czas jest 
coś do zrobienia, zaplanowania. 
A patrząc w tę przyszłość, odry-
wając się od spraw technicznych, 
to życzyłbym sobie spokoju or-
ganizacyjnego, który pozwoliłby 
w sposób niezakłócony, zaplano-
wany, prowadzić proces kształ-
cenia młodzieży, bez koniecz-
ności tracenia energii na jałowe 
zmiany. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

Dokładnie dzisiaj, tj. piątek 29 września, II LO obchodzi swoje 25. urodziny
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2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Zuzanna córka Magdaleny Krysztofiak
 ur. 21-09-2017 z Nowogardu

Nadia córka Patrycji Woźnickiej 
ur. 26-09-2017 z Wisłowia

Oliwie syn Iwony i Grzegorza 
ur. 26-09-2017 z Nowogardu

Marcel syn Anny i Kamila Owczarek 
ur. 24-09-2017 z Nowogardu

Maksym syn Agaty Misiewicz 
ur. 22-09-2017

Jula córka Justyny Komorowskiej 
ur. 22-09-2017 z Radowa Wielkiego

Igor syn Justyny Król 
ur. 21-09-2017 z Dębic

Alicja córka Edyty Dziągwa-Gugulskiej 
ur. 24-09-2017 z Golczewa

Alicja córka Justyny Komorowskiej 
ur. 22-09-2017 z Radowa Wielkiego

Alicja córka Moniki i Grzegorza 
ur. 21-09-2017 z Bagna

IV Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km

Wielkie bieganie już w niedzielę
W najbliższą niedzielę (1 października), w Nowogardzie odbędzie się IV Nowogardzki Bieg 
Uliczny na dystansie 10 km. Zachęcamy mieszkańców Nowogardu do startu w tej imprezie, 
a także do dopingowania startujących zawodników. 

Biegi odbędą się w najbliższą niedzielę na Placu 
Szarych Szeregów w Nowogardzie, gdzie w świe-
tlicy Promyk znajdować się będzie Biuro Zawo-
dów. W ramach zawodów przewidywany jest bieg 
główny na 10 km, który rozpocznie się o godzinie 
13:00 oraz dodatkowe biegi. Trasa IV Nowogardz-
kiego Biegu Ulicznego na 10 km przedstawia się 
następująco: Start: Alejka nad jeziorem w okolicy 
parku – bieg alejkami nad jeziorem – pl. Szarych 
Szeregów – Promenada – ul. Wojska Polskiego – 
ul. R. Traugutta – ul. Kościuszki – ul. Głowackiego 
– ul. Kosynierów – ul. M. Rataja – ul. S. Grota-Ro-
weckiego – ul. Lipowa – ul. Świerkowa- ul. Wiej-
ska – ul. T. Kościuszki – ul. Wojska Polskiego – ul. 
Kard. S. Wyszyńskiego – ul. Stolarska – alejkami 
przy murach - alejki nad jeziorem. Podana trasa 

ma 5 km długości. Bieg obejmuje 2 okrążenia tra-
sy. Przypominamy, że w biegu Open na 10 km pra-
wo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóź-
niej na dzień 1 października 2017 roku ukończyły 
18 rok życia. Bieg zabezpieczony będzie przez ka-
retkę pogotowia jadącą za biegaczami i w punkcie 
na wysokości linii mety, obsługiwanym przez ra-
towników medycznych. W biegu na 10 km usta-
wiony będzie 1 punkt z napojami lub 2 punkty z 
napojami. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą 
się znajdować na każdym okrążeniu na linii mety 
i w połowie pokonywanej pętli. Zawodnicy otrzy-
mują pamiątkowe koszulki i medale. 

W klasyfikacji mieszkańców gminy Nowogard 
(min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III prze-
widziano nagrody rzeczowe.  KR
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

rekLama

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Promocja  
sprzedaży 

wyposażenia 
 łazienek  
do 80%  

płytki, ceramika. 
Nordsanit 

ul. młynarska 1a 
(w siedzibie byłego Hurtpolu) 

rekLama rekLama

XI kryterium kolarskie o Puchar Burmistrza maszewa

Medale Chrabąszczy
W niedzielę (24 września), w Maszewie odbyło się XI Kryte-
rium Kolarskie o Puchar Burmistrza Maszewa. Nowogard re-
prezentowała spora grupa młodych kolarzy z Nowogardu, re-
prezentujących klub Chrabąszcze. Najlepiej spisali się Młodzi-
cy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. 

Naszą relację z maszewskich 
wyścigów rozpoczniemy od naj-
młodszych grup kolarzy. W ka-
tegorii szkółek kolarskich klas V 
szkoły podstawowej, kolarze wal-
czyli na dystansie 3600 metrów. 
Chrabąszczy Nowogard reprezen-
towała Alicja Fecak. Młoda kolar-
ka z Nowogardu zaprezentowa-
ła się z dobrej strony, choć do me-
dalu nieco zabrakło. Alicja Fecak 
uplasowała się w tym wyścigu na 
5. miejscu. Pośród adeptów szkó-
łek kolarskich w kategorii wieko-
wej klas VI szkół podstawowych 
rywalizował Mateusz Krugły. W 
tym przypadku wyścig został ro-
zegrany na dystansie 4,5 km. Ma-
teusz Krugły tak jak jego młod-
sza klubowa koleżanka uplasował 

się na 5. miejscu. Prawdziwy po-
pis dali Młodzicy z Nowogardu. 
W kategorii Młodzik + Juniorka 
Młodsza zaprezentowali się Nor-
bert Strojny, Hubert Grygowski, 
Jacek Fecak, a pośród Juniorek 
Młodszych Nikola Wielowska re-
prezentująca barwy klubu BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska. W 
tym przypadku rywalizacja ro-
zegrała się na dystansie 13,5 km. 
Równych nie miał Hubert Gry-
gowski, który jako pierwszy prze-
kroczył linię mety uzyskując przy 
19 liczących 900 metrów okrążeń 
- 35 punktów. Zaraz za nim na 
drugiej pozycji walkę zakończył 
Jacek Fecak, z liczbą 12 punktów. 
Trzecie miejsce z 9 punktami wy-
walczył Kacper Szabunia z klubu 

LKS POM Sparthem, natomiast 
tuż za podium z 3 punktami wy-
ścig ukończył Norbert Strojny. 
Bardzo ładnie zaprezentowała się 
również Nikola Wielowska, któ-
ra zwyciężyła pośród Juniorek 
Młodszych. Kolarka z Nowogar-
du wyprzedziła na podium Martę 
Łęszczak z LKS POM Spartherm 
oraz Maję Masiowską z LKS Tra-
sa Zielona Góra. W kategorii Ju-
nior Młodszy rywalizowali Ro-
bert Krause oraz Kamil Majcher. 
W tym przypadku kolarze wal-
czyli na dystansie 18 km. Niestety 
nasi reprezentanci nie zdołali się-
gnąć po medale. Robert Krause 
uplasował się na 6. miejscu, z ko-
lei Kamil Majcher zajął 16. pozy-
cję. W Maszewie odbył się także 
wyścig kategorii Mężczyźni Open 
+ Amatorzy, w którym także nie 
zabrakło reprezentantów Nowo-
gardu. Na 11. miejscu rywaliza-
cję zakończył Paweł Krugły, na-
tomiast na 18. miejscu uplasował 
się Jan Krause. 

KR 
Nowogardzkie podium w Maszewie, od lewej - Jacek Fecak i Hubert Grygowski

Oddam małe 
kotki 

 516-636-486
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

aTerIma meD. 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech. 

Premie letnie! 
Tel. 91 506 55 55.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 Euro za wyjazd we wrześniu. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

PELTING CENTER

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW  
DO PRACY SEZONOWEJ

ROZPOCZĘCIE PRACY: ok. 20 października 
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
       3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
KONTAKT UKRAINA: 693 750 084 

office@norpol.com.pl
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500)

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

rekLama

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

SPrZeDam 
SIODŁa do jazdy konnej 
+ STOJakI DO SkOkóW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

reaLIZaCJa PrOJekTóW W SPeCJaLNYm OŚrODkU 
SZkOLNO- WYCHOWaWCZYm W NOWOGarDZIe

SOSW w Nowogardzie jest placówką przodującą w pozyskiwaniu środków pozabudżeto-
wych  i realizującą wiele projektów dostosowanych do potrzeb swoich uczennic i uczniów. 
Od września 2017r. ruszyły w szkole trzy projekty:

W ramach Rządowego progra-
mu wspomagania w latach 2015-
2018 organów prowadzących 
szkoły w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowa-
nia i opieki w szkołach- „Bezpiecz-
na+” projekt pt. „Bezpieczna stre-
fa gier kreatywnych podwórko-
wych i korytarzowych- pozytyw-
ny klimat w SOSW Nowogard”. 
Aby osiągnąć główny cel progra-
mu  tj. kształtowanie otwarto-
ści i budowanie pozytywnego kli-
matu szkoły oraz zakup wyposa-
żenia niezbędnego do  prowadze-
nia tych działań na terenie pla-
cówki powstanie strefa czterech 
gier podwórkowych i czterech 
gier korytarzowych. Będą to wy-
brane przez uczniów- liderów, ro-
dziców i nauczycieli (wybrany ze-
spół) kolorowe gry namalowane 
na podwórku i naklejone na kory-
tarzach szkolnych. Wykorzystywa-
ne będą podczas przerw, zajęć wy-
chowania fizycznego czy zajęć po-
południowych w internacie. Wy-
bór gier dokonany został pod ką-
tem bezpieczeństwa, przydatno-
ści do wspólnej zabawy i wspar-
cia procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego.  Pomogą one  w pro-
ces dbania o rozwój i atrakcyjność 
szkoły, wyrabianie poczucia odpo-
wiedzialności za swoją szkołę jako 
miejsce otwarte dla społeczno-
ści lokalnej.  W miesiącu listopa-
dzie 2017r. zorganizowany zosta-
nie I Turniej gier  kreatywnych z 
udziałem dzieci ze szkół lokalnych 
(SP1,SP 2, SP3 ) w ramach integra-
cji ze środowiskiem. Turniej bę-
dzie składał się z 8 zadań  dosto-
sowanych do możliwości uczniów 
z  I i II etapu szkoły podstawowej. 
Z czterech szkół miejskich, będą  2 
drużyny po 4 uczniów, w tym  jed-
na drużyna z klas I-III  i druga z 
klas IV-VII. Przy każdej z gier bę-
dzie komisja, która wyjaśni zasa-
dy gry, poda regulamin konkur-
su  i oceni wykonanie. Nagrodzo-
ne zostaną trzy najlepsze druży-
ny. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
poczęstunek. Wnioskowana kwo-
ta wsparcia finansowego wynosi 
15170,00zł natomiast deklarowa-
ny wkład własny pochodzący z bu-
dżetu Powiatu Goleniowskiego to 
kwota 3830,00zł. 

W ramach programu Społecz-
nik, Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego  prowadziła nabór 
wniosków na realizacje projek-
tów  wpisujących się, między inny-
mi w działania w obszarach: prze-
ciwdziałanie uzależnieniom, dzia-
łalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz wspieranie inicja-
tyw o charakterze edukacyjnym. 
Stowarzyszenie NASZE SZAN-

SE  z myślą o swoich podopiecz-
nych z SOSW Nowogard złoży-
ło wniosek na realizację zadań z 
dziećmi niepełnosprawnymi inte-
lektualnie z tego ośrodka. Projekt 
pt.” Aktywność kulturalna jako 
alternatywna forma profilakty-
ki uzależnień” już się w placów-
ce rozpoczął. Uczniowie i uczen-
nice ze szkoły podstawowej, z klas 
IV-VII korzystają z różnych form 
kultury w mieście Szczecinie:  Te-
atr Lalek „ Pleciuga” ,  Filharmonia  
im. Mieczysława Karłowicza, Ope-
ra na Zamku i Multikino. Projekt 
jest dofinansowany ze środków Sa-
morządu Województwa Zachod-
niopomorskiego. Wnioskowana 
kwota wsparcia finansowego to 
1520,00zł, natomiast wkład własny 
stowarzyszenia wyniósł 228,00zł.

  Największym przedsięwzię-
ciem, którego realizacja przewi-
dziana jest  na  okres czterech lat 
jest projekt w ramach Działania 
RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i 
placówek prowadzących kształ-
cenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia zawodowe-
go. Projekt Powiatu Goleniow-
skiego pt. „Szkoły Powiatu Gole-
niowskiego drogą dynamicznego 
rozwoju zawodowego” obejmu-
je swoim zasięgiem trzy placówki 
powiatowe: Technikum nr1 w Ze-
spole Szkół nr1 w Goleniowie , Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa nr1 w 
Zespole Szkół Specjalnych w Go-
leniowie(obecnie Branżowa Szko-
ła nr 1 w Goleniowie). Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 1 w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Nowogardzie(obec-
nie Branżowa Szkoła nr 1 Nowo-
gard). Dzięki wsparciu finansowe-
mu w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego  Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020 uczennice i ucznio-
wie tych szkół mają możliwości re-
alizacji płatnych praktyk zawodo-
wych, ukończenia kursów dają-
cych kwalifikacje i uprawnienia 
do wykonywania dobrze płatnych 
zawodów,  skorzystania z warsz-
tatów zawodowych i indywidual-
nych konsultacji z doradca zawo-
dowym. Ponadto pracownie zawo-
dowe i warsztaty szkolne  zostaną 
doposażone w nowoczesny sprzęt 
, urządzenia i środki do nauki za-
wodu. Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy, w skład  którego 
wchodzi Branżowa Szkoła I Stop-
nia nr 1 bierze udział w projek-
cie w obszarze dwóch kierunków 
kształcenia: Pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej i Monter 

zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie. Uczniowie 
i uczennice tej szkoły będą uczest-
niczyć w kursach: kelnerskim, ba-
ristycznym  i zdobienia potraw 
oraz w kierunkach  budowlanych: 
glazurnik - posadzkarz, brukarz 
czy monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych. Uczniowie odbędą 
płatne praktyki zawodowe u lokal-
nych przedsiębiorców a doposażo-
na placówka stworzy warunki na-
uki zawodu zbliżone do rzeczywi-
stych, tak by wypuścić absolwen-
tów przygotowanych do podjęcia 
pracy na rynku lokalnym i zwięk-
szyć ich atrakcyjność dla przyszłe-
go pracodawcy. Będą również pod 
opieką doradcy zawodowego, któ-
ry pomoże w opracowaniu Indy-
widualnego Plany Działania.

Wnioskowana kwota dofinan-
sowania całego projektu wynosi 
1 977 268,94 zł, natomiast wkład 
własny to 325 995,91 zł. Łączna 
kwota projektu 2 303 264,85 zł.

Projekty realizowane w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno- Wycho-
wawczym w Nowogardzie przy-
czyniają się do podnoszenia jako-
ści kształcenia i wychowania nie-
pełnosprawnych intelektualnie. 
Umożliwiają rozwój  i  zwiększa-
ją atrakcyjność placówki. Uczen-
nice i uczniowie dostają szansę na 
realizację swoich planów zawodo-
wych i godne życie w społeczeń-
stwie.
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 
Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni mechanika 
samochodów ciężarowych 

i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

ZOrGaNIZUJ DLa SIeBIe SOBOTĘ  DLa 
ZDrOWIa - “PrOFILakTYka raka PIerSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
DNIA 7 październik 2017r. organizuję wyjazd na badania mam-

mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

UWaGa WĘDkarZe! 

Zarząd Koła  Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 

organizuje 
zawody wędkarskie “spławikowe” 

które odbędą się dnia 08.10.2017 r. 
w kamieniu Pom. kanał  “Świniec” 

Zbiórka o godz. 6.00 ul. 5 Marca (przystanek PKS) 
Zapisy w sklepie “Wędkarz” do dnia 05.10.2017 r. 

Startowe 10 zł
. Zapraszamy Zarząd Koła PZW  

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Poszukuję domu 
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powia-

towego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, 
na tablicy ogłoszeń, została podana 

informacja o przeznaczeniu, 
do oddania w najem pomieszczenia nr 9 o pow. 12,22 m2, 
położonego na parterze w budynku przy Placu Wolności 9 w No-

wogardzie, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością Kurato-
rium Oświaty. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości moż-
na uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203) 
lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie internetowej BIP 
spow.goleniow.ibip.pl.

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko
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•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 504 
898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogardu. 
512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 745 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do negocja-
cji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum Nowogardu o 
powierzchni 54m. Tel. 604 269 104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do negocja-
cji. 501 832 458 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy ul. 
Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 695 264 
594. 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudowę, 
cisza spokój. 501 307 666 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po remon-
cie w Nowogardzie na Osiedlu Gryfitów. 
509 142 650

•	  Stargard-Nowogard działka z wydanymi 
warunkami zabudowy wszystkie media 
1000m2/25 tyś. 501 307 666 

•	 Kawalerka 25m2 + piwnica na sprzedaż po 
remoncie, umeblowana, ul. 3 Maja, cen-
trum, cena 77 000 zł. Tel. 601 889 582 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju. Tel. 722 154 
477 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje centrum I 
piętro. 888 676 231 

• Sprzedam 22 arową działkę pod zabu-
dowę. Tel 724 827 779

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do 42 m. 
Tel. 663 695 260 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 606 
112 493 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 886 

•	 Kawalerka do wynajęcia 20m2. 667 621 
070 

•	 Zakwateruje 4 pracowników. 508 309 980

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam Peugeot 307, 1.6 HDI rocznik 
2007. Przebieg 240 000 km. Tel. 604 283 
174 

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 2002 r., prze-
bieg 77 tys. km. Tel. 697 665 793 

•	 Renault Megane rok 1996, OC i PT aktu-
alne, bez rdzy dużo nowych części tanio 
sprzedam Tel. 536 706 746

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 601 
430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w pełni 
sprawny. 795 977 965 

•	 Sprzedam Daewoo Matiz rok 2000 cena do 
uzgodnienia. 726 252 946 

•	 Sprzedam Renault Megane rok produk-
cji 2000 poj. Silnika 1.4 16V benzyna +LPG 
(sekwencja). Tel. 600 74 1996 

•	 Sprzedam Fiat Cudo 1.9 rocznik 1996, 3800 
zł, sprawny. Tel. 502 56 23 78 

rOLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PrOPOLIS LeCZNICZY, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

•	  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 418 39 47 

•	 Sprzedam traktor ogrodowy nowy, 4000 zł. 
507 045 404 

•	 Sprzedam pszenicę ozimą. 724 827 779

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Gospodar-
stwo rolno-Drobiarskie Żabowo 13. Tel. 
91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam klaczkę kuca około 120 cm 
wzrostu ze źrebakiem. 606 312 832 

•	 Sprzedam mini ciągnik samoróbke w trak-
cie remontu. Tel. 669 823 464 

•	 Sprzedam zaczep przedni do przyczepy 
3,5 ton i siłownik do wywrotu do przycze-
py 4,5 t. Tel 669 823 464 

•	 Kupię opony do ciągnika C-330 używane 
w dobrym stanie. Tel 669 823 464 

•	 Sprzedam ciągnik Fiat 880, 5 cylindrowy, 
rocznik 1983, w pełni sprawny. Tel. 724 049 
451

•	  Kupię ule z pszczołami. Tel. 788 685 194 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellarosa. 692 
125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

 USŁUGI
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

• PraNIe-maGIeL,PraNIe DYWaNóW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBLOWeJ Sa-
mOCHODOWeJ/ SkórZaNeJ maTerIa-
ŁOWeJ / POŚCIeLI WeŁNIaNeJ / LaNO-
LINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
TeL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W DOMU I 
SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• mONTaŻ meBLI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1kV i  na 
wózki widłowe. Tel.530632574.

• kOrePeTYCJe-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matury.
Tel.795089054 po godz.15,00.

•	  Matematyka. 668 17 1212 

•	 TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 600 182 
682 

•	 Budowa domów, budynków od podstaw. 
Tel. 605 580 496 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330 

• Serwis aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele, tape-
ta. 666 047 905 

•	 Docieplanie poddaszy z zabudowy z płyt 
GK i szpachlowanie. Tel. 504 595 424 

PraCa

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 
Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 503 084 687 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachogra-
fów, ogrzewan postojowych i klimatyzacji 
zatrudni elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elektryki. Ofe-
rujemy szkolenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, austria, anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, pra-
cowników budowlanych. 694 440 205 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą na terenie 
Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 110 909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,kigar@ki-
gar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, ki-
gar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazynie-
r,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, Tel. 
508 503 650

•	 Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

•	 Potrzebuje osoby z doświadczeniem do 
pracy w Szwecji lub Belgii przy budowie i 
wykończeniach domów. 725 823 421 

• Budowlańca z doświadczeniem. Tel 606 
44 97 02 

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, Tel. 
508 503 650

•	 Zlecę wycięcie 16 sztuk topól. Tel. 515 10 
84 60

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika murarza. 
Tel. 501 549 756 

•	 Poszukuje osoby do pracy przydomowej 
na wsi, prace ogrodowe, ziemne, gospo-
darcze. Tel. 660 206 833 

•	 Ferma drobiu zatrudni kierownika zakładu 
(gm. Osina) dobre warunki płacowe. Tel. 
502 56 23 78

•	 Poszukuje fachowca do małego remontu 
kuchni. Tel. 91 39 26 426 

•	 Zatrudnię pracowników do prac brukar-
skich na terenie Nowogardu i okolic. 509 
608 831 

• Zlecę prace dekarsko-ciesielskie do 
końca roku. Tel. 502 103 432 

• Potrzebna ekipa budowlana do ada-
ptacji budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne. Tel. 660 206 833 

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka rTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztukę, 
tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyokushin 
od 4.09.17r. W poniedziałki i środy w godz. 
18.00-19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 027 
670, 883 737 765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę kupię. Tel. 
600 182 682 

• Sprzedam meble pokojowe witryna, 
stolik rTV i ławostół. 888 676 231

• Oddam w dobre ręce suke wilczycę. 724 
049 451 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywany 
w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Sprzedam tanio dwie komody duże,, stół 
rozkładany 6 krzeseł z tapicerką skóropo-
dobną czarną, łóżko 140x200, kompletne, 
szafka na buty, wszystko w kolorze jabłoni. 
Tel +48 600 393 138 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 150 m 
typ Baumann, tel. po 19.00 535 008 877

•	 Sprzedam Okna plastikowe szer. 97 wys. 
113, szer. 144 wys. 115 sztuk 2, schody me-
talowe okrągłe szer. biegu 1.20 wys 1 kon-
dygnacja. Tel. 606 276 773 

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 703 494 673 

•	 Sprzedam teownik h.30x30x7, kątownik 
45, rury czarne ø 50, szkło 60x120x3. Od-
dam gruz za darmo. Tel. 788 685 194 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFOrmaTOr LOkaLNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOZkŁaD JaZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZYŻóWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

remigiusz mróz
INWIGILaCJa

Chłopak, który zaginął kilka-
naście lat temu na wakacjach w 
Egipcie, odnajduje się na jed-
nym z warszawskich osiedli. Po-
sługuje się innym imieniem i 
nazwiskiem, i mimo że rodzice 
rozpoznają w nim syna, on sam 
utrzymuje, że nie ma z zaginio-
nym nic wspólnego.

Sytuację komplikuje fakt, że 
po przejściu na islam i powrocie 
do Polski mężczyzna znalazł się 
na celowniku służb. Gdy poja-
wiają się zarzuty, że przygoto-
wuje zamach terrorystyczny, 
zwraca się o pomoc do praw-
niczki, która niegdyś zasłynęła 
obroną pewnego Roma. Joanna 
Chyłka niechętnie podejmuje 
się sprawy. Słynie bowiem nie 
tylko z ciętego języka, ale także 
z niechęci do obcych. W dodat-
ku nie jest przekonana, czy jej 
nowy klient w istocie nie planu-
je zamachu…

Pionowo:
1. resztka jabłka
2. matka Perseusza
3. dopływ Kury
4. sierżant na morzu
5. podobny do esperanta
6. biletowe na dworcu
7. brat Jafeta
8. stół w sklepie
9. hiszpański utwór liryczny
10. na ustach żeglarza
11. ... Imbruglia
12. miasto w Nigerii
13. Internet w „komórce”
14. lepsze niż mono
15. na ustach żeglarza
16. w pobliżu Radomia
17. obiekty graficzne w ruchu
18. imię książąt moskiewskich
19. pierwsze narzędzie z kamienia
20. miękki metal
21. Husajn, polityk
22. przodek Rosjanina
23. osuszanie gruntów
24. werset Koranu

25. przedwojenny polityk, współ-
pracownik Piłsudskiego
26. pije mleko matki
27. miasto w USA, miejsce XXVI Let-
nich Igrzysk Olimpijskich
28. córka Re; bogini prawdy
29. anons prasowy
30. Muza z aulosem
31. ciarki
32. na jego rzecz odstąpiono weksel
33. ścieralny materiał
34. grupa wysp wulkanicznych na 
Oceanie Spokojnym
35. miasto w Toskanii (Włochy)
36. miasto w Indii, stol. stanu Bihar, 
port nad Gangesem
37. dola, koleje życia
38. dodatek do mięs
39. „fryzura” pietruszki
40. miara światłoczułości

Poziomo:
41. uroczysty utwór poetycki
42. chybione uderzenie w grze
43. gorejący w Biblii

44. „tak” naszych południowych bra-
ci
45. chłopiec na posyłki w hotelu
46. Koreańczycy na Żeraniu
47. ur. w 1913 - pisarz amer., „Młode 
lwy”,
48. kwasy w komórce
49. w polskiej marynarce wojennej 
odpowiednik plutonowego
50. włoski komin
51. miasto w USA
52. bóg Memfis
53. miasto w Portugalii
54. banicja
55. ładunek dla dźwigu
56. koszenie zboża
57. mowa ozdobna
58. ostatni film Gołębiewskiego
59. rzeka w Sri Lance
60. malowidło
61. schlebiał królowi
62. miasto w zach. Syrii
63. basior lub odyniec
64. wąska, cienka wstęga
65. młody Indiana Jones

66. mieszkanie z utrzymaniem dla 
ucznia
67. skok do wody
68. stołówka wojskowa 69. stan USA 
kupiony od cara w 1867 r.
70. miękki taboret
71. szczyt masztu
72. wojskowy samochód osobowy
73. Kasia w USA
74. jedna z trzynastu w brydżu
75. rządzona przez B. Jelcyna
76. recytacja japońska
77. ryba karpiowata, klepiec
78. zmora Sycylii
79. marka męskich kosmetyków
80. mieszanie kart przed rozdaniem
81. trafia się w filecie
82. grecka nimfa

PODPOWIEDŹ: BANIJAS, DŻINP, IDO, 
MAAT, NORITO, YAK

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : każda godzina trwa 
za krótko

Roman Kaczmarek, Sławomir 
Skowroński, Halina Stefańska, Ce-
cylia Furmańczyk, Jolanta Kozioł, 
Mirosław Galus, Halina Galus, Pe-
lagia Feliksiak, Dorota Rosa, Danu-
ta Skowron, Barbara Górska, Szy-
mon Rybarczyk, Renata Wiertalak, 
Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska,Adrian Kierasiński

Zwycięzca nagroda książko-
wa: Cecylia Furmańczyk

Zwycięzcy prenumerata:  Ad-
rian Kierasiński, Renata Wiertalak

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Madzia 

Skowrońska, Kubuś Gierszewski, 
Michasia Miśkiewicz, Kasia Wier-
talak, Kinga Tomczak

Zwycięzca: Madzia Skowrońska
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reGULarNa LINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPóŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO kLIeNTa

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



Nr 74 (2603)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 11

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

IV Uliczny 
Bieg Toyoty

s. 2

OgłOszenIa

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w czwartek-
godz.  9.00-11.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

skup złomu 
skup kabli miedzianych 
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

s.  4

Wojewódzkie
obchody 
diabetyków  
u nas

"nocna" 
w 

szpitalu

Jesienna wyprzedaż
cebul i kłączy kwiatowych
 poplony, nawozy jesienne 

Zapraszamy
Hurtownia ogrodnicza Garden N-d, ul. Wojska Polskiego 54 

91 39 20 760

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport zwłok
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.p

II LO- ćwierćwiecze  to już historia s. 8, 9

s.  3

spotkanie 
czy farsa

sP 4
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POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

03.10.2017 WTOREK OD GODZ.9:30-13:30  151-200
POTRZEBNE DOKUMENTY: 1. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

Inf. własna

Od 1 października wróciła Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w szpitalu. Z tego powodu pytamy miesz-
kańców Nowogardu, co sądzą na ten temat? 

Pani Urszula: Wydaje mi się, że 
jest to bardzo dobry pomysł. Jak 
już wszyscy się zorientują, że Noc-
na i Świąteczna Opieka Zdrowot-
na jest teraz w szpitalu, to według 
mnie będzie łatwiejszy dostęp do le-
karza. Zależy, co komu się przytra-
fi, ale wówczas będąc w szpitalu, bę-
dzie można liczyć również na na-
tychmiastową opiekę lekarzy tam 
pracujących. 

Pani Teresa z wnukiem 
Wojtkiem: Jeżeli chodzi o mnie, 
to bardzo się cieszę, bo mam tu 
blisko, ponieważ mieszkam na 
wprost szpitala. Poprzednio 
miałam bardzo daleko i ciężko 
było mi się dostać na ul. 3 Maja. 
Chociaż z jednej sprawy mogę 
być zadowolona, ponieważ 
większość obietnic nie została 
spełniona w stosunku do mnie, 
jak chociażby darmowe leki. Te-
raz będę miała blisko i nie będę 
musiała się przejmować, że nie 
mam czym i za co dostać się na 
ul. 3 Maja. A nasz szpital i leka-
rzy bardzo lubię i jestem z tego 
powodu bardzo zadowolona.

Pani Krysty-
na i Pani Zofia: 
Pomysł z prze-
niesieniem Noc-
nej i Świątecznej 
Opieki Zdrowot-
nej do szpitala 
uważamy za bar-
dzo dobry! Cho-
rzy nie muszą 
biegać na ul. 3 
Maja. Teraz, czy 
to prześwietlenie, 

czy wyniki, wszystko jest w jednym miejscu. Ta sprawa jest bardzo 
korzystna dla pacjentów. Jesteśmy zadowolone i sądzimy, że więk-
szość osób podziela nasze zdanie. 

Pani Elżbieta: Wiem, że 
zmiany w Nocnej Opiece we-
szły od 1 października. Jed-
nak, czy są dobre, to dopie-
ro się okaże. Dopóki człowiek 
nie musi korzystać, to ciężko 
mu się na ten temat wypowie-
dzieć. Nie interesuję się w tym 
momencie tą sprawą, więc nie 
mam wyrobionego zdania na 
ten temat. Już kiedyś tak dzia-
łały te dyżury w szpitalu, więc 
być może nie jest to taki zły po-
mysł, że do tego wróciliśmy. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

26.09.2017r.
godz. 10:07
Patrol OPI KP Nowogard, na 

ulicy Bohaterów Warszawy w 
Nowogardzie, dokonał zatrzy-
mania Łukasza L. lat 36  poszuki-
wanego przez Prokuraturę Okre-
gową w Gorzowie Wielkopol-
skim.  Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

27.09.2017r.
godz. 19:05
Kradzież w supermarkecie Bie-

dronka w Nowogardzie, ochrona 
zgłosiła zdarzenie; sprawcą był 
Mirosław M, sporządzono do-
kumentację celem skierowania 
wniosku o ukaranie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

28.09.2017r.
godz. 14:11
Policjanci OPI KP Nowogard, 

w miejscowości Żabowo, zatrzy-
mali Mariusza P. poszukiwane-
go przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie, celem odbycia zastęp-
czej kary pozbawienia wolno-
ści w wymiarze 23 dni aresztu. 
Zwolniony po wpłaceniu grzyw-
ny. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 16:00
Dawid B. lat 24, powiadomił o 

kradzieży 1 szt. tablicy rejestra-
cyjnej z naczepy pojazdu cięża-

rowego zaparkowanego na stacji 
paliw w Olchowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

29.09.2017r.
godz. 08:25
Pracownik ochrony sklepu 

LIDL w Nowogardzie, powiado-
mił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Sprawcę uka-
rano mandatem karnym. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz. 09:45
Bogdan D. lat 24 zam. M. ( po-

wiat wałecki ) powiadomił o kra-
dzieży 1 szt. tablicy rejestracyj-
nej z naczepy pojazdu ciężaro-
wego zaparkowanego na stacji 
paliw w Olchowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

godz. godz. 11:33
Sylwester G. lat 41, powiado-

mił o kradzieży 1 szt. tablicy re-
jestracyjnej z samochodu Seat 
Ateca zaparkowanego przy ul. 
Stolarskiej w Nowogardzie. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

godz. 19:53
Policjanci OPP Szczecin, na ul. 

Mikołaja Reja w Nowogardzie, 
zatrzymali Ryszarda S. lat 65  po-
szukiwanego przez Sąd Rejono-
wy w Goleniowie, celem odby-
cia zastępczej kary pozbawienia 

wolności w wymiarze 5 dni. Do-
prowadzony do ZK Nowogard. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

30.09.2017r.
godz. 10:44
Patrol OPI KP Nowogard, w 

miejcowości Czermnica, doko-
nał zatrzymania Piotra M. lat 66,  
poszukiwanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

01.10.2017r.
godz. 23:39
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Zamkowej w Nowogardzie ujaw-
nił, że kierujący pojazdem m-ki 
Audi, Rafał K. lat 26, znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu 
(wynik 0,20 mg/l). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

02.10.2017r.
godz. 09:29
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. Mikołaja Reja w Nowogar-
dzie, zatrzymali Piotra G. lat 54, 
poszukiwanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie, celem od-
bycia zastępczej kary pozbawie-
nia wolności w wymiarze 10 dni 
aresztu. Doprowadzony do ZK 
Nowogard. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Robert Mateja: lat 25, zmarł 17.09.2017r., pogrzeb odbył się 30.09.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Socha: lat 75, zmarła 30.09.2017r., pogrzeb odbędzie się 3.10.2017 r., o godz. 13:00 Msza św. w Ko-

ściele w Robach, pochówek na cmentarzu w Trzebiatowie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Dyżury ruszyły w niedzielę o 8:00

W nocy i w święta do POZ 
przyszpitalnej
Jak już informowaliśmy, od 1 października, nocna i świąteczna opieka medyczna wróciła 
do przyszpitalnej POZ. Pierwszy dyżur rozpoczął się w niedzielę o godzinie 8.00.  

Nocna i świąteczna opieka me-
dyczna, prowadzona jest w po-
mieszczeniach dawnej Izby Przy-
jęć nowogardzkiego szpitala - 
wejście od podwórka. Znajduje 
się tam rejestracja i dwa gabinety- 
lekarski i pielęgniarski. Pacjentów 
przyjmują lekarze z nowogardz-
kich POZ. Tym samym przesta-
je przyjmować pacjentów dotych-

czasowy punkt „nocny i świą-
teczny” przy ulicy 3 Maja. Reor-
ganizacja zasad realizacji nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej, 
skutkująca w Nowogardzie jej po-
wrotem do obiektów przyszpital-
nych, nastąpiła w wyniku refor-
my służby zdrowia wprowadzanej 
aktualnie przez PiS.

sm
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Wyprzedaż 
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jesiennego
i zimowego 
oraz duży 

wybór stroików 
i kwiatów

Dystrybucja żywności „CARITAS” 
Parafialny Zespół „Caritas” przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że roz-

poczyna wydawanie żywności z programu pomocowego UE. W najbliższy wtorek, 3 października, po od-
biór żywności zapraszamy osoby o numerach od 1 do 80, od godz. 14.00. Natomiast w środę, 4 paździer-
nika, żywność będzie wydawana osobom posiadającym nr od 81- do końca listy, również od godz. 14:00. 
Miejsce wydawki: biuro PZC „Caritas” w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2 a. 

PZC „Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

spotkanie czy farsa? Wracamy do sprawy sytuacji w sP 4

Burmistrz wysłał zastępcę
Po tym, jak Rada Miejska wezwała burmistrza Roberta Czaplę do podjęcia działań zmierzających do zażegnania napiętej sytuacji, jaka panuje w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, ratusz zorganizował z pracownikami szkoły spotkanie. Burmistrz jednak nie wziął w nim udziału, a w zamian wysłał 
swojego zastępcę. Ostatecznie stanęło na tym, że do szkoły ma wejść mediator. 

Nietypowa wizyta w redakcji DN

Sprawdzili, czy znamy tabliczkę 
W miniony piątek, 29 września, z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia naszą redakcję od-
wiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach (gm. Dobra) wraz ze swoim opiekunem. 

Młodzi przepytali jedną z na-
szych redakcyjnych koleżanek ze 
znajomości działań mnożenia. 
Nasza koleżanka test zdała per-
fekcyjnie, co też zostało uhono-
rowane certyfikatem Eksperta 

Tabliczki mnożenia. Miłą wizytę 
uczniów ze szkoły z Wojtaszyc i 
ich opiekuna, zarejestrowaliśmy 
obiektywem naszego aparatu. 

Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia  to akcja edukacyjna, 

która odbywa się rokrocznie w 
ostatni piątek września. Ma ona 
na celu zachęcić wszystkich do 
przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia.

MS

Uczniowie  ich opiekun i nasza redakcyjna koleżanka Karolina (trzecia od lewej) chwilę po zdaniu egzaminu z mnożenia

Samo spotkanie, które od-
było się kilka dni temu w SP 4, 
według naszych informatorów 
przypominało raczej farsę, niż 
poważną próbę mediacji mię-
dzy nauczycielami a dyrekto-
rem szkoły. Przede wszystkim 

nie pojawił się na nim bur-
mistrz Nowogardu, odpowie-
dzialny ustawowo za oświatę, 
jako organ wykonawczy. Ro-
bert Czapla wysłał do „Czwór-
ki” swojego zastępcę Krzyszto-
fa Kolibskiego, który jako zwy-

kły urzędnik, w stosunku do 
nauczycieli nie ma praktycznie 
żadnych kompetencji decyzyj-
nych. 

- Podczas spotkania głos od-
dano nauczycielom, którzy 
sprzyjają pani dyrektor, bądź 
pracują w szkole dopiero od 
września, po połączeniu SP 4 z 
gimnazjum i stworzeniu zespo-
łu szkół (efekt reformy oświa-
ty i wygaszania gimnazjów- 
dop. red.). Wysłuchać można 
było zatem głównie peanów na 
cześć dyrektora. Próbowano te-
mat po prostu rozmyć - mówi 
nam jedna z uczestniczących w 
spotkaniu nauczycielek. 

Nauczyciele, którzy od dłuż-
szego czasu protestują wobec 
stylowi zarządzania, jaki re-

prezentuje dyrektor SP 4, sta-
nowili podczas spotkania wy-
raźną mniejszość. Okazuje 
się bowiem, że część z nich, z 
różnych przyczyn znajduje się 
na zwolnieniach. – Z tych, co 
podpisało pismo o odwołanie 
dyrektora ze stanowiska, obec-
nie w szkole jest 5 osób, resz-
ta albo już nie pracuje, albo są 
na urlopach lub zwolnieniach. 
Na sali więc przewagę mieli na-
uczyciele dotychczas pracują-
cy w Gimnazjum nr 3, którzy 
nie mieli do czynienia z panią 
dyrektor, albo pracownicy po-
zaświatowi, jak np. personel 
sprzątający – mówi nam nasza 
informatorka. 

Zdaniem naszej rozmówczy-
ni na spotkaniu próbowano 
doprowadzić do tego, aby na-
uczyciele pozostający w mniej-
szości wyrazili swoje zdanie na 
temat sytuacji w szkole. Ci jed-
nak się na to nie zgodzili, ma-
jąc świadomość, że w takich 
warunkach do niczego by to 
nie doprowadziło, a raczej na-
raziłoby na „publiczny lincz”. 
Ze strony wiceburmistrza mia-
ła paść propozycja, aby do 
szkoły wprowadzić niezależne-
go mediatora. W głosowaniu, 
większość nauczycieli przy-
stała na ten pomysł. Wszystko 
wskazuje zatem na to, że bur-
mistrz Czapla nie zamierza w 
sprawie SP 4 osobiście podjąć 
żadnych działań. Takie wraże-
nie ma też część nauczycieli, z 
jakimi rozmawiał DN. Konflikt 
w szkole ma zażegnać jakiś me-
diator. Na razie nie ma też in-
formacji, kto miałby podjąć się 
tego zadania. 

Przypomnijmy: na początku 
sierpnia, do Burmistrza Nowo-

gardu, wpłynął wniosek pra-
cowników Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Jana Pawła II, o od-
wołanie Beaty Kuligowskiej ze 
stanowiska dyrektora tejże pla-
cówki. Wnioskodawcy twier-
dzą w nim, podając przy tym 
przykłady, że ich prawa pra-
cownicze są nagminnie naru-
szane a atmosfera w szkole jest 
bardzo napięta. Przypomnij-
my, że temat ten był kilkukrot-
nie poruszany na naszych ła-
mach. Dyrektor B. Kuligow-
ska została już ukarana za swo-
je postępowanie przez Komi-
sję Dyscyplinarną dla Nauczy-
cieli. Osobne postępowanie w 
tej sprawie toczy się także w 
prokuraturze, gdzie badane są 
m.in. wątki łamania praw pra-
cowniczych i próby sfałszowa-
nia jednego ze szkolnych pro-
tokołów. Osobne postępowa-
nia wobec dyrektora szkoły to-
czą się także na gruncie Sądu 
Pracy. 

Gmina jak dotąd udaje jed-
nak, że sprawy nie ma, a w imie-
niu burmistrza, jego zastępca 
odrzucił wniosek nauczycieli 
o odwołanie dyrektora szkoły. 
Tymczasem do ratusza wpły-
nęło anty-pismo, w którym to 
ponad 20 pracowników szkoły 
(kadra po połączeniu z gimna-
zjum nr 3, zwiększyła się z 14 
do ok. 30 osób) staje w obronie 
B. Kuligowskiej. Z naszych in-
formacji wynika jednak, że w 
grupie tej są głównie nowoza-
trudnieni przez dyrektora na-
uczyciele (także już emeryto-
wani), oraz pracownicy fizycz-
ni. Takie działania bynajmniej 
nie służą rozwiązaniu konflik-
tu, a raczej go zaogniają. 

Marcin Simiński

OgłOszenIe
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Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem 
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z 
naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65

Co nowego w kołchozie?

Akcja „Wycinanka”
Trwa tworzenie fikcyjnego świata szczęśliwości pod przewodem „umiłowanego przywód-
cy”, czyli współczesna odsłona kołchozowego dzierżawia mającego zamaskować wyjątkową 
nieudolność  lokalnego kołchozowego kierownictwa jednoosobowego.   Najnowszym doko-
naniem w ramach tego systematycznego ogłupiania obywateli jest intensyfikacja akcji pod 
kryptonimem „Wycinanka”.

Jednym z priorytetów realizo-
wanych w ostatnich miesiącach w 
mediach urzędu naszego  jest ak-
cja o kryptonimie „Wycinanka”. 
Akcja wykonywana przez „dzi-
dziusie” (wycinanki to wszak za-
bawa dzieci) zatrudnione w urzę-
dzie Czapli. Przypomnijmy, że w 
normalnych gminach taki urząd, 
jak nowogardzki urząd Czapli, 
zwany jest Urzędem Miejskim.  
Akcja „Wycinanka”, w hierarchii 
ważności kierownika lokalnego 
kołchozu, zajmuje drugie miej-
sce po akcji „Wizerunek”.  Ak-
cja „Wizerunek” zaś  sprowadza 
się do publikowania niezliczo-
nych ilości wizerunków samego 
kierownika, czyli zdjęć „umiło-
wanego przywódcy” wykonywa-
nych non-stop przy każdej oka-
zji i bez okazji także. Na zdję-
ciach tych przywódca prezentu-
je się w obowiązkowym północ-
no-koreańskim drylu-stylu tzw. 
„głup-art.”, czyli z beztroskim, 
szerokim, powalającym uśmie-
chem, promieniującym optymi-
zmem bezwzględnym.  Akcja nr 2 
czyli „Wycinanka” polega na bez-
kompromisowym wycinaniu ze 
wszelkich urzędowych i nieurzę-
dowych zdjęć wrogów klasowych. 
U nas do miana wroga klasowego 
nr 1 urósł w ostatnim czasie Piotr 
Słomski, przewodniczący nowo-
gardzkiej Rady Miejskiej- jedyne-
go na dzisiaj organu w Nowogar-
dzie, którego postępowanie na-
dal mieści się w aktualnie obo-
wiązujących prawnych i cywi-
lizacyjnych normach zachowa-
nia się publicznej władzy samo-
rządowej. Takie standardy nie są 
jednak mile widziane w kołchozie 
każdym, a zwłaszcza nietolerowa-
ne są przez kierownika kołchozu- 
tradycyjnie już niedouczonego i 
nieudolnego, ale przy tym kon-
sekwentnie bezwzględnego. Ak-
cja „Wycinanka” wpływa też zna-
cząco na zachowania co bardziej 
zastrachanych- informowaliśmy 

kilka miesięcy temu, jak to zdję-
cie przewodniczącego „zniknęło” 
z tabla  szkolnego w LO nr 1, któ-
rego jest absolwentem.  Ale tylko 
w kołchozowym „medium” akcja 
ta realizowana jest z żelazną kon-
sekwencją. Ostatnie dokonanie 
„z wczoraj” prezentujemy na sko-
piowanym ze strony urzędu zdję-
ciu – wycinance. Wycinankami 
zajmuje się w praktyce, po otrzy-
maniu  odpowiedniego znaku  od 
kierownika,  naczelny „dzidziuś” 
kołchozu.  Wycinanki w ramach 
akcji „Wycinanka” finansowa-
ne są z budżetu, czyli z gminnej 

kasy napełnianej przez podatni-
ków.  Klucz do tej kasy dzierży 
jednoosobowo kierownik, ponie-
waż ustawodawca założył, że kie-
rownik to normalny kierownik, a 
tzw.  kierownicy kołchozów to typ 
wymarły, nie ma więc ryzyka, że 
taki „dinozaur” dorwie się do pu-
blicznych pieniędzy i je zmarnuje.  
Ustawodawca się niestety pomy-
lił, i mimo, że statystycznie krajo-
wo to jego pomyłka sprowadza się 
do zaistnienia tylko kilku przy-
padków, to trafiło właśnie na nas.

sm 

Światowy Dzień Walki  
z Cukrzycą

Wojewódzkie 
Obchody  
w Nowogardzie!
21 października, po raz pierwszy w Nowogardzie odbędą się 
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. 
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków, Koło Nowogard. Na temat imprezy rozmawiamy z 
prezesem koła, będącego jednocześnie szefem wojewódzkich 
struktur organizacji, Eugeniuszem Tworkiem. 

DN: Czy w Nowogardzie od-
bywały się już wcześniej Ob-
chody Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą?

Eugeniusz Tworek: W Nowo-
gardzie od początku działalno-
ści nowogardzkiego koła diabe-
tyków, a konkretnie od 2010r., 
są nieprzerwanie organizowane 
Światowe Dni Walki z Cukrzy-
cą w różnej formie na poziomie 
gminnych obchodów. Możli-
wość zorganizowania wojewódz-
kich obchodów przez terenową 
strukturę PSD jest pewną for-
mą wyróżnieniem tej jednostki, 
takie obchody są organizowane 
co roku w innym rejonie woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go przez nasze koła i oddziały. 

W jaki sposób udało się je 
zorganizować właśnie w na-
szym mieście?

Koło Nowogardzkie jest struk-
turą prężnie działającą, nie tyl-
ko na terenie Gminy Nowogard. 
Organizacja obchodów na po-
ziomie województwa jest zapew-
ne wyzwaniem dla organizato-
rów i zawsze przed wydaniem 
zgody przez Zachodniopomor-
ski Zarząd PSD są oceniane re-
alne możliwości aplikującego 
koła. Do zorganizowania takie-
go przedsięwzięcia są potrzeb-
ne znaczne zasoby i środki. Za-
rząd ocenił pozytywnie złożo-
ną propozycję i przychylił się do 
złożonego wniosku przez Nowo-
gard. Dużym atutem Nowogardu 
jest fakt, że od listopada 2016r. w 
Nowogardzie mieści się siedzi-
ba Zachodniopomorskiego Od-
działu Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. Co nie znaczy, że 
z tego tytułu może liczyć na ja-
kieś ulgi. W zachodniopomor-
skim mamy 34 koła i oddziały, w 
których są realizowane statutowe 
działania Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków. 

Jaki jest główny cel Woje-
wódzkich Obchodów ŚDWzC?

Wojewódzkie Obchody Świa-
towego Dnia Walki z Cukrzy-
cą wpisują się w ustalony przez 
Międzynarodową Federację Dia-

betologiczną w 1991 roku, Świa-
towy Dzień Walki z Cukrzycą. 
Cukrzyca stała się globalnym 
zagrożeniem wymagającym za-
angażowania bardzo znacznych 
środków na jej zapobieganie oraz 
na walkę z nią, jak również z po-
wikłaniami, które niesie ze sobą. 
Obchody te, to działania stawia-
jące sobie za cel zwiększenie wy-
siłków w celu promowania i po-
prawy ludzkiego zdrowia, a tak-
że zapewnienia lepszego dostępu 
do leczenia i edukacji diabetolo-
gicznej. Obchody to także apel 
do władz wszystkich szczebli o 
pilne pochylenie się nad skutka-
mi, które poniosą wszystkie war-
stwy społeczne, jeżeli nie zostaną 
podjęte pilne i skuteczne dzia-
łania mające na celu zapobiega-
nie i walkę z tą pandemią. 

DŚ

E. Tworek, prezes Koła Diabetyków 
w Nowogardzie

Oddam małe 
kotki 

 516-636-486

Tak skadrowane zdjęcie figuruje od poniedziałku na stronie nowogardzkiego urzę-
du miejskiego  foto urząd miejski 

Oto wycinanka 

 A to jest zdjęcie przedstawiające jaki zestaw osób w momencie wykonywania 
zdjęć znajdował się na scenie foto Dziennik Nowogardzki 

Oto zdjęcie prawdziwej sytuacji

OgłOszenIe

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2018 rok

Szczegóły tel. 91 392 21 65

OgłOszenIe
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Pani Danucie Sankowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Kierownictwo i Współpracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Czy muszą biegać po ulicach?
W niedzielę musiałem pojechać 

do Karska. Ciocia prosiła mnie, 
abym ją podwiózł na odpust do 
Dąbrowy.  Wyjechałem za 15 trzy-
nasta sądząc, że spokojnie zdą-
żę na 13-tą do Dąbrowy. Nieste-
ty, gdy dojechałem do ulicy Ko-
ściuszki droga była zastawiona 
przez oddziały zmechanizowane 
Policji- brak przejazdu. Zacząłem 
zawracać będąc już na Kościusz-
ki. To samo czyniły, w tym sa-
mym czasie, jeszcze dwa inne po-
jazdy- nie muszę chyba dodawać, 
jakie zamieszanie powstało- do-
brze, że na siebie nie powpadali-
śmy, tym bardziej, że kolejne po-
jazdy stały już na skrzyżowaniu.  
Wszyscy z różnych stron wjecha-
li bądź zamierzali wjechać w ul. 
Kościuszki, ponieważ nikomu nie 
przyszło do głowy, aby wcześniej 
umieścić znaki, że ulica ta będzie 

nieprzejezdna.  Zawracając po-
stanowiłem dostać się do Karska 
przez osiedle Wiejska wjeżdżając 
od strony Armii Krajowej. Nawet 
nie dojechałem do Dębowej, gdy 
natknąłem się na kolejne zmecha-
nizowane oddziały Policji, które 
nakazały mi zawracać- przejazdu 
nie ma. Wycofałem się pokornie 
przeciskając się na wąskiej ulicy 
z innym pojazdem, który wjechał 
tutaj także za mną, ponieważ żad-
nego znaku, że przejazdu nie ma 
oczywiście nie było. Ostatecznie 
dostałem się do Karska wjeżdża-
jąc węzłem na obwodnicę w Woj-
cieszynie i dalej do węzła Nowo-
gard Południe. Tylko, że w Kar-
sku byłem tuż po trzynastej, a cio-
cia bardzo punktualna osoba po-
wiedziała tylko tyle: powiedziała z 
wyrzutem tylko tyle: na Ciebie to 
można liczyć! Do Dąbrowy spóź-

niliśmy się jakieś 15 minut. Po po-
wrocie do domu sprawdziłem, co 
było przyczyną zablokowania po-
łowy miasta w niedzielne połu-
dnie. Okazało się, że to z powo-
du biegu miejskiego z dystansem 
głównym na 10 km. Czy koniecz-
nie trzeba biegać po ulicach mia-
sta, w tym po tranzytowej drodze 
106? I to jeszcze w Nowogardzie, 
gdzie można wytyczyć długie pę-
tle biegowe po alejkach nadje-
ziornych i okolicznych uliczkach? 
Przecież i zdrowsze to trasy dla 
zawodników i atrakcyjniejsze dla 
kibiców, więc odpowiedź na moje 
pytanie jest chyba oczywista. Ale 
jak widać nie dla wszystkich. A 
może nie chodzi tutaj o bieganie 
i biegaczy, ale o pokazówkę - aby 
wszyscy widzieli? 

 czytelnik
(dane do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 

nowa powieść trafiła „pod strzechy”

Drzewa umierają stojąc, ale burmistrz i tak je kocha… 
Na pocztę nowogardzką trafiło 8 tys. egzemplarzy lirycznego eseju burmistrza Nowogardu, na temat jego miłości bezgranicznej do drzew. W tych dniach 
egzemplarze te trafią do skrzynek pocztowych, czyli – jak marzył wieszcz- pod strzechy.

Jak donosi nasz informator re-
zydujący w Urzędzie Miejskim, na 
pocztę w Nowogardzie dostarczo-
no około 8 tys. ulotek zawierają-
cych sentymentalne refleksje bur-
mistrza Nowogardu skierowane do 
obywateli naszej Gminy, a dotyczą-
ce ostatnio gorącego tematu, czyli 
losu nowogardzkiego drzewostanu.  
Jak wiadomo część tego drzewosta-
nu padła już ostatnio ofiarą świe-
żo odkrytej „archeologicznej pasji” 
pewnego ormianina – na co dzień, 
niezbyt wyrafinowanego z zawodu, 
czyli handlarza.  Wracając do głów-
nego wątku: zdumiewające jest bo-
wiem to życie - tak zaczyna swo-
je miłosne wyznanie z ulotki bur-
mistrz- które nas otacza, sąsiadu-
je z nami w naszych ogrodach, par-
kach, lasach- kontynuuje rzewnie, 
aby przejść do retrospekcji- drzewa 
rosnące przy głównym trakcie drogi 
biegnącej w centrum naszego miasta 
sadzone były w czasie, gdy się rodzi-
łem. Rosły więc one razem ze mną- 
odkrywa tajemnicę swego życia 
włodarz. Ten ton wyznania głęboko 
skrywanych dotąd uczuć stanowi 
główny element kompozycyjny tego 
swoistego mini- eseju o drzewach i 
wielkiej do nich atencji autora. 

A teraz dobijmy ich …
  Myliłby się jednak ten, kto by 

pomyślał, że ten liryczny tekst jest 
wyznaniem winy w związku z pro-
jektem sformułowanym przez au-
tora naszego eseju w grudniu 2016 
roku, i polegającym na zamia-
rze wyrżnięcia drzew rosnących 

wzdłuż drogi wojewódzkiej 106 od 
ulicy Kościuszki po przejazd kole-
jowy. Myliłby się, ponieważ po tym 
długim lukrowanym wprowadze-
niu mamy ewidentną próbę sprze-
dania prostackiego oszustwa.  Czy-
telnikowi doprowadzonemu więc 
do łez szczerością wewnętrznego 
„obnażenia się”, autor aplikuje da-
lej niezłą porcję zupełnie zwykłych 
kłamstw i kłamstewek. Mają one nie 
tylko nadal ukrywać (odkrytego już 
ewidentnie stanowiskiem ZZDW w 
Koszalinie) autora szalonego pomy-
słu wycięcia drzew, a jest nim oczy-
wiście sam burmistrz Nowogardu. 
Mają one także nakłamać na tyle, 
aby maksymalnie dużo drzew- pod 
różnymi pretekstami - ostatecznie 
i tak wyciąć. Maksymalnie dużo, a 
nie wszystkie, bo dzięki społeczne-
mu protestowi i zbiórce podpisów 
przeciw dewastacji nowogardzkiego 
drzewostanu nie da się już w prak-
tyce przeprowadzić tego pierwotne-
go planu z grudnia 2016. 

Kilka cytatów
Ponieważ na kłamstwo najlepiej 

robi konfrontacja z faktami to ze-
stawmy z nimi tylko niektóre bur-
mistrza łgania:

Wbrew temu, co głoszą niektó-
re osoby- pisze burmistrz w naszej 
ulotce- Gmina nigdy nie planowa-
ła usuwania wszystkich drzew przy 
tej ulicy. A teraz fakty, czyli cytat z 
oficjalnego stanowiska Zachodnio-
pomorskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Koszalinie: W dniu 
12.12.2016 r. Urząd Miejski w No-

wogardzie zwrócił się na piśmie do 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Star-
gardzie z prośbą o wycinkę drzew ro-
snących w ciągu drogi woj. nr 106, 
na odcinku przebiegającym przez 
miasto Nowogard, od przejazdu ko-
lejowego do skrzyżowania ulic: Ta-
deusza Kościuszki – 700 Lecia – Ar-
mii Krajowej, motywując złą kon-
dycję zdrowotną drzew. Wskazywa-
no również, że występujący w koro-
nach drzew posusz zaśmieca jezd-
nię, chodniki, a niektóre z tych drzew 
swoimi korzeniami uszkadzają na-
wierzchnie chodników… Czy po-
trzeba komentować? Oczywiście 
prostą konsekwencją tego pisma 
burmistrza Nowogardu były dalsze 
działania zarządcy drogi (w prakty-

ce oddziału ZZDW w Stargardzie), 
w tym znakowanie czerwoną farbą 
drzew przeznaczonych wstępnie do 
wycięcia, formalny wniosek o usta-
wową wymaganą zgodę administra-
cyjną itd. 

 Pisze burmistrz: pytają też Pań-
stwo o numerację na drzewach. In-
formujemy, że służy ona jedynie 
identyfikacji drzew w dokumentacji 
nie oznacza, że będą usunięte. Takie 
są procedury… W tym wypadku 
mamy do czynienia z bzdurą hor-
rendalną, czyli kłamstwem, w któ-
rym na dodatek wszystko jest po-
kręcone, a więc:

- oznaczenia kolorem czerwo-
nym dokonywał nie burmistrz i jego 
służby, ale ZZDW w Stargardzie, bo 
tylko zarządca drogi może dokony-
wać czynności w jej pasie. Dlate-
go też tylko ZZDW wie a nie bur-
mistrz, dlaczego oznaczył te drze-
wa. Na nasze pytanie potwierdzo-
no tam, że oznaczyli kolorem czer-
wonym wszystkie drzewa przezna-
czone wstępnie do wycinki, zgodnie 
z wnioskiem burmistrza z grudnia 
2016 roku. Oczywiście gdyby za-
rządca, oznaczonych tak drzew, nie 
przeszedł pomyślnie procedury ad-
ministracyjnej uzyskania zgody na 
ich wycięcie to wycięte one nie będą 

mimo oznaczenia, ale cel ozna-
czeń jest oczywisty – przeznaczo-
ne wstępnie do wycięcia. Zarządca 
drogi nie miał akurat w tym wypad-
ku wstępnie powodu, aby przypusz-
czać, że zgody administracyjnej nie 
otrzyma, ponieważ we wspomnia-
nym piśmie z grudnia 2016, bur-
mistrz zadeklarował ze swojej stro-
ny… szybkie przeprowadzenie pro-
cedury administracyjnej! (burmistrz 
jest także organem wydającym zgo-
dy na wycinki). Dalej - nie ma cze-
goś takiego, jak oznaczanie nume-
rami drzew czerwoną farbą do ce-
lów ogólnej ewidencji - gdyby tak 
było to wszystkie drzewa w mieście 
mielibyśmy oznaczone czerwony-
mi numerami.  Więcej przykładów 
łgarstw nie będziemy podawać, po-
nieważ Państwo swoje rozumy ma-
cie, sami to rozpoznać potraficie a 
my nie chcemy być nudni.    

Przyjemnej lektury 
tej darmochy

Życzymy więc przyjemnej lektu-
ry eseju. Będzie na dodatek za dar-
mo, ponieważ za opracowanie, druk 
i kolportaż zostało już zapłacone 
oczywiście z … Waszej podatników 
kieszeni. 

sm

Kolejne kilka tysięcy poszło w ... skrzynkę

KONDOLENCJE
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Odpust w Dąbrowie

Pod skrzydłami św. Michała Archanioła
W niedzielę przeżywaliśmy odpust w kościele filialnym pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowie. Mszę św. odpustową odprawił ks. Waldemar Piątek, 
uwieńczyły ją litanią do św. Michała i procesja wokół kościoła.

 Piękną oprawę muzyczną za-
wdzięczamy scholii i zespołowi 
muzycznemu zaprzyjaźnionych z 
ks. Waldemarem. Po Mszy św. za-
prosiliśmy gości na salę wiejską, 
gdzie czekał na wszystkich poczę-
stunek, loteria fantowa i koncert 
piosenek religijnych w wykonaniu 
scholii i zespołu. Jak zawsze odpust 
nie odbyłby się, gdyby nie wspania-
łe wypieki ciast naszych mieszka-
nek. Dziękujemy im za to bardzo 
gorąco. Dziękujemy również spon-
sorom, którzy pomogli nam w or-
ganizacji odpustu. Były to: Piekar-
nia Asprod z Klinisk Wielkich i 
Masarnia Krzemienna Pana Marka 
Kowalczyka oraz Dziennikowi No-
wogardzkiemu za umieszczanie in-
formacji w gazecie o naszych dzia-
łaniach. Oczywiście, jak co roku to-
warzyszyła nam wspaniała pogoda, 
radość z możliwości spotkania się i 
świętowania. Następny odpust już 
za rok, na który zapraszamy.    

Sołtys Dąbrowy foto R. Leszczyński

Od redakcji
Na odpust do Dąbrowy przy-

byli także goście z parafii macie-
rzystej w Nowogardzie. - Jestem 
zachwycona – mówi DN jedna z 
osób przybyłych z Nowogardu- 
wspaniały śpiew scholii podczas 
liturgii, głębokie w treści słowo 
księdza Waldemara, a potem ten 
niesamowity koncert i uczta na 
świetlicy. Gratuluję organizato-
rom, a zwłaszcza niezastąpione-
mu panu sołtysowi Zbigniewowi 
Florkowskiemu, który perfekcyj-
nie panował nad wszystkim. Po-
lecam Dąbrowę!- kończy nasza 
rozmówczyni. Kościół w Dąbro-
wie został poświęcony, po prze-
jęciu przez katolików, 30 wrze-
śnia 1945 roku. Informuje o tym 
pamiątkowa tablica zamieszczo-
na w 2015 roku w przedsionku 
kościoła p/w św. Michała Ar-
chanioła.  

Procesja dookoła kościoła 

Występ scholi 

Spotanie wiernych przy odpustowym stole w świetlicy wiejskiej

Żabowo zaprasza na odpust 
W najbliższą niedzielę, 8 października, w Żabowie odbędzie się odpust parafialny. Program 
święta parafii zapowiada się  wyjątkowo. 

Uroczystości odpustowe rozpocz-
ną się tradycyjnie Mszą św. w miejsco-
wym kościele pw. Matki Bożej Różań-
cowej. Rozpoczęcie Mszy św. o godz. 
15:00. Dalsze wydarzenia będą miały 
miejsce na boisku koło szkoły. Wystąpi 
tam między innymi Teatr Słowa z Mie-
rzyna k. Szczecina. Nie zabraknie tak-
że odpustowego pikniku, a na nim pysz-
nych, domowych potraw. 

W imieniu nowego proboszcza pa-

rafii w Żabowie, ks. Krzysztofa Kopa-
li zapraszamy wszystkich wiernych do 
wzięcia udziału w tamtejszych uroczy-
stościach odpustowych. 

Już dziś zapraszamy także na roz-
mowę z księdzem Krzysztofem, która 
zostanie opublikowana w najbliższym 
piątkowym wydaniu DN i będzie swo-
istą prezentacją nowego kapłana, skie-
rowanego do pracy w naszym de-
kanacie.                                      MS

SPECJALISTYCZNA    PORADNIA  TERAPEUTCZNA   
DLA   DZIECI   MŁODZIEŻY   I ICH  RODZIN

W   NOWOGARDZIE ZAPRASZA

Dnia  6 października 2017 roku, o godz. 10.00 w Nowo-
gardzkim Domu Kultury odbędzie się II  Wojewódzka 
Konferencja  pod tytułem „Miłość nie jedno ma imię” 

Konferencja zorganizowana przez dyrektora oraz pra-
cowników Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w No-
wogardzie w ramach realizacji zadania publicznego Ochro-
na i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w ro-
zumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U.z 2015 r., poz. 618, 788 i 905) Zarządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

Patronat honorowy konferencji obejmują Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kule-
sza oraz Starosta Goleniowski pan Tomasz Kulinicz.  

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Miło nam będzie jeżeli w konferencji uczestniczyć 
będą nauczyciele, rodzice, młodzież i wszyscy, którzy chcie-
liby poznać różne aspekty miłości.

Dyrektor i pracownicy  SPT 
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ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 październik 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

OgłOszenIe

UWAGA WĘDKARZE! 

Zarząd Koła  Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 

organizuje 
zawody wędkarskie “spławikowe” ,
które odbędą się dnia 08.10.2017 r. 
w Kamieniu Pom. kanał  “Świniec” 
Zbiórka o godz. 6.00 przy ul. 5 Marca (przystanek PKS) 

Zapisy w sklepie “Wędkarz” do dnia 05.10.2017 r. 
Startowe 10 zł

. Zapraszamy Zarząd Koła PZW  

Dzieciaki biegały w Osinie

Dzień pełen endorfin
Nasza szkoła nosi imię znakomitego – przedwcześnie zmarłego – sportowca Bronisława Malinowskiego. Nawiązując do dyscypliny sportowej uprawia-
nej przez patrona, corocznie organizowana jest Mila Osińska. W tym roku nie mogło być inaczej, w ramach Mili Osińskiej odbyła się impreza pod na-
zwą „Dzieciaki biegają w Osinie”.

Tegoroczna edycja odbyła się 
w piątek, 29 września 2017 roku 
na Stadionie Gminnym w Osinie. 
Organizatorami przedsięwzięcia 
byli: Szkoła Podstawowa im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osinie, 
Urząd Gminy w Osinie oraz Sto-
warzyszenie Nowogardzki Klub 
Biegacza „Endorfina”. 

Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 10:40. Biegi podzielone na 
kategorie wiekowe odbywały się 
w kolejności od najmłodszych 
do najstarszych. Każdy bieg po-
przedzony był obowiązkową roz-
grzewką. W każdym starcie wy-
łaniano trzech zwycięzców i trzy 
zwyciężczynie, Każdy dał z sie-
bie wszystko, by jak najszybciej 
dobiec do mety. Warto dodać, że 
w zawodach wystartowało łącz-
nie blisko 300 dzieci i młodzieży 
uczęszczających do ZSP w Osinie.  
Klasyfikacja najlepszych biega-
czy w poszczególnych kategoriach 
wygląda następująco:

Grupa trzylatków: Michał Iwa-
niuk (I miejsce), Oliwier Pomy-
kała (II miejsce) i Ksawery Pomy-
kała (III miejsce), Hanna Margas 
(I miejsce), Alicja Szcześniak (II 

miejsce), Agata Czerniejewskiej 
(III miejsce), 

Grupa „0”: Marcin Grabowski 
(I miejsce), Antoni Kopaczewski 
(II miejsce), Aleksander Banasiak 
(III miejsce), Joanna Grabowska 
(I miejsce), Antonina Janiszew-
ska (II miejsce), Iza Zielińska (III 
miejsce),

Grupa klas I-III SP: Krzysztof 
Zwierzak (I miejsce), Oliwier Mi-
siewicz (II miejsce), Damian Ko-
sakiewicz (III miejsce), Zuzanna 
Wąsik (I miejsce), Zuzanna Akiń-
cza (II miejsce), Weronika Marci-
niak (III miejsce),

Grupa klas IV – VI SP: Kasic-
ki Robert (I miejsce), Dariusz Bu-
ława (II miejsce), Marcel Znyk 
(III miejsce), Julia Laszkiewicz (I 
miejsce), Sara Smolińska (II miej-
sce), Marcelina Osińska (III miej-
sce), 

W kategorii klas VII SP i II – 
III GIM: Maciej Stefański (I miej-
sce), Wojciech Kulka (II miejsce), 
Dariusz Kozak (III miejsce), Julia 
Pałczyńska (I miejsce), Julia Grzy-
bowska (II miejsce), Emilia Wy-
słuch (III miejsce). 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 

oraz puchary. Warto zaznaczyć, że 
każdy uczestnik biegu, za ogrom-
ny wysiłek włożony w przebie-
gnięcie niemałego dystansu otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz me-
dal. Tuż za linią mety każdy mógł 
odebrać napój, słodką przekąskę 
oraz jabłko. A panie kucharki za-
pewniły wszystkim ciepły, regene-
rujący posiłek. Miłym akcentem 
był udział strażaków z OSP Osi-
na, którzy z myślą o najmłodszych 
pokazali, w jaki sposób można za 
pomocą sprzętu strażackiego wy-
czarować najprawdziwszą tęczę. 
Pomocni byli także kolarze z klu-
bu sportowego LKK Nowogard, 
którzy prowadzili biegaczy na tra-
sie. 

Pozostało podziękować organi-
zatorom i wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji zawo-
dów za pełny wrażeń, uśmiechu 
i endorfin dzień. Czekamy na ko-
lejną edycję za rok.

Zadanie zostało dofinansowane 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Ewelina Wszelaki
Foto. Przemysław Saja

Kolejne szkolenie w esO

Warsztaty dla profesjonalistów
W poniedziałek, 2 października 2017 roku, o godzinie 10:00, w salonie ESO przy ul. Zam-
kowej w Nowogardzie, odbyło się jednodniowe szkolenie warsztatowe dla fryzjerów. Styli-
ści pracowali pod czujnym okiem szkoleniowca, p. Bożeny Czajkowskiej z Warszawy.

Głównym tematem szkolenia 
było keratynowe prostowanie wło-
sów i właściwości pracy z farbą do 
włosów o konsystencji żelu, która 
jest nowością na rynku. Pani Bo-
żena Czajkowska od 30 lat jest sty-
listą marki Vitality’s i odbywa re-
gularne szkolenia we Włoszech, 
skąd przyjeżdża i dzieli się swo-
ją wiedzą z uczestnikami warszta-
tów. - Takie szkolenia są przydatne 
dla fryzjerów, ale są też ważne dla 
naszych pracowników. Oni również 
muszą uzupełnić i poszerzyć swoją 
wiedzę. Fryzjerstwo, jak wiele in-
nych zawodów, ciągle się rozwija i 
udoskonala i należy za tym podą-
żać – mówi Stanisław Osajda, wła-
ściciel hurtowni ESO. - W związku 
z rozpoczęciem roku akademickie-
go, mamy w planach organizowa-
nie takich szkoleń, co najmniej dwa 
razy na kwartał. Nie rezygnujemy 
też ze szkoleń pokazowych, które 
jednak wymagają większej ilości 
osób i odbywają się rzadziej.

Podczas szkoleń o charakterze 

warsztatowym, zazwyczaj bierze 
udział około 10 - osobowa grupa 
fryzjerów i pracowników. Jak pod-
kreśla właściciel, szkolenia w bran-
ży są bardzo ważne, ponieważ co-
raz mniej jest tzw.: „prostych” za-
wodów i cały czas należy się w swo-
ich kategoriach dokształcać – Nasze 

szkolenia są po to, aby móc być profe-
sjonalistą w swoim zawodzie – koń-
czy właściciel ESO. Podczas szkoleń 
fryzjerzy mają zapewnione wszyst-
kie produkty, na których pracują.  
Po zakończeniu szkoleń otrzymują 
także certyfikat.

 DŚ

Fryzjerzy pracują pod czujnym okiem stylistki Bożeny Czajkowskiej
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Jubileusz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

Ćwierćwiecze… to już historia 
W miniony piątek, 29 września odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Nie zabrakło wspomnień, kwiatów 
i podziękowań, a uroczystą akademię zwieńczył występ uczniów i absolwentów szkoły, którzy w montażu słowno-muzycznym przypomnieli najważniej-
sze wydarzenia z historii II LO. 

Jubileusz rozpoczął się o godz. 
9:00 Mszą świętą dziękczynną w 
kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego, gdzie modlono się o Bło-
gosławieństwo Boże dla uczniów 
i pracowników szkoły. Msza św. 
sprawowana była przez księży, któ-
rzy ukończyli II LO tj. ks. Marcina 
Gudełajskiego oraz ks. Wojciecha 
Koladyńskiego, a także duchow-
nego aktualnie pracującego w tej 
szkole- ks. Krystiana Dylewskiego. 

-Kiedy patrzymy na świętych ar-
chaniołów, których dzisiaj wspo-
minamy, to widzimy, że Michał jest 
tym, który nas broni, uczy walczyć. 
Gabriel objaśnia to, co trudne, 
przynosi ważne zadania, Rafał jest 
tym, który pomaga nam w drodze, 
chce nas prowadzić przez wszystko, 
co czasami wydaje się zupełnie nie 
do przejścia. I to jest jedna z prze-
strzeni, kiedy przy okazji święta św. 
Archaniołów, można poopowia-
dać trochę o naszej szkole. Jestem 
pewny, że każdy z absolwentów ma 
to doświadczenie spotkania w na-
szym liceum kogoś, kto go chronił, 
przed różnymi trudnymi sprawa-

mi, kto nauczył go walczyć o swo-
je marzenia i kogoś, kto przynosił 
różne ważne zadania i potrafił wy-
jaśnić nie tylko, co jest niejasne w 
przestrzeni wiedzy, ale też mądro-
ści życiowej. Kogoś, kto nie tylko 
go prowadził przez te lata, ale po-
mógł wyznaczyć pewien kierunek 
na dalsze lata życia- mówił ks. Woj-
ciech Koladyński, absolwent II LO. 

 Osobiste słowa do obecnej w ko-
ściele dyrekcji II LO, wygłosił też 
ks. M. Gudełajski. - Dziękuję Panu 
Bogu za ten jubileusz, zacnej szko-
ły, za to, że mogłem się w niej uczyć 
przez 4 lata, za wspaniałe chwile 
spędzone ze swoją klasą i mądrymi 
pedagogami, a później, że Bóg po-
stawił mnie w swojej Opatrzności 
w roli pracownika tej szkoły- mó-
wił ks. M. Gudełaski. 

Z kościoła pw. św. R. Kalinow-
skiego uroczystość 25-lecia II LO 
przeniosła się w mury szkoły. Tam 
na forum już przed 11:00 zaczęli 
gromadzić się obecni i byli ucznio-
wie, oraz zaproszeni goście, w tym 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i instytucji kultury, dyrekto-

rzy placówek oświatowych gmi-
ny Nowogard i Dobra, przedsta-
wiciele służb mundurowych, dzia-
łacze społeczni. Wszystkich przy-
witał dyrektor II LO i ZSO, Leszek 
Becela. 

-Cieszę się, że mogę spoglądać 
na nasze formu i widzieć setki twa-
rzy. To znaczy, że przyjęliście na-
sze zaproszenie i możemy się spo-
tkać tutaj, teraz w ważnej chwili 
nie tylko dla nas, ale też dla Nowo-
gardu- mówił L. Becela. -  25-lat to 
brzmi może nazbyt poważnie, ale 
ćwierć wieku trąci historią, dlate-
go jest co świętować. Lata, w któ-
rych szkoła powstawała były wy-
jątkowe z punktu widzenia nasze-
go państwa. Początki lat 90-tych, 
jeszcze tkwimy w rzeczywistości 
PRL, państwo jest scentralizowane, 
a tutaj u nas pojawiają się pierwsze 
symptomy zmian, których oczeki-
waliśmy. Wtedy zdarzyła się wyjąt-
kowa sytuacja, bo w tym ogólnym 
trendzie, gdy wszystkie szkoły pro-
wadzone były w imieniu minister-
stwa przez kuratoria, w Nowogar-
dzie zaproponowano program pi-
lotażowy, aby to samorząd przejął 
prowadzenie szkół. Sytuacja demo-
graficzna spowodowała, że pomy-
ślano także o drugiej szkole matu-
ralnej, i tak powstało nasze II LO. 
Dzisiaj pragnę wyrazić uznanie dla 
ówczesnych włodarzy, że jako jed-
ni z pierwszych podjęli tę niełatwą 
decyzję. Takie momenty to czas na 
podziękowania, a ja chciałbym je 
rozpocząć od osób, które się za-
angażowały w to, aby nasza szko-
ła wtedy powstała, czyli włodarzy 
miasta, radnych i przede wszyst-
kim pierwszego dyrektora Bogu-

sława Dziury, który jest dzisiaj z 
nami- powiedział L. Becela, a chwi-
lę później wspólnie ze swoim za-
stępcą Elżbietą Janiak podziękowa-
li B. Dziurze, dyrektorowi II LO w 
latach 1993-1995. 

-Pamiętam rozmowę z panem 
kuratorem, jeżeli pan załatwi z wła-
dzami lokalnymi, że powstanie tu 

liceum, to wojewoda do każdej zło-
tówki gminnej dołoży dwa złote z 
UW- wspominał B. Dziura, obec-
nie także radny Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. - Po rozmowach 
z panem burmistrzem Krzyszto-
fem Krauze, doszliśmy do poro-
zumienia, poprała to Rada Miej-
ska, i w 1993 roku rozpoczęło swo-

Mszę św. dziękczynną sprawowali od lewej ks. K. Dylewski, pracownik II LO, oraz 
księża absolwenci szkoły M. Gudełajski i W. Koladyński

Dyrekcja II LO, L. Becela i E. Janiak wręczają kwiaty pierwszemu dyrektorowi Li-
ceum Bogusławowi Dziurze

Kadra II LO podczas uroczystego apelu

Uroczysty apel z okazji XXV-lecia II LO rozpoczął się odśpiewaniem hymnu Narodowego
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Rozmowa z Elżbietą Janiak, wicedyrektorem II LO 

Największym wyzwaniem była rekrutacja 
II LO kojarzy się przede wszystkim z postacią dyrektora Leszka Beceli, z którym wywiad z okazji 25-lecia II LO ukazał się w naszym poprzednim, piątko-
wym wydaniu DN. Ale jest jeszcze ktoś, kto pracuje w tej szkole niemal od samego początku i kto miał ogromny wpływ na to, jak dziś ta szkoła funkcjonuje 
i jest postrzegana. Mowa o Elżbiecie Janiak, nauczycielce matematyki i wicedyrektorze II LO, którą poprosiliśmy o krótkie wspomnienia na temat pierw-
szych tygodni organizacji pracy w szkole. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy pracuje pani w II LO? 

Elżbieta Janiak: Pierwszym wi-
cedyrektorem II LO był p. Michał 
Zabrocki, polonista. Ja objęłam 
stanowisko w 1994 roku, po jego 
odejściu. 

Jak Pani wspomina ten czas? 
Co pamiętam z tamtych cza-

sów? Muszę przyznać, że z per-
spektywy lat, było trochę śmiesz-

nie…Pokój nauczycielski mieli-
śmy tam, gdzie teraz są gabine-
ty językowe, na I piętrze. Pan Za-
brocki miał swój gabinet, bezuży-
teczny według mnie, niefunkcjo-
nalny. Był z daleka od sekretariatu 
i z każdą sprawą, którą załatwiali-
śmy, trzeba było biegać po koryta-
rzach, tracąc czas. Później nastąpi-
ła zmiana gabinetów. W obecnym 
sekretariacie, miałam tylko wy-

dzielone biurko, dopiero później 
udało się lepiej zorganizować tę 
przestrzeń. Największym wyzwa-
niem była jednak organizacja re-
krutacji na rok szkolny 1994/1995. 

Dlaczego było to takie trudne?
Wcześniej nabór przeprowadza-

ny był na zasadzie rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Zgodnie z wytycz-
nymi dyrektora Dziury, miałam 
przeprowadzić testy kwalifikacyj-
ne. Tyle, że nie miałam pojęcia jak 
to się robi, a do tego nie znałam w 
Nowogardzie prawie nikogo. Przy-
jechałam tu z Goleniowa, a wcze-
śniej pracowałam w Gryfinie. Na 
szczęście jedna z moich nowych 
koleżanek powiedziała mi, że zna 
pana Rydza, nauczyciela matema-
tyki z I LO, który jest solidny i po-
może nam ułożyć pytania do te-
stów. Tak też się stało. Kilka tygo-
dni później odbyły się egzaminy, 
przyjęliśmy 130 osób. Pamiętam, 
że część dzieciaków się nie dostała 
i pisała odwołania, co też było dla 
nas czymś nowym. We wrześniu 
zorganizowaliśmy zatem drugi na-

bór. Tak właśnie wyglądały moje 
pierwsze tygodnie pracy w II LO. 

I naukę w szkole rozpoczął 
drugi rocznik uczniów, czy już 
wtedy mieli oni do wyboru klasy 
profilowane? 

Tak. Nie chcieliśmy, aby to były 
same ogólne klasy. Tym bardziej, 
że w szkolnym planie nauczania 
były możliwości, aby w ramach 
godzin dyrektorskich, których kie-
dyś było więcej, przydzielić odpo-
wiednie przedmioty. Dzięki temu 
poza klasą o profilu ogólnym, po-
wstała klasa z elementami eko-
logii, bo jedna z naszych nauczy-
cielek napisała autorski program z 
tego zakresu właśnie.  

Oprócz tego powstały klasy: in-
formatyczna, humanistyczna i 
biologiczna. 

A jak wyglądała wówczas orga-
nizacja pracy od strony technicz-
nej, nie było przecież kompute-
rów i tyle sprzętu, co dziś? 

Oprócz podstawowego sprzę-
tu jak ławki i tablice, wiele rzeczy 
trzeba było organizować według 

własnego pomysłu. Na przykład 
plan lekcji układaliśmy za pomocą 
kołeczków, umieszczanych na ta-
blicy, którą do dzisiaj zachowałam 
na pamiątkę i wisi ona w moim ga-
binecie. Teraz, jak wiemy, arkusze 
godzinowe tworzy się i uaktualnia 
w komputerze i trwa to dużo szyb-
ciej. Oczywiście nie było też ksera, 
toteż trzeba było korzystać z usług 
na mieście. Komputery przyszły 
później, i to dwa na początku. Wy-
glądało to więc nieco inaczej, ale 
dziś wspominam te czasy z senty-
mentem. Miały one bowiem nie-
powtarzalny charakter. Wszyscy 
wtedy byliśmy niezwykle zaanga-
żowani w pracę, a i sami ucznio-
wie byli inni niż dziś - mieli chyba 
większe wymagania, ambicje, co i 
nas pedagogów napędzało do pra-
cy. Teraz czasy są inne, świat zmie-
nił się za sprawą nowinek tech-
nicznych i my musimy też w tym 
się odnajdować, oczywiście cały 
czas przypominając co jest w życiu 
najważniejsze. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Na tej tablicy układano w pierwszych latach istnienia II LO plan zajęć- wspomina 
Elżbieta Janiak, wicedyrektor szkoły

Finał jubileuszowego przedstawienia w wykonaniu obecnych i byłych uczniów II LO

W imieniu rady miejskiej kolejnych osiągnięć oświatowych i wychowawczych dy-
rekcji i uczniom II LO złożył Przewodniczący RM Piotr Słomski

ją działalność II LO w Nowogar-
dzie. Szkoła, miała tylko przetrwać 
trudny okres po pierestrojce, ale 
jak widać trwa już 25 lat.  Jest to 
dziś jedno z najlepszych liceów w 
województwie. Dlatego życzę, za-
równo pedagogom, jak i władzom, 
aby działali dalej, a młodzież naszej 
szkoły, by dalej rozsławiała Nowo-
gard, w całej Polsce- dodał były dy-
rektor II LO. 

W imieniu organu uchwałodaw-
czego gminy, życzenia złożył Piotr 
Słomski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. 

- W ciągu 25-lat swojego ist-
nienia szkoła ta wypracowała wy-
soki poziom, a wszystko, dlate-
go, że oparła swój rozwój na so-
lidnych fundamentach. A złożyło 
się na ten fundament m.in. posta-

wienie na jakość, o czym wspomi-
nał w jednym z wywiadów praso-
wych pan dyrektor L. Becela. To dla 
mnie zaszczyt, że w imieniu swoim 
i Rady Miejskiej, mogę złożyć na 
ręce pana dyrektora, współpracow-
ników i uczniów, gratulacje z okazji 
ćwierćwiecza istnienia II LO- mó-
wił P. Słomski. 

Za 25 lat istnienia LO podzięko-
wania na ręce dyrekcji złożyli po-
nadto Burmistrz Nowogardu, Ro-
bert Czapla, Tomasz Kulinicz, sta-
rosta goleniowski oraz Kazimierz 
Ziemba- przewodniczący Rady Po-
wiatu Goleniowskiego. Wszyscy 
gratulowali dotychczasowych osią-
gnięć szkoły i życzyli jej pracowni-
kom i uczniom dalszych sukcesów. 

Po oficjalnych wystąpieniach i 
życzeniach, dyrektor L. Becela po-

dziękował wszystkim byłym i obec-
nym pracownikom szkoły. Chwilę 
później rozpoczęło się przedstawie-
nie przygotowane przez uczniów 
i absolwentów II LO. Młodsza i 
starsza młodzież przeprowadzi-
ła wszystkich obecnych na forum 
przez ostatnie ćwierć wieku, wspo-
minając, chwilami z dużą nutą hu-
moru, nie tylko ważne wydarzenia, 
jakie w tym czasie miały miejsce w 
szkole, ale też te istotne dla całego 
miasta, a czasem i kraju. 

Ostatnim punktem obchodów 
25-lecia II LO było wspólne zwie-
dzanie klas, któremu towarzyszył 
poczęstunek przy dobrej kawie i 
cieście. Tam też już w mniej ofi-
cjalnych rozmowach snuto wiele 
wspomnień, ale też rysowano pla-

ny na przyszłość…
Tym samym Jubileusz II LO 

przeszedł do historii. Od ponie-
działku, życie w szkole wróciło do 
normy, a nauczyciele i uczniowie 
pracują dalej w pocie czoła, aby już 

za pięć lat spotkać się na kolejnych, 
okrągłych urodzinach szkoły, z 
równie dużym, a może i większym 
bagażem osiągnięć, czego szczegól-
nie Życzy Redakcja DN. 

Marcin Simiński

Panie - pracownice obsługi w II LO w Nowogardzie
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zdobyli pierwsze wyjazdowe punkty

Dwa szybkie gole i powrót do domu
W sobotę (30 września), o godzinie 11:00 piłkarze Pomorzanina rywalizowali w Dobrej Szczecińskiej, z tamtejszym Ehrle. Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego w końcu przerwali złą passę wyjazdowych spotkań i zgarnęli pełną pulę po zwycięstwie 0:2. Pomorzanin przesunął się na 8. miejsce w ligowej 
tabeli i obecnie do lidera traci już tylko 7 punktów.  

Ehrle Dobra Szczecińska – Pomorzanin Nowogard  0:2 (0:2)
Gole: Gracjan Wnuczyński (7’ rzut karny), Fernando Batista (9’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Natan Wnuczyński, Paweł Królik – Rafał Mendyk, Gracjan Wnuczyński, 
Maciej Dobrowolski (c) , Fernando Batista (Przemysław Bartlewski) – Kacper Litwin, Karol Osakiewicz (Patryk Marcinkowski).  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
7. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Pomorzanin Nowogard  0:2
Światowid Łobez – Jantar Dziwnów   1:1
Masovia Maszewo – Sparta Gryfice   2:1
Sarmata Dobra – Ina Ińsko    1:2
Iskierka Szczecin – Błękitni Trzygłów   1:1
Odrzanka Radziszewo – Mewa Resko   0:5
Orzeł Łożnica – Polonia Płoty    0:3
KP Przecław – Promień Mosty    3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Jantar Dziwnów 7 17 15 5 5 2 0
2 Światowid 63 Łobez 7 17 16 6 5 2 0
3 Iskierka Szczecin 7 17 12 2 5 2 0
4 Polonia Płoty 7 15 16 3 5 0 2
5 Sparta Gryfice 7 13 17 11 4 1 2
6 Masovia Maszewo 7 10 11 13 3 1 3
7 Ina Ińsko 7 10 10 10 3 1 3
8 Pomorzanin Nowogard 7 10 16 8 3 1 3
9 Mewa Resko 7 10 11 6 3 1 3
10 Błękitni Trzygłów 7 10 15 8 3 1 3
11 Promień Mosty 7 8 12 13 2 2 3
12 KP Przecław 7 7 15 23 2 1 4
13 Ehrle Dobra Szczecińska 7 6 12 14 1 3 3
14 Orzeł Łożnica 7 4 4 19 1 1 5
15 Odrzanka Radziszewo 7 3 5 26 1 0 6
16 Sarmata Dobra 7 1 5 25 0 1 6

Trener Zbigniew Gumienny 
miał przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego spory problem z 
zestawieniem swojej drużyny. 
Pomorzanin do Dobrej Szcze-
cińskiej udał się mocno osła-
biony, zabrakło m.in. podpo-
ry defensywy Damiana Kosio-
ra, a także napastników Rafa-
ła Listkiewicza i Kamila Lewan-
dowskiego. W sumie Pomorza-
nin przyjechał w czternastu pił-
karzy, z rezerwowym bramka-
rzem Dawidem Kaczorem. Wo-
bec ograniczonej liczby zmien-
ników, ważne było aby szybko 
objąć prowadzenie i spokojnie 
kontrolować boiskowe wyda-
rzenia. O dziwo, okazało się, że 
mecz świetnie ułożył się dla pił-
karzy Pomorzanina i po 10 mi-
nutach było już po wszystkim! 
W 7. minucie obrońca gospoda-
rzy zagrał ręką w polu karnym, 
a sędzia odgwizdał rzut kar-
ny. Do piłki podszedł Gracjan 
Wnuczyński, który zmylił bram-
karza miejscowych i wyprowa-
dził swój zespół na prowadze-

nie. Nim Ehrle zdążyło się otrzą-
snąć po stracie gola zrobiło się 
już 0:2. Tym razem pozytywny 
efekt przyniósł wysoki pressing 
nowogardzian. Paweł Królik 
odebrał piłkę rywalowi nieda-
leko pola karnego i zagrał ją do 
Fernando Batisty. Brazylijczyk 
w barwach Pomorzanina ład-
nie przymierzył i zdobył drugie-
go gola dla gości. Pomorzanin 
miał jeszcze kilka okazji do tego 

aby ten wynik wyglądał bardziej 
okazale, jednak żadna bramka 
już nie padła. Co ciekawe, dwaj 
zmiennicy z pola, czyli Patryk 
Marcinkowski i Przemysław 
Bartlewski pojawili się na placu 
gry dopiero w 90. minucie me-
czu, czyli to pewne zwycięstwo 
wybiegała wystawiona w pierw-
szym składzie jedenastka nowo-
gardzian. To było pierwsze wy-
jazdowe zwycięstwo w tym se-
zonie. Pomorzanin ma na swo-
im koncie 10 punktów i zajmu-
je 8. miejsce, tracąc już tylko 7 
oczek do pozycji premiowanych 
awansem. Nie ma jednak co po-
padać w euforię, bo w tabeli pa-
nuje spory ścisk i 10 punktów 
oprócz Pomorzanina mają jesz-
cze 4 inne zespoły. Tak samo jak 
przy kolejnym zwycięstwie no-
wogardzianie mogą awansować 
nawet na 5. miejsce, to przy po-
rażce mogą spaść na 11. pozycję. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną ta-
belę. 
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Pomorzanin za sprawą Gracjana Wnu-
czyńskiego już w 7. minucie objął pro-
wadzenie w meczu z Ehrle

słaby mecz juniorów Pomorzanina

Tracą punkty z Mewą
W niedzielę (1 października), o godzinie 15:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard na własnym boisku podejmowali Mewę Resko. Rywale mieli być łatwą 
przeszkodą dla podopiecznych Pawła Błaszczyka, okazało się jednak inaczej i Pomorzanin po słabym występie tylko zremisował z piłkarzami przyjezd-
nych, którzy od 28. minuty grali w dziesiątkę...

Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 1:1 (0:0)
Gol: Kacper Kozioł (66’)
Skład: Patryk Białasiewicz (Jakub Tandecki) – Michał Teodorczyk (c) , Mateusz Wojtyniak, Mateusz Toruński, Jakub Mościński – Mateusz Lasocki 
(Radosław Masalski), Adrian Zając, Paweł Zając (Krystian Wilke), Michał Jutkiewicz, Jakub Jarecki (Jakub Stefanowski) – Kacper Kozioł.  

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
7. kolejka:
Energetyk Gryfino – Światowid Łobez 5:1
Kluczevia Stargard – Biali Sądów  6:0
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 6 15 22 7 5 0 1
2 Polski Cukier Kluczevia Stargard 6 13 20 7 4 1 1
3 Światowid 63 Łobez 6 13 19 8 4 1 1
4 Pomorzanin Nowogard 6 10 17 15 3 1 2
5 Mewa Resko 6 5 12 16 1 2 3
6 Unia Dolice 6 2 11 26 0 2 4
7 Biali Sądów 6 1 5 27 0 1 5

Juniorzy Pomorzanina potra-
fią wygrać na wyjeździe z lide-
rem, aby później, tak jak w przy-
padku niedzielnego meczu, stra-
cić punkty ze słabo spisującą się 
Mewą, która niemal cały mecz 
gra w osłabieniu... Podopiecz-
ni Pawła Błaszczyka nie potra-
fili w pierwszej połowie poko-
nać bramkarza gości, którzy od 
28. minuty grali w osłabieniu, po 
tym, jak jeden z piłkarzy Mewy 
otrzymał czerwoną kartkę, za 
nieparlamentarne słowa wysłane 
w kierunku arbitra. Po zmianie 
stron Pomorzanin w końcu objął 
prowadzenie. Miało to miejsce w 
66. minucie, gdy ładną oskrzy-
dlającą akcję przeprowadził Ma-

teusz Toruński. Obrońca z No-
wogardu podał przed pole karne 
do najlepszego strzelca Pomorza-
nina Kacpra Kozioła, który ład-
nym strzałem z 16 metrów poko-
nał bramkarza gości. Pomorza-
nin nie poszedł jednak za ciosem 
i zachowawcza gra zemściła się w 
końcówce meczu. W 86. minucie 
Mewa wykonywała rzut wolny z 
około 25 metrów. Pozornie 

niegroźny strzał w środek 
bramki sprawił kłopoty Jakubo-
wi Tandeckiemu, który po prze-
rwie zmienił Patryka Białasiewi-
cza i w kuriozalnych okoliczno-
ściach goście doprowadzili do 
wyrównania. Wynik meczu nie 
uległ już zmianie i Pomorzanin 

nieoczekiwanie stracił punkty. 
Oprócz punktów nowogardzia-
nie stracili także na dwa spotka-
nia swojego snajpera, gdyż Kac-
per Kozioł w 5. minucie doliczo-
nego czasu gry zachował się tak 
samo nieodpowiedzialnie, jak 
jego rywal w pierwszej połowie i 
otrzymał czerwoną kartkę. W 60. 
minucie doszło również do nie-
bezpiecznego zdarzenia. Mateusz 
Lasocki przy walce o piłkę upadł 
na boisko i mocno uderzył głową 
o murawę. Aby udzielić pomocy 
piłkarzowi na stadionie pojawiła 
się karetka pogotowia. Na szczę-
ście wszystko zakończyło się tyl-
ko na strachu. Juniorzy Pomo-
rzanina po sześciu rozegranych 

spotkaniach zajmują 4. miejsce 
w ligowej tabeli z 10 punktami na 
koncie. Przy artykule publikuje-

my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR
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IV nowogardzki Bieg Uliczny

Wygrał mieszkaniec Pyrzyc
W niedzielę (1 października), w Nowogardzie odbył się IV Nowogardzki Bieg Uliczny. W 
tegorocznej edycji w biegu głównym na 10 km wystartowało w sumie 318 zawodników. Naj-
szybszy był mieszkaniec Pyrzyc Wojciech Piwowarczyk, a pośród kobiet tryumfowała Mo-
nika Andrzejczak ze Szczecina. Najlepiej z mieszkańców gminy Nowogard spisał się Seba-
stian Bielski, który zajął wysokie 5. miejsce. 

W tegorocznej IV edycji No-
wogardzkiego Biegu Ulicznego 
Toyota Kozłowski, w biegu głów-
nym na 10 km wystartowało 318 
zawodników. Biegaczom towa-
rzyszyła ładna tego dnia pogo-
da, jedynym utrudnieniem mógł 
być wiejący znad jeziora wiatr. 
Najlepszy czas w tych warunkach 
uzyskał mieszkaniec Pyrzyc – 
Wojciech Piwowarczyk, który 10 
km pokonał z wynikiem 00:30:20. 
Srebrny medal wywalczył Marcin 
Zagórny z Krosna Odrzańskie-
go z wynikiem 00:33:34, nato-
miast podium uzupełnił mieszka-
niec Koszalina Norbert Borzęcki, 
z wynikiem 00:33:58. Bardzo ład-
nie spisał się najlepszy spośród 
nowogardzian Sebastian Bielski, 
który z czasem 00:36:33 wywal-
czył wysokie 5. miejsce w Open 
Mężczyzn oraz 4. miejsce w ka-
tegorii wiekowej M20. Drugi naj-
lepszy wynik pośród biegaczy z 
Nowogardu uzyskał Bartłomiej 
Michałuszko, który 10 km poko-
nał z wynikiem 00:38:29 i w Open 
został sklasyfikowany na 13. miej-
scu, natomiast w swojej kategorii 
M30 na 6. pozycji. Trzeci najlep-
szy rezultat w grupie nowogar-
dzian uzyskał Jarosław Jesion-
ka, który dystans biegu pokonał 
z czasem 00:43:43, zajmując 46. 
miejsce w Open oraz 12. pozycję 
w kategorii M40. Najszybszą pa-
nią nowogardzkiego biegu zosta-
ła Monika Andrzejczak ze Szcze-
cina, która uzyskała czas 00:35:02. 
Warto dodać, że wynik ten w ze-
stawieniu wszystkich uczestni-
ków (razem z mężczyznami) dał 
jej 4. miejsce. Drugą najszybszą 

panią była Magdalena Witkie-
wicz z Białogardu, która uzyskała 
czas 00:40:31. Podium uzupełniła 
mieszkanka Szczecina Jola Szwar-
nóg z wynikiem 00:40:52. Pośród 
nowogardzianek najlepszy wynik 
uzyskała Małgorzata Pędziszczak, 
która z czasem 00:47:33, zajęła 
13. miejsce w Open oraz 10. po-
zycję w kategorii wiekowej K30. 
Na drugim miejscu w klasyfika-
cji gminy Nowogard uplasowała 
się Lucyna Limanowska z czasem 
00:51:43. Lucyna Limanowska 
wywalczyła 22. miejsce w Open 

oraz 4. miejsce w kategorii wieko-
wej K40. Trzecią najszybszą bie-
gaczka z gminy Nowogard została 
Ewelina Paradowska, która z wy-
nikiem 00:52:01 zajęła 23. miejsce 
w Open oraz 17. miejsce  w kate-
gorii K30. Dodajmy, że zwycięzca 
biegu pośród mężczyzn osiągnął 
średnią prędkość 18 km/h, nato-
miast zwyciężczyni pośród pań 
pobiegła przy średniej prędkości 
17,13 km/h. Przy artykule publi-
kujemy klasyfikację końcową w 
Open kobiet oraz mężczyzn. 
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IV Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski
Open mężczyzn:
1. Wojciech Piwowarczyk (Pyrzyce) 00:30:20
2. Marcin Zagórny (Krosno Odrzańskie) 00:33:34
3. Norbert Borzęcki (Koszalin) 00:33:58
4. Arkadiusz Minko (Szczecin) 00:35:09
5. Sebastian Bielski (Nowogard) 00:36:33
6. Kamil Bieniek (Police) 00:36:44
7. Michał Sieczkowski (Szczecin) 00:36:48
8. Radosław Mydło (Ginawa) 00:37:08
9. Andrzej Wojnach (Szczecin) 00:37:15
10. Michał Sowa (Warszawa) 00:37:50

Open kobiet:
1. Monika Andrzejczak (Szczecin) 00:35:02 
2. Magdalena Witkiewicz (Białogard) 00:40:31
3. Jola Szwarnóg (Szczecin) 00:40:52
4. Wioletta Murawska (Szczecin) 00:43:56
5. Barbara Czarnecka (Szczecin) 00:44:06
6. Anna Sobczak-Czynsz (Szczecin) 00:45:03
7. Joanna Paczyńska (Wysoka Kamieńska) 00:45:43
8. Alina Twarowska (Szczecin) 00:45:46
9. Ewa Szwajkowska (Czaplinek) 00:45:55
10. Katarzyna Szymańska (Szczecin) 00:46:04

Gmina Nowogard mężczyźni:
1. Sebastian Bielski - 00:36:33 (5. miejsce Open, 4. miejsce w kat. M20)
2. Bartłomiej Michałuszko – 00:38:29 (13. miejsce Open, 6. miejsce w kat. M30)
3. Jarosław Jesionka – 00:43:43 (46. miejsce Open, 12. miejsce w kat. M40) 

Gmina Nowogard kobiety:
1. Małgorzata Pędziszczak – 00:47:33 (13. miejsce Open, 10. miejsce w kat. K30)
2. Lucyna Limanowska – 00:51:43 (22. miejsce Open, 4. miejsce w kat. K40)
3. Ewelina Paradowska – 00:52:01 (23. miejsce Open, 17. miejsce w kat. K30)

Podczas IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego w głównym wyścigu wystartowało 
318 zawodników

Biegacze nie mogli tego dnia narzekać 
na pogodę

Visonex LUKS Top Wierzbięcin

B. Jemilianowicz 
wygrywa w Kaskadzie
W miniony weekend, tenisiści stołowi z klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin wystąpili na prestiżowych imprezach. Bar-
tosz Jemilianowicz zwyciężył w turnieju organizowanym w 
szczecińskiej galerii handlowej „Kaskada”. Z kolei Mikołaj 
Olejnik walczył podczas I Grand Prix Polski kadetów.  

W dniach 22-24 września od-
było się I Grand Prix Polski Kade-
tów, w których wystartował Miko-
łaj Olejnik. Zawodnik klubu Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin zapre-
zentował się z bardzo dobrej stro-
ny. W zawodach głównych wzięło 
udział 64 najlepszych kadetów z ca-
łej Polski. Swój udział Mikołaj Olej-
nik po bardzo dobrej grze skończył 
w przedziale miejsc 21-24. Cieszy 
dobra postawa zawodnika reprezen-
tującego Wierzbięcin i wciąż rosną-
ca z turnieju na turniej  forma. Nie 
jest łatwo wygrać mecz na zawodach 
tej rangi, a uplasowanie się w najlep-
szej 24 turnieju jest nie lada wyczy-
nem. Ogrom pracy i wysiłku jaki 
wkłada Mikołaj Olejnik w treningi, 
miejmy nadzieję, że będzie owoco-
wał jeszcze lepszymi wynikami. Z 
kolei w sobotę (23 września), trój-
ka zawodników Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin - Bartosz Jemiliano-
wicz, Mateusz Witkowski i Michał 
Janik, wystartowała w niecodzien-
nych warunkach, gdyż zawody były 
rozgrywane w centrum handlowym 
w Szczecinie, w Kaskadzie. Udział 
w turnieju mogli wziąć zawodni-
cy tylko i wyłącznie na zaproszenie. 
W stawce było 20 tenisistów stoło-
wych z Polski, Niemiec, oraz jeden 
zawodnik z Wietnamu. Zwycięzcą 
turnieju okazał się Bartosz Jemilia-
nowicz, który w finale pokonał 3:2 
byłego zawodnika drużyny z Wierz-
bięcina - Bartosza Dobrowolańskie-
go. W drodze na sam szczyt Bartek 
Jemilianowicz musiał rozegrać wie-
le ciężkich i wyrównanych pojedyn-
ków, lecz cel został osiągnięty. Ko-
lejnym zawodnikiem plasującym się 
na dobrej pozycji był Mateusz Wit-
kowski. Popularny „Witek” skończył 
swój turniej na 5. miejscu. W walce 
o wejście do najlepszej czwórki nie-
stety nie zdołał poradzić sobie z za-

wodnikiem z polskiej ligi, grającym 
dość nieprzyjemnym i niespotyka-
nym stylem w gronie tenisistów sto-
łowych. Michał Janik uplasował się 
na dalszej pozycji, gdyż skończył 
turniej na 17. miejscu, lecz ten jeden 
z najmłodszych zawodników w klu-
bie pokazał się z rewelacyjnej stro-
ny w grach mikstowych. Organiza-
torzy turnieju dolosowali losowych 
zawodników do par i miłą niespo-
dzianką jest fakt, że Michał Janik 
zdobył w tej konkurencji złoty me-
dal wraz z Iwoną Rosik, reprezentu-
jącą barwy UKS Champion Police (1 
Liga kobiet), pokonując w finale Mi-
chała Jurkiewicza (II liga mężczyzn 
Chamion Police) i Grażynę Rumiń-
ską (I liga Champion Police ). - Tur-
niej jak najbardziej można dla każ-
dego z nas zaliczyć do udanych. Dla 
mnie i dla Mateusza były to pierw-
sze zawody w tym sezonie i mogliśmy 
sprawdzić się w jakiej aktualnie je-
steśmy dyspozycji, przed zbliżający-
mi się ważnymi zawodami czyli Wo-
jewódzkim Turniejem Kwalifikacyj-
nym, rozgrywkami ligowymi i Grand 
Prix Polski – podsumowuje Bartosz 
Jemilianowicz. 
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Dwaj przyjaciele z boiska, jako finałowi rywale w Kaskadzie - Batosz Jemilianowicz 
i Bartosz Dobrowolański

Michał Janik w parze z Iwoną Roski zwy-
ciężył w mikstach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika 
Rasowska, Aleksandra Lisowska

Uczeń zdrowy i bezpieczny? 
Jestem na TAK!
W okresie września i października 2017 r. w naszej szkole realizowany jest projekt: „Uczeń 
zdrowy i bezpieczny? Jestem na TAK!”. 

Projekt jest  realizowany w ra-
mach Rządowego programu wspo-
magania w latach 2015-2018 orga-
nów prowadzących szkoły w za-
pewnieniu bezpiecznych warun-
ków nauki,wychowania i opieki w 
szkołach -  „Bezpiecznia +”.  Ruszy-
ły pierwsze warsztaty adresowane 

do klas I, II, III pt :„Komunikacja 
bez agresji” , które prowadzi Fun-
dacja Porozumienia Społecznego i 
Integracji  IMPULS w Szczecinie.  
W naszej szkole warsztaty zostały 
poprowadzone przez Pana Marka 
Pietrasika. Zajęcia bardzo ciekawe, 
interesujące, wyzwalające pełne za-

angażowanie i odbywały się w przy-
jemnej atmosferze. To było cen-
ne spotkanie, gdyż zawierało wiele 
dobrych rad i wskazówek, które po 
głębszym przemyśleniu mogą być 
zastosowane w  życiu każdego mło-
dego człowieka. 

 Monika Rasowska, klasa III TE                                                                    

Europejski Dzień 
Języków Obcych  
w ZSP Nowogard 
Dnia 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języ-
ków Obcych. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizo-
wane konkursy  realioznawcze z języka angielskiego i języ-
ka niemieckiego.

Konkursy miały na celu 
sprawdzenie wiedzy o kra-
jach anglo- i niemieckoję-
zycznych. Pytania dotyczy-
ły historii, geografii, poli-
tyki  oraz życia codzienne-
go Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii. W kon-
kursie z języka niemieckiego 
wzięło udział 19 uczniów, a 
z języka angielskiego 6 grup 
(przedstawiciele klas: II TI, 
III TE, IV THO, IV TE, IV 
TH, IV TŻ). Najlepszy z ję-
zyka niemieckiego okazał 
się Błażej Łubik - III TL, a 
z języka angielskiego gru-

pa przedstawicieli klasy II 
TI (K. Pycka, D. Idziak, M. 
Kuźmicki, P. Drobina). Po-
nadto zostały przygotowa-
ne gazetki tematyczne: wia-
domości o krajach niemiec-
kojęzycznych, formy powi-
tań i pożegnań w różnych ję-
zykach europejskich,  liczeb-
niki zapisane w europejskich 
językach, dlaczego warto 
uczyć się języków obcych i 
ciekawostki dotyczące języ-
ków obcych.

Organizatorami  Europej-
skiego Dnia Języków Ob-
cych byli nauczyciele języ-
ków obcych.

Rywalizacja była zacięta 

Uczniowie podczas konkursu 

Uczniowie podczas warsztatów z Panem Markiem Pietrasikiem 

Dzień Chłopaka w naszej szkole                                
Dnia 29 września, w szkolnej kawiarence odbył się poczęstunek dla chłopców z okazji Dnia 
Chłopaka. 

Uczniowie szkoły płci męskiej 
mogli przyjść i za darmo zjeść 
przyrządzoną przez zespół żywie-
niowo-gastronomiczny sałatkę, 
z kolei dziewczęta i nauczycielki 

również mogły się nią poczęsto-
wać - za drobną opłatą. Za uszy-
kowanie poczęstunku i zorgani-
zowanie całej akcji, a także przy-
rządzenia przekąski dziękujemy 

zespołowi, w którego skład wcho-
dziły klasy I i III TŻ, II MK, a tak-
że wspomagający nauczyciele.

Aleksandra Lisowska, kl. III TOH 

 Uczennice, które przygotowywały poczęstunek 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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REKLAMA

Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Monte Cassino 

w Nowogardzie wraz 
z warunkami zabudowy. 

694 583 144 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

SPRZEDAM 
SIODŁA do jazdy konnej 
+ STOJAKI DO SKOKóW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 
693 850 197

• sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
najlepsze ceny w nowogardzie, Osie-
dle słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Kar-
sku	przy	drodze.	691	664	658

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 516 272 745 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajme	 lokal	 w	 centrum	 Nowogar-
du	o	powierzchni	54m.	Tel.	604	269	104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy 
ul. Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594. 

• Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój. 501 307 666 

• Do wynajęcia mieszkanie 63m2 po re-
moncie w Nowogardzie na Osiedlu Gry-
fitów. 509 142 650

•  Stargard-Nowogard działka z wydany-
mi warunkami zabudowy wszystkie me-
dia 1000m2/25 tyś. 501 307 666 

• Kawalerka 25m2 + piwnica na sprzedaż 
po remoncie, umeblowana, ul. 3 Maja, 
centrum, cena 77 000 zł. Tel. 601 889 582 

• Szukam kawalerki lub pokoju. Tel. 722 
154 477 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje centrum I 
piętro. 888 676 231 

•	 Sprzedam	22	arową	działkę	pod	zabu-
dowę.	Tel	724	827	779

• Kupię mieszkanie dwupokojowe do 42 
m. Tel. 663 695 260 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 606 
112 493 

• Wynajmę pokój 1 osobie. 798 382 886 

• Kawalerka do wynajęcia 20m2. 667 621 
070 

• Zakwateruje 4 pracowników. 508 309 
980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702 

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 

możliwość ulokowania 5-6 osób oraz ka-

walerkę. Tel. 690 123 582 , 607 581 083 

• MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam Peugeot 307, 1.6 HDI rocz-
nik 2007. Przebieg 240 000 km. Tel. 604 
283 174 

• Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 2002 r., 
przebieg 77 tys. km. Tel. 697 665 793 

• Renault Megane rok 1996, OC i PT aktu-
alne, bez rdzy dużo nowych części tanio 
sprzedam Tel. 536 706 746

• Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w pełni 
sprawny. 795 977 965 

• Sprzedam Daewoo Matiz rok 2000 cena 
do uzgodnienia. 726 252 946 

• Sprzedam Renault Megane rok produkcji 
2000 poj. Silnika 1.4 16V benzyna +LPG 
(sekwencja). Tel. 600 74 1996 

• Sprzedam Fiat Cudo 1.9 rocznik 1996, 
3800 zł, sprawny. Tel. 502 56 23 78 

• Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 2001 

r., cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

ROLNICTWO

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	 miody	 le-
śne.	Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

•	  Sprzedam ciągnik C 355. Tel. 91 418 39 
47 

•	 Sprzedam traktor ogrodowy nowy, 
4000 zł. 507 045 404 

•	 Sprzedam pszenicę ozimą. 724 827 779

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam klaczkę kuca około 120 cm 
wzrostu ze źrebakiem. 606 312 832 

•	 Sprzedam mini ciągnik samoróbke w 
trakcie remontu. Tel. 669 823 464 

•	 Sprzedam zaczep przedni do przyczepy 
3,5 ton i siłownik do wywrotu do przy-
czepy 4,5 t. Tel 669 823 464 

•	 Kupię opony do ciągnika C-330 używa-
ne w dobrym stanie. Tel 669 823 464 

•	 Sprzedam ciągnik Fiat 880, 5 cylindro-
wy, rocznik 1983, w pełni sprawny. Tel. 
724 049 451

•	  Kupię ule z pszczołami. Tel. 788 685 194 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellarosa. 
692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

• Sprzedam dwie krowy mleczne, cielne. 
Tel. 693 540 383 

• Sprzedam krowę, czteroletnią po wycie-
leniu. 516 661 401 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-

bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

 UsłUgI

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW,	 WYKŁADZIN,	 TAPICERKI	
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	
POŚCIELI	WEŁNIANEJ	/	LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZCZENIE	
FUG.TEL.604	373	143	,	794	229	083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI 
W DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	 669	 123	
127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

•	 Wykonam	pracę	remontowe.	691	430	
490	

• naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1KV i  
na wózki widłowe.

• Tel.530632574.

• KOREPETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matu-
ry.Tel.795089054 po godz.15,00.

•  Matematyka. 668 17 1212 

• TRANSPORT , PRZEPROWADZKI. 
600 182 682 

• Budowa domów, budynków od podstaw. 
Tel. 605 580 496 

• Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

• Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330 

•	 Serwis	AGD	Nowogard.	698	352	406

• Malowanie, szpachlowanie, panele, ta-
peta. 666 047 905 

• Docieplanie poddaszy z zabudowy z płyt 
GK i szpachlowanie. Tel. 504 595 424 

• Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 512 413 563 

• Transport, przeprowadzki. Tel. 796 767 

980 

PRACA

•	

• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24	Opiekunki	 do	 Nie-
miec,	wymagany	j.	niemiecki	komuni-
katywny,	zarobki	netto	do	1500	euro/
mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	 sprawdzone	
oferty,	 legalnie	737	451	825,	737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	Atrakcyjne	 wy-
nagrodzenie.	503	032	234	

•	 Zatrudnię	stolarza.	Tel.	503	084	687	

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Przyjmę	do	pracy	ekspedientkę	odpo-
wiedzialną,	sumienną.	797	394	807	

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
anglia, Belgia, norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

• Zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, pra-
cowników budowlanych. 694 440 
205 

• Zaopiekuję się starszą osobą na terenie 
Nowogardu lub okolicy.. Tel. 667 110 
909 

•	 Goleniów,kierowca/ magazynier,kigar@
kigar.com

•	 Goleniów,spedytor międzynarodowy, 
kigar@kigar.com

•	 Goleniów,zaopatrzeniowiec/magazy-
nier,kigar@kigar.com

•	 Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

• Zatrudnię stolarza. 503 084 687 

• Potrzebuje osoby z doświadczeniem do 
pracy w Szwecji lub Belgii przy budowie 
i wykończeniach domów. 725 823 421 

•	 Budowlańca	 z	 doświadczeniem.	 Tel	
606	44	97	02	

• Zatrudnię traktorzystę i operatora HDS, 
Tel. 508 503 650

• Zlecę wycięcie 16 sztuk topól. Tel. 515 
10 84 60

• Zatrudnię murarza i pomocnika murarza. 
Tel. 501 549 756 

• Poszukuje osoby do pracy przydomowej 
na wsi, prace ogrodowe, ziemne, gospo-
darcze. Tel. 660 206 833 

• Ferma drobiu zatrudni kierownika zakła-
du (gm. Osina) dobre warunki płacowe. 
Tel. 502 56 23 78

• Poszukuje fachowca do małego remontu 
kuchni. Tel. 91 39 26 426 

• Zatrudnię pracowników do prac brukar-
skich na terenie Nowogardu i okolic. 509 
608 831 

•	 Zlecę	 prace	 dekarsko-ciesielskie	 do	
końca	roku.	Tel.	502	103	432	

•	 Potrzebna	 ekipa	 budowlana	 do	 ada-
ptacji	budynku	gospodarczego	na	cele	
mieszkalne.	Tel.	660	206	833	

• Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

• Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 511 731 352 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej• Zlecę montaż CO w mieszkaniu 100m2.
Tel. 788 271 522 

• Przyjmę do pracy od zaraz pół etatu lub 

weekendy więcej informacji pod nume-

rem tel. 667 974 022 

Inne  

•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 
młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 

w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

• sprzedam meble pokojowe witryna, 
stolik RTV i ławostół. 888 676 231

• Oddam w dobre ręce suke wilczycę. 
724 049 451 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam tanio dwie komody duże,, 
stół rozkładany 6 krzeseł z tapicerką 
skóropodobną czarną, łóżko 140x200, 
kompletne, szafka na buty, wszystko 
w kolorze jabłoni. Tel +48 600 393 138 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 150 
m typ Baumann, tel. po 19.00 535 008 
877

•	 Sprzedam Okna plastikowe szer. 97 
wys. 113, szer. 144 wys. 115 sztuk 2, 
schody metalowe okrągłe szer. biegu 
1.20 wys 1 kondygnacja. Tel. 606 276 
773 

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 703 494 673 

•	 Sprzedam teownik h.30x30x7, ką-
townik 45, rury czarne ø 50, szkło 
60x120x3. Oddam gruz za darmo. Tel. 
788 685 194 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Promocja  
sprzedaży 

wyposażenia 
 łazienek  
do 80%  

płytki, ceramika. 
nordsanit 

ul. Młynarska 1a 
(w siedzibie byłego Hurtpolu) 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Wywiad z nowym proboszczem parafii w Żabowie
Wierzbięcin o krok od tragedii  •  Wygrała tęsknota za krajem

reklama

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
6 października 2017 r. 
Nr 76 (2605)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

7000 zł
z ratą jedynie

99 zł
miesięcznie!

kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Całkowita kwota kredytu Pożyczka Duża gotówka wynosi 7007 zł. Zmienna 
roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredy-
towanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania: 12,20%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 
119 miesięcznych rat równych: 98,78 zł oraz ostatnia 120. rata: 98,84 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 11 853,66 zł, w tym odsetki: 4153,66 zł. Infor-
macje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 1.02.2017 r. 
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Wyprodukowano dnia 19.09.2017 r. 

Duża gotówka, 
     niecała stówka!

Pożyczka Duża gotówka 
czeka w placówkach, sprawdź!

NOWOGARD 
ul. 700-lecia 17, tel. 91 392 69 88

Zatrudnię  
pielęgniarkę  

do pracy w Przychodni  
NZOZ Sanus Nowogard. 
kontakt: 606 125 591 

s. 2

8 LAT DOŚWIADCZENIA

ZIOLO.SZCZECIN.PL

B I U R O @ Z I O L O. S Z C Z E C I N . P L

5 7 5  4 7 0  8 8 0

JAG I E L L O Ń S K A  7 0 A / 4 S Z C Z E C I N

CENA 1400zł ZA KURS
JEŹDZIMY TOYOTĄ YARIS

Z I O  O
N AU K A  JA Z DY

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

TYLKO Z TYM EGZEMPLARZEM GAZETY

DODATKOWA GODZINA JAZD GRATIS!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE!

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport zwłok
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.p

JeSieNNa WyPrZedaŻ
cebul i kłączy kwiatowych
poplony, nawozy jesienne 

Zapraszamy
Hurtownia ogrodnicza Garden 
Nowogard, ul. Woj. Polskiego 54 

91 39 20 760

OSiNa

Urodziny 
najstarszego 
mieszkańca

Brutalny napad  
koło „Fantazji”

Leżał na chodniku, a oni go kopali  
i bili pięściami po głowie

Z ostatniej chwili 

Świerczewo  
zalane!

Dlaczego emeryt 
kieruje szpitalem? s. 5

s. 4
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

kronika  
Straży 
Pożarnej

Uczniowie klasy VI A ze Szkoły Podstawowej nr 1, odwiedzili Wioskę Wi-
kingów w Wolinie. Tam wzięli udział w zajęciach o tematyce historycznej, 
połączonych z rekreacją. Uczniowie podzieleni na grupy rywalizowali ze 
sobą wykorzystując swoją wiedzę, umiejętność współpracy i spostrze-
gawczość. Wszystkiemu towarzyszyła zabawa i zdobywanie wiedzy na te-
mat życia Wikingów i ich legend. Na koniec uczniowie mieli okazję spró-
bować, jak smakowało jedzenie, którym żywili się Wikingowie. DŚ

Z ostatniej chwili 

Świerczewo zalane!
Wczoraj, tuż przed zamknięciem bieżącego numeru DN, jeden z naszych stałych czytel-
ników, mieszkaniec Świerczewa, poinformował o podtopieniu kilku posesji we wsi wodą 
deszczową.  

Zdaniem mężczyzny, któ-
ry przesłał nam również zdjęcia 
wykonane w trakcie czwartko-
wej ulewy, wina leży po stronie 
projektantów nowej drogi, któ-
rzy nie dostosowali odniesień 
wysokości wjazdów do pozio-
mu terenu posesji. Do tego, jak 
uważa, w ramach inwestycji nie 

wykonano odpowiedniego dre-
nażu, który pozwoliłby wodom 
opadowym samoistnie spływać 
do rowu melioracyjnego, w kie-
runku Strzelewa. – Zwracali-
śmy na to uwagę pracownikom 
w trakcie remontu drogi, ale kto 
by nas słuchał. Teraz mamy, co 
mamy – toniemy - mówi w roz-
mowie z DN rozżalony mieszka-

niec Świerczewa, którego pose-
sję wczoraj również podmyło. 

Do tematu wrócimy, kiedy 
tylko otrzymamy wyjaśniania 
w tej sprawie ze stront Staro-
stwa Powiatowego w Golenio-
wie - właściciela drogi, które to 
odpowiedzialne jest również 
za jej modernizację. 

MS

Szkoła Podstawowa nr 3  

Uczniowie wysyłali 
kartki Powstańcom
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie wzięli 
udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz hi-
storię”. Jest to kampania o tematyce historycznej, mająca na 
celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek i listów.

BohaterON – włącz historię to 
projekt mający na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie uczestni-
ków Powstania Warszawskiego. 
Ma edukować społeczeństwo, po-
kazując nie tylko tło historyczne, 
ale także sukcesy, dramaty i emo-
cje osób żyjących w czasach II woj-
ny światowej. Z jednej strony jest to 
promocja patriotycznych postaw i 
tożsamości narodowej, z drugiej – 
hołd złożony wszystkim tym, któ-
rzy walczyli o stolicę naszego kraju. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3, także włączyli się do 
ogólnopolskiej kampanii. Do 
uczestników Powstania War-
szawskiego skierowali bardzo 
osobiste i wzruszające życze-
nia, a cały projekt wywarł na 

nich ogromne wrażenie. Akcja 
miała swój początek 1 sierpnia 
i zakończyła się 2 październi-
ka. Trwała 63 dni, tyle samo, ile 
trwało Powstanie Warszawskie.

Kartki były dostępne w wy-
branych placówkach Poczty 
Polskiej, kolekturach LOTTO, 
w wybranych biurach sprze-
daży LOT i LOT Travel, Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go i Muzeum II Wojny Świato-
wej. Można je było także samo-
dzielnie wydrukować po pobra-
niu ze strony bohateron.pl. W 
przyszłym roku planowana jest 
kolejna kampania „Wyślij Kart-
kę do Powstańca”. 

DŚ

26.09.2017  godz. 18:49
Nowogard, ul. Zielona, Szersze-

nie nad wejściem do restauracji.
30.09.2017  godz. 13:04
Nowogard, ul. Nadtorowa, 

Pożar pojedynczego drzewka 
ozdobnego.      

Fotopstryk

Czego to jeszcze nie 
wymyślą

Buty z ładowarką USB można spotkać w jednym ze sklepów w No-
wogardzie. W podeszwach tych butów zamontowane są diody led, a 
wejście na ładowarkę jest umieszczone w cholewce buta. Tak więc 
nie będziemy musieli się martwić, że buty przestaną nam świecić. 
Czego to jeszcze nie wymyślą? 

Red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

TARGOWISKO 
MIEJSKIE

Wyprzedaż 
obuwia 

jesiennego
i zimowego 
oraz duży 

wybór stroików 
i kwiatów

Leżał na chodniku, a oni go kopali i bili pięściami po głowie

Brutalny napad koło „Fantazji”
W sobotę (30 września), ok. godz. 23.00 w okolicach Pizzerii „Fantazja” (przy ul. Boh. Warszawy) dwóch pijanych mężczyzn pobiło dotkliwie przypadko-
wego przechodnia, 25-letniego mieszkańca Nowogardu. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy i trafił do jednego ze szczecińskich szpitali. 

Według naszych ustaleń na-
pastnicy, w wieku 24 i 22 lata, 
pili wcześniej alkohol w „Fan-
tazji”. Kiedy wyszli na zewnątrz, 
zaczęli zaczepiać przypadko-
wych przechodniów, prowoku-
jąc ich wyzwiskami. Niestety 
chwilę później przeszli od słów 
do czynów i zaatakowali 25-let-
niego mieszkańca Nowogardu, 
który nieszczęśliwie się na nich 
natknął. Jak informuje proku-
ratura, napastnicy najpierw za-
częli bić swoją ofiarę pięściami 
po głowie, a później przewróci-
li mężczyznę na chodnik i kopa-
li po całym ciele. 

- Damian M. bił pokrzyw-
dzonego pięściami po głowie, po 
czym popchnął go na jezdnię, na 
skutek czego pokrzywdzony ude-
rzył głową o asfalt, a następnie 
kopnął pokrzywdzonego w lewe 
ramię, po czym drugi ze spraw-
ców – Adam M. kopnął w głowę 
leżącego na ziemi pokrzywdzo-
nego, w wyniku czego pokrzyw-
dzony doznał m.in. urazu w po-

staci złamania prawej kości skro-
niowej- opisuje przebieg brutal-
nej napaści rzecznik Prokuratu-
ry Okręgowej w Szczecinie, Jo-
anna Biranowska-Sochalska. 

Napastnicy chcieli uciec z 
miejsca zdarzenia przed poli-
cją.  Jeden z nich miał próbować 
wejść na dach restauracji, a dru-
gi schował się pod stół w loka-
lu- wynika z naszych informa-
cji.  Nic im to jednak nie dało, i 
chwilę później obaj siedzieli już 
zakuci w policyjnym radiowo-
zie. Po wstępnym przesłucha-
niu na komisariacie decyzja mo-
gła być jedna - Komendant Po-
licji w Nowogardzie zawniosko-
wała do Prokuratora Rejonowe-
go w Goleniowie o zastosowanie 
środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowa-
nia wobec zatrzymanych. 

- Prokurator poparł go i wy-
stąpił z wnioskiem do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie o zasto-
sowanie środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego areszto-

wania. Obaj sprawcy trafili na 2 
miesiące do aresztu -  informuje 
st. asp.  J. Filipczuk, rzecznik na-
szej policji. 

Mężczyźni usłyszeli już zarzu-
ty. Odpowiedzą za pobicie i na-
rażenie na bezpośrednią utra-
tę zdrowia i życia. Co najgor-
sze, jak ustalili dotychczas śled-
czy, sprawcy zaatakowali 25-lat-
ka bez żadnego powodu. - Za za-
rzucane podejrzanym przestęp-
stwo na podstawie art. 158 § 1 kk 
grozi kara pozbawienia wolności 

od 1 miesiąca do 3 lat, przy czym 
w przypadku występku o charak-
terze chuligańskim ustawa prze-
widuje zwiększenie dolnej grani-
cy ustawowego zagrożenia o po-
łowę, a nadto nawiązkę na rzecz 
pokrzywdzonego. Z dotychczaso-
wych ustaleń wynika, że podej-
rzani zaatakowali pokrzywdzo-
nego bez żadnego powodu – in-
formuje J.  Biranowska-Sochal-
ska. 

Adam M. i Damian M. pocho-
dzą z woj. małopolskiego. Do 

Nowogardu przyjechali w ce-
lach zarobkowych. Z nieoficjal-
nych informacji wynika, do ja-
kich dotarł DN, że mieli praco-
wać w jednej z ferm norek, na-
leżących do lokalnego hodowcy, 
a w samym Nowogardzie miesz-
kać w wynajmowanym lokalu. 

Pobity dotkliwie 25-latek 
prawdopodobnie nadal przeby-
wa w szpitalu w Szczecinie. Pro-
kuratura ani policja nie infor-
mują jednak, w jakim jest stanie.  

MS

Do pobicia miało dojść w okolicy Pizzerii Fantazja, przy ul. Boh. Warszawy

i znowu śmierdzi

Wpuścić kłamcę do Ratusza
W czwartek padało.  Było rzęsiście i długo, ale ulewą to tego jednak nazwać nie można. Wy-
starczyło jednak, aby tradycyjnie, jak przy każdym deszczu, wywaliło breją śmierdzącą ze 
studzienek kanalizacyjnych nad jeziorem. Tradycyjnie też odnotowujemy ten niemiły fakt. 

Tym razem jednak musimy do-
dać, że około miesiąc temu w po-
bliżu miejsc wycieku brei odda-
no do użytku z udziałem główne-
go „pacykarza” miasta wielką czar-
ną rurę stanowiącą przedostatni już 
odcinek tzw. rozdzielenia instalacji 
sanitarnej od ogólnospławnej. Przy 
okazji oddania tej rury (wzdłuż 
placu zabaw od przedszkola na Zie-
lonej) przypomnieliśmy, że grube 
miliony poszły już na zupełnie nie-
skuteczne działania w tym zakre-

sie. Od lat piszemy, że tzw. rozdzie-
lenie w wykonaniu Czapli to przy-
słowiowy „pic na wodę” (czy raczej 
na ściek), ażeby się uporać z pro-
blemem wylań, to trzeba innych 
działań, o których mówią też od 
lat znawcy tematu. Ratusz jednak i 
włodarz „idą w zaparte” i co chwi-
lę ogłaszają kolejne sukcesy „na 
odcinku”, wbrew oczywistym fak-
tom. Te zaś o sobie przypomina-
ją niemiłosiernie z każdym więk-
szym deszczem. Tak było i wczoraj.  
Ale jeśli się wpuściło kłamcę do ra-
tusza, to trzeba teraz znosić skut-
ki. Oczywiście nie jest to przyjem-
ne, ale kto komu kazał? Nikt nie 
musiał tym bardziej, że przecież: 
kłamstwo śmierdzi z daleka-czego 
egzemplifikacją jest sytuacja nad 
jeziorem niezmienna od mimo ra-
tuszowych łgarstw.  

sm
Kilka minut deszczu wystarczyło "do uruchomienia fontanny z fekaliów"
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Najstarszy mieszkaniec gminy Osina skończył 99 lat 

Żeby długo żyć, trzeba trzymać z Bogiem…
Ma 6 dzieci, 16 wnucząt i 37 prawnucząt. W minioną środę, swoje 99. urodziny obchodził pan Stanisław Młyńczyk z Kościuszek, najstarszy obecnie miesz-
kaniec gminy Osina. Z tej okazji szanownego jubilata odwiedził wójt gminy, Krzysztof Szwedo, by pogratulować tak zacnego wieku. 

Wójt przybył do domu jubila-
ta, w towarzystwie kierownika 
miejscowego Urzędu Stanu Cy-
wilnego Agnieszki Walkarz. W 
domu zgromadziła się też naj-
bliższa rodzina pana Stanisła-
wa, w tym wszystkie jego dzieci- 
cztery córki i dwóch synów (jed-
no z dzieci już nie żyje). 

- Panie Stanisławie, jest pan 
dla mnie wzorem tego, jak nale-
ży godnie przeżywać starość. Jest 
pan radosnym, pogodnym czło-
wiekiem, z którym uwielbiam 
rozmawiać. Chciałbym na sta-
rość być taki, jak pan - powie-
dział wójt Krzysztof Szwedo, 
wręczając jubilatowi kwiaty, list 
gratulacyjny od władz gminy i 
kosz słodyczy.  

Pan Stanisław urodzin się do-
kładnie 4 października 1918 

roku, w Chorzewie (obecnie woj. 
łódzkie). Do Kościuszek przyje-
chał na jesieni 1945 roku, a więc 
kilka miesięcy po zakończeniu II 
Wojny Światowej. Z zawodu był 
rolnikiem, w Kościuszkach pro-
wadził niewielkie gospodarstwo 
rolne. Od 37 lat jest wdowcem. 

Jego żona zmarła dość młodo, 
nie ukończywszy 60. roku ży-
cia.  Na szczęście pozostały przy 
nim dzieci, a później pojawiły 
się wnuki oraz prawnuki. 

Pan Stanisław zapytany przez 
naszą redakcję o receptę na tak 
długie życie odpowiedział bez 
wahania: - Trzeba trzymać za 
strunę z Panem Bogiem, a nie z 
diabłem! A kiedy zapytaliśmy 
pana Stanisława, czego możemy 
mu życzyć w dniu jego 99. uro-
dzin, z charakterystycznym dla 
siebie poczuciem humoru po-
wiedział: - Drugą setkę!. 

I tej radości oraz uśmiechu, 
a także zdrowia, życzymy naj-
starszemu mieszkańcowi gminy 
Osina na kolejne lata! 

Marcin Simiński 

Życzenia z okazji 99. urodzin panu Sta-
nisławowi Młyńczykowi składa wójt 
gminy K. Szwedo

Pan Stanisław ze swoją najbliższą rodziną

Wierzbięcin – o krok od tragedii

Wjechali przez płot na posesję 
W nocy z wtorku (03.10) na środę (04.10), kierujący samochodem osobowym marki Citro-
en wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji w miejscowości Wierzbięcin. Do zdarzenia do-
szło około godziny 4:15 nad ranem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak mogło się 
to skończyć tragicznie.

Kierujący samochodem oso-
bowym marki Citroen, wracał 
z pracy z Goleniowskiego Par-
ku Przemysłowego. Najprawdo-
podobniej usnął za kierowni-
cą, w wyniku czego wjechał w 
ogrodzenie pani Marii, niszcząc 
ponad 20 metrów płotu. – Całe 
szczęście, że nic się nikomu nie 
stało – mówi kobieta. – O tej po-
rze nikogo zwykle nie ma na dro-
dze. A co by było, gdyby była póź-
niejsza godzina i dzieci by szły 
do szkoły? Aż strach pomyśleć – 
dodaje. Płot został doszczętnie 
zniszczony, chociaż był wzmoc-
niony betonowymi słupkami 
zbrojeniowymi i zrobiony z me-
talowych kątowników. Z korze-
niami wyrwane zostały także ro-
snące przy płocie świerki. Znisz-
czeniu uległo także lustro dro-
gowe, które drogowcy niedaw-
no postawili dla bezpieczeństwa 
kierowców wyjeżdżających z za-
krętu. 

Jak opowiada pani Maria, nie 
widziała ani nie słyszała same-
go momentu zdarzenia. – Obu-
dził mnie dopiero szczekający 
pies. Wyszłam więc na podwór-
ko od strony drogi i zobaczy-
łam zniszczone drzewka i płot. 

Wróciłam do środka, aby obu-
dzić męża. Kiedy wyszliśmy ra-
zem, młodzi mężczyźni już od-
ciągnęli samochód na drugą stro-
nę drogi – relacjonuje miesz-
kanka Wierzbięcina. W mię-
dzyczasie została powiadomio-
na policja. - Kierujący samocho-
dem osobowym marki Citroen C4 
prawdopodobnie przysnął za kie-
rownicą, zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył w ogrodze-
nie posesji – inf. rzecznik poli-
cji Julita Filipczuk. - Sprawca zo-
stał ukarany mandatem karnym 
220 zł i 6 pkt. karnymi. Kierow-
ca, lat 24 był trzeźwy. Jechał wraz 
z 26 letnim pasażerem, obo-
je pochodzili z gminy Dobra.  

- Podróżujący tym autem nie od-
nieśli żadnych obrażeń. Wyglą-
dali nawet na dość rozbawionych 
tym faktem, że mieli taki wypa-
dek. Ale bądźmy szczerzy – gdyby 

W tym miesjcu doszło do największego zniszczenia ogrodzenia. Całe szczęście, że 
nikt akurat nie szedł tędy np. do pracy

Pani Maria pokazująca odkąd ogrodzenie uległo zniszczeniu

nie metalowy płot i świerki, mo-
głoby się to skończyć o wiele go-
rzej. Wjechaliby na dom sąsia-
dów i nie wiadomo, jak się to mo-
gło zakończyć – mówi mąż pani 
Marii. 

Jak mówią właściciele znisz-
czonego płotu, nie jest to pierw-
szy tego typu wypadek. - Już trzy 
razy nasz płot był zniszczony w 

podobnych okolicznościach. Do-
brze chociaż, że dom jest odsu-
nięty od drogi, bo tak zatrzymy-
waliby się na nim – mówi mał-
żeństwo. – Dwa razy płot napra-
wiała gmina. Teraz pieniądze na 
naprawę dostaniemy prawdopo-
dobnie z ubezpieczenia. Co nam 
jednak po tym, jak już brakuje 
sił na takie prace? – kończą. Ża-
łują także świerków, które rosły 
przy ogrodzeniu ponad 20 lat – 
Człowiek zasadził je i pielęgno-
wał. Dzięki nim był mniejszy ha-
łas i zatrzymywały spaliny. Te-
raz trzeba będzie wszystkie wy-
rzucić, jak to będzie wyglądać? 
- pyta mężczyzna. Również płot 
na całej długości trzeba będzie 

wymienić – Przecież nie będzie 
pół takiego, a pół takiego płotu – 
mówi pani Maria.

Małżeństwo zgadza się, co do 
jednego - w tym miejscu po-
winny powstać zabezpiecze-
nia, które zniechęcą kierow-
ców do zbyt szybkiej jazdy. – 
Tym chodnikiem dzieci idą do 
szkoły, a dorośli do pracy. Nawet 
nie chcę myśleć, jak się to mo-
gło skończyć, gdyby w tym miej-
scu ktoś akurat szedł. Płot jesz-
cze da się naprawić, drzewka za-
sadzić, ale człowieka już się tak 
„nie naprawi” - mówi mąż ko-
biety. – Powinno się coś zrobić, 
żeby ci, szczególnie młodzi, kie-
rowcy wolniej jeździli. Proponu-
ję postawić tutaj fotoradar. Jak 
przyjdzie im zapłacić parę razy 
po kilkaset złotych, to się może 
opanują – dodaje. Pani Maria 
proponuje także postawić ba-
rierki, oddzielające chodnik od 
jezdni. – Zawsze będzie chociaż 
odrobinę bezpieczniej – komen-
tuje kobieta.

Całe to zajście pokazuje, jak 
kierowcy bywają nieodpowie-
dzialni i jak niewiele brakuje, 
żeby doszło do tragedii. Miesz-
kańcy Wierzbięcina nie raz już 
wnioskowali do władz o po-
prawę bezpieczeństwa w swo-
jej miejscowości, jednak do tej 
pory nic w tej sprawie nie zro-
biono. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce ktoś zajmie się tą spra-
wą na poważnie, zamiast cze-
kać, aż komuś naprawdę stanie 
się krzywda. 

DŚ
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„W szpitalu aż huczy”, czyli kulisy „Wspaniałego Stulecia” - odcinek 1 

Dlaczego emeryt kieruje szpitalem?
Po emisji artykułów pokazujących prawdziwe konsekwencje ostatniego propagandowego hitu dyrektora Lembasa, czyli tzw. akcję Resko, zapowiedzieli-
śmy prezentację w odcinkach tego, o czym „aż huczy” w zakamarkach naszego gminnego szpitala, a czego zarazem nie ujawnia się przed opinią publicz-
ną. Dla jasności, nie są to bynajmniej informacje objęte tajemnicą lekarską (o losie tych ostatnich też nieco będzie w ostatnim odcinku). Dzisiaj więc od-
cinek pierwszy na rozgrzewkę o szpitalnej aptece.

Ładne oczy masz... 
dyrektorem zostań  

Na wstępie naszego nowego 
cyklu postawimy jednak pew-
ne generalne pytanie, na które 
cząstkowe  odpowiedzi powinny 
dać poszczególne kolejne odcin-
ki.  Pytanie to ma treść:, dlacze-
go gminnym szpitalem w Nowo-
gardzie kieruje emeryt, na doda-
tek  bez  wykształcenia będącego 
dzisiaj minimalnym standardem 
na takim stanowisku i dlaczego 
tym, już wieloletnim, emerytem 
jest Kazimierz Lembas?  Mamy 
także pytania uzupełniające, to 
główne: czyżby nie było na no-
wogardzkim   rynku osób w sile 
wieku, odpowiednio wykształco-
nych i kreatywnych, zdolnych do 
pełnienia takiej funkcji, że musi 
ją wykonywać emeryt?  Czy kie-
dykolwiek to sprawdzono?  Dla-
czego kadencja Lembasa nigdy 
formalnie się nie kończy? Czy 
kiedykolwiek skonfrontowano 
w trybie konkursowym umiejęt-
ności predyspozycje i inne  for-
malne zalety Lembasa z taki-
mi cechami innych potencjal-
nych kandydatów? Z czego wy-
nika ta bezwzględna długotrwa-
łość dyrektury Lembasa w sytu-
acji gdy, w obszarze publicznym, 
standardem jest powierzanie ta-
kich stanowisk na z góry okre-
ślony czas (kadencję)? Jakiego i 
czyjego  ponadczasowego intere-
su ma więc bronić i kogo chronić 
Lembas w roli dyrektora szpitala 
zbudowanego i utrzymywanego 
z pieniędzy podatnika gminne-
go (przypomnijmy- jest to  ewe-
nement w skali kraju)?  Przypo-
mnijmy też, że w 2004 roku Kazi-
mierzowi Lembasowi została po-
wierzona, bez żadnego konkur-
su, funkcja dyrektora gminne-
go szpitala w Nowogardzie. Było 
to wkrótce po rozstaniu się Lem-
basa w niedookreślonych i owia-
nych do dzisiaj tajemnicą oko-
licznościach, z poprzednim pra-
codawcą, czyli Urzędem Skar-
bowym w Goleniowie?   Bez od-
powiedzi, już  na zawsze pew-
nie, zostanie  pytanie:, dlaczego 
ta państwowa instytucja, w któ-
rej bardzo ważne są umiejętno-
ści tzw. „liczenia” zrezygnowa-
ła z usług Lembasa, skoro jego 
podstawową zaletą, według nie-
których lokalnych osobistości, 

jest to, że (cytat); „co, jak co, ale 
liczyć to on umie” Czyżby w Go-
leniowie odkryto, że jeśli na-
wet Lembas umie „liczyć” to tyl-
ko dla(pod) siebie? Ale zostaw-
my ten wątek z przeszłości. Wra-
cając do meritum - powołany w 
2004 roku bez konkursu Lem-
bas trwa w niekończącej się ka-
dencji do dzisiaj. I może moż-
na by powiedzieć – jest dobry to, 
komu to przeszkadza? Tak tyl-
ko, że nie wiadomo czy jest do-
bry?  Do dzisiaj, bowiem nigdy 
nie dokonano ze strony płatni-
ka i właściciela szpitala   żadne-
go rzetelnego, dogłębnego, opar-
tego o dokumenty podsumowa-
nia efektywności jego dyrektoro-
wania   w kompleksowym ujęciu 
tego tematu. Nie dokonano tego, 
więc nawet nie wiemy, jaki był-
by wynik (a przecież niewyklu-
czone, że byłby on mimo wszyt-
ko  pozytywny). Dlaczego w oce-
nianiu dyrektorowania Lemba-
sa zamiast przeprowadzenia od-
powiednich i znanych proce-
dur kontrolnych ogranicza się 
do wygłaszania wychwalczych 
(bywa często także samochwal-
czych) banałów bez pokrycia?  
To są już ostatnie cząstkowe py-
tania, na które tak  jak na wcze-
śniej postawione, będziemy się 
starali wprost bądź pośrednio 
odpowiedzieć w naszym cyklu 
„w szpitalu aż huczy”.

Apteka przyszpitalna  - 
przechowalnia  
nie tylko leków

Jak już napisano wcześniej za-
czniemy odkrywanie szarej rze-
czywistości, rządów Lembasa w 
naszym szpitalu,  bardzo   lajto-
wo, czyli na rozgrzewkę - przy-
szpitalna apteka. Prawo Farma-
ceutyczne wymagało do 2012 
roku, aby każdy szpital liczący 
powyżej 150 łóżek posiadał wła-
sną Aptekę Szpitalną. Potem te 
wymogi zniesiono i tylko od dy-
rekcji szpitala zależy, czy istnie-
je apteka przyszpitalna, czy tzw. 
dział farmacji szpitalnej (w dru-
gim przypadku- mniejsze wy-
mogi formalne i co do pomiesz-
czeń i co do kwalifikacji prowa-
dzących, a więc taniej). Dział 
Farmacji przede wszystkim or-
ganizuje zaopatrzenie szpitala 
w produkty lecznicze i następ-
nie je wydaje na oddziały. Dla-
czego w przypadku nowogardz-
kiego szpitala (nieco ponad 100 
łóżek) mamy aptekę przyszpi-
talną zamiast zupełnie wystar-
czającego działu farmacji?  Wię-
cej, z naszych informacji wyni-
ka, że nowogardzka apteka szpi-
talna w praktyce wykonuje tylko 
to, co dział farmacji w każdym 
innym szpitalu? Pewne uzasad-
nienie utrzymywania tego kosz-
townego tworu wynikało wcze-

śniej z poza-aptecznych korzy-
ści.  W latach poprzednich kon-
traktujący świadczenia przyzna-
wali za fakt istnienia w szpitalu 
apteki dodatkowe punkty. Ale 
wiele to nowogardzkiemu szpi-
talowi kwot kontraktowych nie 
przymnożyło (gmina musiała i 
tak dopłacać), a i niektóre kon-
trakty odjechały sobie mimo 
wszystko (nocna opieka, czy re-
habilitacja). Ale są inne znacz-
nie bardziej, jak się okazuje sku-
teczniejsze „korzyści”.  Utrzy-
mywanie apteki w przypadku 
nowogardzkiego szpitala powo-
duje zatrudnianie aż trzech osób 
i wszystkie na umowie o pracę, 
osoby te zaś mają istotne zna-
czenie dla konstrukcji „syste-
mu rządzenia” ludźmi w szpi-
talu.  - Po co tam aż trzech pra-
cowników – mówi nam nasz in-
formator wieloletni pracownik 
szpitala – w zupełności wystar-
czyłaby jedna osoba. Na dodatek 
jeszcze tzw. kierownik na etacie, 
to jakiś farmaceuta, który przy-
jeżdża ze …Szczecina - widzę 
go tu średnio raz w tygodniu i to 
krótko – kończy nasz rozmów-
ca.  Jeśli funkcjonuje w szpitalu 
apteka szpitalna a nie dział far-
macji, to kierownik zgodnie z 
prawem być musi i musi posia-
dać wykształcenie wyższe magi-
sterskie z farmacji. Ale czy kie-
rownik taki ma zarabiać za „zaj-

rzenie raz w tygodniu” 2736 zł 
brutto? I czy powinien być za-
trudniony na etacie, czyli kosz-
tować szpital dobrze ponad 4 
tys. zł? Czy tej funkcji za znacz-
nie mniejsze pieniądze nie wy-
pełniłby z powodzeniem ktoś z 
magistrów farmacji mieszkają-
cych w Nowogardzie i pracują-
cych w aptekach miejskich?  To 
jeden segment pytań wydaje się 
zupełnie retorycznych, ale to nie 
wszystko. Przerost zatrudnie-
nia w aptece szpitalnej oczywi-
sty dla osób z wewnątrz szpita-
la, rodzi kolejne wątpliwości. 
Dwie pozostałe osoby tam za-
trudnione, czyli technicy far-
macji zarabiają brutto na eta-
cie 2220 zł i 2574 zł (dane szpi-
talne). Jednego technika pomi-
niemy, bo zapewne to ta jedyna 
osoba potrzebna tu do „zasuwa-
nia”. Natomiast druga osoba ma 
już swoje ważne miejsce z nie-
formalnym zespole kierowni-
czym dyrektora Lembasa, który 
w istocie „rządzi dzieli i dono-
si” w nowogardzkim szpitalu.  - 
Panie ma ona tu, co chce - mówi 
nasz inny informator „z wnętrza 
szpitala”- chciała, aby dyrek-
tor zatrudnił jej córkę bez żad-
nego przygotowania - zatrud-
nił, chciała, aby ta córka dosta-
ła wkrótce etat – dostała. Oczy-
wiście, jak rodzinka to rodzinka 
mąż tej pani wykonuje tu wszyst-
kie usługi, nawet nie wiem, czy 
są jakiekolwiek na to przetargi?- 
zastanawia się nasz rozmówca. 

Koniec części pierwszej
Zaczęliśmy nasz „spacer” po 

szpitalu od swoistego przedsion-
ka (także w rozumieniu meta-
forycznym) prowadzącym do 
tego „światka” Lembasa i obo-
wiązujących tutaj zasad. I już ten 
przedsionek sygnalizuje pierw-
szą osobliwość – dyrektor oto-
czony wianuszkiem „swoich”, 
dobranych na zasadzie znanej z 
najlepszych wzorów nepotyzmu, 
Swoich, których karmi i forsą i 
możliwościami. Ci „swoi” two-
rzą nieformalne „ciało zarządza-
jące”, takie, co to ma wiele oczu, 
duże uszy i długie ręce, dlatego 
pozostali wolą milczeć i znosić 
różne upokorzenia, aby nie trafić 
na „Izbę odpraw”. Kolejny odci-
nek za tydzień. 

sm

Czy apteka działająca tylko na rzecz szpitala wymaga aż 3 etatów?
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
anna Siedlecka: lat 77, zmarła 3.10.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 7.10.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do arcyka-
płanów i starszych ludu: Posłu-
chajcie innej przypowieści! Był 
pewien gospodarz, który zało-
żył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej tłocznię, zbudo-
wał wieżę, w końcu oddał ją w 
dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
Gdy nadszedł czas zbiorów, po-
słał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jed-
nego obili, drugiego zabili, trze-
ciego zaś ukamienowali. Wtedy 
posłał inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z nimi 
tak samo postąpili. W końcu po-
słał do nich swego syna, tak sobie 
myśląc: Uszanują mojego syna. 
Lecz rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest dziedzic; 
chodźcie zabijmy go, a posiądzie-
my jego dziedzictwo. Chwyciw-
szy go, wyrzucili z winnicy i za-
bili. Kiedy więc właściciel win-
nicy przyjdzie, co uczyni z owy-
mi rolnikami? Rzekli Mu: Nędz-
ników marnie wytraci, a winni-
cę odda w dzierżawę innym rol-
nikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej po-
rze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten 
kamień, który odrzucili budują-
cy, stał się głowicą węgła. Pan to 
sprawił, i jest cudem w naszych 
oczach. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam za-
brane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce. (Mt 21,33-43)

Na kartach Pisma Świętego 
wiele razy świat porównywany 

jest do winnicy. Sam Jezus czę-
sto odwoływał się do tego obra-
zu. Mówił chociażby o krzewie 
winnym, o latorośli. Niedawno 
podczas niedzielnej liturgii mo-
gliśmy usłyszeć przypowieść o 
gospodarzu winnicy, który wy-
chodził, aby nająć robotników 
do pracy. Również i dziś Jezus 
odwołuje się do obrazu winnicy, 
chcąc objawić nam jakąś praw-
dę o Bogu, drugim człowieku i 
o nas samych. Przypowieść opo-
wiedziana przez Jezusa poka-
zuje nam Boga, który w swojej 
dobroci daje człowiekowi urzą-
dzony świat, aby mógł czerpać z 
niego dobra. Daje mu ziemię w 
dzierżawę. Na myśl przychodzą 
słowa z Księgi Rodzaju, gdzie 
Bóg rzekł: czyńcie ją sobie pod-
daną. Jednak należy nieustannie 
przypominać sobie o tym, że nie 
jesteśmy panami ziemi, ale tyl-
ko jej dzierżawcami. Czy zawsze 
o tym pamiętam? Czy czasem 
nie zachowuję się jak pan ziemi? 
Uważam, że mogę robić co mi 
się tylko podoba? To pytanie od-
nosi się do szeroko rozumianej 
ekologii. Czy nie dopuszczam 
się grzechów ekologicznych? 
Zanieczyszczanie i zaśmieca-
nie środowiska, palenie śmie-
ci? Bóg cały czas daje człowie-
kowi kolejną szansę, jak gospo-
darz z dzisiejszej przypowieści. 
Wysyła sługi, których dzierżaw-
cy się pozbyli, ale nie rezygnuje, 
nie poddaje się. Daje im kolejną 
szansę. Wysyła kolejnych, lecz i z 
nimi czynią to samo. Gospodarz 
daje dzierżawcą ostatnią szansę- 
posyła swojego syna. Jego tak-
że zabili. Czyż tego wszystkie-
go nie zrobił dla nas Bóg? Kie-
dy tylko Naród Wybrany, winni-
ca Pana, odwrócili się od Boga, 
On nie przestał szukał sposo-
bu, aby wejść z nimi na nowo, 
na drogę przymierza. Posyłał do 
Narodu Wybranego proroków, z 
różnym skutkiem. Ich także od-
rzucano, zabijano, jak sługi go-

spodarza. Szalony Bóg posłał w 
ostateczności swojego Syna, któ-
rego także zabito, zawiesiwszy 
na drzewie krzyża. Co robi chci-
wość z człowiekiem? Gospo-
darz chciał tylko sprawiedliwie 
odebrać plon jemu należny. Nie 
chciał ich oszukać ani ograbić. 
Przecież tak się umówili. Ewan-
gelia pokazuje nam wielkich 
niewdzięczników. Otrzyma-
li wiele: winnicę, z której mogli 
czerpać korzyści, miejsce pra-
cy, a mimo to nie potrafili być 
wdzięczni. Chcieli jeszcze wię-
cej. Potrafili dopuścić się przez 
swoją zachłanność aż do mor-
derstw. A ja? Czy czasem nie na-
leżę do grona niewdzięczników? 
Czy jako pracodawca, bądź pra-
cownik wywiązuję się z zawar-
tej umowy? Zapytam wprost: 
czy jesteś uczciwy? Czy odpro-
wadzasz podatki, czy wypłacasz 
każdemu co mu się należy i to na 
czas? Czy nie okradasz swojego 
pracodawcy mówiąc, że Ci się 
należy? Czy wobec Boga jestem 
uczciwy? Czy potrafię okazywać 
Mu wdzięczność za wszelkie do-
bra, które otrzymuję z Jego ręki? 
Dziś winnicą Pana jest Kościół. 
On także otrzymał wielkie Boże 
dary: świętą Ewangelię, sakra-
menty, mądrość Tradycji. Czy 
umiem korzystać z tej Bożej do-
broci i być wdzięcznym? Zadaj-
my dziś sobie bardzo mocno py-
tanie: Czego Bóg dzisiaj ocze-
kuje ode mnie? Co chce abym 
zmienił w moim życiu, w moim 
postępowaniu? Bóg daje każde-
mu z nas naprawdę wiele, czy 
doceniam to? 

Ks. Krystian Dylewski 

modlitwa i śpiew

Nocne czuwanie 
młodzieży
W piątek, 29 września, o godzinie 19:30 obyło się Nocne 
Czuwanie młodzieży, w parafii pod wezwaniem św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie. Organizatorem spotkania 
był ksiądz Krystian Dylewski.

W parafii pod wezwaniem 
świętego Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie odbyło się noc-
ne czuwanie, na które przybyli 
również goście ze Stepnicy. Spo-
tkanie rozpoczęło się o godzi-
nie 19:30, adoracją Najświętsze-
go Sakramentu wypełnione mu-
zyką i śpiewem. W trakcie czu-
wania katechezę wygłosił ksiądz 
Karol Łabenda, dyrektor Szcze-
cińskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę. 

Część modlitewną w kościele 
uczestnicy zakończyli o godzi-
nie 21.00 apelem Jasnogórskim. 
Następnie udali się do świetli-
cy środowiskowej na poczęstu-
nek i seans filmu „Chata”. Spo-
tkanie zakończyło się o godz. 
24.00 przy ognisku. Był to czas 
spędzony w braterskiej atmosfe-
rze. Kogo nie było, niech żałuje!

Inf.: ks. Krystian Dylewski 



6-9.10.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozmowa z nowym proboszczem parafii  
pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie, ks. Krzysztofem Kopalą 

Chciałbym, aby ta parafia służyła  
wiernym w różnym wieku 

Dziennik Nowogardzki: 
Skąd Ksiądz przybył do Ża-
bowa?

Ks. Krzysztof Kopala: Ostat-
nie 2 lata pracowałem, jako wi-
kariusz w Mierzynie k. Szcze-
cina, w parafii MB Bolesnej. 
Wcześniej, przez 5 lat, pełniłem 
posługę w parafii św. Kazimierza 
w Szczecinie, byłem tam dusz-
pasterzem akademickim. A jesz-
cze wcześniej, 12 lat temu, pra-
cowałem w parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 
Uczyłem wówczas, również ka-
techezy w Gimnazjum nr 1 i I 
LO. Przed pracą w Nowogardzie 
posługiwałem, również w Do-
brej Nowogardzkiej. 

Ile w takim razie to już lat 
Ksiądz pełni posługę duchow-
nego Kościoła Katolickiego i 
jak to się stało, że właśnie taką 
drogę dla księdza wybrał Pan 
Bóg?

To już prawie 17 lat kapłań-
stwa. Do 18 roku życia nic nie 
zwiastowało takiej decyzji, ży-
łem jak każdy młody człowiek. 
Problemy, jakie są typowe dla 
tego wieku, były również mo-
imi problemami.  Natomiast na 
moje powołanie złożyło się wiele 
zdarzeń, taki splot okoliczności. 
Już, jako młody człowiek wy-
bierałem pewne miejsca, które 
bardziej mi odpowiadały. Zna-
lazłem się w młodzieżowej gru-
pie duszpasterskiej, o szerokiej 
specjalizacji, promującej pew-
ne bliskie mi wartości. W cza-
sie jednej z pielgrzymek, na któ-
rą udałem się właśnie z tą gru-
pą, na Jasną Górę, jeszcze z die-
cezji tarnowskiej, bo pochodzę 
z południowo-wschodniej Pol-
ski, pojawiła się taka myśl, żeby 
zostać duchownym. Początko-
wo próbowałem się od niej opę-
dzić, ale wracała jak przysłowio-
wy bumerang. To był chyba taki 
pierwszy impuls, kiedy poczu-
łem, że Pan Bóg wejrzał we mnie 
bardzo mocno. Potem narastały 
pytania, zaciekawienie, w koń-
cu usłyszałem świadectwo jed-
nego księdza, który pracował w 
Szczecinie, i wtedy jasno zaczę-
ło się wszystko określać. Po ma-
turze zdecydowałem się, że pój-
dę do seminarium w Szczecinie. 
Przyjechałem wtedy pierwszy 
raz na Pomorze Zachodnie, i tak 
zostałem tu na 22 lata. 

Zdążył już Ksiądz zapoznać 
się z parafią i wiernymi z tego 
terenu? Jakie są pierwsze Księ-
dza wrażenia?

To, że pracowałem już wcze-
śniej w Dobrej, a później też w 
Nowogardzie, bardzo mi pomo-
gło. Okazało się chociażby, że 
nie jestem anonimowy. Samo 
Żabowo było mi znane, choć-
by tak wizualnie, bo często od-
wiedzałem mojego znajomego w 
tej okolicy. Oczywiście codzien-
nie się czegoś nowego uczę. Pa-
rafia jest niejednorodna, z kilko-
ma kościołami filialnymi, z któ-
rych każde ma jakieś swoje ży-
cie, oczekiwania, również wzglę-
dem mojej osoby. Mam nadzieję, 
że sprostam tym wszystkim za-
daniom. 

W jednym z ostatnich wy-
wiadów, dyrektor II LO w No-
wogardzie p. Leszek Becela, 
wspominając początki swojej 
kariery, powiedział mi, że by-
cie dyrektorem szkoły to zupeł-
nie inny świat, niż bycie jej na-
uczycielem. Czy w przypadku 
pracy na parafii jest tak samo, 
- bo przecież pełnienie funk-
cji proboszcza jest dla Księdza 
zupełnie nowym doświadcze-
niem? 

Tutaj jest podobnie. Kiedy jest 
się wikarym, nie ma się na gło-
wie wszelkich spraw związanych 
z codzienną egzystencją, po-

cząwszy od spraw bardzo przy-
ziemnych, jak płacenie rachun-
ków i utrzymanie parafii, do 
dużo ważniejszych. I to jest dla 
mnie coś nowego, ale już poma-
łu wchodzę w odpowiedni rytm.

A czy jest coś, co chciałby 
Ksiądz wprowadzić nowego 
w życiu parafii w Żabowie i w 
podległych jej filiach? Czy ma 
Ksiądz jakieś założenia, pomy-
sły?

Chciałbym, żeby w każdej pa-
rafii poza tradycyjnym dusz-
pasterzem, było też więcej ak-
tywności na różnym poziomie. 
Zgodnie z wezwaniem tej para-

fii jest już grupa Róży Różańco-
wej w Żabowie i jest trochę osób 
w niej zgromadzonych, ale te-
mat ten próbuję również roz-
winąć na filiach. Marzy mi się, 
aby zachęcić do tej aktywno-
ści duchowej również dzieci i 
młodzież. Chciałbym, aby para-
fia nie była zabetonowanym do-
mem, ale żeby była otwarta dla 
ludzi i służyła parafianom w róż-
nym wieku. 

Oprócz pełnienia funkcji 
proboszcza i nowego pasterza 
parafii w Żabowie, rozpoczął 
ksiądz także katechizację w 
Szkole Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie. Ma ksiądz duże do-
świadczenie w pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Jak wiadomo szcze-
gólnie wśród nastolatków poja-
wia się często bunt przeciwko 
kościołowi. Czy Ksiądz przez 
lata pracy duszpasterskiej w 
placówkach oświatowych opra-
cował receptę na to, by jednak 

młodzi chętniej uczestniczyli w 
życiu Kościoła? 

Na pewno nie da się tego osią-
gnąć przymusem, to nie te cza-
sy.  Bezwzględnie istotny jest 
element świadectwa duchowe-
go, przy współpracy z rodzica-
mi, bez których trudno uzyskać 
jakieś owoce. Bo kościół, czy ja-
kakolwiek inna instytucja, może 
tylko wspierać wychowanie, i to 
musi być ważne również dla ca-
łej rodziny. Tylko wtedy można 
spodziewać się efektów. Oczy-
wiście przyjemniej się pracuje 
w szkole podstawowej, bo dzie-
ci łatwiej przyjmują pewne wa-

runki pracy. Wśród starszych 
uczniów człowiek musi zna-
leźć jakiś złoty klucz, żeby po-
czuć, że ta posługa jest potrzeb-
na, ale też umieć wsłuchać się w 
to, czego potrzebują młodzi lu-
dzie. Trzeba się spotkać z nimi 
po środku tej drogi, bo inaczej 
mamy sytuację, w której ksiądz 
mówi, że dzieci są złe, a dzieci, 
że ksiądz beznadziejny. Pracuję 
w szkołach od 17 lat, na różnych 
poziomach. Mam też doświad-
czenie pracy z tzw. trudną mło-
dzieżą, wymagającą funkcjono-
wania w oddzielnych warun-
kach. I to doświadczenie rozsze-
rzyło we mnie przekonanie, że 
pewne zachowania, charaktery-
styczne dla młodych, zbuntowa-
nych ludzi, niekoniecznie muszą 
wynikać z ich złej woli, ale sze-
regu uwarunkowań, które spra-
wiły, że to zachowanie jest wo-
łaniem o coś jeszcze.  Sztuka do-
tarcia wymaga cierpliwości, nie 
przychodzi wraz z urzędem. Na 
to potrzeba czasu i uważania, by 
nie dawać powodów do zatraca-
nia zaufania, jakie jest potrzeb-
ne w tej pracy.  

W najbliższą niedzielę, pa-
rafia w Żabowie będzie obcho-
dzić swoje święto, czyli odpust. 
Proszę skorzystać z okazji, i za-
prosić za pośrednictwem na-
szych łamów na ten uroczy-
sty dzień wszystkich wiernych, 
zwłaszcza, że wydarzenie to za-
powiada się bardzo ciekawie?

Gorąco zapraszam, bo to od-
pust parafialny, który nie jest 
przygotowany tylko prze-
ze mnie, ale przede wszystkim 
przez mieszkańców Żabowa. Są 
oni naprawdę w to bardzo zaan-
gażowani, mają już doświadcze-
nie i podają gotowe rozwiązania 
i kierunek tej uroczystości, za 
co jestem im bardzo wdzięczny. 
Rozpoczynamy w niedzielę o 
godz. 15.00, Mszą św. połączo-
ną z procesją ku czci MB Różań-
cowej, której przewodniczył bę-
dzie, ks. dr Julian Głowacki - se-
kretarz biskupi. Pragnę również 
powiedzieć, że Msza św. odpu-
stowa będzie połączona z uro-
czystością dziękczynienia za te-
goroczne plony. Po części litur-
gicznej zapraszamy wszystkim 
na przedstawienie przygotowa-
ne przez Teatr Słowa z Mierzy-
na, moich dawnych parafian, 
którzy przyjadą do nas ze sztu-
ką pt. „Wesele Wyspiańskiego w 
Żabowie”. Przy okazji oczywi-
ście zagwarantowaliśmy poczę-
stunek dla wiernych. Serdecznie 
wszystkich oczekujemy. 

Serdeczne Bóg zapłać za roz-
mowę. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

ks. Krzysztof Kopala urodził się 3 sierpnia 1975. Pochodzi z Ropczyc k. Rzeszowa, 
gdzie do dziś mieszkają jego rodzice. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w 
Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2001 roku. Imieniny obchodzi 30 
listopada. 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Wywiad z Łukaszem Gorwą z Nowogardu, który spędził 18 lat w Nowym Jorku 

Wygrała tęsknota za krajem… 
Miał wyjechać na trzy miesiące, został 18 lat, wrócił do Polski, bo jak mówi -  nigdy nie przestał tęsknić. Łukasz Gorwa z Nowogardu, dla wielu znany jako 
raper Broda, połowę swojego życia spędził mieszkając w Nowym Jorku, w polskiej dzielnicy o nazwie Greenpoint. W rozmowie z Dziennikiem Nowo-
gardzkim opowiedział, jak wygląda życie Polaków „za wielką wodą” i czy Stany, które znamy głównie z przekazów telewizyjnych to rzeczywiście kraina, 
gdzie dolary zbiera się na ulicy. 

Marcin Simiński/Dziennik 
Nowogardzki: Znamy się z li-
ceum, więc nasi czytelnicy zro-
zumieją, że będziemy do siebie 
mówić „per Ty”. Przypomnij 
mi, ile miałeś lat, kiedy wyje-
chałeś do Nowego Jorku? 

Łukasz Gorwa: Miałem ja-
koś 17 lat, pamiętam, że wyje-
chałem, żeby zarobić na swoje 
osiemnaste urodziny (śmiech). 

MS: Okazało się jednak, że 
zostałeś na dłużej i wróciłeś do 
kraju w zeszłym roku, na jesie-
ni…

Tak, to prawda. Byłem przeko-
nany, że jadę na dwa, góra trzy 
miesiące, zresztą taką dostałem 
wizę. 

ŁG: To co zdecydowało, że 
spędziłeś w USA zamiast kilku 
tygodni, kilkanaście lat?

Kiedy przyjechałem do Sta-
nów, zamieszkałem wspólnie z 
rodzicami, którzy już tam byli u 
mojej, teraz już śp. Cioci Wiesi. 
To było dwupokojowe, niewiel-
kie mieszkanie, w polskiej dziel-
nicy Greeinpoint. Pamiętam, że 
przez pierwszy miesiąc nie wy-
chodziłem z domu, poza wypa-
dami do sklepu i salonu, gdzie 
można były wypożyczyć gry na 
konsolę. Nie miałem przyjaciół, 
nie mogłem się tam odnaleźć, do 
tego smutek za domem, przyja-
ciółmi, dziewczyną. Rozumiesz, 
że w tym wieku to musiało być 
trudne… Emocje przecież wte-
dy biorą górę. Byłem zły na to, 
że w ogóle tu przyjechałem, że to 
nie to, co znam z telewizji. By-
łem rozczarowany tym, co jest 
dookoła. Później poszedłem do 
pracy, zająłem czas, zacząłem 
poznawać ludzi. To chyba zmi-
nimalizowało te afekty emocjo-
nalne po przyjeździe, które na 
mnie negatywnie wpływały. W 
momencie, kiedy zbliżał się ter-
min końcowy wizy, odbyłem 
rozmowę z rodzicami i ciocią, 
którzy przekonywali mnie, że 
powinienem zostać, że to duża 
szansa, żebym dał sobie szansę. 
Uznałem, że skoro ludzie, któ-
rzy mnie kochają tak mi radzą, 
to zostanę, choć nie była to dla 
mnie łatwa decyzja. 

MS: Powiedziałeś, że po 
przyjeździe do USA byłeś roz-
czarowany. Powiedz właśnie, 
jak wspominasz te pierwsze 
wrażenia, kiedy wysiadłeś z sa-

molotu, w światowej metropo-
lii, znanej ci do tej pory tylko z 
filmów w telewizji? 

ŁG: Było sporo rozczarowań… 
Mimo, że miałem jakiś obraz 
USA w głowie, jak powiedziałeś 
wykreowany przez telewizję, fil-
my, to jednak nie spodziewałem 
się, że to miejsce aż tak będzie 
różnić się od Polski, i to nie za-
wsze w pozytywnym znaczeniu. 
Pamiętam, że na lotnisku ode-
brała mnie moja Mama i Cio-
cia. Wsiedliśmy do taksówki i 
pojechaliśmy do domu, właśnie 
na Greenpoint. To, co tam zoba-
czyłem, mnie przeraziło…Od-
ludzie, prowincja, niezbyt ład-
na architektura, prowizoryczne, 
obskurne budownictwo. Dooko-
ła pełno spolszczonych barów, 
sklepów. Później przekonałem 
się, że to taka komuna, w której 
wielu naszych rodaków po przy-
jeździe do NJ w ogóle nie opusz-
cza i nawet nie umie podstawo-
wego języka angielskiego. Poza 
tym trafiasz w miejsce, gdzie za-
miast amerykańskiego mitu, wi-
dzisz zatroskanych, niemających 
na nic czasu ludzi, którzy też 
mają problemy, wcale nie wy-
glądają na uśmiechniętych. To 
był dla mnie szok. Wtedy przy-

pomniałem sobie polski film 
„Szczęśliwego Nowego Yorku” i 
zrozumiałem, że był on świetną 
metaforą tego, jak żyją tam Pola-
cy, chociaż oczywiście obraz ten 
był nieco podkoloryzowany, jak 
to w filmie. Później przekonałem 
się o tym jeszcze bardziej, miesz-
kając dłużej w NJ. 

MS: Chcesz powiedzieć, że 
Polacy nie są tam szczęśliwi? 

ŁG: To zależy od wielu czyn-
ników, ale wielu z naszych roda-
ków zderza się, po przyjeździe 
do Stanów, z okrutną rzeczywi-
stością, jaka panuje w tym kraju. 
Każdy przyjeżdża przecież zaro-
bić i jeszcze wysłać pieniądze do 
Polski. Zaczyna się zatem presja, 
że nawet jeśli ktoś ma inne prio-
rytety, jest narażony na ostra-
cyzm ze strony swoich roda-
ków oraz pracodawców i bojąc 
się tego, również zaczyna praco-
wać od rana do wieczora przez 6 
dni w tygodniu, nie mając nawet 
nieraz czasu, aby porządnie wy-
począć, mieszkając w zatłoczo-
nych pokojach, bo tak jest taniej. 
Je byle co, a jedyny dzień wolny 
od pracy, czyli niedziela, często 
kończy się na spijaniu sporej ilo-
ści alkoholu, bo przecież poja-
wia się tęsknota za domem, ro-

dziną, a do tego zmęczenie. Czę-
sto też jest rozczarowanie, że w 
Polsce ktoś był „kimś”, jak to się 
mówi, a tu trzeba zacząć od po-
czątku, czasem podając przysło-
wiowe cegły. Nie każdy potrafi 
poradzić sobie psychologicznie 
z taką sytuacją. Ameryka potrafi 
dużo dać, ale też jest wymagają-
ca i bezwzględna, zimna, ogrom-
na, gdzie człowiek, jako jednost-
ka jest tylko trybikiem. Tam bo-
wiem liczą się przede wszystkim 
pieniądze, a nie człowiek.   

MS: Co jeszcze szczególnie 
zapisało się w twoich wspo-
mnieniach z pobytu w Nowym 
Jorku?

ŁG: To amerykańskie budow-
nictwo. Jest ono lekkie, oparte na 
drewnianym szkielecie. Miałem 
okazję pracować przy moderni-
zacji takich domów. Polegało to 
na tym, że musieliśmy wywa-
lać całe wnętrzności domu, zo-
stawiając tylko jego drewnianą 
konstrukcję. Wtedy przypomi-
nały mi się sceny ze znanego fil-
mu „Terminator 2”, gdzie ci bo-
haterowie, podczas walki wpa-
dają na ściany, robiąc w nich 
ogromne dziury. Miało to spra-
wiać wrażenie, że są niemal he-
rosami, a okazało się, że to nie 
wymaga wielkiej siły. Niekie-
dy sam dla żartów rozbijałem te 
ściany rękoma (śmiech). 

MS: To była pierwsza twoja 
praca? 

ŁG: Nie, nie… Pierwsza pra-
ca to było roznoszenie ulotek 
na ulicach. W sumie dobrze się 
stało, że to mogłem robić. Po 
pierwsze wyszedłem z domu i 
zacząłem poznawać miejsce, w 
którym jestem. Po drugie, wtedy 
przekonałem się, jakie są różni-
ce w podejściu do pracowników 
w USA. Szef od początku trakto-
wał mnie poważnie, jakby miał 
do mnie zaufanie. To mnie wte-
dy zaskoczyło, bo przecież wie-
my, jak wówczas wyglądało to 
w Polsce - oczywiście nie gene-
ralizuję, w Stanach też zdarzają 
się nieuczciwi pracodawcy, ale 
tam nie mają oni długiego ży-
wota (śmiech). Później te ulotki 
rozdawałem na Manhattanie, na 
ulicy Saint Mark’s Place. Wtedy 
dopiero zrozumiałem, co spra-
wia, że Nowy Jork jest światową 
metropolią. To był bowiem taki 
tygiel kulturowy z całego świa-

ta. Sklepy z najdziwniejszymi 
przedmiotami, ludzie poubiera-
ni jak z filmów, osoby o różnej 
orientacji seksualnej, którzy się z 
tym nie kryli…cały ten tumult. 
Pamiętam, że to wszystko zrobi-
ło na mnie ogromne wrażenie. 
Później pracowałem jeszcze w 
kilku innych miejscach, m.in. w 
polskim barze Matt’s Cafe, gdzie 
sprzedawaliśmy nasze tradycyj-
ne zapiekanki. Tam poznałem 
swojego przyszłego szefa Srge-
’a, był Hiszpanem i prowadził 
na Greenpoincie sklep z natural-
nymi suplementami diety o na-
zwie Natural Vitamins na głów-
nej ulicy Manhattan ave… Za-
przyjaźniliśmy się i zapropono-
wał mi pracę w tym sklepie. Tak 
się stało, że po jakimś czasie zo-
stałem menadżerem tego sklepu. 

MS: W tym właśnie barze, o 
nazwie „Zapiekanka” nakrę-
cono chyba z Tobą reportaż 
dla TVP 2… O ile dobrze pa-
miętam materiał zatytułowano 
„Polski rap za oceanem”?

ŁG: Chyba tak, pamiętam, że 
wtedy nie bardzo byliśmy prze-
konani, czy wystąpić w tym re-
portażu. Mówię „my”, bo wte-
dy z trzema innymi kolegami ra-
perami tworzyliśmy grupę o na-
zwie Entertainment. Nagrałem z 
nimi dwie płyty i zagrałem kil-
kanaście koncertów w lokalnych 
nowojorskich klubach, a także 
w New Jersey. Wiesz, staraliśmy 
się być pewną awangardą, ulicz-
nymi artystami, a nie komer-
cyjnym wymiotem (śmiech). Z 
drugiej strony niektórzy mówili, 
że warto skorzystać z tej szansy i 
pokazać, że Polacy tutaj też mają 
coś do powiedzenia, są zjedno-
czeni, promują polską kulturę, 
język, nasze wartości… Osta-
tecznie wystąpiliśmy w tym re-
portażu i spotkało się to z entu-
zjastycznym odbiorem, nie tylko 
w Stanach, ale właśnie z tego co 
wiem, również w Polsce. 

MS: No i w ten sposób prze-
szliśmy do twojej muzycznej 
kariery, bo tak chyba można 
powiedzieć. Pamiętam, że już 
od młodych lat propagowałeś, 
jeszcze w Nowogardzie, rap i 
hip-hop, układając swoje rymy 
i nosząc na barku po ulicach 
magnetofon, z którego gło-
śników płynęła muzyka… Te-
raz rapujesz pod pseudoni-

Łukasz Gorwa vel. Broda podczas sesji zdjęciowej do mikstejpu (rodzaj nagrania) 
na skrzyżowaniu Greenpoint&Manhattan ave przy stacji metra G. Fot. prywatne
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mem Broda, robiłeś to tak-
że w USA?

ŁG: To prawda, tak było 
(śmiech). Miłość do hip-hopu 
zaczęła się, gdy dostałem od wuj-
ka w prezencie na Pierwszą Ko-
munię Św. dwukasetową wieżę, 
co w tamtych czasach było nie 
lada gratką. Wraz z tą wieżą do-
stałem kasetę, taką typowo ba-
zarową, na okładce dwóch kole-
si w dresach i napis „100% Rap”. 
Spodobała mi się ta muzyka i za-
cząłem słuchać innych artystów, 
którzy ją tworzą.. Pamiętam, że 
pewnego dnia, Ojciec kupił an-
tenę satelitarną, a jednym z wie-
lu kanałów był kanał muzyczny 
MTV. Dużo czasu spędzałem na 
oglądaniu tych programów i słu-
chaniu zagranicznych artystów. 
Gdy byłem trochę starszy, mój 
dobry kolega Łukasz Skryplo-
nek, o którym muszę tutaj wspo-
mnieć, dał mi posłuchać Kazika 
Staszewskiego i jego kasetę „Spa-
lam się”. I to był punkt zwrotny. 
Muzyka tego artysty i jego spo-
sób deklamacji zrobiły na mnie 
ogromne wrażenie. Później za-
cząłem sam próbować rapować, 
układać teksty, to było cały czas 
w mojej głowie. Zaczynałem od 
freestyle’u (wolnego stylu - tłu-
maczenie red.), chociaż nawet 
nie wiem, czy wtedy tak to się 
nazywało. W wieku 17 lat wy-
jechałem do USA, a moja pasja 
do muzyki oczywiście nie usta-
ła. W Stanach przyszła moda na 
polski rap oraz organizowanie 
koncertów hip-hopowych dla 
amatorów w polskich klubach, 
na które zacząłem uczęszczać, 
a później występować na scenie 
osobiście- biorąc udział w tzw. 

Open Mic( red. Otwarty mikro-
fon), a także w bitwach freesty-
le’owych dzięki którym uzyska-
łem tytuł Mistrza Wschodnie-
go Wybrzeża. To były wspaniałe 
chwile, bo wszyscy tam mogli-
śmy się spotkać, a każdy czuł się 
jak u siebie w domu, bezpiecz-
ny, wśród swoich rodaków. Póź-
niej przyszły własne, bardziej 
ambitne utwory i koncerty… W 
sumie mam nagrane kilka płyt i 
singli. Chcę również tutaj w Pol-
sce kontynuować przygodę z ra-
pem, mam w planach wydanie 
kolejnych, autorskich materia-
łów. Myślę, że jeden z utworów 
poświęcę też naszemu miastu. 

MS: W Nowym Jorku pozna-
łeś też swoją Żonę, opowiedz, 
jak się spotkaliście? 

ŁG: Miłość mojego życia po-
znałem na początku Marca 2014 
roku, pracowaliśmy naprzeciw-
ko siebie, ja w sklepie z suple-
mentami, ona w sklepie ze zdro-
wą żywnością. Często wpada-

łem tam po warzywa i owoce, 
oraz na ciepłą herbatę. Któregoś 
dnia postanowiłem się przedsta-
wić, przez wzgląd na fakt, iż by-
łem tam stałym klientem, i uwa-
żałem takowy gest za stosow-
ny. Ma na imię Katarzyna i po-
chodzi z Niska na podkarpa-
ciu, w USA mieszkała 8 lat. Na-
szą bliższą znajomość rozpoczę-
liśmy dzięki konwersacjom na 
temat zdrowego odżywiania się 
i wspólnym treningom, która z 
biegiem czasu przerodziła się w 
płomienne uczucie, a następnie 
udany związek małżeński. 

MS: W dniu 11 września 
2001 roku w dwie wieże WTC 
uderzają samoloty, giną tysiące 
ludzi. Co pamiętasz z tamtych 
wydarzeń, gdzie wtedy byłeś?

ŁG: Pracowałem wtedy w fa-
bryce mebli, oddalonej o kilka-
naście km od Manhattanu. Pa-
miętam, że ktoś z pracowników 
zauważył łunę i smugę dymu w 
oddali, wszyscy wszystko rzucili 

i weszli na dach. Byliśmy przera-
żeni, wystraszeni. To była wielka 
tragedia. Pamiętam, że czarna 
chmura dymu przysłoniła nie-
bo nad miastem, czuliśmy za-
pach spalenizny, było pełno ku-
rzu. Ludzie nie byli sobą, biega-
li, dzwonili do bliskich, płaka-
li. To było bardzo wstrząsające 
przeżycie. 

MS: Znałeś kogoś, kto tam 
zginął? 

ŁG: Na szczęście nie, ale mój 
Tato pracował w jednej z firm, 
która sprzątała później gruzo-
wisko po zamachu. Opowiadał 
mi, że w tym miejscu panowała 
taka dziwna energia. Mówił, że 
jak tylko postawił stopę na tych 
zgliszczach, to czuł się jakby 
„osłabiony.”. Ja osobiście nigdy 
nie zdecydowałem się, aby tam 
pojechać. Byłem tylko w pobli-
żu. Jakoś nie byłem ciekaw, choć 
może to złe słowo… Pamiętam 
tylko, że wtedy symbolem tego 
miejsca stał się metalowy krzyż, 

który uformował się ze stalo-
wych elementów jednej ze znisz-
czonych wież. Dużo się wtedy o 
tym mówiło. 

MS: Po 18 latach pobytu „za 
wielką wodą” postanowiłeś 
wrócić do Polski, już z Żoną. 
Podobnie jak wyjeżdżając 
przed laty z naszego kraju, tak i 
teraz wyrwałeś się ze świata, w 
którym miałeś przyjaciół, pra-
cę, znajomych. Dlaczego pod-
jęliście taką decyzję?

ŁG: Życie w Nowym Jorku to 
głównie praca. Czy to nam po-
zostawia czas dla siebie? Zwłasz-
cza, że tam „nie wolno” zwal-
niać. Raczej nie. Każdy goni za 
pieniędzmi. Zrozumiałem, że 
brakuje mi tego, że mogę wsiąść 
na rower i po kilkunastu minu-
tach spotkać się z rodziną, zna-
jomymi. Zacząłem za tym tęsk-
nić, ale też za dobrym polskim 
jedzeniem, za tą przestrzenią, 
otaczającą nas przyrodą, spoko-
jem. Do tego nastąpiła gentry-
fikacja naszej polskiej dzielni-
cy, ceny czynszów dramatycznie 
wzrosły do tego stopnia, że obec-
nie zamieszkują tam już śladowe 
ilości naszych rodaków. Znikają 
polskie bary, a Polacy rozjecha-
li się po całym NJ, w poszukiwa-
niu lepszych warunków bytu. To 
już nie ta sama dzielnica, do któ-
rej przyjechałem przed laty. Nie 
czuliśmy się tam z Żoną dobrze. 
Stwierdziliśmy, że czas wracać. 
Kupiliśmy bilety na samolot, 
spakowaliśmy najpotrzebniejsze 
rzeczy, zabraliśmy ze sobą na-
sze dwa koty i jesteśmy z powro-
tem… w domu. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Przedszkole nr 4

Pasowanie na przedszkolaka
W Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie, odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla najmłodszych dzieci - pasowanie na przedszkolaka. Podczas uroczystości 
pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. 

Przedszkolaki zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczy-
ły się do tej pory. Odświętny strój, a także wystrój ogrodu przedszkolnego podkreśli-
ły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, nato-
miast Elżbieta Majchrzak – dyrektor przedszkola, za pomocą ołówka, symbolu paso-
wania, dokonała pasowania na przedszkolaka. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde 

dziecko otrzymało dyplom. Następnie wszyscy udali się na piknik zorganizowany w 
ogrodzie przedszkolnym, podczas którego można było skosztować przysmaków z gril-
la, cukrowej waty oraz pysznego ciasta upieczonego przez rodziców. 

Inf. własne
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rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Zrewanżują się za porażki?
W najbliższy weekend zespoły Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają w Resku z tamtejszą Mewą, gdzie przed rokiem 
przegrali 2:1. Z kolei juniorzy w mocno uszczuplonej lidze rozegrają drugie spotkanie ze 
Światowidem Łobez, który niedawno rozgromił Pomorzanin 5:0. 

Choć Mewa Resko w obecnym 
sezonie nie prezentuje się tak do-
brze jak przed rokiem, to jednak 
wciąż jest wymagającym rywa-
lem, z którym Pomorzanin za-
wsze miał problemy. Piłkarze z 
Reska sąsiadują z nowogardzia-
nami w ligowej tabeli. Mają tyle 
samo wywalczonych punktów – 
10, przy identycznym bilansie 3 
zwycięstw, 1 remisu i 3 porażek. 
Mewa jak dotąd strzeliła 11 goli i 
straciła 6 bramek. Mocno jednak 
tę statystykę poprawiło zwycię-
stwo sprzed tygodnia, gdzie pił-
karze z Reska wygrali w Radzi-
szewie 0:5. Do tej pory gospo-
darze sobotniego meczu na swo-
im boisku rozegrali 3 spotkania 
i prezentowali się w kratkę. Naj-
pierw w Resku wygrała Iskierka 
(0:1), następnie Mewa pokona-
ła Sarmatę (3:0), a w swoim trze-
cim występie zremisowała z Ehr-
le (1:1). Przed rokiem Pomorza-
nin walczył w Resku, we wrze-
śniu, wówczas gospodarze wy-

grali 2:1. W rundzie rewanżowej 
w Nowogardzie Mewa również 
wygrała 1:2, zatem nowogardzia-

nie mają z tym zespołem rachun-
ki do wyrównania. Wierzymy, 
że podopieczni Zbigniewa Gu-

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
8. kolejka:
Ina Ińsko – Ehrle Dobra Szczecińska (07.10; 13:00)
Sparta Gryfice – Światowid Łobez  (07.10; 14:00)
Odrzanka Radziszewo – Orzeł Łożnica (07.10; 14:00)
Promień Mosty – Iskierka Szczecin  (07.10; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Sarmata Dobra  (07.10; 15:00)
Polonia Płoty – Masovia Maszewo  (07.10; 15:00)
Jantar Dziwnów – KP Przecław  (07.10; 15:00)
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard (08.10; 13:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy Szczecin 2017/2018
8. kolejka:
Unia Dolice – Kluczevia Stargard  (08.10; 11:30)
Biali Sądów – Mewa Resko  (08.10; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez (08.10; 15:00)

miennego będą kontynuować 
swój marsz na szczyt ligowej ta-
beli i zdołają przywieźć z Reska 
trzy punkty. Będzie to ostatnie 
spotkanie w tej grupie regional-
nej okręgówki, gdyż mecz zapla-
nowano na niedzielę (8 paździer-
nika) o godzinie 13:00. Z kolei 
w I Lidze Okręgowej Juniorów 
Starszych zespoły już rozgrywa-
ją pierwsze rewanże. Wszystko 
to za sprawą tego, że w tej grupie 
występuje tylko 7 drużyn, dlate-
go w sumie na przestrzeni całego 
sezonu, zespoły zagrają ze sobą 
po cztery spotkania. Podopieczni 
Pawła Błaszczyka w niedzielę, o 
godzinie 15:00, na własnym sta-
dionie podejmować będą Świa-
towid Łobez. Goście z 3 punkta-
mi przewagi nad Pomorzaninem 

zajmują obecnie 3. miejsce w li-
gowej tabeli. W zaległym meczu 
z 1. kolejki nowogardzianie nie-
oczekiwanie, po bardzo słabym 
występie, dostali w Łobzie sro-
gie lanie (5:0). Niedzielny mecz 
będzie zatem najlepszą okazją 
do rewanżu. To nie będzie jed-
nak łatwe, gdyż po głupim za-
chowaniu i czerwonej kartce z 
tego spotkania sam wykluczył 
się z gry najlepszy strzelec nowo-
gardzkich juniorów Kacper Ko-
zioł. Wierzymy, że za strzelanie 
bramek wezmą się jego koledzy i 
Pomorzanin udowodni gościom 
z Łobza, że jest lepszym zespo-
łem. Przy artykule publikujemy 
komplet gier w poszczególnych 
ligach. 

KR

Przed rokiem Pomorzanin przegrał w Resku 2-1. Wierzymy, że tym razem to nowo-
gardzianie będą zadowoleni po ostatnim gwizdku

Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym

Trener też potrafi
Sezon tenisa stołowego wystartował już na dobre, a nasi reprezentanci co rusz startują w za-
wodach różnej rangi. Tym razem prezentujemy wyniki Michała Janika w Grand Prix Polski 
Młodzików. Ponadto, swój sukces osiągnął także trener zawodników z Wierzbięcina, który 
został wicemistrzem Polski radnych i pracowników samorządowych. 

W dniach 28-30 września, 
rozgrywano Grand Prix Polski 
Młodzików. Zawodnikiem, któ-
ry reprezentował klub Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin był Mi-
chał Janik. Młody tenisista sto-
łowy osiągnął bardzo dobry wy-
nik. Na 64. najlepszych zawod-
ników w kraju zajął 25. miejsce. 
Jeden z najmłodszych zawodni-
ków klubu z Wierzbięcina jest 
pierwszorocznym młodzikiem i 
w tym roku jego głównym celem 
jest zbieranie cennego doświad-
czenia oraz ogrywanie się z naj-
lepszymi zawodnikami w tej ka-
tegorii wiekowej, a to na pewno 
zaprocentuje w pozostałej części 
sezonu. Druga wiadomość z Vi-
sonex LUKS Top dotyczy już sa-
mego trenera naszych reprezen-
tantów. Otóż Józef Korkosz, któ-
ry na co dzień m.in. pełni funk-
cję radnego powiatowego, wy-
startował w Mistrzostwach Pol-
ski radnych i pracowników sa-

morządowych. Co prawda mi-
strzostwa te były rozgrywane 
już jakiś czas temu, jednak war-
to wspomnieć o sukcesie trene-
ra i jego podopiecznego. Zawo-
dy zostały rozegrane w trzech 
kategoriach: do 40 roku życia, 

powyżej 40 roku życia i katego-
ria Open dla wszystkich uczest-
ników. Zespół Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin oprócz Józefa 
Korkosza reprezentował jeszcze 
Sebastian Jemilianowicz. Tre-
ner tenisistów stołowych osią-

Michał Janik w towarzystwie legendy polskiego tenisa stołowego Lucjana Błasz-
czyka

Józef Korkosz na drugim stopniu podium Mistrzost Polski radnych i pracowników 
samorządowych

gnął rewelacyjny wynik zostając 
wicemistrzem Polski w katego-
rii powyżej 40 lat. Warto zazna-
czyć, że Józef Korkosz  na osiem 
rozegranych pojedynków, prze-
grał tylko jeden. Natomiast Se-
bastian Jemilianowicz w młod-
szej kategorii, również sięgnął 
po srebrny medal. Ostatnią kon-

kurencją była kategoria Open. 
Sebastian Jemilianowicz stanął 
tutaj na najniższym stopniu po-
dium. Dodajmy, że w tych zawo-
dach brali udział sami zawodni-
cy ligowi reprezentujący barwy 
klubów polskich, jak i niemiec-
kich.

KR 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Artur syn Agnieszki i Mateusza 
ur. 4-10-2017 z Darża

Maja córka Aleksandry Śpiewak 
ur. 3-10-2017 z Błotnego Młynu

Maciej syn Sylwii Milińskiej 
ur. 27-09-2017 z Nowogardu

Emilia córka Katarzyny Ujma 
ur. 3-10-2017 z Radowa Małego

Antonina córka Aleksandry i Arkadiusza 
Więcek ur. 28-09-2017 ze Szczecina

Antoś syn Katarzyny Bartoszewicz 
ur. 30-09-2017 z Nowogardu

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Zwycięstwo i porażka  
na inaugurację
W minioną sobotę (30 września), tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin dwoma 
wyjazdowymi spotkaniami zainaugurowali rozgrywki ligowe II Ligi Mężczyzn. W pierw-
szym pojedynku podopieczni Józefa Korkosza zaliczyli zwycięstwo, jednak kilka godzin 
później przytrafiła im się wpadka i porażka w Złotowie. 

Pierwszy mecz w sezonie 
2017/2018 II Ligi Mężczyzn za-
wodnicy Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin rozegrali w sobotę 
(30 września), o godzinie 11:00. 
Mecz odbył się w Ostrorogu, a ry-
walami byli zawodnicy tamtejsze-

go Jędruska UKS Nałęcz Majster. 
Podopieczni Józefa Korkosza od-
dali rywalom tylko trzy pojedyn-
ki i zainkasowali dwa punkty po 
zwycięstwie 3:7. Z kolei o godzinie 
15:30, tego samego dnia, zawod-
nicy z Wierzbięcina walczyli już 

w ramach 2. kolejki w Złotowie, 
z tamtejszą Gliniany MLKS Spar-
tą. Rywale dołączyli do rozgry-
wek II Ligi grupy Północ, zatem 
byli niewiadomą dla zawodników 
z Wierzbięcina. Mecz był niezwy-
kle zacięty i został rozstrzygnięty 
dopiero w ostatnich pojedynkach. 
Niestety nieco skuteczniejsi oka-
zali się gospodarze, którzy wygrali 
6:4. Świetny start zaliczyli główni 
faworyci, obrońcy mistrzowskie-
go tytułu sprzed roku – Darz Bór 
Karnieszewice, którzy rozgromi-
li swoich rywali. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR 

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

II Liga Mężczyzn gr. Północ, I Runda
1. kolejka:
KS ATS Stargard – Darz Bór Karnieszewice   1:9
UKS Champion Police – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 10:0
Jędrusek UKS Nałęcz Majster Ostroróg 
 – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  3:7
Gliniany MLKS Sparta Złotów – UKS Team Tenis 2005 Białogard 8:2
2. kolejka:
KS ATS Stargard – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin  10:0
UKS Champion Police – Darz Bór Karnieszewice  0:10
Jędrusek UKS Nałęcz Majster Ostroróg 
 – UKS Team Tenis 2005 Białogard   7:3
Gliniany MLKS Sparta Złotów – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6:4
M M P Sety
1 darz Bór karnieszewice 2 4 19 – 1 
2 Gliniany MLKS Sparta Złotów 2 4 14 – 6 
3 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 2 2 11 – 9 
4 KS ATS Stargard 2 2 11 – 9 
5 UKS Champion Police 2 2 10 – 10 
6 Jędrusek UKS Nałęcz Majster Ostroróg 2 2 10 – 10 
7 UKS Team Tenis 2005 Białogard 2 0 5 – 15 
8 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 2 0 0 – 20 

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina zain-
augurowali rozgrywki grupy północ-
nej II Ligi Mężczyzn
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Promocja  
sprzedaży 

wyposażenia 
 łazienek  
do 80%  

płytki, ceramika. 
Nordsanit 

ul. Młynarska 1a 
(w siedzibie byłego Hurtpolu) 

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

Uprzejmie informujemy,  
że trwa nabór wniosków na instrument 

skierowany do osób bezrobotnych 
do 30 roku życia.

 Na podstawie art. 150f. ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy o refundację części kosz-
tów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych 
bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski można składać  
w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Goleniowie  oraz Filii w Nowogardzie.

Druk wniosku do pobrania na stronie www 
http://goleniow.praca.gov.pl/.

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierw-
szych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do  
30 roku życia w wysokości  i terminie określonym w 
umowie nie większej niż kwota minimalnego wynagro-
dzenia.

 Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami do-
puszczalności pomocy de minimis.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
realizuje projekt w ramach którego oferuje  

wsparcie w następujących formach aktywizacji:
•	 Staże zawodowe
•	 Bony na zasiedlenie
•	 Prace interwencyjne
•	 Bony szkoleniowe
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w  powiecie goleniowskim (iii)”  
współfinansowany z EFS w ramach PO WER

Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udziela-
ne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest do wyczerpania środków. Zapra-
szamy beneficjentów do udziału w projekcie. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, 
które spełniają łącznie następujące warunki:
•	 są w wieku 18-29 lat
•	 nie szkolą się, nie kształcą (w trybie dziennym), nie pracują
•	 są objęte I lub II profilem pomocy.
w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej je-

den z poniższych warunków:
•	 są długotrwale bezrobotne
•	 są osobami niepełnosprawnymi
•	 są osobami niskowykwalifikowanymi.
Osoby w wieku 18-24 lata nie mogą być zarejestrowane  

w PUP dłużej niż 4 miesiące przed przystąpieniem do projektu.

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWaraNCJa NaJWyŻSZyCH CeN
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 € za wyjazd w październiku. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

reklamareklama reklama reklama

SPrZedam 
SiOdŁa do jazdy konnej 
+ STOJaki dO SkOkóW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Przyjmiemy każdą ilość 
świeżych gałązek świerkowych. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie. 

Tel. 728 815 148

Mistrzostwa Polski MTB Szkółek Kolarskich – Kwidzyn

Brąz Huberta Grygowskiego
W sobotę (30 września), Kwidzyn gościł adeptów kolarstwa, którzy wystartowali w Mistrzostwach Polski MTB 
Szkółek Kolarskich. Nowogard reprezentowało czterech kolarzy, spośród których najlepiej zaprezentował się Hu-
bert Grygowski, zdobywca brązowego medalu. 

Podopieczni Ryszarda Posackiego z klu-
bu Chrabąszcze Nowogard mają już na 
swoim koncie medale Mistrzostw Polski 
Szkółek Kolarskich w jeździe na szosie, na 
torze, a teraz przyszedł czas na zmagania 
w kolarstwie przełajowym. Kwidzyn go-
ścił kilkudziesięciu młodych kolarzy, któ-
rzy w formule MTB walczyli o Mistrzo-
stwo Polski. Nowogard reprezentowali Ali-
cja Fecak, Mateusz Krugły, Hubert Gry-
gowski i Norbert Strojny. Naszą relację roz-
poczniemy od startów najmłodszych kola-
rzy. Alicja Fecak pośród dziewcząt walczyła 
w przedziale wiekowym klas piątych szkoły 
podstawowej. Kolarka z Nowogardu uzy-
skała czas 00:27:29 i zajęła w ogólnopol-

skiej stawce 11. miejsce. Zwyciężyła Ma-
rianna Żylik z Warszawskiego Klubu Ko-
larskiego, przed swoją klubową koleżanką 
Hanną Mazurkiewicz oraz Kornelią Braun 
z Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów. 
Pośród chłopców w kategorii klas szóstych 
wystartował Mateusz Krugły. Podopiecz-
ny Ryszarda Posackiego zakończył wyścig 
z wynikiem 00:24:19 i został sklasyfikowa-
ny na 26. miejscu. Zwyciężył Szymon La-
chowicz z Warszawskiego Klubu Kolarskie-
go, przed Dawidem Zaricznym ze Szkółki 
Kolarskiej Belta Team Gdańsk oraz Woj-
ciechem Golau ze Szkółki Kolarskiej Or-
lik Rogóźno. Dodajmy, że w tym przedziale 
wiekowym startowało 46 kolarzy. Najwię-

cej radości swojemu trenerowi przyniosły 
starty nowogardzian w przedziale wieko-
wym klas siódmych szkoły podstawowej. 
Po niezwykle emocjonującym finiszu Hu-
bert Grygowski zajął 3. miejsce i wywalczył 
brązowy medal z czasem 00:19:16. Do zwy-
cięstwa zabrakło naprawdę niewiele. Złoty 
medalista i nowy Mistrz Polski MTB we tej 
kategorii wiekowej – Marek Kapela, uzy-
skał czas 00:19:08, natomiast srebrny me-
dalista Mateusz Szyszko z Warszawskiego 
Klubu Kolarskiego, uzyskał taki sam wy-
nik co Hubert Grygowski, jednak zwycię-
żył o setne sekundy. Drugi z naszych repre-
zentantów walczący w tej grupie – Norbert 
Strojny, również zaprezentował się z do-

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szosowym

Chrabąszcze na medal
W weekend 22-23 września, w Płotach rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szo-
sowym. Nowogard reprezentowali młodzi podopieczni Ryszarda Posackiego, z klubu Chrabąszcze Nowogard. To 
były bardzo udane mistrzostwa dla naszych kolarzy, którzy wywalczyli cztery medale, w tym złoto Jacka Fecaka. 

Organizatorami mistrzostw makrore-
gionu była Zachodniopomorska Federa-
cja Sportu, Ludowy Klub Sportowy Baszta 
Golczewo oraz Zachodniopomorskie Zrze-
szenie LZS W Szczecinie. Rywalizacja od-
była się na starym lotnisku Płoty-Makowi-
ce. Na początek Młodzicy walczyli w wy-
ścigu ze startu wspólnego na dystansie 
38,8 km. Trasę złożoną z 6 okrążeń po 4,3 
km najszybciej pokonał Jacek Fecak, który 
uzyskał czas 01:02:16. Tym samym kolarz 
z Nowogardu został mistrzem makroregio-
nu. To jednak nie koniec dobrych wieści z 
tej rywalizacji. Na najniższym stopniu po-
dium swoją walkę zakończył Hubert Gry-
gowski. Dwóch kolarzy z Nowogardu na 
„pudle” rozdzielił srebrny medalista Kac-
per Chrystek z KTK Kalisz. W pierwszej 

dziesiątce sklasyfikowany został jeszcze 
Norbert Strojny, który wywalczył 8. miej-
sce. W tym wyścigu rywalizowało 58 kola-
rzy. W młodszej kategorii wiekowej – Żacz-
ka, startowała Alicja Fecak. Reprezentantka 
Nowogardu w wyścigu ze startu wspólnego 
miała do pokonania 8,6 km. Podopieczna 
Ryszarda Posackiego spisała się przyzwo-
icie zajmując 7. pozycję. Z kolei chłopcy w 
kategorii Żak mieli już do pokonania 12,9 
km. Jedynym reprezentantem Nowogardu 
był Mateusz Krugły, który zajął 7. miejsce. 
W dalszej części Mistrzostw młodzi kola-
rze przystąpili do jazdy indywidualnej na 
czas. W tym przypadku również sporo ra-
dości swojemu trenerowi sprawili Młodzi-
cy. Z czasem 05:59:91 i ze stratą niespełna 
półtorej sekundy, srebrny medal wywalczył 

Hubert Grygowski. Kolarz z Nowogardu 
osiągnął przy tym średnią prędkość 43,01 
km/h. Zwyciężył Piotr Maślak z klubu UKS 
Zefir Wola Droszewska, a brąz wywalczył 
Mateusz Przymusiński z UKS Mróz Jedyn-
ka Kórnik. Z czasem 06:18:39, Jacek Fecak 
został sklasyfikowany na 11. miejscu. Z ko-
lei Norbert Strojny zajął 21. pozycję. Do-
dajmy, że w „czasówce” wystartowało 53 
Młodzików. Na trzech medalach się jed-
nak nie zakończyło. Na koniec Młodzicy 
rozegrali jazdę w parach. Najszybciej po-
jechali kolarze KTK Kalisz, srebro wywal-
czyli zawodnicy klubu KLTC Konin, nato-
miast brązowe medale wywalczyli Chra-
bąszcze Nowogard, startujący w składzie 
Jacek Fecak i Hubert Grygowski. Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 

brej strony. Młody kolarz z Nowogardu za-
kończył zmagania z czasem 00:20:29 i zo-
stał sklasyfikowany na wysokim 8. miejscu. 
W tej kategorii wiekowej ścigało się w su-
mie 26 kolarzy. Gratulujemy młodym pod-
opiecznym Ryszarda Posackiego uzyskanych 
wyników i wierzymy, że za rok zaprezentują 
się jeszcze lepiej. 

KR

Kolarstwie Szosowym można zatem zaliczyć 
do udanych. W każdej z rozegranych kon-
kurencji Młodzicy z Nowogardu stawali na 
podium. Gratulujemy trenerowi Ryszardowi 
Posackiemu oraz jego zawodnikom, życząc 
kolejnych tak owocnych startów. 

KR 
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA 
ZDROWIA - “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
DNIA 7 październik 2017r. organizuję wyjazd na badania mam-

mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

UWAGA WĘDKARZE! 

Zarząd Koła  Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 

organizuje 
zawody wędkarskie “spławikowe” 

które odbędą się dnia 08.10.2017 r. 
w Kamieniu Pom. kanał  “Świniec” 

Zbiórka o godz. 6.00 ul. 5 Marca (przystanek PKS) 
Zapisy w sklepie “Wędkarz” do dnia 05.10.2017 r. 

Startowe 10 zł
. Zapraszamy Zarząd Koła PZW  

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Poszukuję domu 
dla bezdomnego młodego, 

czarnego kocurka. 
Tel. 887 372 539 

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

Uwaga Wędkarze! 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 22.10.2017 r. organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec z Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 20.10.2017 r. 
Startowe  wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak
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•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 po 
kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. do 
negocjacji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum Nowo-
gardu o powierzchni 54m. Tel. 604 
269 104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 po 
kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. do 
negocjacji. 501 832 458 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666 

•	  Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/25 tyś. 501 307 666 

•	 Kawalerka 25m2 + piwnica na sprze-
daż po remoncie, umeblowana, ul. 3 
Maja, centrum, cena 77 000 zł. Tel. 601 
889 582 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
606 112 493 

•	 Kawalerka do wynajęcia 20m2. 667 
621 070 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha 
w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 
385

•	  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we możliwość ulokowania 5-6 osób 
oraz kawalerkę. Tel. 690 123 582 , 607 
581 083 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, płat-
ność gotówką. Tel. 663 695 260

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

mOTOryZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 2002 r., 
przebieg 77 tys. km. Tel. 697 665 793 

•	 Renault Megane rok 1996, OC i PT ak-
tualne, bez rdzy dużo nowych części 
tanio sprzedam Tel. 536 706 746

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w 
pełni sprawny, przebieg 18900 km, re-
jestracja 08.18r, OC 02.18r +opony zi-
mowe. 795 977 965 

•	 Sprzedam Daewoo Matiz rok 2000 
cena do uzgodnienia. 726 252 946 

•	 Sprzedam Renault Megane rok pro-
dukcji 2000 poj. Silnika 1.4 16V benzy-
na +LPG (sekwencja). Tel. 600 74 1996 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 
2001 r., cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

•	 Sprzedam opony zimowe 175/65/14 
szt.4 i kosiarkę elektryczną. Tel 572 
955 124 

rOlNiCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 013 995 

•	 Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 

• PrOPOliS leCZNiCZy, miody leśne. 
Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie Ża-
bowo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 
452 

•	 Sprzedam ciągnik Fiat 880, 5 cylindro-
wy, rocznik 1983, w pełni sprawny. Tel. 
724 049 451

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellaro-
sa. 692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

•	 Sprzedam dwie krowy mleczne, ciel-
ne. Tel. 693 540 383 

•	 Sprzedam krowę, czteroletnią po wy-
cieleniu. 516 661 401 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam Ursus 330 po kapitalnym 
remoncie, rozrzutnik obornika dwu-
osiowy, przyczepkę jednoosiową. Tel 
696 807 922

•	 Sprzedam przyczepę D46 z dokumen-
tami, 3400 zł, siewnik zbożowy trzy-
metrowy STEGSTED, Cena 2300 zł. Tel. 
692 608 128

 USŁUGI
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WykŁadZiN, TaPiCerki meBlOWeJ 

SamOCHOdOWeJ/ SkórZaNeJ ma-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
laNOliNĄ/SPrZĄTaNie: CZySZCZe-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• mONTaŻ meBli, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Firma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Naprawa  ciągników ,maszyn /różny-
ch/,uprawnienie elektryka do 1kV i  
na wózki widłowe. Tel.530632574.

• KOREPETYCJE-zj.polskiego liceum/
technikum,przygotowanie do matu-
ry.Tel.795089054 po godz.15,00. 

•	 Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele, ta-
peta. 666 047 905 

•	 Docieplanie poddaszy z zabudowy z 
płyt GK i szpachlowanie. Tel. 504 595 
424 

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 512 413 563 

•	 Transport, przeprowadzki. Tel. 796 767 
980 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością pod-
staw elektryki. Oferujemy szkolenia i 
pomoc w zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika mu-
rarza. Tel. 501 549 756 

•	 Poszukuje fachowca do małego re-
montu kuchni. Tel. 91 39 26 426 

•	 Zatrudnię pracowników do prac bru-
karskich na terenie Nowogardu i oko-
lic. 509 608 831 

• Zlecę prace dekarsko-ciesielskie do 
końca roku. Tel. 502 103 432 

• Potrzebna ekipa budowlana do 
adaptacji budynku gospodarczego 
na cele mieszkalne. Tel. 660 206 833 

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zlecę montaż CO w mieszkaniu 
100m2.Tel. 788 271 522 

•	 Przyjmę do pracy od zaraz  etatu lub 
weekendy więcej informacji pod nu-
merem tel. 667 974 022 

•	 Pilnie zlecę wykonanie więzi dacho-
wej na budynku mieszkalnym. 661 
911 997 

•	 Zatrudnię do prac wykończeniowych. 
660 143 113 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Potrzebny mężczyzna do prac przy-
domowych na wsi i prac w ogrodzie. 
660 206 833 

•	 Przyjmę do pomocy przy ogrodze-
niach. Tel 607 654 692

iNNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wani-
lia. 512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i śro-
dy w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 
41. tel. 721 027 670, 883 737 765  

• Oddam w dobre ręce suke wilczycę. 
724 049 451 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam tanio dwie komody duże,, 
stół rozkładany 6 krzeseł z tapicerką 
skóropodobną czarną, łóżko 140x200, 
kompletne, szafka na buty, wszystko 
w kolorze jabłoni. Tel +48 600 393 138 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
150 m typ Baumann, tel. po 19.00 535 
008 877

•	 Sprzedam Okna plastikowe szer. 97 
wys. 113, szer. 144 wys. 115 sztuk 2, 
schody metalowe okrągłe szer. biegu 
1.20 wys 1 kondygnacja. Tel. 606 276 
773 

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 703 494 673 

•	 Sprzedam lodówkę Bosch stan bardzo 
dobry, 650 zł. 603 791 628

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOZkŁad JaZdy PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZyŻóWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

karolina Wilczyńska
WŁAŚNIE DZIŚ,  

WŁAŚNIE TERAZ
Trzy kobiety, trzy historie, jedna 

tęsknota – za życiem, w którym jest 
się dla kogoś naprawdę ważnym. 
Zgorzkniała Sabina od lat samot-
nie opiekuje się zniedołężniałym 
ojcem, z którym łączy ją toksyczna 
relacja. Siedemdziesięcioletnia Bro-
nisława ledwo wiąże koniec z koń-
cem, utrzymując siebie i dorosłego 
syna, alkoholika. Elegancka Sonia 
prowadzi idealne życie w pięknym 
domu, z kochającym mężem i córką. 
Idealne do czasu pierwszego kryzy-
su… Nieszczęśliwy wypadek skru-
szy dotychczasowy porządek i sple-
cie ich losy… Każdej z kobiet przyj-
dzie zmierzyć się z innymi proble-
mami i każda będzie musiała stawić 
czoło prawdzie, nie zawsze przy-
jemnej. Prawdzie o sobie samej i o 
najbliższych. Bo czasami życie musi 
nami mocno potrząsnąć, żebyśmy 
odnaleźli jego sens. Właśnie dziś, 
właśnie teraz przekornie pokazuje, 
że czekanie może okazać się zgub-
ne, a tragedia nie zawsze zapowia-
da koniec, lecz początek czegoś na-
prawdę wyjątkowego.

Pionowo:
1. bazie na drzewie
2. słupek między torami kolejowymi
3. odgłosy znad psiej miski
4. pozycja w jodze
5. nałogowo pije alkohol
6. wiertarka dentysty
7. można ją uronić
8. pożarty przez psy
9. Włochy dla Włocha
10. syn Posejdona
11. mijają
12. Kupidyn
13. zielonkawożółty kuzyn wróbla
14. japońska papieroplastyka
15. odmiana jabłoni
16. arabskie imię
17. rodzaj ciasta opłatkowego
18. taniec hiszpańskich Cyganów
19. zakręt na torze żużlowym
20. zmiotka
21. polski herb szlachecki
22. marka błon fotograficznych

23. Janusz w Budapeszcie
24. ogół biskupów danego kraju
25. rodzaj fali
26. miasto koło Giżycka
27. warzywnik, skwer
28. z ironią o chłopie
29. świat pozazmysłowy
30. zakrętka
31. miasto w Holandii
32. apla, poddruk
33. kwas dezoksyrybonukleinowy
34. drewno z osiki
35. z mapami
36. klęska, zagłada
37. miasto nad Eufratem w Iranie
38. zmora dłużnika

Poziomo:
39. ojciec chrzestny dla rodziców 
dziecka
40. włoskie miasto z krzywą wieżą
41. dwa dania
42. brawa

43. (1923-1983), pisarz, „Kościusz-
ko pod Racławicami”, „Pieść zbudzo-
nych”, „Flisacy”
44. odcień
45. jedwabna przędza
46. zabawka podrywana na sznurku
47. imię Trojanowskiej
48. ruiny w Turcji
49. umożliwia pracę pod wodą
50. dawna nazwa przypraw korzen-
nych
51. gorąca cząstka
52. miasto w Huang Ho
53. plakat na słupie ogłoszeń
54. nieposzanowanie
55. lampa wisząca z kloszem
56. świeccy wierni kościoła
57. np. papieru
58. trudno topliwy metal l. a. 76
59. zwrotka
60. ... macierzyński
61. miasto w USA w stanie Oklaho-
ma

62. pensja piosenkarza
63. miasto w USA
64. równy 100 cm
65. istota sprawy
66. baba jak tur
67. strzyga z horrorów
68. „... Bridges”
69. architektoniczny ośmiokąt
70. tunel w Alpach na granicy wł.-
-francuskiej
71. był taki fotoaparat
72. produkt z huty
73. Ukraińska Armia Powstańcza
74. prowincja w płn. Maroku, gł. mia-
sto Tetuan
75. rzeka z Pomorza
76. katolicka biała szata liturgiczna
77. trunek z kumysu
78. pod kątem
79. silna karta w grze

PODPOWIEDŹ: ANI, AON, CINAN, 
EPE, TINTA, OKTOGON.

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Ważne jest nie to co możemy 
zrobić lecz to co zrobić musimy

Adrian Kierasiński, Malwina Bryn-
dza, Barbara Górska, Renata Dumań-
ska, Marcin Kasprzak, Halina Galus, 
Pelagia Feliksiak, Szymon Rybarczyk, 
Anita Budzich, Stanisław Strzelczyk, 
Danuta Skowron, Urszula Kaczma-
rek, Jolanta Kozioł, Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska, Natalia Fur-
mańczyk

Zwycięzca nagroda książkowa: 
Szymon Rybarczyk

Zwycięzcy prenumerata: Halina 
Stefańska, Danuta Skowron

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Iga Zielińska, Kac-

per Danicki, Krzysztof Tomczak, Mi-
chasia Miśkiewicz, Szymon Tomczyk, 
Kacper Skowroński

Zwycięzca: Szymon Tomczyk
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reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO maN BiŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdy BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNy, 

ŻWir, CZarNOZiem, 
POSPóŁka 

 ŻWirOWNia 
dŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO klieNTa

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Otyłość 
naszych dzieci

s. 9

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w czwartek-
godz.  9.00-11.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

skup złomu 
skup kabli miedzianych 
skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Wyłowiono 
topielca

nasz raport

Makabryczne odkrycie 
nad jeziorem

z różańcem 
nad  

morze

Jesienna wyprzedaż
cebul i kłączy kwiatowych
 poplony, nawozy jesienne 

Zapraszamy
Hurtownia ogrodnicza Garden N-d, ul. Wojska Polskiego 54 

91 39 20 760

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport zwłok
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.p

Rozprowadzali narkotyki 
wśród żołnierzy

s. 3

s.  3

Kobieta potrącona 
na przejściu

Obława ŻW w Nowogardzie

Brak remontu i 
plaga  szczurów s.  5
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   Kronika policyjnanasza sonda  
na Dzień Edukacji Narodowej

Już w najbliższą sobotę, 14 października, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związ-
ku z tym zadaliśmy pytania, nie przechodniom, nauczycielom z Nowogardu, dlaczego zo-
stali właśnie nauczycielami? Co dla nich oznacza praca, jako nauczyciela? Czego życzą so-
bie i innym nauczycielom w tym dniu?

Pani Joanna Kowalczyk: Nauczycielem chciałam być chyba od zawsze. 
Z racji tego, że od początku życia przebywałam wśród nauczycieli. Moja 
mama była dyrektorem szkoły, sąsiadki nauczycielkami. Podobało mi się 
to. Bawiłam się w szkołę, miałam swoje dzienniki i uczniów. W liceum już 
wiedziałam, że będę zdawała na pedagogikę. Ale był to też czas, że zainte-
resowałam się dziećmi niepełnosprawnymi. Zdecydowałam się więc na pe-
dagogikę specjalną. Po ukończeniu studiów otrzymałam pracę w SOSW i 
jest to już mój 12 rok pracy. Kocham to co robię, jest to dla mnie swego ro-
dzaju pasja. Pomijając papierologię... Myślę, że każdy teraźniejszy nauczy-
ciel życzyłby sobie, żeby Ministerstwo pozwoliło nam skupić się na pracy z 
dziećmi, a nie na pisaniu dokumentów, żeby już nam nie mieszali w pracy 
wszelkiego rodzaju nowelizacjami ustaw o systemie oświaty i pozwolili spo-
kojnie pracować. No i oczywiście, przydałaby się podwyżka, bo od 8 lat nic 
nie było.

Pani Krystyna Gradzik: Pra-
cuję 38 rok w szkole podstawowej. Jestem nauczycielem edukacji wcze-
snoszkolnej. Nauczyciel jest to zawód, który wybrałam z powołania, jest 
to moja pasja, dlatego chętnie pracuję, wytrwałam w tym zawodzie już 
tyle lat. Bardzo lubię służyć drugiemu człowiekowi. Nazywam ten zawód 
służbą dla drugiego człowieka. Lubię pomagać, cieszę się z tego, że uda 
mi się przekazać cząstkę wiedzy, nie tylko uczniom uzdolnionym, ale tak-
że i tym, którzy mają problemy z nauką. Wówczas tym bardziej jest to 
dla mnie większe wyzwanie i każdy taki sukces bardzo mnie cieszy. Gdy-
bym tego zawodu nie kochała, to na pewno nie mogłabym tyle lat pra-
cować. Z okazji Dnia Nauczyciela nie tylko sobie, ale wszystkim nauczy-
cielom pracującym w naszym kraju chciałabym życzyć przede wszystkim 
wytrwałości i zrozumienia, ale przede wszystkim od dzieci i od rodzi-
ców. Życzę także wielu sukcesów w przekazywaniu wiedzy i zauważenia 
tych dobrych stron, które dają nam dzieci. Myślę, że pracując z dziećmi 
cały czas czujemy się potrzebni i jesteśmy silniejsi, możemy dzięki temu 
łatwiej pokonać swoje osobiste problemy życiowe. Dla mnie ta praca jest 
siłą i energią.

Pani Małgorzata Wiśniewska: W zawodzie nauczyciela pracuje 30 lat, 
w tej chwili jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Zostałam na-
uczycielem, ponieważ od dziecka obserwowałam ten zawód. W rodzinie 
mieliśmy wielu nauczycieli, między innymi moja mama do nich należała. 
Dzięki temu ten zawód był mi bliski, więc postanowiłam zostać nauczy-
cielką. Dla mnie zawód nauczyciela oznacza przede wszystkim to, że jest 
to kontakt z ludźmi i cały czas ma się możliwość pogłębiania swojej wie-
dzy. Dużo radości też przynoszą zwłaszcza dzieci młodszego wieku, jak 
te, z którymi pracuję. Jest to też ciężka praca. Sobie i innym nauczycie-
lom chciałabym złożyć życzenia, dużo cierpliwości do dalszej pracy a tak-
że większego wynagrodzenia. Życzę także dobrej współpracy z rodzicami i 
ze sobą nawzajem. Satysfakcji również, chociaż tę dają nam dzieci.

Pani Maria Ostasz: Pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Moja 
mama była nauczycielką w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Często 
zabierała mnie ze sobą do pracy. Byłam zachwycona tym, co widzia-
łam w szkole. Już od dziecka marzyłam, żeby pójść w jej ślady, dla-
tego wybrałam studia edukacji wczesnoszkolnej. Mój mąż również 
jest nauczycielem i być może w przyszłości, nasze dzieci podtrzymają 
tradycję rodzinną... To nie jest łatwy zawód, tym bardziej, że pracu-
ję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi i mło-
dzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Ta praca wymaga ode mnie 
wiele cierpliwości, serca, spokoju, zrozumienia dla innych, ale rów-
nież odwagi i odpowiedzialności. Nie wyobrażam sobie pracy w in-
nym zawodzie tym bardziej, że sprawia mi ona satysfakcję. Mam też 
wielkie szczęście współpracować ze wspaniałymi ludźmi. Życzę sobie 
i wszystkim nauczycielom przede wszystkim zdrowia, siły i cierpliwo-
ści, ponadto zadowolenia z pracy, wielu sukcesów więcej zaufania ro-
dziców, abyśmy mogli skupić się na edukacji dzieci. 

Rozmawiała 
Dorota Śmieciuch

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Eugeniusz Bienias: lat 63, zmarł 7.10.2017r., pogrzeb od-
będzie się 10.10.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

03.10.2017 r.
godz. 18:50
Funkcjonariusz Zakładu Kar-

nego, po powrocie osadzone-
go z widzenia Adama B. lat 26 ( 
przebywający w ZK Nowogard) 
ujawnił 6 sztuk woreczków 
strunowych z zawartością bia-
łego proszku o łącznej wadze 
25,047 grama brutto. Po spraw-
dzeniu testerem okazało się, że 
jest to amfetamina. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

05.10.2017 r.
godz. 18:03
Policjanci RD KPP Goleniów, 

na ul. Ks. J. Poniatowskiego, 
w trakcie kontroli kierujące-
go motorowerem Jarosława I. 
(zam. Nowogard) ujawnili, że 
kierujący znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości - wynik 0,92 
mg/l .Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

06.10.2017 r.
godz. 05:33
Henryk B, kierujący pojaz-

dem m-ki Ford Transit, na 
oznaczonym przejściu dla pie-
szych na ul. 700 – lecia, potrą-
cił pieszą Alinę B., obywatelkę 
Ukrainy, która doznała obrażeń 
w postaci ogólnych potłuczeń, 
bez złamań i pęknięć. Sprawcy 
zatrzymano prawo jazy, sporzą-
dzono dokumentację do wnio-
sku o ukaranie.

godz. 10:43
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogo-
wej na ulicy 15 Lutego, ujawni-
li, że kierujący rowerem Wie-
sław D. Lat 51, znajduje się w 
stanie po użyciu alkoholu z wy-
nikiem 0,24 mg/l zawartości al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

godz. 12:19
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogo-
wej na ul. J. Kilińskiego ujaw-
nili, że kierujący rowerem Zyg-
munt K. lat 64, znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,09 mg/l zawartości al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

godz. 12:29
Policjanci OPI KP Nowo-

gard, na ul. A. Mickiewicza, za-
trzymali Roberta R. lat 44, po-
szukiwanego przez Sąd Rejono-

wy w Goleniowie na podstawie 
nakazu doprowadzenia do ZK, 
celem odbycia zastępczej kary 
pozbawienia wolności w wy-
miarze 104 dni. Doprowadzo-
ny do ZK Nowogard. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

07.10.2017 r.
godz. 09:25
Policjanci OPI KP Nowogard 

w miejscowości Krzywice, do-
konali zatrzymania poszuki-
wanego Waldemara G. lat 46, 
na podstawie nakazu doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

godz. 22:20
Policjanci RRD KPP Gole-

niów w trakcie kontroli drogo-
wej w miejscowości Świercze-
wo, ujawnili, że Wojciech W. lat 
78, kierował rowerem znajdując 
się w stanie po użyciu alkoholu 
- 0,16 mg/l. Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów. 

godz. 15:20
Policjanci RRD KPP Gole-

niów w trakcie kontroli dro-
gowej w miejscowości Węgo-
rza ujawnili, że Eugeniusz D. lat 
70, kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości - 1,18 
mg/l. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów. 

08.10.2017 r.
godz.18:15
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Węgorzy-
ce ujawnili, że kierujący rowe-
rem Bogdan K. lat 59, kierował 
rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,59 
mg/L w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

KPP Goleniów

Zaginął 
Kotek!!!

Zaginął mały 
cały czarny kotek, 
miał pomarańczo-

wą odblaskową 
obrożę. 

Tel 698 513 015, 
793 160  161
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Akcja Żandarmerii Wojskowej w Nowogardzie

Rozprowadzali narkotyki wśród żołnierzy 
W ostatni weekend, śledczy z Żandarmerii Wojskowej przeprowadzili na terenie Nowogardu przeszukania lokali i zatrzymania podejrzanych. Akcja mia-
ła związek z rozpracowaniem siatki dealerów narkotyków rozprowadzanych w jednej z pobliskich jednostek wojskowych. 

W ostatni weekend, mieszkań-
cy Nowogardu, mogli zauważyć 
samochody żandarmerii wojsko-
wej „krążące” po mieście. Na na-
sze pytanie skierowane do Ko-
mendanta Oddziału Żandarme-
rii Wojskowej o cel tej szczegól-
nej wizyty otrzymaliśmy wyczer-
pującą odpowiedź od kpt. Pio-
tra Lipki rzecznika komendan-
ta. Oto jej treść: - W wyniku dłu-
gotrwałych czynności operacyj-
no – rozpoznawczych wykony-
wanych przez Oddział Żandar-
merii Wojskowej w Szczecinie, w 

dniach 06-07 października, prze-
prowadzono na terenie pow. Go-
leniowskiego (woj. zachodniopo-
morskie) zintegrowane czynności 
służbowe związane z rozpracowa-
niem siatki przestępczości narko-
tykowej. Jak ustalono siatka prze-
stępcza w skład, której wchodzili 
żołnierze zawodowi jednej z jed-
nostek wojskowych oraz współ-
działające z nimi osoby cywil-
ne, a w tym byli żołnierze zawo-
dowi. W okresie od grudnia 2016 
r. do października 2017 r. wpro-
wadziła do obrotu znaczne ilości 

środków odurzających i substan-
cji psychotropowych, dokonała 
przywozu środków odurzających 
na teren RP, wielokrotnie udziela-
ła i posiadała środki odurzające, 
z czego uczyniła sobie stałe źródło 
dochodu. W wyniku przedmioto-
wych czynności zatrzymano do-
tychczas 8 osób, a w tym 2 żoł-
nierzy pełniących czynną służbą 
wojskową. Podczas wykonywa-
nych czynności operacyjno – pro-
cesowych dokonano przeszukania 
kilkudziesięciu miejsc zamieszka-
nia, miejsc pełnienia służby, po-

mieszczeń gospodarczych oraz po-
jazdów mechanicznych. Ujawnio-
no i zabezpieczono środki odu-
rzające i substancje psychotropo-
we, posiadaną bez wymaganego 
pozwolenia amunicję, przedmio-
ty wykorzystywane do przestęp-
czego procederu, sprzęt teleinfor-
matyczny wykorzystywany do na-
wiązywania łączności oraz środ-
ki finansowe. Zgromadzony ma-
teriał pozwolił na przedstawie-
nie osobom zatrzymanym zarzu-
tów popełnienia czynów zabronio-
nych określonych w ustawie o prze-

ciwdziałaniu narkomanii oraz usta-
wie kodeks karny, które są zagrożo-
ne karą pozbawienia wolności do lat 
12. Charakter sprawy jest rozwojowy, 
a w najbliższym okresie możliwe są 
kolejne zatrzymania w środowisku 
wojskowym oraz cywilnym. Śledz-
two w powyższej sprawie prowadzi 
Oddział Żandarmerii Wojskowej w 
Szczecinie pod nadzorem Prokura-
tury Okręgowej w Szczecinie.  Rzecz-
nik Komendanta Oddziału ŻW w 
Szczecinie kpt. Piotr Lipka.

sm

Kolejna ekipa ŻW operowała na Bohaterów WarszawyJedna z ekip ŻW realizowała czynności w pobliżu Placu Wolności

Makabryczne odkrycie nad 
brzegiem jeziora 

Wyłowiono topielca
W miniony piątek, 6 października, ok. godz. 14:00 z nowo-
gardzkiego jeziora wyłowiono zwłoki mężczyzny. 

Ciało wyłowiono przy brzegu 
jeziora, w okolicy linii wysokie-
go napięcia, od strony ścieżki ro-
werowej do Olchowa. Policja, ani 
prokuratura nie udzielają w spra-
wie za wiele szczegółów, poza po-
twierdzeniem faktu znalezienia w 
jeziorze martwego mężczyzny. 

- W piątek 6.10.2017r., ok godz. 
14:00 wyłowiono zwłoki mężczy-
zny. Ciało zostało zidentyfikowa-

ne i zabezpieczone do czynności 
procesowych - informuje jedynie 
st. asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
naszej policji. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że wyłowione zwłoki to ciało 
37-letniego mieszkańca Przypól-
ska (gmina Osina), który zaginął 
kilka dni temu. Topielca miała za-
uważyć przypadkowa osoba. 

MS

W tym miejscu w przybrzeżnych szuwarach znaleziono ciało topielca

nowogard ulica 700 – lecia

Potrącenie pieszej na pasach
Do potracenia kobiety na przejściu dla pieszych, doszło w piątek 6 października, o godzinie 
5:35 rano. Do zdarzenia doszło na ulicy 700 – lecia, przy Ratuszu miejskim. 

Jak informuje policja, kierują-
cy pojazdem marki Ford Trans-
it, 58 – letni mieszkaniec gmi-
ny Nowogard, nie ustąpił pierw-
szeństwa kobiecie znajdującej się 
na przejściu dla pieszych. -Kieru-
jący pojazdem m-ki Ford Transit 
na oznaczonym przejściu dla pie-
szych nie ustąpił pierwszeństwa 
pieszej w wyniku, czego doszło do 
jej potrącenia – informuje st. asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik policji. 
Wskutek potrącenia, 34 – letnia 
obywatelka Ukrainy, doznała ob-

rażeń w postaci ogólnych potłu-
czeń i została przetransportowa-
na do szpitala w Nowogardzie. 
Badanie na obecność alkoholu 
w wydychanym powietrzu u kie-
rowcy wykazało, że był trzeźwy, 
natomiast kobieta znajdowała się 
pod wpływem alkoholu.

Za potrącenie pieszej, kierow-
cy zatrzymano prawo jazdy i 
sporządzono dokumentację do 
wniosku o ukaranie. Po zdarze-
niu ruch był kierowany przez po-
licję, a utrudnienia trwały przez 

około dwie godziny. Być może 
nie doszłoby do tego zdarzenia, 
gdyby przejście dla pieszych było 
lepiej oświetlone. W ostatnim 
czasie założono nową lampę le-
dową, jednak nie oświetla ona 
w pełni tego miejsca i od stro-
ny Ratusza miejskiego, pieszy po 
zmroku i o świcie dalej jest mało 
widoczny. 

 DŚ

Nowogardzkie światła uliczne bardziej oślepiają kierowców aniżeli oświetlają 
przejścia
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Wnioski gardna do budżetu gminnego 2018- część ii

Spółdzielnia proponuje współfinansowanie miejskich 
inwestycji
Największa nowogardzka spółdzielnia „Gardno” złożyła kilka wniosków do budżetu, w których proponuje współfinansowanie przedsięwzięć ważnych dla 
funkcjonalności miejskiej infrastruktury.

Budynki i tereny należące do 
Spółdzielni „Gardno” zlokalizo-
wane są na ogół wśród zwartej 
zabudowy centrum miasta, bądź 
tworzą duże osiedlowe zabudo-
wy. Takie usytuowanie powodu-
je, że drogi i parkingi osiedlowe 
są istotnym składnikiem miej-
skiej sieci komunikacyjnej i ich 
drożność oraz pojemność istotnie 
wpływa na funkcjonalność całego 
miejskiego systemu komunikacyj-
nego. Zarząd spółdzielni z jej pre-

zesem Janem Smolirą, już od daw-
na aktywnie uczestniczy w for-
mułowaniu i realizacji projektów 
z tego zakresu, które służyć z za-
łożenia mają nie tylko członkom 
spółdzielni i mieszkańcom na-
leżących do niej bloków, ale tak-
że wszystkim mieszkańcom mia-
sta. Projekty te wpisują rozwiąza-
nia realizowane na terenie spół-
dzielni w system miejski i zakła-
dają dla osiągnięcia pełnej funk-
cjonalności elementy realizowa-

ne także przez miasto na jego te-
renach.  Jest to więc swoistego ro-
dzaju propozycja współfinanso-
wania komplementarnych roz-
wiązań, głównie z obszaru infra-
struktury komunikacji. Także do 
budżetu miejskiego na rok 2018 
spółdzielnia złożyła kilka takich 
wniosków. Prezentowaliśmy już 
jeden z tych wniosków dotyczą-
cy drogi z łącznika Dworcowej do 
Bankowej. Dzisiaj przedstawia-
my kolejny, złożony przez spół-

dzielnie do budżetu 2018, projekt 
wspólnej z gminą inwestycji:

 Remont drogi z wykonaniem 
miejsc postojowych - osiedle 
Gryfitów

- Działki gminne: obręb 6 m. No-
wogard - 99/5, 10015

- Działki SM „ Gardno”: obręb 
6 m. Nowogard- 99/4, 9916, 9917, 
9918, 9919, 99110

- Koszt inwestycji: 471 tys •. zł, z 
tego: SM”Gardno” 130 tys. zł, Gmi-
na 341 tys. z/, 

Planowane efekty: zmoderni-
zowana droga, 67 miejsc postojo-
wych.

Inwestycja polegająca na re-
moncie drogi dojazdowej, położo-
nej na działce gminnej 99/5, oraz 
zagospodarowanie terenu z wyko-
naniem miejsc postojowych. Dro-
ga jest w bardzo złym stanie tech-
nicznym, betonowa nawierzch-
nia jest podmyta i grozi załama-
niem pod ciężarem pojazdów. SM 
„Gardno” deklaruje udział w in-
westycji w zakresie zagospodaro-
wania terenu i wykonania miejsc 
postojowych. Projekt komplekso-
wej modernizacji układu komu-
nikacyjnego na osiedlu Gryfitów 
przedłożyliśmy  już jako propozy-
cje do budżetu  gminy na lata 2016-
201 7. Ponieważ gmina nie ujęła w 
tegorocznym budżecie środków 
na realizację tego zadania, a stan 
techniczny nawierzchni drogi za-

graża bezpieczeństwu użytkowni-
ków proponujemy, aby realizację 
tego zadania rozłożyć na lata     20 
17 - 20 18. Pierwszy etap, obejmu-
jący modernizację odcinka poło-
żonego wzdłuż budynków Gryfi-
tów 3 - Gryfitów 2, zrealizuje i sfi-
nansuje spółdzielnia . Zakres ro-
bót obejmuje wykonanie remontu 
nawierzchni chodników zlokali-
zowanych na działkach spółdziel-
ni , a także remont nawierzchni 
drogi i miejsc postojowych, zloka-
lizowanych na działce stanowiącej 
własność gminy. Rozpoczęcie ro-
bót może nastąpić jeszcze w bieżą-
cym roku, po zawarciu stosowne-
go porozumienia z gminą Nowo-
gard. Spółdzielnia dysponuje ak-
tualnym zgłoszeniem, pozwalają-
cym rozpocząć niezwłocznie re-
alizację tego zadania. Na realiza-
cję tego etapu spółdzielnia zare-
zerwowała w tegorocznym budże-
cie kwotę 150 tys. zł. ll etap, obej-
mujący wykonanie remontu dro-
gi i miejsc postojowych wzdłuż 
budynków Gryfitów  3 i 4 działki 
gminne 99/5, l 00113, l O 1/4), zo-
stałby zrealizowany i sfinansowa-
ny przez gminę w 20 18 roku. Jego  
realizacja zamknie proces moder-
nizacji ciągów komunikacyjnych 
na osiedlu, poprawiając zdecydo-
wanie bezpieczeństwo i komfort 
użytkowników.  

sm

Plan graficzny projektowanej inwestycji

nowa droga, nowe problemy?

Zalało podwórka w Świerczewie
Deszcze, które w ostatnim tygodniu przeszły przez nasz region, ukazały niedociągnięcia, 
jakie zostawiono podczas budowy drogi w Świerczewie. Brak odpływu z ulicy doprowadził 
do zalania prywatnych posesji, a co za tym idzie także i piwnic.

Dokładnie w czwartek, 05 paź-
dziernika, mieszkańcy Świercze-
wa zgłosili się do Redakcji DN, 
pokazując, do czego doprowadził 
ulewny deszcz. Niektóre z pose-
sji zostały zalane, a woda wdarła 
się również do piwnic. Jak mówią, 
nigdy do tej pory tak się nie dzia-
ło. Dopiero odkąd powstała nowa 
droga, ich podwórka zamieniają 
się w małe jeziora. 

Jak twierdzą mieszkańcy, przed 
remontem drogi deszczówka spły-
wała wzdłuż ulicy i dalej przele-
wała się na pola. Teraz woda spły-
wa po jezdni prosto na podwór-
ka – Wcześniej nie mieliśmy takie-
go problemu – mówi p. Krzysztof, 
właściciel jednego z zalanych po-

dwórek – Woda po deszczach scho-
dziła na pola i łąki zaraz za wio-
ską. Teraz wszystko wlewa się nam 
na podwórka – dodaje. Jak mówi, 
wszystko przez źle zrobione po-
bocze – Spadek jezdni jest prze-
chylony w stronę podwórek. Woda 
zamiast wzdłuż ulicy płynie w po-
przek i zalewa nam podwórka. Tyle 
lat mieszkam tutaj, a jeszcze nigdy 
nie zdarzyło się, żebym miał zala-
ną piwnicę – komentuje mężczy-
zna. Pan Krzysztof mówi, że nie 
chce odszkodowania, jak mu pro-
ponowano – Wystarczyłoby, jakby 
poprawiono drogę i pobocza w taki 
sposób, żeby woda zamiast na po-
dwórka, spływała i zatrzymywała 
się na polu. 

Opinie mieszkańców na po-
wyższy temat potwierdza soł-
tys Świerczewa, Urszula Armata 
– Do tej pory nie było takich rze-
czy. Deszczówka odchodziła na 
pola, teraz zostaje na podwórkach 
– mówi sołtys – Jesteśmy zadowo-
leni, że mamy nową drogę, jednak 
pozostawia ona wiele do życzenia 
– dodaje. Mieszkańcy obawiają 
się także, że woda stojąca na jezd-
ni podczas przymrozków dopro-
wadzi do wypadków – Przyjdzie 
mróz a na ulicy powstanie tzw. 
szklanka. Kierowcy będą zatrzy-
mywać się na płotach czy w polu – 
mówi pan Krzysztof. 

Oprócz braku odpływu i prawi-
dłowego drenażu, wysepka znaj-

dująca się od strony Strzelewa jest 
źle zrobiona - Kierowcy wjeżdżają-
cy do wioski nie zwalniają, a prze-
cież takie ma zadanie ta wysepka 
– mówi jeden z mieszkańców – 
Znam osoby, które 120 km potra-
fią jechać w tym miejscu. Ostatnio 
kierowca TiR-a jechał też bardzo 
szybko i o mało, co nie przejechał 
dziewczynki na rowerze! Czy ktoś, 
kto to projektował tę drogę czy ją 
wykonywał, nie pomyślał o bezpie-
czeństwie? - pyta mężczyzna. Wy-

sepka nie spełnia swojego zada-
nia. Zamiast zmuszać do zwalnia-
nia osoby wjeżdżające do wioski, 
spowalnia te wyjeżdżające. 

DN wysłał pytania do Staro-
stwa Powiatowego w Goleniowie, 
odnośnie projektu i jakości wyko-
nania drogi w Świerczewie. Poin-
formowano nas, że pod koniec ty-
godnia udzielone nam będą od-
powiedzi, którymi się z Państwem 
na pewno podzielimy.

 DŚ

Tak wyglądała nowa droga w Świerczewie podczas deszczu
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OgłOszenie

Myślą, że ludzie mogą mieszkać w chlewach…tym razem przy ul. 3 Maja

Brak remontu i plaga szczurów
W tym wydaniu ponownie wracamy do sprawy stanu gminnych mieszkań znajdujących się w zasobach komunalnych, administrowanych przez ZBK. Tym 
razem zajmujemy się stanem kamienicy przy ul. 3 Maja.

Rozmawiamy z jedną z ro-
dzin mieszkującą w starej 
przedwojennej kamienicy przy 
ul. 3 Maja. W mieszkaniu ko-
munalnym, rozdzielonym na 
dwie części, żyje matka z cór-
ką i wnukiem. Jak mówi p. Be-
ata: - Mieszkam tutaj od 25 lat 
i jeszcze nigdy nie zostało nic 
zrobione. Tynki się sypią na gło-
wę, elewacja jest wręcz w opła-
kanym stanie. Dużo by wymie-
niać... Oprócz spraw remonto-
wych, mieszkańcy w poprzed-
nich latach, co roku podczas 
zimy, mieli wręcz inwazję gry-
zoni, głównie szczurów. – W 
tamtym roku w dużym poko-
ju mieliśmy gryzonie pod pod-
łogą. Kierownik nie chciał ani 
przyjechać, ani sprawdzić, co 
się dzieje. Dopiero jak powie-
działam, że zawiadomię Sane-
pid, przyjechali i położyli pły-
ty OSB pod podłogę - opowia-
da p. Katarzyna. – Pracowni-
cy sami wyciągnęli nie jednego 
i nie dwa gryzonie, i to całkiem 
spore. Ale, czy te płyty coś da-
dzą w tym roku? Nie wiem. Rok 
w rok na drzwiach od piwnicy 
wisi kartka, która informuje, że 
jest rozsypana trutka, a szczu-
ry, jak były tak są – komentu-
je kobieta.

Pani Beata z panią Katarzy-
ną twierdzą, że nie wymagają 
wiele od ZBK.  – Prosimy tyl-
ko o to, co leży w ich gestii. Ła-
zienkę zrobiłyśmy same, remont 
pokoju także, ponieważ przez 
nieszczelne okna, co chwilę po-
jawia się wilgoć – mówi p. Ka-
tarzyna. – Chciałam tylko, żeby 
wymienili mi okna w poko-
jach. Zarząd ZBK jednak od-
syła kobiety z kwitkiem, ponie-
waż zasłania się zadłużeniem, 
które mieszkanki posiadają. - 
Owszem, jest zadłużenie, które 
zrobił mój ojciec. Mimo to my 
się podjęłyśmy i zobowiązały-
śmy je spłacać i spłacamy! Jed-
nak pan kierownik (Karol Brze-
czek- dop. red.) powiedział, że 
okien mi nie wymieni, dopó-
ki tego nie ureguluję - opowia-
da p. Katarzyna. - Jak stwier-
dził, „mam teraz motywację do 
zapłacenia”. Szczerze? Motywa-
cję miałabym, jak bym miała 
okna. Bo tak, za co mam płacić? 
Za nieszczelne okna, zagrażają-
cą wszystkim starą instalację i 
jeszcze niefunkcjonalne miesz-
kanie? - mówi młoda kobie-
ta. Mówi też, że gdyby ją było 
stać na samodzielną wymianę 
okien, z pewnością by to zro-
biła. – Nie mam aż tylu pienię-

dzy, żeby włożyć w to mieszka-
nie. Sąsiedzi np. też sami wy-
mieniali sobie okna, bo ZBK 
nie chciało się tego podjąć. Już 
nawet proponowałam, że mogę 
trochę więcej dopłacać, ale nic z 
tego – kontynuuje.

Mieszkanie, w którym żyją 
kobiety, składa się z dwóch po-
koi, kuchni i łazienki, którą 
same zrobiły. Jednak żeby się 
do niej dostać, trzeba przejść 
przez korytarz, który jest 
wspólny dla wszystkich.       – 
Kiedy jest zima, mój synek jest 
co rusz chory. Nic dziwnego – 
po kąpieli trzeba przejść przez 
korytarz, gdzie jest zimno. Nie 
tylko on zresztą choruje. My 
także przez to się przeziębia-
my. Nie wspomnę już o braku 
komfortu, kiedy człowiek idzie 
przez korytarz w szlafroku czy 
piżamie i spotyka sąsiadów - 
mówi p. Katarzyna. Kobiety pi-
sały także do ZBK o połącze-
nie pokoi z kuchnią. Otrzyma-
ły od urzędników odpowiedź,  
że jest to niewykonalne, ponie-
waż w jednej ze ścian są liczni-
ki energetyczne i rzekomo nie 
da się ich przenieść. A jeśli już 
mowa o elektryczności, to w  
całej tej sytuacji dochodzi tak-
że stara instalacja,  w której już 
raz doszło do spięcia. – Chcia-
łam zapalić światło w pokoju. 
Nacisnęłam włącznik, a światło 
zapaliło się i zgasło. W gniazd-
ku zaczęło coś strzelać. Oczy-
wiście, że zgłosiłam to do ZBK, 
oni nawet przyjechali. Napra-
wili włącznik, ale co z tego, jak 
instalacje są tak stare, że w każ-
dej chwili gdzieś w ścianie może 
dojść do spięcia. Co wtedy? Czy 
dopiero, jak wszystko się spali to 
zareagują? - pyta p. Katarzyna. 

Sytuacja, w której żyją i 
mieszkają kobiety, nie jest od-
osobnionym przypadkiem. 

Mieszkania i lokale socjalne 
w naszej gminie nie są w ogó-
le remontowane. Podobnie jest 
przy ul. Reja, o czym pisaliśmy 
przed tygodniem.  Zasłanianie 
się długami lokatorów, nie jest 
rozwiązaniem sprawy. W koń-
cu mieszkania należą do gmi-
ny, a więc stanowią majątek 
wspólny, o który trzeba dbać. I 
nie chodzi tutaj już tylko o wy-
godę i komfort dla mieszkań-
ców. Przede wszystkim chodzi 
o ich bezpieczeństwo. Niespeł-
na rok temu, przez zwarcie sta-
rej instalacji elektrycznej wy-
buchł pożar w Jarchlinie. Nie 
przypominając już o ogromnej 
tragedii, do jakiej doszło przed 
laty w Kamieniu Pomorskim. 
Czy ZBK czeka, aż do podob-
nych sytuacji dojdzie i u nas? 
Czy w naszej gminie lepiej cze-
kać, aż wydarzy się coś złego, 
niż temu zapobiegać? Dlacze-
go mieszkańców lokali i miesz-
kań socjalnych traktuje się go-
rzej niż zwierzęta, i każe im się 
cieszyć, że dostali cokolwiek, 
ryzykując ich zdrowiem i ży-
ciem? Takich pytań jest wie-
le. Nowogardzka władza jed-
nak woli w tej sprawie, jak wi-

dać, milczeć! Lepiej chwalić 
się tym, co widać, tym, co jest 
proste do wykonania, jak np. 
chodniki i nowe ławki.                

   DŚ
Od redakcji: 
Nadal czekamy na odpowiedź 

kierownika ZBK, dotyczącą sytu-
acji mieszkań socjalnych przy ul. 
M. Reja, którą opisywaliśmy 10 
dni temu w tekście pt: Myślą, że 
ludzie mogą mieszkać w chlewie. 
Odpowiedzi nie ma, więc chyba 
zbyt pochopnie posądziliśmy w 
tytule, że „myślą”, – iż w istocie 
może mają i z tym problem?

Okna są stare i nieszczelne. Brakuje w nich szyb, przez co ciepło ucieka z mieszkania

Tak wygląda elewacja kamienicy, w 
której mieszka p. Katarzyna z synem i 
mamą

Kartki, informujące o trutce na szczury, wiszą co roku na drzwiach od piwnicy

Podziękowania dla zdolnej Pani 
RENATY PUSZCZ 

za wykonanie 
PIĘKNEGO, WIELKIEGO 

wieńca z 130 RÓŻ 
zrobionego ze świeżego świerku 

dla mojej zmarłej bratowej
 z Wyszoboru śp. Czesławy Piotrowskiej 
Dziękuje Krystyna Witkowska z Rodziną

Podziękowania 
dla CUKIERNI ASPROD 

w Nowogardzie 
za WIELKIEGO ponad 10kg 

torta PIĘKNIE WYKONANEGO
 dla kierowniczki Pani Eli 

i jej pracownic 
Dziękuje Krystyna Witkowska 
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Czy to świat dla idiotów?

1. Stanisław Lem napisał kie-
dyś - Dopóki nie skorzystałem 
z Internetu, nie wiedziałem, że 
na świecie jest tylu idiotów... 
Lem wyraził taką opinię w cza-
sach, gdy korzystanie z interne-
tu było dopiero na początku tej 
- lawinowo rozwijającej się w 
kolejnych latach – nowej prak-
tyki ludzkości. Każdy oczywi-
ście wie, że kogo jak kogo, ale 
Lema to reklamować nie trze-
ba, a zwłaszcza Jego zdolno-
ści odczytywania dalekiej przy-
szłości. Świadczy o tym naj-
lepiej, jak wiele opisywanych 
przez niego  w powieściach se-
anse fiction projekcji wyobraź-
ni, po latach stało się realnym 
faktem. Nic więc dziwnego, że 
i intuicje powieściopisarza, co 
do internetu także sprawdzają 
się, a nawet: „im dalej w las tym 
więcej drzew”, czyli im bardziej 
tylko poprzez internet ogląda-
my świat, tym bardziej tak po-
strzegany świat wypełniony jest 
owymi  „lemowymi” idiotami. 

2. Niestety działa tutaj jeszcze 
inna zależność opisana również 
w bardzo znanym powiedzeniu: 
„z kim przestajesz takim się sta-
jesz”. A to oznacza, że systema-
tyczne i zabierające gro czasu 
takie tylko obserwowanie świa-
ta przez internetowe okno, nie-
sie ze sobą poważne ryzyko za-
infekowania internetową cho-
robą. To zaś owocuje w niedale-
kiej perspektywie, utratą zdol-
ności do krytycznego myślenia, 
rozróżniania prawdy od fał-
szu, dobra od zła, wreszcie re-
alności od zupełnej fikcji. Tak 
więc nos utkwiony w internecie 
bezpieczny nie jest, tak jak nie 
są tam  bezpieczne ani zdrowy 
rozsądek ani indywidualna sa-
moświadomość.

3. Ponieważ internetowa cho-
roba udziela się jego użytkow-
nikom w intensywnością geo-
metrycznego postępu w stosun-

ku do czasu kontaktu, to przy 
dzisiejszym średnim pozio-
mie „przebywania w wirtualu” 
możliwe są także zupełnie nie-
wyobrażalne skale, stopnie i za-
sięgi rozpowszechniania fałszu, 
fikcji, absurdu. Doskonałą ilu-
stracją owego zjawiska jest to, 
co dzieje się wokół tzw. reklamy 
internetowej. Tempo wzrostu 
wydatków na tę reklamę idzie 
w parze z tempem utraty jakiej-
kolwiek wartości informacyj-
nej czy edukacyjnej takiej rekla-
my. To pierwsze tempo wzrostu 
utrzymuje się, mimo że racjo-
nalnie jednoczesny wzrost tego 
drugiego powinien zahamo-
wać pierwsze do zera. Wydatki 
na reklamę powinny wzrastać 
tylko wtedy, gdy jej efekty tak-
że rosną.

4. Jest jednakże inaczej i jedy-
nym wytłumaczeniem tego fak-
tu jest to, że decydujący o takich 
wydatkach zostali już zainfeko-
wani chorobą świata fikcji, przy 
tym ulegli magii cyfr (milio-
nowe tzw. wejścia), a w końcu 
utracili zdolność oceny tego, co 
się realnie kryje pod tzw. wskaź-
nikami internetowego dotarcia. 
A przecież oprócz wspomnia-
nej  intuicji typu lemowskiego, 
istnieją także zupełnie już me-
todyczne badania, które poka-
zują, z jakim światem fikcji, peł-
nym na dodatek wewnętrznych 
sprzeczności i kłamstwa, mamy 
w istocie do czynienia w inter-
netowym przekazie treści. Jed-
no z ostatnio publikowanych 
badań z tego zakresu, ilustruje 
np.: w jakim stopniu użytkow-
nicy internetu korzystają z pro-
gramów blokujących wyświe-
tlanie reklam.

5. Według tego raportu za 
2016 r, w polskim interne-
cie blokowanych jest 46 proc. 
wszystkich wyświetlanych re-
klam, co daje w stosunku do 
roku 2015 - 8 procentowy 
wzrost rok do roku. Na drugim 
miejscu znalazła się Grecja z 44 
proc. blokowanych wyświetleń, 
a na trzecim Norwegia, gdzie 
blokuje się ich 42 proc. Kolejne 
miejsca należą do Niemiec (41 
proc.) i Danii (40 proc.). Wy-
soką pozycję w rankingu zajęła 
również Wielka Brytania, gdzie 
blokowanych jest 39 proc. re-
klam. Największy wzrost licz-
by zablokowanych odsłon doty-
czy rynku brazylijskiego, gdzie, 

co prawda jedynie 12 proc. re-
klam jest blokowanych, jednak 
w stosunku do zeszłoroczne-
go badania nastąpił wzrost aż o 
232 proc. Jak wynika z szacun-
ków przedstawionych w rapor-
cie, w 2017 r. wartość zabloko-
wanych odsłon osiągnie 42 mld 
USD, podczas gdy wartość całe-
go rynku reklamy typu display, 
szacuje się na 100 mld USD. Dla 
porównania, w 2016 roku glo-
balna wartość zablokowanych 
odsłon reklamowych przekro-
czyła 28 mld USD, a wartość 
rynku wyliczono na 84 mld 
USD. W Polsce, gdzie procen-
towo blokuje się najwięcej re-
klam, wartość rynku reklamy 
typu display szacuje się na 485 
mln USD, a wartość zablokowa-
nych odsłon reklamowych sza-
cuje się na 409 mln USD. Te-
goroczny raport OnAudience.
com, przedstawia także wpływ 
blokowania reklam na branżę e-
-commerce. Okazuje się, że aż 
32 proc. wyświetleń e-sklepów 
i innych serwisów świadczą-
cych usługi online w Europie, 
dokonywanych jest przez oso-
by z zainstalowanymi adblocka-
mi. Proces zakupowy rozpoczy-
nany jest w 34 proc. przez oso-
by posiadające takie wtyczki, a 
38 proc. finalizujących transak-
cje nie widzi reklam. 

6. Te badanie nie obejmowały 
np. odpowiedzi na pytanie ilu z 
tych, co nie blokują reklam emi-
towanych w internecie, zwraca 
na nie jakąkolwiek uwagę. Są-
dząc po tym, jak wyświetlane 
w internecie reklamy denerwu-
ją jego użytkowników (każdy z 
nas to zna), są to zapewne ko-
lejne dziesiątki procent. Dlacze-
go więc, wbrew oczywistej logi-
ce wskazującej, że nikt reklamy 
internetowej nie odbiera, czy-
li nie spełnia ona swojej funk-
cji, to rynek tej reklamy nadal 
rośnie? Warto tutaj pamiętać, 
że jeśli wzrosty na rynku mają 
charakter bańki, czyli są nieuza-
sadnione racjonalnie, (co wyka-
zują choćby przytoczone ba-
dania), to bańka w końcu pęka 
… a wtedy mamy kryzys, świa-
towy kryzys i larum i szukanie 
odpowiedzi na pytanie - jak do 
tego doszło? Odpowiedzią w 
tym wypadku jest chyba intu-
icja Lema, wyrażona cytatem 
na wstępie…

 Marek Słomski

Nasz felieton
Koło Diabetyków zaprasza 

Konkurs plastyczny 
dla uczniów
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Nowogardzie, wraz 
z Miejską Biblioteka Publiczną im. St. Żeromskiego w No-
wogardzie, zapraszają uczniów szkół podstawowych do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Cukierek 
odrzuć, hop – cukrzycy powiedz stop”, organizowanym z 
okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą.

Głównym celem konkursu jest 
upowszechnienie przesłania, że 
cukrzyca nie przekreśla szans i 
możliwości na pełne i twórcze ży-
cie. Uczestnicy konkursu mają za 
zadanie wykonać samodzielnie 
pracę plastyczną w formie pla-
katu. Tematyką prac jest przed-
stawienie przeżyć i osiągnięć w 
walce z cukrzycą, a także promo-
wanie zdrowego stylu życia. Pra-
ce mają być wykonane indywi-
dualnie i tylko takie będą brane 
pod uwagę przy ocenianiu. For-
ma (wielkość) i technika wyko-
nania jest dowolna. Prace należy 
przesyłać bądź przynosić do 15 

października 2017 roku, do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w No-
wogardzie.

W konkursie mogą brać udział 
uczniowie klas I – VII wszyst-
kich szkół podstawowych z woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go. Więcej szczegółów w regu-
laminie konkursu na stronie cu-
krzycanowogard.lh.pl i na stronie 
internetowej naszej Biblioteki. 

DŚ

Ogłoszenie
Sprzedam (cena 99 000zł) lub wynajmę 

(czynsz 900/m-c) biuro składające się z kory-
tarza i dwóch pomieszczeń. Jedno typowo na 
sekretariat z meblami pod wymiar około 12 
m kw. Drugie pomieszczenie sala wykładowa 
ok. 22 m kw. Do obu wchodzi się z korytarza. 
Ogrzewanie gazowe. Dodatkowo własne WC 
damskie i męskie z umywalką. Nowogard 

ul. Boh. Warszawy 34 (budynek Agroma), II 
piętro. Parking przy budynku. 

Uwaga Wędkarze! 

zarząd Koła PzW Tęczak w nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 22.10.2017 r. organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec z Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 20.10.2017 r. 
Startowe  wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

OGŁOSZENIE  KŻ Knaga
Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie    za-

prasza członków i sympatyków Klubu  na spotkanie z okazji 
zakończenia sezonu żeglarskiego 2017. Termin spotkania - 13 

października (piątek), godz. 17 ºº,  przystań klubowa.

OgłOszenie
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niK: rośnie liczba dzieci z nadwagą

Nowogardzkie szkoły: lepsze wskaźniki od średnich krajowych  
W Polsce, pomimo wdrażania ogólnopolskich programów żywieniowych i podejmowania innych działań edukacyjnych, liczba dzieci z nadwagą i otyło-
ścią stale rośnie - taki wniosek znajdujemy w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli.  Natomiast z analiz Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że 
od kilku lat polskie dzieci zaliczane są do najszybciej tyjących w Europie. A jak wygląda na tym krajowym tle sytuacja dzieci w nowogardzkich szkołach?  

W skontrolowanych przez 
NIK szkołach, w  roku szkol-
nym 2015/2016, odsetek uczniów 
z  nieprawidłową masą ciała tj. - 
z nadwagą i otyłością oraz z nie-
dowagą - wyniósł aż 22  proc., 
czyli dotyczył, co piątego dziec-
ka. W ciągu czterech lat (od 2012 
do 2016 roku) wzrósł on o ponad 
pięć punktów procentowych NIK 
zwraca uwagę, że pomimo, iż w ob-
jętych kontrolą szkołach corocznie 
prowadzono badania BMI (wskaź-
nik masy ciała),  to żadna z nich nie 
przekazywała tych wyników do or-
ganu prowadzącego.  W blisko po-
łowie szkół wyniki te nie były w 
ogóle gromadzone ani analizowa-
ne.   Dlatego też, żadna z kontro-
lowanych gmin nie posiadała in-
formacji o liczbie uczniów z nie-
prawidłową masą ciała. W efek-
cie samorządy nie rozpoznawa-
ły potrzeb i problemów związa-
nych z prawidłowym żywieniem 
dzieci. Wskazywały nawet, że tym 
obszarem zajmują się podlegają-
ce im ośrodki pomocy społecz-
nej i same szkoły. Wszystkie obję-
te kontrolą szkoły realizowały trzy 
podstawowe programy żywienio-
we: „Mleko w szkole”, „Owoce i wa-
rzywa w szkole” oraz „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”. W la-
tach 2010-2015 koszt realizacji 
programu „Szklanka mleka”/„Mle-
ko w szkole” wyniósł łącznie 885,8 
mln zł, programu „Owoce w szko-
le”/„Owoce i warzywa w szkole” - 
325,4 mln zł, a programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” - 
ponad 5 mld zł. NIK ocenia, że wa-
runki organizacyjne w kontrolowa-
nych szkołach nie zawsze sprzyja-
ły osiągnięciu oczekiwanych efek-
tów tych programów.  Skuteczność 
programów  żywieniowych  „Mle-
ko w szkole” i „Owoce i warzywa 
w szkole” osłabiał brak urozmaice-
nia produktów, a przede wszyst-
kim  niezrealizowanie jednego z 
podstawowych założeń, czyli spo-
żywania otrzymanych produktów 
na terenie szkoły. Według oświad-
czeń rodziców, owoce i warzywa 
na terenie szkoły zawsze spoży-
wało zaledwie 10 proc. uczniów, a 
mleko 12,5 proc.  Pozostałe dzie-
ci zabierały je do domu, często 
ich nie spożywając.   Kolejnym za-
gadnieniem związanym ze zjawi-
skiem otyłości jest kwestia spoży-
wania stałych posiłków. Kontrola 
wykazała, że sposób organizacji ży-
wienia w szkole ma wpływ na licz-
bę uczniów spożywających szkolne 
obiady. W skontrolowanych szko-
łach posiadających własną kuch-

nię, lub korzystających z kuch-
ni w innych placówkach,   rodzi-
ce wykupywali obiady dla 53 proc. 
uczniów  nieobjętych programem 
„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”. Tymczasem w szkołach, w 
których obiady dowoziła firma ca-
teringowa obiady spożywało śred-
nio tylko 25,3 proc. uczniów, czyli 
o połowę mniej, a tam gdzie kuch-
nię prowadził ajent  - zaledwie 7,8 
proc. Z kontroli NIK wynika, że or-
ganizacja obiadów przez ajenta lub 
firmę cateringową wiązała się ze 
znacznym wzrostem ceny posił-
ku,  która  była nawet ponad dwu-
krotnie wyższa  od ceny w prowa-
dzonej przez szkołę własnej sto-
łówce. W ocenie Izby była to głów-
na przyczyna rezygnacji rodziców 
z wykupywania dzieciom obiadów 
w szkole. W części polskich gmin 
funkcjonuje wiele szkół posiadają-
cych własną kuchnię. Na przykład 
spośród 97 szkół, dla których or-
ganem prowadzącym było  Miasto 
Białystok, własne kuchnie posia-
dało 81 placówek. Gmina ponosiła 
wszystkie koszty związane z przy-
gotowaniem i wydawaniem obia-
dów, natomiast koszty produktów 
niezbędnych do przygotowania po-
siłku pokrywali rodzice.

Pytania 
do nowogardzkich szkół

Aby porównać w omawianym 
zakresie stan spraw w szkołach no-
wogardzkich skierowaliśmy do 
szkół podstawowych następującą 
prośbę: Ostatni raport NIK, opu-
blikowany po przeprowadzeniu 
krajowego badania ujawnia, że aż 
u ponad 22% uczniów stwierdzono 
nieprawidłową wagę ciała -głów-
nie nadwagę. W związku z przy-
gotowywaniem przez naszą redak-
cję artykułu - opracowania inspi-
rowanego tym raportem dotyczą-
cego zjawiska otyłości wśród dzieci 
i młodzieży, prosimy o odpowiedź 
na następujące pytania:

- Czy szkoła prowadzi systema-
tyczny monitoring w zakresie wy-
stępowania zjawiska nadwagi i oty-
łości wśród uczniów?

-Jeśli tak, to u ilu procent 
uczniów odnotowano wystąpienie 
nadwagi i jaka jest tendencja w tym 
zakresie?

- Czy szkoła prowadzi własną 
stołówkę? Czy posiada kuchnię, czy 
posiłki dostarcza catering? W przy-
padku odpowiedzi tak na którekol-
wiek z tych pytanie to, jaki procent 
uczniów korzysta z posiłków: a/ z 
dopłatą OPS, b/odpłatnych?  

W zakresie stopnia nadwagi
 u nas lepiej

Nadesłane odpowiedzi pozwala-
ją ocenić, że w zakresie występowa-
nia zjawiska nadwagi sytuacja no-
wogardzkich uczniów jest lepsza 
aniżeli średnio w kraju (przypo-
mnijmy w kraju 22% uczniów ma 
nieprawidłowe, BMI). A oto relacje 
z poszczególnych szkół: 

-Szkoła Podstawowa nr 2
 - Szkoła prowadzi systematycz-

ny monitoring w zakresie wystę-
powania zjawiska nadwagi i oty-
łości wśród uczniów. Stwierdzono 
nadwagę u 7,5 % uczniów, co sta-
nowi nieznaczną tendencję wzro-
stową. Szkoła nie prowadzi własnej 
stołówki, a posiłki dostarcza cate-
ring.  Procent uczniów korzystają-
cych z posiłków na terenie szkoły: 
z dopłatą OPS -  4,3%, a z odpłat-
nych- 3,2%. 

-Szkoła Podstawowa nr 3
W szkole zaplanowano monito-

ring w zakresie występowania zja-
wiska nadwagi i otyłości wśród 
uczniów na rok szkolny 2017/2018. 
Nadwagę odnotowano u 5,00 % 
uczniów, z obserwacji wychowaw-
ców wynika, że w tym zakresie w 
naszej placówce tendencja jest sta-
ła. Szkoła posiada własną stołów-
kę i kuchnię. Z posiłków z dopła-
tą z OPS korzysta 2,4% uczniów, 
natomiast z odpłatnych posiłków 
- 7,6% uczniów.

-Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła prowadzi systematyczny 

monitoring w zakresie występo-
wania zjawiska nadwagi i otyło-
ści wśród uczniów. Badania takie 
odbywają się cztery razy w trakcie 
roku szkolnego. Aktualnie stwier-
dza się, że 17,4 % uczniów ma 
nadwagę, wśród nich 5,2 % to oso-
by otyłe. W porównaniu z ostatni-
mi badaniami przeprowadzonymi 
w roku szkolnym 2016/2017 ten-
dencja ta jest malejąca (–1,55 %). 
Szkoła nie posiada własnej kuch-
ni, korzysta z usług świadczonych 
przez firmę cateringową „PPHU 
Ewa Kasprzyk”. Ośmioro uczniów 
korzysta z pomocy OPS w zakre-
sie dożywiania, średnio jedena-
ścioro uczniów dziennie wykupu-
je samodzielnie obiady w stołów-
ce szkolnej.

-Szkoła Podstawowa w Błotnie 
Szkoła Podstawowa w Błotnie 

prowadzi systematyczny monito-
ring w zakresie występowania zja-
wiska nadwagi i otyłości wśród 
uczniów. Na lekcjach wychowaw-
czych prowadzone były pogadan-
ki nt. zasad racjonalnego odży-
wiania. Szereg działań w tym za-
kresie szkoła realizuje w ramach 
podstawy programowej m.in. na 

zajęciach przyrody, techniki i wy-
chowania fizycznego. Poszczegól-
ne klasy biorą udział w akcjach i 
programach zewnętrznych dot.   
powyższego tematu. np. klasy I, 
II, III i OP brały udział w Ogól-
nopolskiej Akcji „Śniadanie daje 
moc” promującym zasady zdro-
wego odżywiania.  Wystąpienie 
nadwagi zaobserwowano u około 
12% uczniów naszej szkoły i nie 
odnotowujemy tendencji wzro-
stowej. Szkoła nie posiada własnej 
kuchni. Do szkoły posiłki dostar-
cza firma cateringowa p. Ewy Ka-
sprzyk. Z posiłków korzysta ok. 
20% wszystkich uczniów. Są to 
posiłki finansowane ze środków 
OPS w Nowogardzie.

-Szkoła Podstawowa
 w Długołęce 

Szkoła Podstawowa w Długo-
łęce jest zaangażowana w działa-
nia mające na celu uświadamiać 
uczniów o przyczynach i skut-
kach nadwagi, prowadzi zajęcia 
profilaktyczne oraz akcje typu: 
Zdrowe śniadanie. Pielęgniar-
ka szkolna na bieżąco monitoruje 
wagę uczniów, wylicza BMI, dzię-
ki czemu wiemy, który z uczniów 
jest zagrożony otyłością i w ja-
kim stopniu. W roku szkolnym 
2017/2018 stwierdzono, że 17 % 
uczniów ma nadwagę (wzięto pod 
uwagę klasy 0-7) i ta tendencja jest 
na podobnym poziomie w porów-
naniu z poprzednim rokiem szkol-
nym. Szkoła nie prowadzi własnej 
stołówki, a posiłki są w formie ca-
teringu. W tym roku szkolnym na 
dzień 20.09.2017 z obiadów ko-
rzysta 13 uczniów z tym, że: 7 
uczniów korzysta z obiadów od-
płatnych, a 6 uczniów korzysta z 
obiadów z dopłatą z OPS.

-Liceum Ogólnokształcące nr 1
Monitorujemy poprzez wy-

wiad pielęgniarski. W szko-
le jest tendencja wzrostowa w 

przypadku nadwagi.  W roku 
szkolnym uczniów z nadwagą 
było: 2014/2015 – 21 uczniów, 
2015/2016 – 24 uczniów, 
2016/2017 – 26 uczniów. Szko-
ła nie prowadzi własnej stołówki, 
nie posiada także posiłków z cate-
ringu.  

Dziękujemy szkołom, które na-
desłały odpowiedzi pozwalają-
ce ocenić, choć w pewnym zakre-
sie ważne dla zdrowia dzieci, oko-
liczności i objawy. Pozostałe szko-
ły nie nadesłały żadnej informacji, 
co pozwala przypuszczać, że nie 
prowadzi się tam systematycznej 
obserwacji zjawiska otyłości, a w 
związku z tym nie podejmuje rów-
nież żadnych działań zaradczych. 

Wnioski NIK  
NIK rekomenduje jednostkom 

samorządu terytorialnego:
gromadzenie i wykorzystywanie 

zbiorczych wyników badań BMI 
przy planowaniu działań profilak-
tycznych i edukacyjnych oraz oce-
nie skuteczności realizowanych 
programów;

aktywne wspieranie szkół w 
działalności edukacyjnej na temat 
zasad zdrowego żywienia.

NIK rekomenduje placówkom 
oświatowym:

wykorzystywanie zbiorczych 
wyników badań BMI przy plano-
waniu działań profilaktycznych i 
edukacyjnych;

zachęcanie uczniów do spoży-
wania na terenie szkoły produk-
tów otrzymanych w ramach reali-
zowanych programów;

wspólne spożywanie śniadań 
nauczycieli z uczniami;

zapewnienie właściwej orga-
nizacji spożycia posiłków, w tym 
przerw pomiędzy lekcjami umoż-
liwiających spokojne zjedzenie 
obiadu wszystkim uczniom ko-
rzystającym z tej formy żywienia.

sm

Stołówka w szkole nr. 3 prowodzona przez firmę pani E. Kasprzyk
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Do Nowogardu zjechali się psychoterapeuci 

Miłość nie jedno ma imię
W miniony piątek, 6 października, w NDK, odbyła się konferencja naukowa zorganizowa-
na przez Specjalistyczną Poradnię Terapeutyczną dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w No-
wogardzie. Temat konferencji brzmiał: „Miłość nie jedno ma imię”.

Na początku zaprezentowa-
no krótką telewizyjną sondę, 
w której przedszkolaki odpo-
wiadały, czym dla nich jest mi-
łość. Dla większości z nich py-
tanie to nie sprawiało żadnych 
trudności - miłość jest wtedy, 
gdy ludzie się kochają - odpo-
wiadały praktycznie bez namy-
słu dzieci. Następnie rozpoczął 
się panel wykładowy. Poszcze-
gólni prelegenci, a wśród nich 
psycholodzy z całego regionu, 
na co dzień prowadzący róż-
nego rodzaju terapie, wyjaśnia-
li, jakie skutki w rozwoju dzie-
ci może wywołać brak miłości i 
akceptacji w rodzinie. Była więc 
głównie mowa o miłości rodzi-
cielskiej, ale też tej małżeńskiej, 
mającej również swoje odbicie 
w procesie wychowawczym. 

Słuchaczami wykładów byli 
głównie nauczyciele placówek 
oświatowych, nie tylko z Nowo-
gardu, pracownicy społeczni, 
przedstawiciele policji, oraz ro-

dzice. Konferencja została zor-
ganizowana w ramach projektu 
promującego ochronę zdrowia 
finansowanego przez Zarząd 
Województwa Zachodniopo-
morskiego. W ramach tego pro-
jektu, poza konferencją, mają 
odbyć się także warsztaty dla 
rodziców pn. „Trening umiejęt-
ności wychowawczych”. Oferta 

ta jest skierowana do rodziców, 
którzy chcą lepiej wspierać roz-
wój emocjonalny swoich dzie-
ci, poznać również własne sła-
be i mocne strony. Osoby zain-
teresowane udziałem w spotka-
niach proszone są o kontakt z 
Specjalistyczną Poradnią Tera-
peutyczną (SPT) mieszczącą się 
przy ul. 3 Maja 44 w Nowogar-
dzie. Termin zapisów mija 15 
października.  

Piątkową konferencję hono-
rowy patronatem objęli: Za-
chodniopomorski Kurator 
Oświaty Magdalena Zarębska-
-Kulesza oraz Starosta Powia-
tu Goleniowskiego Tomasz Ku-
linicz. 

Dodajmy, że była to już dru-
ga konferencja naukowa zorga-
nizowana przez SPT w Nowo-
gardzie, o zasięgu wojewódz-
kim. Pierwsza odbyła się w ze-
szłym roku. Wówczas jej głów-
nym tematem było „szczęście”, 
czyli psychologia pozytywna. 

MS

Wśród słuchaczy konferencji byli głównie pracownicy placówek oświatowych

Anna Borkowska, jedna z prelegentek w trakcie piątkowej konferencji zorganizo-
wanej przez nowogardzką poradnię psychologiczną.

Irena Juszczyk, dyrektor SPT w Nowogardzie, wita przybyłych na konferencję gości

Postarali się o środki i jest efekt

Dąbrowa czeka 
na rowerzystów
Sołtys Dąbrowy nadesłał do DN informację o zakończeniu 
kolejnego etapu działania podjętego w ramach programu 
„Społecznik” 

W ramach projektu „SPO-
ŁECZNIK” realizowanego przez 
Koszalińską Agencję Rozwoju Re-
gionalnego S.A - pisze Zbigniew 
Florkowski sołtys Dąbrowy- na-
sze Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy zakończyło realizację 
projektu pn. Moja Wioska- Ład-
na Wioska. W pierwszym etapie 
projektu przygotowaliśmy plac i 
nasadziliśmy krzewy. Drugi etap 

to zamontowanie ławek i kosza. 
Skwer jest już gotowy do użyt-
kowania. Zapraszamy wszyst-
kich rowerzystów przejeżdżają-
cych przez Dąbrowę do zatrzyma-
nia się i odpoczynku na skwerze.- 
kończy sołtys- animator wyjątko-
wo intensywnych działań społecz-
nych podejmowanych w tej wsi. 
Gratulujemy. 

Opr.DŚ

Konkurs dla szkół 
podstawowych

„Dzielnicowy – 
policjant, któremu 
ufam”
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wraz z Wojewódz-
ką Komendą Policji w Szczecinie, zaprasza wszystkich 
uczniów szkół podstawowych z całego województwa, do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dzielnicowy – 
policjant, któremu ufam”.

Celem konkursu jest pro-
pagowanie zasad bezpie-
czeństwa wśród dzieci i mło-
dzieży, budowanie zaufania 
do Policji, promocja służ-
by dzielnicowego, a także 
kształtowanie pozytywnych 
wzorów i postaw w zakresie 
unikania zagrożeń. Do kon-
kursu może zgłosić się każdy 
uczeń szkoły podstawowej. 
Uczestnicy mają za zada-
nie zgłosić jedną pracę pla-
styczną, wykonaną dowolną 
techniką, która pokazuje co-
dzienną służbę policjanta – 
dzielnicowego i tym samym 
promuje rolę i funkcję dziel-
nicowego w społeczeństwie. 

Prace plastyczne zgodnie z 
regulaminem mogą być zgła-
szane do dnia 17.11.2017 r., 
i przesłane na adres: Wydział 
Prewencji, Komenda Woje-
wódzka Policji w Szczecinie 
ul. Małopolska 47, 70-515 
Szczecin z dopiskiem „Dziel-
nicowy - policjant, które-
mu ufam”. Uroczyste pod-
sumowanie i wręczenie na-
gród laureatom konkur-
su nastąpi w grudniu 2017 
r. Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie inter-
netowej Komendy Powia-
towej Policji w Goleniowie. 

DŚ
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Pogoń za lisem
O Puchar Wójta Gminy Osina

Potęga skoku o nagrodę  
radnego gminnego

Rafał Wróbla

Oferujemy: 
grochówkę, 

bigos,
 gorącą herbatę

ZAPRASZAMY na zawody w Kościuszkach - na koplu

HUBERTUS w Kościuszkach
14 października 2017 r. od godz. 13.00

Tor przeszkód dla konia i jeźdźca
O nagrodę organizatora

Tor przeszkód dla widzów

Różaniec do granic

Byliśmy  
w Dziwnówku  
i Dziwnowie

Zorganizowane grupy wier-
nych z trzech nowogardzkich 
parafii wzięły udział w sobotę 
7.10.2017r. w ogólnopolskiej mo-
dlitwie „Różaniec do granic”.  Pa-

rafianie z kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
(przewodniczyła siostra Daniela, 
i parafii ze Strzelewa przewodni-
czył ks. proboszcz Krzysztof So-

Siostra Daniela i Pani Bartkowiak wracają z plaży po zakończonej modlitwie

Uczestnicy modliwy na plaży w Dziwnówku

Pielgrzymka na Kresy Wschodnie 
W dniach od 22 – 30.09 2017 grupa 48 osób pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Grzegorza Legutko uczestniczyła w pielgrzymce. Po udziale w czuwaniu 
Archidiecezjalnym w Częstochowie, w nawiedzeniu w Gidlach i noclegu w Białej Podlaskiej grupa w niedzielę przekroczyła granicę i rozpoczęła pielgrzy-
mowanie po Kresach. Poniżej relacja z pielgrzymki nowogardzkich pątników. 

W niedzielę zwiedziliśmy 
twierdzę Brzeską, modliliśmy się 
przy cudownym obrazie Mat-
ki Bożej w Brześciu, następnie w 
drodze do Grodna zatrzymali-
śmy się przy Kurhanie Powstań-
czym i nad brzegiem Niemna 
w Bohatyrowiczach. We Mszy 
św. uczestniczyliśmy w Grod-
nie w kościele O.O. Franciszka-
nów, gdzie przez 5 lat pełnił po-

sługę św. Ojciec Maksymilian. 
Ze wzgórza nad Niemnem po-
dziwialiśmy piękną panoramę 
Grodna.

Na nocleg udaliśmy się do No-
wogródka, gdzie nas gościnnie 
przyjęły siostry Nazaretanki.

W poniedziałek, pod opie-
ką ks. miejscowego Probosz-
cza modliliśmy się w kościele 
przy grobie 11 Błogosławionych 

Sióstr Nazaretanek i nawiedzi-
liśmy miejsce, w którym siostry 
zostały rozstrzelane, jako za-
kładniczki. Po wizycie nad jezio-
rem Świteź (opisywanym przez 
A. Mickiewicza w „Balladach” 
i „Romansach”) wróciliśmy do 
Nowogródka, gdzie mieliśmy 
czas na indywidualne zwiedza-
nie miasta (Góra Zamkowa, 
Muzeum A. Mickiewicza). Po 

południu, udaliśmy się do Naro-
czy, po drodze eucharystię spra-
wowaliśmy w Sanktuarium O.O. 
Karmelitów Bosych w Gudokaj 
i byliśmy podjęci gościną. We 
wtorek mieliśmy czas na odpo-
czynek nad przepięknym jezio-
rem Narocz, a po południu uda-
liśmy się do Narodowego Sank-
tuarium Białorusi w Budsła-
wiu, a następnie nawiedziliśmy 
kościół parafialny w Miadzio-
le (gdzie posługę pełni O. Paweł 
Lelito pochodzący z rodzinnej 
parafii naszego Ks. Proboszcza). 
Wieczorem eucharystia w Naro-
czy u Ojca Bernarda i po Mszy 
św. spotkanie z tamtejszą wspól-
notą. W środę udaliśmy się do 
Wilna i nawiedziliśmy cmentarz 
Na Rosie, a wieczorem, w Domu 
Polskim było uroczyste spotka-

nie pielgrzymów. W czwartek, 
cały dzień zwiedzaliśmy Wilno 
między innymi kościół Św. Pio-
tra i Pawła, dom, w którym Pan 
Jezus objawił Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego, byliśmy u Oj-
ców Dominikanów w kościele, 
gdzie jest obraz Jezusa Miłosier-
nego i na Górze Trzech Krzy-
ży. Najpiękniejszym momentem 
dnia była eucharystia o 7 rano 
na Ostrej Bramie, zarezerwowa-
na tylko dla naszej grupy.

W piątek, udaliśmy się w dro-
gę powrotną do domu z nocle-
giem w Niepokalanowie, tam 
wieczorem i rano w sobotę spra-
wowaliśmy eucharystię. Piel-
grzymi pełni wrażeń, w sobo-
tę późnym popołudniem wróci-
li do domu.

Inf. własne

Pielgrzymi przy Pomniku Adama Mickiewicza w Nowogródku.

cha) udali się na modlitwę do ko-
ścioła stacyjnego w Dziwnówku, 
a grupa z kościoła pw.  św. Rafa-
la Kalinowskiego (przewodniczył 
ks. Bartosz Wach) pojechała mo-
dlić się do Dziwnowa do tamtej-
szej parafii pw. św. Józefa.  Akcja 
modlitewna rozpoczęła się w całej 
Polsce o godzinie 11:00, od Mszy 
Świętych odprawianych w kościo-
łach stacyjnych i adoracji tam Naj-

świętszego Sakramentu. O godzi-
nie 14: 00 uczestnicy pojawili się w 
wyznaczonych miejscach na gra-
nicach Państwa – w Dziwnowie i 
Dziwnówku były to lokalne pla-
że - czyli pas lądu przylegający do 
wód stanowiących granice morską 
Polski. Tam odmówiono wszystkie 
cztery części Różańca (20 tajem-
nic) – dwie poprzez zwrócenie się 
w stronę morza, czyli świata i dwie 

poprzez zwrócenie się twarzami w 
stronę lądu, czyli Polski. Intencja-
mi modlitw było dobro w świecie 
i Obczyźnie. W modlitwie uczest-
niczyło około 60 osób z parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP i po kilkana-
ście od Rafała Kalinowskiego i ze 
Strzelewa. W całej Polsce szacuje 
się, że w akcji wzięło udział około 
1 miliona wiernych.

sm
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Dotkliwa porażka na własnym boisku

Trwa łobeski koszmar...
W niedzielę (8 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomorzanina podejmowali swoich rówieśników z Łobza. Światowid 
po raz drugi rozgromił podopiecznych Pawła Błaszczyka, tym razem 0:4. Kibice Pomorzanina mogą mówić o łobeskim koszmarze, łącznie nowogardzkie 
drużyny grały ze Światowidem cztery spotkania i wszystkie te spotkania przegrały. 

Pomorzanin Nowogard – Światowid 63 Łobez 0:4 (0:2)
Skład: Jakub Tandecki – Michał Teodorczyk (c) , Jakub Mościński, Paweł Zając, Mateusz Wojtyniak – Adrian Zając, Michał Jutkiewicz, Mateusz Toruński, Jakub Ja-

recki (Jakub Saja) – Natan Jeremicz (Krystian Wilke), Jakub Stefanowski.

I Liga Okręgowa Junior Starszy Szczecin 2017/2018
8. kolejka:
Unia Dolice – Kluczevia Stargard   3:2
Biali Sądów – Mewa Resko   0:0
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez 0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 7 16 23 8 5 1 1
2 Energetyk Gryfino 6 15 22 7 5 0 1
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 7 13 22 10 4 1 2
4 Pomorzanin Nowogard 7 10 17 19 3 1 3
5 Mewa Resko 7 6 12 16 1 3 3
6 Unia Dolice 7 5 14 28 1 2 4
7 Biali Sądów 7 2 5 27 0 2 5

Spotkania ze Światowidem Ło-
bez w tym sezonie to prawdzi-
wy koszmar nowogardzkich kibi-
ców. Seniorzy przegrali w lidze na 
boisku w Łobzie 2:1, następnie w 
Pucharze Polski ZZPN 5:2. Junio-
rzy przegrali w 1. kolejce 5:0, na-
tomiast w ostatnim meczu u siebie 
ulegli gościom 0:4. W czterech spo-
tkaniach Światowid wygrał wszyst-
kie mecze, strzelając 16 bramek i 
tracąc tylko 3 gole w starciu z no-
wogardzkimi drużynami... Czy na-
prawdę Łobez i Nowogard dzie-

li tak wielka przepaść? Mecz ju-
niorów rozpoczął się od zmiany w 
3. minucie spotkania, Natan Jere-
micz w walce o piłkę doznał kontu-
zji i na placu gry musiał go zastąpić 
Krystian Wilke. Goście do przerwy 
zdobyli dwa gole. Najpierw Michał 
Teodorczyk popełnił błąd w obrę-
bie własnej bramki, rywal odebrał 
mu futbolówkę i wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie. Drugi gol 
padł po rzucie rożnym. Po zmianie 
stron Światowid grał swoje, a Po-
morzanin nie był w stanie skutecz-

nie odpowiedzieć. Trzecia bramka 
padła po oskrzydlającej akcji  i do-
środkowaniu w pole karne. Z ko-
lei czwarty gol był efektem spore-
go zamieszania w polu karnym Po-
morzanina. Nowogardzianie nie 
zachwycili, a jedynym pozytywem 
tego meczu był debiut młodziut-
kiego Jakuba Stefanowskiego, któ-
ry wciąż znajduje się w przedzia-
le wiekowym trampkarza. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
8. kolejka:
Ina Ińsko – Ehrle Dobra Szczecińska 0:0
Sparta Gryfice – Światowid Łobez  3:4
Odrzanka Radziszewo – Orzeł Łożnica 1:2
Promień Mosty – Iskierka Szczecin 3:1
Błękitni Trzygłów – Sarmata Dobra 5:1
Polonia Płoty – Masovia Maszewo 0:2
Jantar Dziwnów – KP Przecław  6:1
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 4:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Jantar Dziwnów 8 20 21 6 6 2 0
2 Światowid 63 Łobez 8 20 20 9 6 2 0
3 Iskierka Szczecin 8 17 13 5 5 2 1
4 Polonia Płoty 8 15 16 5 5 0 3
5 Masovia Maszewo 8 13 13 13 4 1 3
6 Sparta Gryfice 8 13 20 15 4 1 3
7 Mewa Resko 8 13 15 9 4 1 3
8 Błękitni Trzygłów 8 13 20 9 4 1 3
9 Promień Mosty 8 11 15 14 3 2 3
10 Ina Ińsko 8 11 10 10 3 2 3
11 Pomorzanin Nowogard 8 10 19 12 3 1 4
12 Ehrle Dobra Szczecińska 8 7 12 14 1 4 3
13 Orzeł Łożnica 8 7 6 20 2 1 5
14 KP Przecław 8 7 16 29 2 1 5
15 Odrzanka Radziszewo 8 3 6 28 1 0 7
16 Sarmata Dobra 8 1 6 30 0 1 7

Sporo emocji i 7 bramek w Resku

Pomorzanin notuje czwartą porażkę
W niedzielę (8 października), o godzinie 13:00, na stadionie w Resku piłkarze Pomorzanina walczyli o ligowe punkty z tamtejszą Mewą. Nowogardzianie 
prowadzili do przerwy, jednak po zmianie stron rywale w pięć minut zdobyli trzy gole i ostatecznie wygrali 4:3. To była czwarta porażka podopiecznych 
Zbigniewa Gumiennego w obecnym sezonie. 

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 4:3 (1:2)
Gole: Rafał Listkiewicz (33’), Gracjan Wnuczyński (41’, 87’ rzut karny)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Michał Komenda, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Rafał Mendyk, 

 Maciej Dobrowolski (c) (Fernando Batista), Kacper Litwin (Karol Osakiewicz) – Gracjan Wnuczyński, Rafał Listkiewicz.

Pomorzanin po dwóch kolejnych 
zwycięstwach do Reska wybrał się 
po trzy punkty. Do przerwy wyglą-
dało to nie najgorzej, choć to go-
spodarze pierwsi objęli prowadze-
nie. W 26. minucie po dośrodkowa-
niu na 10 metr, błąd popełnił Kor-
nel Pękala, który wyszedł do piłki i 
został uprzedzony przez napastni-
ka z Reska. Nowogardzianie szyb-
ko zdołali wyrównać. W 33. minu-
cie po wymianie kilku podań pił-
ka trafiła do Kacpra Litwina, któ-
ry zdecydował się na indywidualną 
akcję. Pomocnik Pomorzanina ład-
nie minął dwóch rywali, wpadł w 
pole karne i wyłożył futbolówkę jak 
na „tacy” do Rafała Listkiewicza, 
któremu pozostało trafić do bram-
ki gospodarzy. Tuż przed przerwą w 
41. minucie, nowogardzianie prze-
prowadzili jeszcze jedną składną 
akcję, która zakończyła się golem. 
Tym razem Maciej Dobrowolski 
ładnie przeniósł ciężar gry na lewą 
stronę do Natana Wnuczyńskiego, 
który dośrodkował w pole karne, 
gdzie przy dłuższym słupku dobrze 
zachował się Gracjan Wnuczyński 
kierując piłkę do bramki Mewy. Do 
przerwy Pomorzanin dominował 
i zasłużenie prowadził. Po zmia-
nie stron nadszedł okres, w którym 
w ciągu pięciu minut podopieczni 

Zbigniewa Gumiennego przegrali 
ten mecz. Najpierw w 55. minucie 
gospodarze wykonywali rzut roż-
ny. Po dośrodkowaniu Kornel Pę-
kala zderzył się z obrońcami Pomo-
rzanina i nie zdołał obronić strza-
łu z około 7 metrów. W 58. minu-
cie zawodnik Mewy uratował fut-
bolówkę, która zmierzała poza bo-
isko, choć w ocenie gości, futbolów-
ka opuściła plac gry. Zamiast grać 
do gwizdka, zawodnicy z Nowogar-
du podnosili ręce sygnalizując aut, 
gospodarze wykorzystali nieuwagę 

rywali i wyprowadzili szybką akcję, 
a celne dośrodkowanie wykończył 
napastnik z Reska. Jakby tego było 
mało, w 60. minucie zrobiło się już 
4:2. Tym razem szkolny błąd popeł-
nił Michał Komenda, który zamiast 
wybić futbolówkę w aut, lub jak 
najdalej od własnego pola karnego, 
starał się podać do Damiana Ko-
siora. W efekcie gospodarze prze-
jęli piłkę i strzelili kolejną bram-
kę. W 64. minucie Mewa musiała 
grać w „dziesiątkę”, po tym jak pił-
karz gospodarzy ujrzał drugą żółtą 
kartkę. Choć Pomorzanin ambitnie 
walczył o wyrównanie, kolejne ata-
ki przypominały bicie głową w mur. 
Co prawda nowogardzianie strze-
lili gola kontaktowego, po tym jak 
ręką w polu karnym zagrał defen-
sor Mewy, a Gracjan Wnuczyński 
pewnym strzałem zamienił „jede-
nastkę” na bramkę, jednak to było 
wszystko, na co tego dnia było stać 
zawodników z Nowogardu. Szko-
da tego meczu, bo przez większość 
spotkania Pomorzanin przeważał i 
zasłużył na pełną pulę. Jak się jed-
nak okazało, wystarczyło pięć mi-
nut, aby nowogardzianie wrócili do 
domu z niczym... Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Dwie bramki Gracjana Wnuczyńskiego 
nie pomogły Pomorzaninowi wywal-
czyć punktów w Resku
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Mistrzostwa Polski Dwójek i Drużyn

Nikola Wielowska z brązem
W miniony weekend, w Godzieszach Wielkich (k. Kalisza) rozegrane zostały szosowe Mi-
strzostwa Polski w jeździe na czas par i drużyn. Nikola Wielowska jadąc w parze z Nikolą 
Seremak wywalczyła brązowy medal pośród Juniorek Młodszych. 

Rywalizacja o medale podzie-
lona została na dwa dni - piątek i 
niedzielę. W pierwszej kolejności 
rozegrane zostały wyścigi dwójek, 
które rywalizowały na dystansach 
od 14 do 29 kilometrów, w zależ-
ności od kategorii. Juniorki Młod-
sze, czyli kategoria w której wal-
czyła kolarka z Nowogardu – Ni-
kola Wielowska, rozgrywały swój 
wyścig dwójek na dystansie 14 

km. Najlepsze okazały się Mar-
tina Stecka i Julia Rusnarczyk z 
WLKS Krakus BBC Czaja, poko-
nując Brygidę Piersiak i Zuzan-
nę Flis z KKS Azalia Brzóza Kró-
lewska. Zawodniczka z Nowo-
gardu, startująca w parze z Niko-
lą Seremak, jako zespół LUKS JF 
Duet Goleniów, wywalczyła brą-
zowy medal. To kolejny duży suk-
ces Nikoli Wielowskiej w ogólno-

polskiej stawce. Ten sezon powo-
li dobiega już końca i kolejny me-
dal tylko utwierdza wszystkich w 
tym, że Nikola poczyniła ogrom-
ne postępy, a jej kolarska kariera 
nabrała sporego rozpędu. Gratu-
lujemy młodej zawodniczce z No-
wogardu i wierzymy, że ten uda-
ny sezon to dopiero początek jej 
wielkich sukcesów. 

KR

I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków

Konrad Pyra gra dalej
W sobotę (7 października), rozegrany został I Wojewódzki Turniej kwalifikacyjny Żaków w 
tenisie stołowym. Klub Visonex LUKS Top Wierzbięcin reprezentował Konrad Pyra, który 
wywalczył 2. miejsce, i tym samy zakwalifikował się do I Grand Prix Polski Żaków. 

W sobotnich zawodach z cyklu 
I Wojewódzkiego Turnieju Kwali-
fikacyjnego, wystartowało 13 naj-
lepszych Żaków z województwa 
zachodniopomorskiego, a pośród 
nich młody podopieczny Józefa 
Korkosza z klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin – Konrad Pyra. 
Młody zawodnik reprezentujący 
Wierzbięcin spisał się bardzo do-
brze. Konrad Pyra zajął w tym tur-
nieju 2. miejsce, co zagwaranto-
wało mu awans do I Grand Prix 
Polski Żaków, które odbędzie się 
w Lidzbarku Warmińskim. Dodaj-
my, że Konrad jest zawodnikiem 
od wszystkich rywali o rok młod-
szym i to, że uzyskał awans na za-
wody ogólnopolskie jest wielkim 
wyróżnieniem. Możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności z naj-

lepszymi Żakami w Polsce na 
pewno zaprocentuje. Gratulujemy 
młodemu tenisiście stołowemu z 
klubu Visonex LUKS Top Wierz-

bięcin oraz życzymy mu wywal-
czenia jak najwyższej pozycji pod-
czas ogólnopolskiej rozgrywki. 

KR 

Drugi z lewej - Konrad Pyra, który zajął 2. miejsce w I WTK Żaków

Nikola Wielowska - druga z lewej, w parze z Nikolą Seremak wywalczyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski w jeździe na 
czas par i drużyn
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika 
Rasowska, Aleksandra Lisowska

 „Czy to Londyn, 
czy to Stany, bez 
znajomości języków 
się nie dogadamy!”

3 października ogłoszone zo-
stały wyniki konkursów realio-
znawczych z języka angielskiego  
i niemieckiego. Dyplomy dla naj-
lepszych uczniów i grup wręczył 
dyrektor pan Marcin Gałka.

Język angielski
I miejsce - II TI (K. Pycka, D. 

Idziak, M. Kuźmicki, P. Drobina)
II miejsce - IV TE (E. Zugaj, A. 

Zabłocka, K. Nizio)
III miejsce - IV TŻ (M. Kałuża, 

N. Serafin, A. Ślipek)
Język niemiecki
I miejsce - Błażej Łubik - III TL
II miejsce - Łukasz Kulesza - IV 

TE
III miejsce - Wioleta Szymczak 

- IV TE
Jednym z zadań było wymyśle-

nie hasła promującego naukę ję-
zyków obcych. Oto najciekawsze 
z nich:

„Masz już dużo możliwości, po 
angielsku witasz gości,

po niemiecku mówisz „cześć” i 
robotę masz na sześć,

po rosyjsku szybko gadasz, ze 
Szwedami się dogadasz,

po francusku się całujesz, a 
hiszpańskim się dołujesz” - IV TŻ

„Jak powiedział kiedyś pewien 
człowiek stary, ucz się angielskie-
go, a potem licz dolary” - II TI

„Czy to Londyn, czy to Stany, 
bez znajomości języków się nie 
dogadamy!”- IV TH

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy wiedzy i pomysłowości!

Świat w obiektywie aparatu 
W dniu 03.10.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy fotograficznej pt.: „W obiektywie aparatu”. 

Wystawa jest zbiorem zdjęć uczniów 
oraz pracowników Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie. Prezentowane fo-
tografie brały udział w szkolnych kon-
kursach fotograficznych, których te-
matami były m.in. zwierzęta, drzewa, 
kwiaty czy zima. Konkursy fotograficz-
ne mają na celu zachęcanie uczniów i 
pracowników szkoły do rozwijania za-
interesowań i pasji, jaką jest fotografo-
wanie, cieszą się dużym zainteresowa-

niem, z czego jesteśmy bardzo zadowo-
leni. W uroczystym otwarciu wystawy 
wzięli udział:  dyrektor biblioteki  Pani 
Aneta Wysoszyńska, dyrektor ZSP Pan 
Jarosław Chudyk  zastępca dyrektora 
Pani Ewa Staszak, uczniowie ZSP, auto-
rzy prac oraz zaproszeni goście.  Wysta-
wa została przygotowana przez nauczy-
cielki Panią Annę Durniewicz i Katarzy-
nę Kijanę. Poniżej prezentujemy nazwi-
ska autorów fotografii.

Uczniowie i absolwenci:

Gabriela Lesner, Anna Przybyszew-
ska, Dorota Piętowska, Weronika Dać-
kowska, Patrycja Grodzicka, Justyna 
Smykla, Natalia Kozakiewicz, Weroni-
ka Paszkiewicz, Ryszard Rzepecki, We-
ronika Mościńska, Julia Tożewska, Nata-
lia Ropińska, Magdalena Bielska, Adam 
Sas, 

Patrycja Ciechmiszczuk, Justyna 
Ulan, Angelika Świrgoń, Jakub Hnat, 
Anna Nowicka,  Łucja Łachmano-
wicz,  Wioleta Szymczak, Karolina Gaw-
lik, Magdalena Druciarek i Aleksandra 
Wróbel. 

Pracownicy szkoły:  
Mirosława Szymaniak, Danuta Szcza-

wińska, Anna Durniewicz, Jarosław 
Chudyk, Ewa Staszak, Monika Sipajło i 
Katarzyna Kijana. 

Wszyscy obecni na wysta-
wie wpisali się do księgi pamiątko-
wej.  Wystawa jest bardzo efektowna  
i warta obejrzenia. Chcielibyśmy po-
dziękować dyrektor biblioteki Pani Ane-
cie Wysoszyńskiej za dobrą współpracę. 

Zapraszamy do oglądania wystawy, 
która będzie dostępna w bibliotece do 
końca października. 

Monika Rusiniak, klasa II TL

 Uczestnicy konkursu z j. niemieckiego z Paniami M. Portas i M. Wojciechowską 

Wspólne zdjęcie 

Uczestnicy konkursu z j. angielskiego z Panią M. Szymaniak

Bądź przedsiębiorczy!
Dnia 29 września w naszej szkole odbyły sie warsztaty promu-
jące przedsiębiorczość wśród uczniów, które poprowadził Pan 
Bartosz Kajat. 

Zajęcia z klasą III TE prowa-
dzone były w sposób aktywny - 
uczniowie brali udział w dysku-
sji, symulowali rzeczywiste dzia-
łanie podczas gry planszowej Ca-
shflow, a  zdobytą wiedzę mogli 
od razu wykorzystywać w real-
nym życiu. Uczniowie wymyśla-
li wspólnie przy stolikach bizne-
sy w oparciu o posiadaną już wie-

dzę na temat ekonomii, posiada-
ne doświadczenia oraz umiejęt-
ności. Uczestnicy zajęć  zagra-
li również w grę planszową Cash-
flow i dzięki niej dowiedzieli się: 
jaka jest różnica między aktywa-
mi i pasywami oraz między zy-
skiem kapitałowym, a przycho-
dem pasywnym. To była ciekawa 
lekcja przedsiębiorczości. 

Uczniowie ZSP podczas oglądania wystawy 

Zajęcia były jak zawsze ciekawe!
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – BEZ KAUCJI! Ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 5:59 
~ 1-5 / 15 VI, 15 VIII;

5:49 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:55, Osina 5:59, Mosty 6:04, Goleniów 6:13, Kliniska 6:22, Szczecin Dąbie 6:32, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:45 Szczecin Główny 6:49 
~ 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:46 II
1

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:01 

7:48 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 13 VI-2 IX 1-6 / 15 VI, 15 VIII;

7:49 I
3

PR - R
s 88810

j  t  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:20, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:36, Bieczyno 
Pomorskie 8:42, Karcino 8:46, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:06 ~ 12 VI;

9:22 I
3

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:39, Gryfice 9:51, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67 + 15 VI, 15 VIII;

9:24 II
1

IC - TLK
18173

POSEJDON
j  l  b  p

Goleniów 9:48, Szczecin Dąbie 10:18 Szczecin Główny 10:40 
~ 24 VI-1 IX;
b / 24 VI;

10:29 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:35, Osina 10:39, Mosty 10:44, Goleniów 10:53, Kliniska 11:02, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17 Szczecin Główny 11:31 
~ 1-7 / 12-13 VI, 16 VI;

10:30 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:36, Osina 10:40, Mosty 10:45, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:32 
~ 12-13 VI; 16 VI;

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:56, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:45, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:12, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:24 ~ 1-5 / 15-16 VI, 15 VIII;

14:07 II
1

PR - R
s 88816

j  t  b  y

Żabowo 14:15, Płoty 14:24, Baszewice 14:31, Gryfice 14:37, Gąbin 14:48, Trzebiatów 14:54, Bieczyno 
Pomorskie 15:00, Karcino 15:04, Głowaczewo 15:08, Stary Borek 15:13, Kołobrzeg Stadion 15:19

Kołobrzeg 15:26 ~ 16 VI;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:32, Szczecin Dąbie 15:42, Szczecin Zdroje 15:46, Szczecin Port Centralny 15:54

Szczecin Główny 15:59 

15:50 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:07 

16:58 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:40, 
Szczecin Zdroje 17:44 Szczecin Główny 17:56 
~ 1-7 / 16 VI;

16:59 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:04, Osina 17:08, Mosty 17:14, Goleniów 17:22, Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, 
Szczecin Zdroje 17:45 Szczecin Główny 17:57 
~ 16 VI;

17:48 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 17:57, Płoty 18:07, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:14 

18:32 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:38, Osina 18:42, Mosty 18:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:53, Goleniów 19:09, 
Kliniska 19:19, Szczecin Dąbie 19:29, Szczecin Zdroje 19:33, Szczecin Port Centralny 19:41

Szczecin Główny 19:46 

20:42 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:24, Trzebiatów 21:30, Bieczyno 
Pomorskie 21:36, Karcino 21:39, Głowaczewo 21:44, Stary Borek 21:48, Kołobrzeg Stadion 21:54

Kołobrzeg 21:59 ~ 14 VI-2 IX 1-6 / 15-16 VI, 15 VIII;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 VI – 2 IX 2017

Aktualizacja wg stanu na 16 VI 2017

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

20:43 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:52, Płoty 21:01, Baszewice 21:08, Gryfice 21:14, Gąbin 21:25, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:55

Kołobrzeg 22:00 ~ 13 VI;

20:44 II
1

PR - R
s 88822

j  t  b  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:38, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 12 VI; 16 VI;

21:24 II
1

IC - TLK
81172

POSEJDON
j  l  p

Płoty 21:47, Gryfice 22:04, Trzebiatów 22:24, Kołobrzeg 22:55 0   j   l   b   p, Ustronie Morskie 23:27, 
Koszalin 23:55, Sławno 0:22, Słupsk 0:42, Lębork 1:17, Wejherowo 1:42, Gdynia Główna 2:04, 
Sopot 2:22, Gdańsk Oliwa 2:26, Gdańsk Wrzeszcz 2:31, Gdańsk Główny 2:37, Tczew 3:00, 
Malbork 3:14, Elbląg 3:33, Pasłęk 3:50, Morąg 4:14, Olsztyn Zachodni 4:49, Olsztyn Główny 4:53, 
Korsze 5:54, Kętrzyn 6:14, Giżycko 6:44, Wydminy 7:04, Stare Juchy 7:14, Ełk 7:56, Grajewo 8:21, 
Osowiec 8:39, Mońki 8:49, Białystok Starosielce 9:16 Białystok 9:22 
~ 23 VI-31 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52 Gryfice 23:04 
~ 1-4 / 14 VI, 14 VIII;

22:34 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:52, Gryfice 23:04, Trzebiatów 23:18, Kołobrzeg Stadion 23:36 Kołobrzeg 23:41 
~ 57 + 14 VI, 14 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

p - przewóz przesyłek 
konduktorskich / courier service

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55
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REKLAMA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

• sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 
693 850 197

• sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 najlepsze ceny w nowo-
gardzie, Osiedle słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 
•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajme	 lokal	 w	 centrum	 Nowo-
gardu	o	powierzchni	54m.	Tel.	604	
269	104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

• Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666 

•  Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/25 tyś. 501 307 
666 

• Kawalerka 25m2 + piwnica na sprze-
daż po remoncie, umeblowana, ul. 3 
Maja, centrum, cena 77 000 zł. Tel. 
601 889 582 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
606 112 493 

• Kawalerka do wynajęcia 20m2. 667 
621 070 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702 

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha 
w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 
385

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we możliwość ulokowania 5-6 osób 
oraz kawalerkę. Tel. 690 123 582 , 
607 581 083 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
płatność gotówką. Tel. 663 695 260

• Sprzedam dom w okolicy Nowogar-

du. Tel. 695 644 125 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam Fiata Uno 899 cm3, 2002 r., 
przebieg 77 tys. km. Tel. 697 665 793 

• Renault Megane rok 1996, OC i PT 
aktualne, bez rdzy dużo nowych czę-
ści tanio sprzedam Tel. 536 706 746

• Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w 
pełni sprawny, przebieg 18900 km, 
rejestracja 08.18r, OC 02.18r +opony 
zimowe. 795 977 965 

• Sprzedam Daewoo Matiz rok 2000 
cena do uzgodnienia. 726 252 946 

• Sprzedam Renault Megane rok pro-
dukcji 2000 poj. Silnika 1.4 16V ben-
zyna +LPG (sekwencja). Tel. 600 74 
1996 

• Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 
2001 r., cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

• Sprzedam opony zimowe 175/65/14 
szt.4 i kosiarkę elektryczną. Tel 572 
955 124

•  Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
601 810 228 

• Sprzedam działkę budowlaną. 91 39 
25 888 

•	 Wynajmę	pół	domu.	502	119	960	

• Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny tel 605-946-041

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam 70 balotów siana. 696 741 
163

• Orkę, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 013 995 

• Sprzedam zboże i łubin. 502 853 573 
•	 PROPOLIS	 LECZNICZY,	 miody	
leśne.	Tel.503-58-2222

•	 Maliny sprzedam Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 
530 452 

•	 Sprzedam ciągnik Fiat 880, 5 cylin-
drowy, rocznik 1983, w pełni spraw-
ny. Tel. 724 049 451

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellaro-
sa. 692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

• Sprzedam dwie krowy mleczne, ciel-
ne. Tel. 693 540 383 

• Sprzedam krowę, czteroletnią po wy-
cieleniu. 516 661 401 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

• Sprzedam Ursus 330 po kapitalnym 
remoncie, rozrzutnik obornika dwu-
osiowy, przyczepkę jednoosiową. Tel 
696 807 922

• Sprzedam przyczepę D46 z dokumen-
tami, 3400 zł, siewnik zbożowy trzy-
metrowy STEGSTED, Cena 2300 zł. 
Tel. 692 608 128

• Sprzedam prosiaki. Tel. 512 717 787 

• Sprzedam redła do ziemniaków trójki 
i ziemniaki jadalne Gala. 91 39 18 307

• Sprzedam pszenicę. 724 827 779 

 UsłUgi
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW,	 WYKŁADZIN,	 TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ	/	POŚCIELI	WEŁ-
NIANEJ	 /	 LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604	373	143	,	794	229	083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi	koparko-ładowarką.	669	123	
127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam	 pracę	 remontowe.	 691	
430	490	

• Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

• Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

• Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330 

•	 Serwis	 AGD	 Nowogard.	 698	 352	
406

• Malowanie, szpachlowanie, panele, 
tapeta. 666 047 905 

• Docieplanie poddaszy z zabudowy 
z płyt GK i szpachlowanie. Tel. 504 
595 424 

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 512 413 563 

• Transport, przeprowadzki. Tel. 796 
767 980 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

• Remonty. 508 920 135 

• Docieplenie budynków, malowanie, 

szpachlowanie, glazura, hydraulika, 

regipsy i podłogi oraz adaptacji pod-

daszy . Tel. 600 626 268 

PRACA

• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiecki	
komunikatywny,	 zarobki	netto	do	
1500	euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	
sprawdzone	 oferty,	 legalnie	 737	
451	825,	737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	 Atrakcyjne	
wynagrodzenie.	503	032	234	

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedientkę	
odpowiedzialną,	 sumienną.	 797	
394	807	

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, anglia, Belgia, norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

• Zatrudnię murarza i pomocnika mu-
rarza. Tel. 501 549 756 

• Poszukuje fachowca do małego re-
montu kuchni. Tel. 91 39 26 426 

• Zatrudnię pracowników do prac bru-
karskich na terenie Nowogardu i 
okolic. 509 608 831 

•	 Zlecę	prace	dekarsko-ciesielskie	do	
końca	roku.	Tel.	502	103	432	

•	 Potrzebna	 ekipa	 budowlana	 do	
adaptacji	 budynku	 gospodarcze-
go	na	cele	mieszkalne.	Tel.	660	206	
833	

• Poszukuje osoby do wykonania wia-
ty drewnianej. Tel. 502 103 432 

• Zatrudnię pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina. 511 731 352 

• Zlecę montaż CO w mieszkaniu 
100m2.Tel. 788 271 522 

• Przyjmę do pracy od zaraz  etatu lub 
weekendy więcej informacji pod nu-
merem tel. 667 974 022 

• Pilnie zlecę wykonanie więzi dacho-
wej na budynku mieszkalnym. 661 
911 997 

• Zatrudnię do prac wykończenio-
wych. 660 143 113 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Potrzebny mężczyzna do prac przy-
domowych na wsi i prac w ogrodzie. 
660 206 833 

• Przyjmę do pomocy przy ogrodze-
niach. Tel 607 654 692

• Firma CUK ubezpieczeniowa poszu-

kuje osoby do pracy biurowej na sta-

nowisko doradcy do spraw ubezpie-

czeń. Wymagania : min. średnie wy-

kształcenie, komunikatywność. Ofe-

rujemy umowę o pracę, atrakcyjne 

wynagrodzenie. Osoby zaintereso-

wane proszę o wysyłanie CV na ad-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 100 
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inne  

•	 Kompletne –umeblowanie poko-
ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na uli-
cy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 
737 765  

• Oddam w dobre ręce suke wilczy-
cę. 724 049 451 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam tanio dwie komody 
duże,, stół rozkładany 6 krzeseł z ta-
picerką skóropodobną czarną, łóż-
ko 140x200, kompletne, szafka na 
buty, wszystko w kolorze jabłoni. 
Tel +48 600 393 138 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
150 m typ Baumann, tel. po 19.00 
535 008 877

•	 Sprzedam Okna plastikowe szer. 97 
wys. 113, szer. 144 wys. 115 sztuk 2, 
schody metalowe okrągłe szer. bie-
gu 1.20 wys 1 kondygnacja. Tel. 606 
276 773 

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 703 494 
673 

• sprzedam lodówkę Bosch stan 
bardzo dobry, 650 zł. 603 791 
628

•	 Oddam dużą ilość kamieni polnych 
(duży rozmiar) transport własny. 
509 615 300

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa mocna 
budowa, czujny. 510 620 109 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Promocja  
sprzedaży 

wyposażenia 
 łazienek  
do 80%  

płytki, ceramika. 
nordsanit 

ul. Młynarska 1a 
(w siedzibie byłego Hurtpolu) 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Mniej miejsc pod handel, tylko dlaczego?
Piszą, że winny „Ksawery”…  •  Wywiad z Bolesławem Orłowskim

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
13 października 2017 r. 
Nr 78 (2607)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Jesienna WyPrzedaż
cebul i kłączy kwiatowych
poplony, nawozy jesienne 

zapraszamy
Hurtownia ogrodnicza Garden 
nowogard, ul. Woj. Polskiego 54 

91 39 20 760

stanęła konstrukcja dachu

Boją się tu 
puszczać swoje 
dzieci

Wierzbięcin, 
żabowo, Orzesze

Chciał 
zabrać im 
pieniądze

Historie  
nadjeziorne 

O rycerzu  
i jego walce 
z żywiołem

s. 3 s. 9

s. 5
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W skrócie

Kronika  
Straży Pożarnej

Pod koniec sierpnia malowano miejsca parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych. Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które weszło w ży-
cia już 3 lipca 2015 roku, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością 
powinny być niebieskie. Niestety, na niektórych parkingach niebieska farba za-
czyna się łuszczyć i odpadać – Nie tylko zaraz nie będzie tej farby, ale i nosi się ona 
na butach i kołach wózka do domu – mówi jeden z mieszkańców osiedla, tata 
niepełnosprawnego dziecka,  codziennie korzystający z takiego miejsca. – Z 
tego co wiem, źle była kładziona farba, bo na mokre jeszcze miejsce – dodaje. DŚ

W ostatnich dniach, postawiono nowe znaki nakazu jazdy z prawej strony 
przy przejściach dla pieszych w miejscach, gdzie znajdują się tak zwane „wy-
sepki”. Nowe znaki pojawiły się na skrzyżowaniu koło marketu Netto, na ul. 
700 lecia, przy Ratuszu i ul. Warszawskiej. DŚ

06.10.2017 godz. 09:39
Nowogard, ul. Wojska Polskie-

go, Gniazdo os - puste. Zabezpie-
czono miejsce zdarzenia, usunię-
to gniazdo.

godz. 13:52 Gardna, Jezioro 
Nowogardzkie pomoc policji w 
wydobyciu ciała na brzeg. Zabez-
pieczono miejsce zdarzenia, od-
stąpiono od wodowania łodzi, 
gdyż była możliwość podjęcia to-
pielca z brzegu, w rękawicach 
ochronnych.

08.10.2017 godz. 07:51
Czermnica, powalone drzewo 

na drodze, które tarasowało prze-
jazd. Działania zastępu polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, pocięciu drzewa na kawałki i 
usunięciu go z drogi.

10.10.2017 godz. 20:08
Nowogard, ul. Bankowa, śmie-

ci w pustostanie - garaż. Działa-
nia zastępu polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia i ugasze-
niu pożaru 1 prądem wody w na-
tarciu. Spaleniu uległy znajdujące 
się w środku pomieszczenia śmie-

ci i opony samochodowe oraz po-
zostałości tapicerki samochodo-
wej. Obiekt przeszukano w obec-
ności patrolu policji, aby wyklu-
czyć obecność osób poszkodowa-
nych. Po przeszukaniu nie stwier-
dzono poszkodowanych.

KP PSP Goleniów

•	 -Przyjmę podpórkę kołową (wózek na zakupy i do 
siedzenia), tel: 514 322 170

•	 - Potrzebuję pralkę automatyczną – Tel. 667 108 
029 

•	 - Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel. 733 794 989 
•	 - Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, seg-

ment kuchenny, pokojowy, dywan, wersalkę - Tel. 
723 970 460 

•	 - Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754 
•	 - Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble poko-

jowe dziecięce - tel. 667 353 578 
•	 - Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers 

– Tel. 501 611 350 
• - Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, 

chemii gospodarczej. Nakrętki można przynosić do 
redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam 
kafle – Tel. 509-528-688 

•	 Przyjmę koncentrator tlenu przenośny. Tel. 607 137 
136 

•	 Potrzebuję komputer stacjonarny. Tel. 723 970 460 
•	 Przyjmę pralkę typu Frania i lodówkę Tel.  69 78 86 041
•	 Oddam tapczany jednoosobowe. 509 528 688 
•	 Oddam w użytkowanie (nieodpłatnie) ziemię (0,77 

ha) + 0,30 ha blisko Nowogardu w kierunku Długo-
łęki. 91 39 21 002 

•	 Oddam umywalkę + szafkę łazienkąwą i dwie szaf-
ki. 668 289 708 

•	 Oddam odkurzacz i mikrofalówkę. Tel. 608 356 697, 
606 563 502

•	 Przyjmę lodówkę, pralkę Franie. 697 886 041
•	 Oddam dużą ilość kamieni polnych (duży rozmiar) 

transport własny. 509 615 300
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie 

można również przesyłać na adres mailowy: po-
ligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie

OGŁOszenie
zarząd Klubu żeglarskiego „KnaGa” w nowogardzie
zaprasza członków i sympatyków Klubu na spotkanie 

z okazji zakończenia sezonu żeglarskiego 2017.                                          
Termin spotkania - 13 października (piątek), 

godz. 17ºº,  przystań klubowa.

Konkurs dla szkół podstawowych
„Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wraz z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie, za-
prasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z całego województwa, do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”.

Celem konkursu jest propa-
gowanie zasad bezpieczeństwa 
wśród dzieci i młodzieży, budo-
wanie zaufania do Policji, pro-
mocja służby dzielnicowego, a 
także kształtowanie pozytyw-
nych wzorów i postaw w zakresie 
unikania zagrożeń. Do konkur-
su może zgłosić się każdy uczeń 
szkoły podstawowej. Uczestni-
cy mają za zadanie zgłosić jed-

ną pracę plastyczną, wykonaną 
dowolną techniką, która poka-
zuje codzienną służbę policjan-
ta – dzielnicowego i tym samym 
promuje rolę i funkcję dzielni-
cowego w społeczeństwie. 

Prace plastyczne zgodnie z re-
gulaminem mogą być zgłasza-
ne do dnia 17.11.2017 r., i prze-
słane na adres: Wydział Prewen-
cji, Komenda Wojewódzka Poli-

cji w Szczecinie ul. Małopolska 
47, 70-515 Szczecin z dopiskiem 
„Dzielnicowy - policjant, które-
mu ufam”. Uroczyste podsumo-
wanie i wręczenie nagród laure-
atom konkursu nastąpi w grud-
niu 2017 r. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie interne-
towej Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie.

DŚ

W szpitalu aż huczy… wspaniale stulecie – za tydzień 
Dopiero za tydzień kolejny odcinek szpitalnej sagi. Konieczne jest zdo-

bycie dodatkowych potwierdzeń niektórych informacji. Odcinek będzie 
miał podtytuł  „Nie matura lecz chęć szczera...” i będzie traktował o ko-
lejnej osobliwości nowogardzkiego szpitala, czyli poziomu wykształce-
nia (a w zasadzie jego braku) szerokiej kadry zarządzającej tą instytucją, 
włącznie oczywiście z szefem głównym.  

W ostatnich latach rampa rozładunkowa na nowogardzkiej stacji PKP usy-
tuowana naprzeciw dworcowego budynku nie jest zbyt często wykorzysty-
wana.  Ożywienie spowodowała tu jednak budowa trasy S-6. W tym tygo-
dniu przy rampie stanął  skład z kruszywem, które po  załadunku na cięża-
rówki  transportowano bezpośrednio na plac budowy drogi. ms

W szpitalu 
aż huczy!
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlama

reKlamareKlama

Burmistrz chciał wykreślenia inwestycji w żabowie, Orzeszu i Wierzbięcinie  

Sam wnioskował o sesję i... nie przyszedł
Rada Miejska nie zgodziła się, aby zdjąć z budżetu kwoty przeznaczone na inwestycje w Wierzbięcinie, Orzeszu i Żabowie, o co wnioskował Burmistrz No-
wogardu. W minioną środę (11.10), w tej sprawie odbyła się sesja w trybie nadzwyczajnym zwołana na wniosek burmistrza. 

Wniosek o zwołanie sesji w 
trybie nadzwyczajnym z upo-
ważnienia burmistrza, (jako je-
dynie uprawnionego) podpisał 
jego zastępca Krzysztof Kolibski.  
Przedmiotem obrad wniesio-
nym do programu sesji był wnio-
sek, w postaci projektów uchwał, 
burmistrza Roberta Czapli o 
zmianę w tegorocznym budże-
cie i zdjęcie wydatków przezna-
czonych na wykonanie doku-
mentacji ścieżki do Wierzbięci-
na i kwot na remont dróg w Ża-
bowie i Orzeszu. Na to większość 
radnych nie przystała, wytyka-
jąc burmistrzowi, że wskazane w 
projekcie do skreślenia zadania 
powinny być dawno już wyko-
nane. Uwagi radnych odnoszące 
się do działań burmistrza wysłu-
chiwał jego zastępca, ponieważ 
R. Czapli nie było – warto tu za-
uważyć, że jego absencja podczas 
obrad staje się powoli normą.     

– Przeznaczaliśmy pienią-
dze na trzy projekty ścieżek tj. 
do Długołęki, Wierzbięcina i do-

okoła jeziora, podejmując z bur-
mistrzem kompromis, który pro-
jekt został zrealizowany do dziś? 
- Oczywiście tylko jeden a więc 
ścieżka wokół jeziora. Nie robi się 
więc nic, co wpisali w budżet rad-
ni, ale robi się to, co wpisał sobie 
burmistrz R. Czapla - powiedział 
Michał Krata, wiceprzewodni-
czący RM. 

- Nie będę się z państwem 
przerzucał piłeczką w tę, albo 

drugą stronę. Ta rozmowa do ni-
czego nie doprowadzi(…) Gło-
sujecie „za”, albo „przeciw” – 
stwierdził w pewnym momencie 
zastępca burmistrza K. Kolibski. 

- Takie wypowiedzi nie przy-
stają urzędowi wiceburmistrza, 
wy nie szanujecie radnych – za-
reagował na te słowa radny An-
drzej Kania. 

 Głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie zmian w bu-

dżecie gminy było więc, w tej 
sytuacji, tylko formalnością – 
większość radnych, czyli 8 z 14 
na sali, zagłosowała przeciw. Je-
dynie radni z SLD i D. Jurczyk 
poparli wniosek burmistrza o 
wycofaniu środków na w/w in-
westycje.  

Jak słusznie zauważyli rad-
ni, głosujący przeciw propozycji 
burmistrza, zdejmowanie kwot ze 
wspomnianych inwestycji wiej-
skich jest wynikiem zaniechania 
przez burmistrza realizacji tych 

(notabene nie tylko tych) pozy-
cji wydatkowych. Do końca roku 
zostało raptem 2,5 miesiąca, więc 
trzeba było szukać pretekstu, aby 
„wyrzucić” te pozycje z budżetu 
i nie narazić się w ten sposób na 
zarzut ich niezrealizowania (więc 
nierealizowania budżetu) pod-
czas głosowania przyszłoroczne-
go absolutorium. Tym pretekstem 
była tutaj potrzeba zwiększenia 
udziału gminy w inwestycji staro-
stwa, którą jest remont ulicy Pił-
sudskiego. W związku z tą spra-
wą radni podjęli więc uchwałę in-
tencyjną, w sprawie gotowości do 
wsparcia powiatu przy remoncie 
ulicy Piłsudskiego, uzasadniając 
jednak, że burmistrz musi wska-
zać inne, dostępne w budżecie 
źródła finansowania, by inwesty-
cja ta doczekała się realizacji. 

Sesja zakończyła się kilka mi-
nut po godz. 10:00. Kolejna, już 
zaplanowana w harmonogra-
mie, zostanie zwołana na 25 paź-
dziernika. 

MS

Przewodniczący rady Piotr Słomski zwołał sesję na wniosek burmistrza, który... na 
obrady nie przybył 

Radny M. Krata, wytknął burmistrzowi, 
że nie wykonał większości zadań inwe-
stycyjnych, jakie w imieniu mieszkań-
ców do budżetu wpisali radni. 

Kiedy poznamy nazwisko nowego kierownika OPs?

Konkurs się odbył, rozstrzygnięcia brak…
Mimo, że już dawno minął termin składania ofert, a do tego w zeszłym tygodniu przesłuchano kandydatów, gmina wciąż 
nie rozstrzygnęła konkursu na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Urząd nie odpowiada też na nasze 
pytania w tej sprawie. Udało nam się jednak ustalić, kto stara się o tę posadę. 

Konkurs na nowego kierowni-
ka OPS ogłoszono już z począt-
kiem września, a do 20 września 
przyjmowano oferty od zainte-
resowanych pracą na tym stano-

wisku. Z naszych informacji wy-
nika, że wpłynęły cztery oferty, 
w tym dwie z Nowogardu, jed-
na ze Szczecina i Stargardu. Etap 
formalny pozytywnie przeszły 
jednak trzy oferty - jeden kan-
dydat nie spełniał warunków. 
Pozostałe osoby, zaproszono do 
drugiego etapu tj. testu i rozmo-
wy kwalifikacyjnej. Wśród nich 
jest m.in. Dorota Maślana, od lat 
związana z OPS w Nowogardzie, 
szefowa Zespołu Interdyscy-

plinarnego, pomagającemu ro-
dzinom dotkniętym przemocą, 
oraz Ewa Piepióra - główny spe-
cjalista ds. realizacji świadczeń 
rodzinnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczeci-
nie. Nazwisko trzeciego kandy-
data nie jest nam znane, wiemy 
tylko, że była to również kobieta. 

Ratusz nie informuje jednak o 
przebiegu konkursu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej, 
choć informacja ta powinna być 

Gmina nie spieszy się z wyłonieniem 
nowego kierownika OPS, po tym jak ze 
stanowiska tego bez podania przyczny 
zwolniono nagle Teresę Skibską.

publiczna, ze względu na zacho-
wanie transparentności rekru-
tacji. Oczywiście próżno też na 
BIP szukać informacji, czy kon-
kurs zakończono i czy wyłonio-
no, bądź nie, nowego kierow-
nika OPS. Gmina milczeniem 
zbywa również od kilku dni na-
sze pytania w tej sprawie. 

Przypomnijmy, że wakat na 
stanowisku kierownika OPS w 
Nowogardzie pojawił się z koń-
cem sierpnia, kiedy to nagle z 
pracy zwolniono Teresę Skib-
ską. Była już wieloletnia szefowa 
OPS, zgodnie z treścią wypo-
wiedzenia, jeszcze tego samego 
dnia musiała opuścić swój gabi-
net.  Nie dano jej czasu, nawet 
na to, aby pożegnała się ze swo-
imi pracownikami. 

MS
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W tym roku nadtorowa będzie przejezdna 

Mniej miejsc pod handel, tylko dlaczego? 
Nie wszyscy są zadowoleni z nowej organizacji ruchu, jaka zostanie wprowadzona w okresie świąt 1 i 2 listopada. Do tego gmina ograniczyła ilość miejsc, 
które zostaną wytypowane do handlu zniczami i kwiatami. I to wydaje się pomysłem najbardziej niezrozumiałym, nie tylko dla samych handlowców. 

Przypomnijmy, że sprawa or-
ganizacji ruchu co roku budzi-
ła spory, a nawet kontrower-
sje, o czym wielokrotnie infor-
mowaliśmy. Część przedsiębior-
ców, którzy mają swoje firmy 
zlokalizowane przy ul. Nadto-
rowej, wnioskowała o niezamy-
kanie tejże ulicy w okresie po-
przedzającym Dzień Wszystkich 
Świętych. Dotyczy to zwłaszcza 
tych firm, które muszą wysyłać 
i przyjmować TIR-y z transpor-
tem, niezbędnym do prowadze-
nia produkcji. Przez lata jednak 
gmina nie reagowała na wnio-
ski przedsiębiorców, tłumacząc, 
że przyjęta i stosowana dotych-
czas organizacja ruchu zapew-
nia optymalne bezpieczeństwo 
dla wszystkich, którzy w tych 
dniach odwiedzają mogiły swo-
ich bliskich. 

Nie mniej w tym roku staro-
sta, postanowił dokonać zmian 
w organizacji ruchu przygoto-
wanej przez burmistrza, wsłu-
chując się w postulaty przedsię-
biorców. Po raz pierwszy ulica 
Nadtorowa nie będzie zamknię-
ta, ani w trakcie świąt 1 i 2 listo-
pada, ani w dni poprzedzające. 
Ruch na niej będzie się odby-
wał jednokierunkowo, w stronę 
„wieży ciśnień”, a powrót będzie 
możliwy ul. Adama Mickiewi-
cza. To oznacza, że samochody, 
w tym te ciężarowe, będą mogły 
spokojnie objechać cały cmen-

tarz, i wyjechać na główną ulicę 
- czyli 15 Lutego. To oczywiście 
oznacza, że przed główną bra-
mą Cmentarza nie będzie moż-
na prowadzić sprzedaży tak swo-
bodnie, kiedy ruch na Nadtoro-
wej był zamykany w obie stro-
ny całkowicie. Gmina zdecydo-
wała się jednak, że handlu w tym 
miejscu w ogóle nie będzie - tak 
wynika z opublikowanej mapy 
stanowiącej załącznik do ogło-
szenia o przetargu na dzierża-
wę miejsc mających służyć do 
sprzedaży kwiatów i zniczy.  To 
wywołało oburzenie niektó-
rych handlarzy. Obawiają się oni 
przede wszystkim, że teraz ceny 
dzierżawy za jedno miejsce pod 
handel osiągną dużo wyższy po-

ziom niż w latach poprzednich. 
- Podejrzewam, że cena za jed-

no miejsce może wynieść nawet 
4 tysiące, bo handlowcy będą się 
o nie po prostu bić, skoro jest ich 
tak mało - mówi nam pani Joan-
na, która co roku handluje kwia-
tami w okresie świąt. 

Handlowcy obawiają się także, 
że nowa organizacja ruchu może 
powodować niebezpieczeń-
stwo dla przechodniów – Ludzie 
przez lata byli przyzwyczajeni, że 
ulica Nadtorowa jest zamknię-
ta, nie wyobrażam sobie, jak te-
raz będzie, kiedy ulicą tą będą się 
przemieszczać samochody i Tiry. 
Przecież z bramy głównej i tak 
zawsze najwięcej osób korzysta- 
martwi się nasza rozmówczyni. 

Starosta Tomasz Kulinicz, 
który zdecydował się doko-
nać zmian w organizacji ruchu, 
twierdzi, że nie mógł być obojęt-
ny na sygnały przedsiębiorców. 
Dodaje jednak, że nie rozumie, 
dlaczego gmina zdecydowała się 
zmniejszyć ilość miejsc do han-
dlu, w związku z nową organi-
zacją.  

- Zmian w organizacji ruchu 
od lat domagało się około 40 firm 
zlokalizowanych przy ul. Nad-
torowej. Uznałem, że nie moż-
na być obojętnym na te głosy i w 
czasie kilku spotkań, w których 
uczestniczyli również przedsta-
wiciele gminy oraz policji, wypra-
cowaliśmy konsensus. Moim zda-
niem wprowadzone zmiany w or-

ganizacji nie muszą powodować 
całkowitego ograniczenia miejsc 
do handlu w okolicy głównej bra-
my, zwłaszcza dla sprzedających 
znicze, którzy nie potrzebują tak 
dużej powierzchni, jak handlu-
jący kwiatami. To już jednak de-
cyzja gminy, a nie powiatu- ko-
mentuje starosta Tomasz Kuli-
nicz i dodaje, że głosy handlow-
ców nie zostaną zlekceważo-
ne. – Wprowadziliśmy te zmia-
ny na próbę, po świętach będę 
chciał zorganizować spotkanie, 
w trakcie którego wyciągniemy 
wnioski. Zaprosimy na te 
rozmowy również handlowców 
zajmujących się sprzedażą kwia-
tów i zniczy - kończy T. Kulinicz. 

 Warto dodać, że dodatkowo 
przy ul. Nadtorowej, od prze-
jazdu do przejścia dla pieszych, 
ustawione będą barierki oddzie-
lające chodnik od jezdni. Ma to 
dodatkowo zwiększyć bezpie-
czeństwo. Kiedy tylko opraco-
wana zostanie mapa organiza-
cji ruchu, opublikujemy ją w 
DN. Pozostaje też mieć nadzieję, 
że odpowiednio wcześniej gmi-
na poinformuje mieszkańców, o 
tym, w jaki sposób będzie moż-
na się bezpiecznie poruszać wo-
kół cmentarza w dniach 29.10-
02.11- zwłaszcza, że teraz będzie 
po nowemu. 

MS, DŚ

W tym roku w okresie 1 i 2 listopada ulica Nadtorowa będzie otwarta dla ruchu samochodów, ale tylko w jednym kierunku. 
Wnioskowali o to przedsiębiorcy posiadający tu swoje firmy.

Mieszkańcy Czermnicy toną w wodzie

Nowej drogi ciągle nie ma
Inwestycja przebudowy drogi w Czermnicy wpisania została do realizacji w ramach budżetu gminy, już w 2016 roku, a dalej nic się w tej sprawie nie dzie-
je. Czy mieszkańcy w końcu doczekają się nowej drogi? To wciąż aktualne pytanie, nabrało szczególnego wymiaru podczas zeszłotygodniowych opadów 
deszczu. 

Droga nr 44 zaczyna się od 
krzyżówki, tuż za wsią i biegnie 
koło boiska gminnego, prowa-
dząc do czterech posesji. Dro-
ga ma długość 270 metrów, a jej 
remont miał się odbyć już w ze-
szłym roku. Radni zabezpieczyli 
na ten cel kwotę 200 tysięcy zło-
tych. Dowiedzieli się jednak, że 
projekt nie może być zrealizo-
wany, gdyż jego wycena zgod-
nie z kosztorysem wyniosła 230 
tys. zł, co przekracza zabezpie-
czoną kwotę 200 tys. zł. Wszyst-
ko dlatego, że burmistrz zlecił 
wykonanie projektu nie na 270 
m a 410 metrów. By nie pono-
sić kosztów kolejnego projektu 

i nie tracić czasu na jego reali-
zację, radni postanowili zwięk-
szyć środki o brakującą kwotę 
i realizować projekt na 410m. 
Jednak dalej nic w tej sprawie 
się nie dzieje. - Burmistrz nam 
powiedział, że jeżeli Radni za-
bezpieczą brakującą kwotę, zro-
bi nam drogę – mówi mężczy-
zna, mieszkający przy drodze nr 
44. – Radni to zrobili, a tu dalej 
nic się nie dzieje. Kiedy przeszły 
te ulewne deszcze mieliśmy pro-
blem wydostać się stąd! - dodaje. 
Mieszkańcy martwią się, że ko-
lejny raz inwestycja nie zostanie 
zrealizowana, a pieniądze prze-
padną. – Kolejny rok czekamy 

na drogę i kolejny rok jesteśmy 
zbywani – komentuje wszystko 
mieszkanka Czermnicy. – Nie 
wiem, jak długo będziemy cze-
kać na poprawę. Chyba dopie-
ro jak stanie się nieszczęście, na 
przykład karetka nie dojedzie na 
czas, lub się zakopie, bo też tak 
może się zdarzyć, wówczas na-
prawią nam tę drogę – kończy 
kobieta. 

Mieszkańcy cały czas czeka-
ją na obiecany im remont drogi. 
Czy dojdzie do niego jeszcze w 
tym roku? Niestety to już mało 
prawdopodobne.  

DŚ
W takich warunkach przemieszczają się mieszkańcy Czermnicy, kiedy chcą wyje-
chać ze swoich posesji
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ludzie boją się tam puszczać swoje dzieci

Niebezpiecznie na skateparku
Do Redakcji DN zgłosiła się mieszkanka Nowogardu, która jest zaniepokojona stanem, w 
jakim się znajduje nowogardzki skatepark przy Szkole Podstawowej nr 1.

Kobieta dość często chodziła w 
to miejsce wraz z wnukiem. Jak 
mówi, od pewnego czasu wręcz 
zabroniła chłopcu tam uczęsz-
czać. – Stan ramp i sprzętu, który 
się tam znajduje jest okropny. Są 
albo wystające śruby, albo dziury 
w podjazdach – opowiada kobie-
ta – W tym miejscu może komuś 
stać się krzywda, ponieważ to jest 
niebezpieczne – dodaje. 

Udaliśmy się na skatepark, 
żeby zobaczyć, jak wiele jest ta-
kich niebezpiecznych miejsc. 
Rzeczywiście, zgodnie z tym co 
mówiła nasza czytelniczka, pra-
wie w każdej rampie jest dziura, 
która stwarza zagrożenie. - Wy-
starczy, że dziecko najedzie kół-

kiem od deskorolki lub rolek i się 
wywróci – mówi dalej miesz-
kanka Nowogardu – Nie każ-
de dziecko ma kask, ale nawet z 
kaskiem może złamać nogę czy 
rękę. Kto wówczas będzie za to 
odpowiadał? - pyta zaniepokojo-
na kobieta?

Jak widać na zdjęciach, które 
dołączyliśmy do tekstu, już nie 
raz pojawiały się tutaj takie pro-
blemy. W miejscach, gdzie wcze-
śniej były dziury, nakręcano ka-
wałki blachy. Nie jest to jednak, 
chyba dobre rozwiązanie? Naj-
lepiej byłoby wymienić zuży-
ty materiał do wykonanej po-
chyłej, który na chwilę obec-
ną jest zrobiony ze sklejki. Jak 

wiadomo, materiał ten nie jest 
zbyt wytrzymały, a narażony na 
czynniki zewnętrzne, takie jak 
deszcz czy mróz szybciej ulega 
zużyciu - zniszczeniu. Dodatko-
wo pojawiają się zróżnicowania 
w wypoziomowaniu podjazdów 
(zjazdów) z ramp. Jest to kolej-
ny czynnik stwarzający niebez-
pieczeństwo wypadków. 

Przypomnijmy, że skatepark 
oddano w grudniu 2013 roku, a 
koszt jego budowy sięgnął baga-
tela ponad 760 tys. zł. Niestety 
od samego początku mówiono, 
że zamontowane urządzenia nie 
są zbyt trwałe i będą wymagały 
ciągłych napraw- zwłaszcza, że 
obiekt położony jest nad jezio-

Tor do jazdy np. deskorolką jest nierówny, przez co można stracić równowagę i 
upaść

rem, gdzie jak wiadomo panuje 
dużo większa wilgotność. Prze-
strzegał o tym sam wykonawca 
skateparku, któremu gmina zle-
ciła jego budowę, o czym rów-
nież wówczas informowaliśmy, 
choćby w trosce o budżet nasze-

go miasta. Gwarancja na obiekt 
minęła już w tamtym roku. Te-
raz miasto będzie musiało re-
montować urządzenia z wła-
snych środków. 

DŚ

Promuje nasze miasto

Piotr Słomski  
w ogólnopolskiej audycji PR
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotr Słomski w miniony czwartek został 
zaproszony do studia programu I Polskiego Radia w Warszawie.  

Był tam głównym gościem re-
daktor Agaty Puścikowskiej, z 

którą w trzygodzinnej emito-
wanej „na żywo” audycji z cyklu 

Powroty Polskie, rozmawiał o 
Sybirakach i sprawach Polaków 
na Wschodzie.  Piotr Słomski 
występował w programie, jako 
autor artykułów o losach Sybira-
ków, które stanowią trzon przy-
gotowywanej obecnie przez nie-
go książki.  W trakcie studyjnej 
rozmowy, Piotr Słomski wspo-
mniała też o naszych sybirakach 
m. in. o p Franciszce Kobyliń-
skiej i byłej mieszkance Nowo-
gardu p. Helenie Rodziewicz. 

sm
Agata Puścikowska i Piotr Słomski w studio Programu 1 Polskiego Radia

Starostwo odpowiada w sprawie zalania w Świerczewie 

Piszą, że winny „Ksawery”…
Wracamy do tematu podtopienia kilku posesji w Świerczewie, podczas ubiegłotygodnio-
wych opadach deszczy. Przypomnijmy, że problem pojawił się po oddaniu nowej drogi pro-
wadzącej przez wieś. Zgodnie z zapowiedzią starostwo powiatowe, właściciel drogi, zajęło 
stanowisko w sprawie. 

Na początek przypomnijmy. 
Jeszcze zanim dobrze przylało, 
mieszkańcy Świerczewa już w 
czwartek, tydzień tumu, zaalar-
mowali redakcję, że z ulicy spły-
wają pod ich domy wody opa-
dowe. Nadesłano też do nas kil-
ka zdjęć, zrobionych w trakcie 
deszczu. Okazało się, że woda 
nie tylko podtopiła podwórka, 
ale wlała się także do piwnic. 

Zdaniem mieszkańców, pro-
blem pojawił się, kiedy oddano 
do użytku drogę po generalnym 
remoncie. Wcześniej woda spły-
wała wzdłuż ulicy, do rowu i da-
lej w pola. Teraz, mimo, że cie-
szyli się z nowej drogi, mają inne 
zmartwienia. - Spadek jezdni jest 
przechylony w stronę podwórek. 
Woda zamiast wzdłuż ulicy pły-
nie w poprzek i zalewa nam po-

dwórka. Tyle lat mieszkam tu-
taj, a jeszcze nigdy nie zdarzy-
ło się, żebym miał zalaną piwni-
cę – mówił nam na miejscu je-
den z mieszkańców Świerczewa, 
którego posesja uległa podtopie-
niu. Mieszkańcy twierdzą, że już 
na etapie prac drogowych, infor-
mowali przedstawiciela wyko-
nawcy, że będzie problem z od-
prowadzeniem wód opadowych 

płynących jezdnią. Mają teraz 
żal, że nikt jednak nie wziął po 
uwagę, ani ich obaw, ale tak-
że sugestii, w jaki prosty spo-
sób tego uniknąć. – Kot by słu-
chał nas wieśniaków, przecież 
tam wiedzą lepiej-kwituje nasz 
rozmówca, który musiał w ze-
szłym tygodniu walczyć z wodą 
wdzierającą się z ulicy na teren 
jego domu. – Jesteśmy zadowole-
ni, że mamy nową drogę, jednak 
pozostawia ona wiele do życze-
nia – dodaje z przykrością rów-
nież sołtys wsi, Urszula Armata. 

Reportaż w tej sprawie opubli-
kowaliśmy w zeszłym wydaniu 
DN. Wówczas też zapowiedzie-
liśmy, że czekamy na komentarz 
w sprawie ze strony starostwa 
powiatowego właściciela drogi. 
Odpowiedź przyszła we wtorek. 
Poniżej prezentujemy jej treść: 

„W nawiązaniu do arty-
kułu zamieszczonego na ła-
mach Dziennika Nowogardz-
kiego pt. „Świerczewo zala-
ne” informują, iż dokonaliśmy 
wizji lokalnej w terenie, podczas 
opadów feralnego dnia. W naszej 
ocenie bezpośrednią przyczyną 
pojawienia się zastoisk wody na 
jedni, poboczach i posesjach były 

gwałtowne i intensywne opady, 
jakie towarzyszyły przejściu or-
kanu „Ksawery” w naszym re-
gionie. Tego dnia zalaniu uległo 
wiele posesji, nie tylko w Świer-
czewie, ale także całym naszym 
regionie. Mając na uwadze po-
wyższe nie zgadzamy się z tezą, 
iż przyczyną zalania posesji, byłą 
świeżo wyremontowana droga. 
Jednakże mając na uwadze do-
bro społeczne poinformowali-
śmy o fakcie wykonawcę robót, 
z zaleceniem obserwacji zreali-
zowanych robót ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu wód 
opadowych. W przypadku po-
wtarzających się ww. niedogod-
ności podejmowane będą dal-
sze kroki. Podpisane: Bogusław 
Zaborowski, dyrektor Wydziały 
Dróg Powiatowych”. 

Tyle odpowiedzi ze starostwa. 
Pocieszający jest fakt, że temat 
nie został zbagatelizowany przez 
urzędników. Pozostaje mieć jed-
nak nadzieję, że na deklaracji 
się nie skończy. Wszak problem 
sam się nie rozwiąże i powró-
ci przy każdym, nieco mocniej-
szym deszczu.

MS

Zdaniem mieszkańców to źle zaprojektowane i wykonane pobocza drogi, powo-
dują problem z wodami opadowymi, które zamiast do rowu, spływają ludziom na 
podwórka
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Piotr Kręplewski: lat 48, zmarł 7.10.2017r., pogrzeb odbył się 

11.10.2017 r., na cmentarzu w Jenikowie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus w przypowieściach 
mówił do arcykapłanów i 
starszych ludu: Królestwo nie-
bieskie podobne jest do kró-
la, który wyprawił ucztę we-
selną swemu synowi. Posłał 
więc swoje sługi, żeby zapro-
szonych zwołali na ucztę, 
lecz ci nie chcieli przyjść. Po-
słał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: Powiedzcie za-
proszonym: Oto przygotowa-
łem moją ucztę: woły i tucz-
ne zwierzęta pobite i wszyst-
ko jest gotowe. Przyjdźcie na 
ucztę! Lecz oni zlekceważyli to 
i poszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, 
a inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy [ich], pozabija-
li. Na to król uniósł się gnie-
wem. Posłał swe wojska i ka-
zał wytracić owych zabój-
ców, a miasto ich spalić. Wte-
dy rzekł swoim sługom: Uczta 
wprawdzie jest gotowa, lecz 
zaproszeni nie byli jej godni. 
Idźcie więc na rozstajne dro-
gi i zaproście na ucztę wszyst-
kich, których spotkacie. Słu-
dzy ci wyszli na drogi i spro-
wadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I 
sala zapełniła się biesiadni-
kami. Wszedł król, żeby się 
przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka, 
nie ubranego w strój wesel-
ny. Rzekł do niego: Przyjacie-
lu, jakże tu wszedłeś nie ma-

jąc stroju weselnego? Lecz on 
oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: Zwiążcie mu ręce i 
nogi i wyrzućcie go na ze-
wnątrz, w ciemności! Tam bę-
dzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Bo wielu jest powołanych, lecz 
mało wybranych. (Mt 22,1-
14)

Królestwo Boże- sprawa, 
której poświęcił całe swoje 
ziemskie życie Jezus Chry-
stus. O tym Królestwie na-
uczał. Do tego Królestwa za-
praszał. W tym Królestwie 
przygotowane jest miej-
sce dla każdego z nas. Rów-
nież dzisiejsza przypowieść 
odsłania nam prawdę o Bo-
żym Królestwie. Jezus Chry-
stus w jego opisie odwołuje 
się do uczty weselnej. Uczta 
gotowa, ale brakuje biesiad-
ników. Król posyła służą-
cych, żeby zwołali zaproszo-
nych na ucztę. Każda Eu-
charystia jest ucztą niebiań-
ską. Bóg również posyła swo-
je sługi, kapłanów, aby zapra-
szali na ucztę. Co się stało z 
zaproszonymi gośćmi? Oni 
nie chcieli przyjść. Zlekcewa-
żyli króla i poszli do swoich 
spraw. A dziś czyż nie jest po-
dobnie? Jakże wielu odrzuca 
zaproszenie samego Boga na 
ucztę eucharystyczną. To nie 
dla kapłana przychodzimy na 
Mszę. Nie dla ludzi, aby im 
się przypodobać, ale dla Boga 
samego! Czyż i dziś wielu nie 
chce przyjść? Czyż i dziś wie-
lu nie lekceważy Boga? Czyż 
i dziś wielu nie uważa, że w 
niedzielę są ważniejsze spra-
wy niż Boska uczta? W ostat-
nim czasie napisał o tym pa-
pież Benedykt XVI: Kościół 
jest w niebezpieczeństwie, 
gdy Bóg nie jest na pierw-
szym miejscu zarówno w li-

turgii, jak i w życiu. Jeśli w 
naszym życiu nie ma pierw-
szeństwa dla Boga to wszyst-
ko się sypie. Życie staje się ja-
łowe, pozbawione głębszego 
sensu, zaciera się pełnia czło-
wieczeństwa. Podkreślał to 
św. Benedykt z Nursji w Re-
gule zakonnej: „Słysząc sy-
gnał w czasie Bożej godzi-
ny, mnich natychmiast odło-
ży to, co ma w ręku, aczkol-
wiek z trudem”. Nie bez po-
wodu z wież kościelnych pół 
godziny przed rozpoczęciem 
się Liturgii Świętej biją dzwo-
ny. Ich dźwięk ma poruszać 
ludzkie serca. Ich dźwięk ma 
przypominać o tym, by zo-
stawić wszystko czym się zaj-
muję, mam zostawić moje 
sprawy i zająć się sprawa-
mi Bożymi. Dzwony wzy-
wają do modlitwy, do odda-
wania należnej czci Bogu. To 
jest inwestycja w przyszłość. 
To Boże sprawy, Boska Li-
turgia dają siłę do zajmowa-
nia się swoimi sprawami. Nie 
na odwrót. W moim i twoim 
życiu musi być pierwszeń-
stwo dla Boga. Jakie w moim 
życiu pojawiają się wymów-
ki by nie uczestniczyć w nie-
dzielnej Liturgii? Co jest dla 
Ciebie ważniejsze od Boga? 
Bóg nas wzywa: przyjdźcie 
na ucztę! Ile razy wzgardzi-
liśmy Bożym zaproszeniem? 
Ile razy przybyliśmy niechęt-
nie lub po prostu nieprzy-
gotowanymi? Jako Ci, któ-
rzy uczestniczą w Euchary-
stii mamy być sługami kró-
la, którzy wzywają innych, 
którzy przynaglają, przypo-
minają innym o tym, że oni 
także zaproszeni są na ucztę, 
że i na nich czeka sam Bóg. 
Ewangelia dzisiejsza ukazu-
je nam niebo jako ucztę we-
selną. Czas wielkiej radości, 
bycia z innymi, ale przede 
wszystkim bycia z Oblubień-
cem. Czy jestem gotowy na 
ucztę? 

Ks. Krystian Dylewski 

XVii dzień Papieski w parafii 
pw. Wniebowzięcia nmP

„Idźmy naprzód  
z nadzieją!” 
Pod takim hasłem, w dniu 8 października 2017 roku, ob-
chodzony był XVII Dzień Papieski. Liczne wydarzenia du-
chowe i kulturalne odbywały się w całym kraju, jak również 
i w środowiskach polonijnych na świecie. 

W parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie głów-
ne obchody tego fascynujące-
go w przejawy miłość bliźniego 
dnia, skupiły się wokół Mszy św. 
o godz. 12:30. Podczas Euchary-
stii ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko poświęcił różańce zachę-
cając do szczególnej modlitwy 
w intencji ofiarodawców i osób 
korzystających z dobra Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

Na zakończenie liturgii scho-
la dziecięca, pod przewodnic-
twem s. Antonetty i z muzycz-
nym wsparciem ks. Waldema-
ra Piątka, zaprezentowała Kon-
cert Uwielbienia Boga za dar 
życia Św. Jana Pawła II. Wśród 
śpiewów znalazły się ulubione 
piosenki Naszego Papieża, jak 
„Barka” oraz hity „Taki duży, 
taki mały”. 

W trakcie koncertu nastą-
piło również rozstrzygnięcie i 
ogłoszenie wyników konkur-

su plastycznego zorganizowa-
nego wśród dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych. 

Po wspólnym śpiewie i modli-
twie w kościele wszyscy wyszli-
śmy przed kościół, aby puścić w 
niebo „Serca nadziei”.

Składamy również serdecz-
ne podziękowania wolontariu-
szom pod wodzą ks. Andrzeja 
Zaniewskiego i s. Danieli, którzy 
cały dzień zbierali ofiary do pu-
szek dla Fundacji „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” oraz firmie balo-
nowej „Kastelo” ze Szczecina. 

Szczególne podziękowania i 
słowa „Bóg zapłać” dla każde-
go ofiarodawcy, którzy zechcie-
li wspomóc to wielkie dzieło 
wsparcia zdolnych młodych lu-
dzi.

Ks. Waldemar Piątek
Fot. Robert Leszczyński

W trakcie Mszy św. poświęcono różańce, które przyniosły ze sobą licznie zgroma-
dzone tego dnia w kościele dzieci

"Serce Nadziei" wypuszczana w niebo
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Wojcieszyn

Stanęła konstrukcja dachu 
Trwa montaż elementów konstrukcyjnych dachu na budowanym kościele w Wojcieszynie. 
Fragmenty więźby dachowej zostały wyprodukowane i przywiezione aż z Austrii. Świątynia 
wkrótce będzie już przykryta, a na początku listopada planowane jest uroczyste wmurowa-
nie kamienia węgielnego, i to dość nietypowego. 

Główne fragmenty konstruk-
cyjne dachu, czyli belki diago-
nalne, we wtorek instalowa-
li pracownicy firmy z Sucha-
nia (Powiat Stargardzki). Wcze-
śniej przymocowano już kilka 
mniejszych elementów. Po za-
montowaniu wszystkich części 
tworzących szkielet dachu (kil-
ka mniejszych krokwi ma zostać 
jeszcze dowieziona) rozpocznie 
się deskowanie - te prace wyko-
na już lokalna firma należąca do 

Wojciecha Cicheckiego, nadzo-
rująca zresztą całą budowę da-
chu. Następnie deski zostaną 
pokryte odpowiednio dopaso-
waną papą, ale docelowo ma za-
stąpić ją blacha tytanowo - cyn-
kowa, lub miedziana- zgodnie z 
projektem. Na samym szczycie 
zamontowana zostanie wieżycz-
ka i krzyż. Te elementy zostaną 
także podświetlone.  

W dniu 4 listopada w powstają-
cej świątyni zostanie wmurowany 

kamień węgielny, i to dość niety-
powy, bo stanowiący jedną całość 
z płytą, na której wyryte zosta-
ną nazwiska rodzin pierwszych 
osadników Wojcieszyna. Będzie 
to pierwsza, publiczna uroczy-
stość zorganizowana w powstają-
cym kościele. Mieszkańcy wsi już 
dziś zapraszają wszystkich, aby 
tego dnia przybyli do Wojcieszy-
na, szczegółowy program uroczy-
stości zostanie wkrótce podany 
na łamach DN. 

A tak wygląda już szkielet dachu po zamontowaniu jego głównych elementów konstrukcyjnych

50 lat Żywego Różańca w Dąbrowie 
W dniu 08 października 2017 roku, wspólnota Żywego Różańca posługująca przy kościele filialnym pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Dąbrowa 
Nowogardzka przeżywała swój niecodzienny Jubileusz - 50 lecia istnienia. 

Podczas niedzielnej Euchary-
stii, sprawowanej przez ks. Wal-
demara Piątka wikariusza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie i opiekuna kościoła w 
Dąbrowie Nowogardzkiej, dzię-
kowaliśmy Bogu za dar tych co-
dziennie płynących modlitw w 
naszych intencjach oraz prosząc 
o błogosławieństwo Boże dla 
obecnych członków tej wspól-
noty różańcowej. 

Różę Różańcową zainicjo-
wał w 1967 roku, ks. Władysław 
Obacz. Pierwszą Zelatorką zo-
stała wybrana pani Cecylia Czyż. 
Późniejszymi Zelatorkami grupy 
zostały wybrane Eleonora Nurek 
i Jolanta Fydrych – pełniąc tę za-
cną funkcję do dnia dzisiejsze-
go. W 1997 roku dzięki funda-
cji pani Eleonory Nurek wspól-
nota otrzymała swój własny ró-
żaniec będący do dziś fragmen-
tem wystroju kościoła filialnego 
i informacją dla każdego, że taka 
wspólnota istnieje w tej miejsco-
wości. 

Żywy Różaniec bierze swą na-
zwę nie tylko z tego, że tworzą go 
żywi ludzie, ale i stąd, 

że modlitwa jego członków 
znajduje bezpośrednie przeło-
żenie na życie. Kółka różańco-
we spieszą z konkretną pomo-
cą do ludzi chorych i ubogich 
oraz podejmują wszelkie dzia-
łania, które wspólnota Kościo-
ła Katolickiego uzna za służą-

ce dobru Kościoła i zbawienia 
ludzi. 

Żywy Różaniec w Polsce nazy-
wamy kółkami różańcowymi. Jest 
to najpowszechniejszy ruch, któ-
rego koła istnieją w 90 proc. pol-
skich parafii. Jego członkowie 
znają się, odwiedzają, pomaga-
ją sobie wzajemnie. Ze wspólnej 
modlitwy rodzi się chrześcijańska 
odpowiedzialność za bliźniego.

Stowarzyszenie Żywego Ró-
żańca założyła Paulina Maria 
Jaricot w 1826 roku, we Francji 
w Lyonie. Chciała modlić się za 
tych, którzy się nie modlą, i ko-
chać Maryję za tych, którzy Jej 
nie znają i nie kochają. Nato-
miast Ojciec Święty Pis IX po-
wołał do życia Stowarzyszenie 
Żywego Różańca dnia 7 sierpnia 
1887 roku

Członkowie tego ruchu po 
wpisaniu do Księgi Żywego Ró-
żańca są zobowiązani do:
•	 Wiernego odmawiania i roz-

ważania, co dzień wyznaczo-
nej tajemnicy różańcowej

•	 Udziału w comiesięcznym na-
bożeństwie połączonym ze 
zmianą tajemnic

•	 Jeśli to możliwe uczestnicze-
nia w październikowych na-
bożeństwach różańcowych

•	 Szerzenie czci Matki Najświęt-
szej przez przykład własnego 
życia

•	 Odważnego stawania w obro-
nie wiary i Kościoła

•	 W przypadku śmierci kogoś 
z członków Żywego Różańca 
zalecany jest udział w jego po-
grzebie i pamięć o nim w mo-
dlitwie.
Mieszkańcom Dąbrowy No-

wogardzkiej gratulujemy takie-
go Jubileuszu.!

Ks. Waldemar Piątek

Przypomnijmy, że pomysł 
budowy kościoła powstał już 
przed laty, a budowa ruszyła w 
zeszłym roku późną jesienią. 
Wcześniej, bo w połowie sierp-
nia, biskup Henryk Wejman po-
święcił plac budowy i drewnia-
ny krzyż. Poza budową świąty-
ni zaplanowano też drogę dojaz-
dową i koncepcję zagospodaro-
wania przykościelnego placu. W 
planach jest także budowa drew-
nianej wiaty, która będzie służy-
ła wiernym, na przykład w cza-
sie odpustów. W samej świątyni 
poza zakrystią znajdzie się także 
miejsce na niewielką świetlicę. 

Budowa kościoła w Wojcie-
szynie nigdy nie doszłaby do 
skutku, gdyby nie zaangażowa-
nie mieszkańców wsi. Od lat 
zbierają oni pieniądze na budo-
wę kościółka, organizując co-
roczne festyny w Wojcieszynie, 
ale też kiermasze w czasie waż-
nych świąt, podczas których 

sprzedają własne wyroby kuli-
narne czy stroiki. Ofiary na bu-
dowę kościoła są także zbiera-
ne co drugą niedzielę w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Darowizny na bu-
dowę świątyni można również 
wpłacać bezpośrednio na sub-
konto: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 
Oddział Nowogard, numer kon-
ta: 25 2030 0045 1110 0000 0426 
7170, w tytule: Ofiara na budo-
wę kościoła pw. św. Jana Pawła II 
w Wojcieszynie. 

Warto dodać, że budowany 
kościół jest już widoczny z osie-
dla Bema. Budowla ładnie pre-
zentuje się także z węzła obwod-
nicy w Wojcieszynie. 

Zgodnie z wolą mieszkańców 
kościół w Wojcieszynie otrzy-
ma wezwanie św. Jana Pawła II. 
Pierwsze uroczystości sakral-
ne mają się odbyć w świątyni w 
drugiej połowie przyszłego roku. 

Marcin Simiński 

Pracownicy mocują ogromną krokiew do podstawy za pomocą długich śrub
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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„Zalewowy teren nad jeziorem”, czyli bajdy i klechdy ratuszowe

O rycerzu i jego walce z żywiołem  
„Teren ten, w dawnych latach, był terenem zalewowym jeziora” – czytamy zaiste odkrywcze rewelacje na stronie miasta.  Niestety w istocie żadne to odkry-
cie a służą one, jako rzekomy dowód dla wykazania domyślnej tezy o pionierskich i wiekopomnych dokonaniach burmistrza Nowogardu w ujarzmianiu 
sił natury – tutaj- wód jeziora sięgających do murów miejskich. 

zaczniemy od 
komentarza…

Każdy dzień jest pełen niespo-
dzianek. Ta dość w istocie opty-
mistyczna konkluzja jednak w 
pewnych sytuacjach staje się za-
powiedzią zupełnie przygnębia-
jących scenariuszy.  Tak jest w 
przypadku kolejnych „informa-
cji” ukazujących się na stronie 
miasta utrzymywanej w cało-
ści z pieniędzy nowogardzkiego 
podatnika. Tam „każdy dzień 
jest pełen niespodzianek”, wła-
śnie w tej gorszej ponurej alter-
natywie. Wielokrotnie już  od-
nosiliśmy się do uprawianej, w 
naszej  gminie nagminnie i sys-
tematycznie, propagandy obfi-
tującej w różne kłamstwa, bała-
muctwa i inne równie parszywe 
„środki wyrazu”. Ta „stylistycz-
na” norma ratuszowej nowo-
gardzkiej „informacji” operuje 
też specyficznym komizmem – 
oczywiście obowiązkowo opar-
tym na absurdzie. Absurd, jako 
konstrukcja żartu nie jest oczy-

wiście czymś nowym, ale absurd 
prezentowany, jako wręcz na-
ukowy fakt to autorskie odkry-
cie lokalnego „naczelnego dzi-
dziusia” i jego promotora czyli 
wydawcy, którym jest burmistrz 
Nowogardu. 

Teraz fakty
Czytamy w tych dniach na 

stronie miasta w tekście zatytu-
łowanym Rewitalizacja terenów 
zielonych: 

 „W minionych latach, prze-
prowadzone zostały przez Gminę 
prace rewitalizacyjne na terenie 
zielonym, na skwerach przy mu-
rze obronnym. Teren ten, w daw-
nych latach, był terenem zalewo-
wym jeziora. Pierwotnie tafla je-
ziora sięgała aż do ścieżki przy 
murze… Teren ten został nawie-
ziony ziemią, znacznie podniesio-
ny i na nowo obsiany trawą.”

Zadziwiające jest jak bardzo 
tak krótki tekst może mijać się 
z prawdą rzeczy? Trzeba mieć 
talent, aby tak łgać. Pominie-
my tutaj już fakt, że nie pamię-
tamy, aby teren określony, jako- 
teren zielony, na skwerach przy 
murze obronnym - został podda-
ny w minionych latach  zabiego-

wi  określonemu tak(cytat): „te-
ren ten został nawieziony ziemią, 
znacznie podniesiony i na nowo 
obsiany trawą.”   Pewne znamio-
na takiego zabiegu miały nato-
miast działania prowadzone w 
innym miejscu znacznie dalej 
za „Przystanią”, a nie na terenie 
przy murze obronnym. Ale po-
mińmy to tutaj. Zajmiemy się 
bliżej tylko pewnym szczegó-
łem tego tekstu o bardzo histo-
rycznym wydźwięku: Teren ten, 
w dawnych latach, był terenem 
zalewowym jeziora. Pierwotnie 
tafla jeziora sięgała aż do ścież-
ki przy murze. 

Teren zalewowy jeziora
Po pierwsze określenie „tere-

ny zalewowe” dotyczą obszarów 
położonych wokół rzek wyzna-
czonych na „przyjęcie” nadmia-
ru wód w okresach wezbrań. W 
przypadku jezior zwłaszcza tych 
nieprzepływowych - jak nowo-
gardzkie  – takie określenie jest 
co najmniej mylące. Ale najważ-
niejsze to, to że  jest to konfa-
bulacja. Sięgnęliśmy do najstar-
szych poniemieckich dostęp-
nych zdjęć obszarów nadjezior-
nych, aby zobaczyć, jak wyglą-

dały „w dawnych latach”  te „za-
lewowe tereny jeziora”. Nieste-
ty na tych zdjęciach (prezento-
wanych tu w tekście)  można zo-
baczyć, w przedmiotowym miej-
scu,  doskonale zaaranżowane 
tereny spacerowe a nie tereny za-
lewowe jeziora. Także „sięganie 
jeziora pod mury”, jeśli nawet to 
miało miejsce to były  bardzo, 
bardzo zamierzchłe czasy, czy-
li przed wiekami i na pewno bez 
skutków rozciągających się na 
współczesność.

O co chodzi 
Dlaczego więc mamy przywo-

ływanie takiej bzdurnej argu-
mentacji w kontekście prac pro-
wadzonych na terenach nadje-
ziornych? Dlaczego używa się 
terminu rewitalizacja (defini-
cja obok) w stosunku do dzia-
łań, które co najwyżej stanowią 
bieżącą pielęgnację i konserwa-
cję?  Ano dlatego, że nie chodzi 
tu o minimalną nawet rzetelność 
co do opisu rzeczywistości nad-
jeziornej, ale chodzi o pokaza-
nie „niewyobrażalnego rozmia-
ru dokonań rzekomego „rewita-
lizatora”, czyli burmistrza Nowo-
gardu, który doprowadził tere-
ny zalewowe jeziora, tam gdzie 
tafla wody sięgała aż do mu-
rów do stanu dzisiejszej świet-
ności, czyli traktu spacerowego. 
To zaiste ogromna robota godna 
rycerza z poświęceniem walczą-
cego z żywiołem. Oczywiście ani 
o jakikolwiek rzetelny przekaz 
nie chodzi i w tym przypadku, 
a i w każdym innym także – za-
wsze ma być tylko, prosta jak bu-
dowa cepa, propaganda sukcesu 
wbrew wszystkiemu, a zwłaszcza 
wbrew faktom.  Spostrzeżenie 
na koniec - co do terenów zale-
wowych to nawet mogłoby się tu 
zgadzać po pewnej modyfikacji, 
czyli gdyby było: tereny zalewo-
we śmierdzącą breją z miejskiej 
kanalizacji. Nawet „za Niemca” 
czegoś takiego „cudownego” tu-
taj nie było. 

 ms

rewitalizacja  (przywrócenie do życia, ożywienie), – zespół 
działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych 
przez lokalną administrację samorządową, których celem jest 
społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne ko-
rzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy bę-
dącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekono-
micznych i społecznych.  

Lata 20-te ubiegłego wieku. W centrum zdjęcia fontanna. Strzałka wskazuje na wysoki nieistniejący obecnie obiekt w pobliżu 
ratusza

Widok z lotu ptaka. Zdjęcie wykonane w latach 20-tych. W środku budynek dzisiejszej "Przystani"

Lata 20-te. Już wtedy brzeg  jeziora był zabezpieczony kamiennym cokołem z 
urozmaiconą infrastrukturą np. pomosty dla żaglówek i kajaków. Dzisiaj mamy tu 
brzydki betonowy cokół godny bardziej basenu przeciw pożarowego aniżeli uro-
kliwego jeziora
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zawody wędkarskie spławikowe w Kamieniu Pomorskim

56 wędkarzy walczyło o mistrzostwo
Na wodach rzeki (kanał) Świniec, w Kamieniu Pomorskim, Koło Miejsko Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie, rozegrało w 
dniu 8 października 2017 roku, zawody wędkarskie spławikowe o mistrzostwo Koła.

W zawodach wzięło udział 56 
zawodników, w tym 3 juniorów. 
Prognoza pogody w dniu zawo-
dów zapowiadana przez synop-
tyków nie zachęcała wędkarzy do 
udziału, bo od rana zanosiło się 
na dość spory deszcz. Okazało 
się jednak, że opady deszczu były 
niewielkie i tylko przelotnie wy-
stąpiły na początku trwania za-
wodów.

Po przybyciu do Kamienia Po-
morskiego, powitaniu wszystkich 
zawodników, Prezes Koła  Kazi-
mierz Ziemba z okazji przypa-
dającego w roku bieżącym 60 le-
cia Koła (1957 - 2017) wręczył 
wszystkim uczestnikom zawo-
dów pamiątkowe odznaki. Za-
prosił również do udziału w spin-
ningowych zawodach z łodzi na 
jeziorze Nowogardzkim, zapla-

nowanych na dzień 5 listopada 
2017 roku.

Następnie głos zabrał Sędzia 
Główny zawodów, Bogusław Re-
kowski, który omówił podstawo-
we zasady regulaminu zawodów. 
Po rozlosowaniu numerów star-
towych, o godzinie 8:30 rozpo-
częły się zawody, które trwały do 
godziny 11:30.

Brania ryb były złe, w większo-

ści brały małe uklejki, sporadycz-
nie trafiały się drobne płotecz-
ki i niewielkie karpiki. Zawod-
nicy chcąc wywalczyć zwycię-
stwo, musieli wykazać się w trak-
cie wędkowania dostosowanym 
sprzętem wędkarskim. 

W kategorii juniorów, 1 miejsce 
zdobył Kowalczyk Miłosz, który 
uzyskał 1490 pkt. Na 2 miejscu, 
liczbą 1110 pkt. na koncie uplaso-
wał się Załuski Jakub. Na 3 pozy-
cji sklasyfikowany został zdobyw-
ca 940 pkt. Leonik Mateusz.

Zwycięzca w kategorii junio-
rów otrzymał pamiątkowy pu-
char i upominek, a pozostali ju-
niorzy upominki rzeczowe.

W kategorii seniorów, 1 miejsce 
wywalczył Leśniewski Przemy-
sław, który uzyskał 2800 pkt. Na 2 
miejscu sklasyfikowany został Le-
śniewski Jan, który zdobył 2700 
pkt., a na 3 miejscu uplasował się 
zdobywca 2660 pkt. Motyl Sta-
nisław. Kolejne miejsca w pierw-

Uczestnicy biorący udział w zawodach wędkarskich w Kamieniu Pomorskim

szej dziesiątce zdobyli następu-
jący wędkarze: 4 miejsce Ziemba 
Kazimierz, 5 miejsce Olejnik Łu-
kasz, 6 miejsce Biernacki Piotr, 7 
miejsce Pędziszczak Krzysztof, 8 
miejsce Luberadzki Ładysław, 9 
miejsce Kondratowicz Bogdan, 
10 miejsce Szpyra Łukasz.

W kategorii seniorów pierw-
szych trzech zawodników otrzy-
mało pamiątkowe puchary i upo-
minki a zawodnicy, którzy zaję-
li miejsca od 4 do 22 otrzymali 
upominki rzeczowe.

Wręczenia pucharów i upo-
minków dokonali Kazimierz 
Ziemba – Prezes Koła i Bogu-
sław Rekowski – Sędzia Główny 
zawodów.

Na zakończenie imprezy 
uczestnicy zostali poczęstowa-
ni pyszną kiełbaską z grilla przy-
gotowaną przez Zygmunta Stęp-
niewskiego.

Zawody sędziowali: Bogusław 
Rekowski – Sędzia Główny, Ta-
deusz Siembida – sędzia sekre-
tarz oraz Danuta Rekowska i Ma-
riusz Bedyński – sędziowie kon-
trolni.

Tadeusz Siembida
Sekretarz KMG PZW nr 36 w 

Nowogardzie

Muzycznie w Strzelewie z cyklu „Wokół Tradycji”
W Strzelewie w Ośrodku Poszukiwań Twórczych Kasi i Zygmunta Heland zakończyły się warsztaty lirniczych pieśni dziadowskich w ramach całoroczne-
go projektu realizowanego przez Teatr Kana ze Szczecina z cyklu „Wokół Tradycji”. W części warsztatów wzięły także udział dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Wojtaszycach, które wystąpiły podczas niedzielnego koncertu w kościele pw. św. Józefa w Wojtaszycach. 

Warsztaty muzyczne trwały 
trzy dni, podczas których przy-
gotowano inscenizację szes-
nastowiecznej pieśni o kata-
klizmie, jaki dotknął miasto 
Toruń za grzechy popełnio-
ne przez jego mieszkańców. A 
opowieść ta była przekazywana 
przez wędrujących od wsi do 
wsi i od miasta do miasta lir-
ników. Dziadów, którzy w tra-
dycji dawnej Rzeczpospolitej 
pełnili rolę swoistych wędrują-
cych mediów przekazujących 
różne wieści z innych rejonów 
kraju i świata. Niektórzy z nich 
śpiewali pieśni o świętych, cu-
downych objawieniach, o koń-
cu świata, Sądzie Ostatecznym 
i pośmiertnej wędrówce dusz. 
Ale pieśniarze byli też przekaź-
nikami całkiem życiowych hi-
storii o wojnach, pożarach, epi-
demiach, czy zwykłych mor-
derstwach. 

- Bogaty i zróżnicowany reper-
tuar pieśni dziadowskich cha-
rakteryzował się tym, że funk-
cjonujące w nim teksty posia-
dały swoistą wymowę religijną. 
W obrazowy sposób ukazywały 
ogólnoludzkie prawdy, jednocze-

śnie przypominając o wynikają-
cych z nich zasadach moralnych 
i etycznych. Teksty tych pieśni 
szlifowane na drogach niemal 
całej Europy, nabyły wyrazistej 
i pięknej formy do dnia dzisiej-
szego zadziwiającej wyobraźnią 
i kunsztem wykonania – mówi 
prowadzący warsztaty Jacek 
Hałas. 

Warsztaty pieśni dziadow-
skich obejmują naukę gry na 
instrumencie, śpiewu oraz po-
znania historii jej powstania. 
Warsztaty poprowadzili uzna-
ni badacze tradycji pieśni pol-
skich i europejskich Alicja i Ja-
cek Hałas oraz Barbara Wiliń-
ska z Poznania oraz Thomas 
Strauch, pieśniarz i badacz kul-
tury etnicznej z Niemiec. Tekst 
pieśni z niemieckiego przetłu-
maczył i zaprezentował histo-
rię tradycji pieśniarzy zwanymi 
Bankelsingerami doc. dr hab. 
Piotr Grochowski z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. 

Ważnym aspektem warszta-
tów są spotkania z lokalną spo-
łecznością, są to doświadcze-
nie wspólnotowe odbywające 

się w wiejskich świetlicach, nie-
raz prywatnych domach. Tak i 
podczas tych warsztatów jego 
uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z tradycją polskich pie-
śni pogrzebowych, które przez 
lata w swoim zeszycie zapisy-
wała mieszkanka wsi Węgorza 
p. Józefa Jurek. Pieśni te były 
wykonywane podczas pogrze-
bów, jednakże od 12 lat nie są 
śpiewane z uwagi na to, że lu-
dzie, którzy je wykonywali ode-
szli do wieczności, a nowych 

osób do kontynuowania tej tra-
dycji na razie nie ma. 

- Mam nadzieję, że pieśni 
otrzymane w darze od społeczno-
ści lokalnych i włączone do reper-
tuaru pokazów powarsztatowych 
zwrócą uwagę na wartość prze-
kazu oraz na rolę i kształt tra-
dycji, która mimo skomplikowa-
nej historii funkcjonuje lokalnie 
na terenie Pomorza Zachodniego. 
Jest to także próba ocalenia choć-
by części z tej tradycji – mówi or-
ganizator Rafał Foremski. 

Cykl spotkań z tradycją, któ-
rą zapoczątkował Rafał Forem-
ski z Teatru Kana obejmuje tak-
że cykliczne działania skupio-
ne wokół najważniejszych mo-
mentów roku obrzędowego, jak 
i te nawiązujące do konkret-
nych zjawisk; Czas Wielkiego 
Postu i Wielkiej Nocy, Czas Re-
czy Ostatecznych, Bożego Na-
rodzenia. W ramach tego pro-
jektu powstał także Szczeciński 
Dom Tańca. 

Strzelewskie spotkania z pie-
śnią, to także spotkania ludzi 
uczestniczących w warsztatach, 
ludzi, którzy zawsze czekają na 
ten czas wspólnego śpiewania, 
wspólnego doświadczania tra-
dycji, historii i bezpośredniego 
przekazu osób stąd. Cieszy też 
to, że wśród uczestników prze-
ważająca część to ludzie mło-
dzi, którzy są spragnieni wie-
dzy o tejże tradycji, która prze-
cież, jak nic innego tak dobrze 
dookreśla nasze tu życie i toż-
samość. 

 Tekst: Z. Heland 
Autorka zdjęć: Czarli Bajka

Grupowe zdjęcie uczestników warsztatów
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rozmowa z Bolesławem Orłowskim - 70 letnim biegaczem z nowogardu

Ludzie zawsze mnie pytali o tę mosiężną rurkę
Niemal każdy mieszkaniec Nowogardu choć raz musiał widzieć bohatera naszego tekstu podczas jego codziennej przebieżki. 70-letni Bolesław Orłowski 
od 1998 roku codziennie biega po 10 km, daje nam to prawie 70 tysięcy pokonanych kilometrów! Podczas ostatniego IV Nowogardzkiego Biegu, pan Bo-
lesław osiągnął swój życiowy rekord, jednak jak zapowiada nie zamierza na tym począć, gdyż już przygotowuje się do pobicia tego osiągnięcia. 

stwierdził, że musi 
schudnąć

Bolesław Orłowski urodził 
się 6 stycznia 1947 roku, na te-
renach Ukrainy. Jak opowia-
da, szybko został przesiedlony 
na pomorze zachodnie, gdzie w 
miejscowości Potuliniec miesz-
kał przez kolejne lata. Do Nowo-
gardu trafił w 1974 roku. - Uro-
dziłem się na terenach Ukrainy 
- w Przeorsku, znajdującym się 
około 2 km od Tomaszowa Lu-
belskiego. Przeorsk to taka mała  
miejscowość, jak np. Dobra. Uro-
dziłem się 6 stycznia 1947 roku i 
niedługo po tym przesiedlono nas 
w te strony. Mieszkałem w Potu-
lincu, niedaleko Płotów. Do No-
wogardu przeprowadziłem się w 
1974 roku, od tamtej pory jestem 
związany z tym miastem – opo-
wiada Bolesław Orłowski. Nasz 
rozmówca wspomina chwilę, w 
której rozpoczął swoją przygodę 
z bieganiem. Zmotywował go do 
tego kąśliwy komentarz sąsiada, 
który zarzucił mu, że jest otyły. 
-  Zacząłem biegać od 1998 roku, 
bo byłem za otyły i postanowiłem 
się odchudzić. Po roku schudłem 
30 kilogramów, ważyłem 85 kg, a 
od tamtej pory, aż po dziś dzień 
trzymam wagę 55 kg – opowia-
da B. Orłowski. Nasz rozmówca 
wybrał biegi jako formę aktyw-
ności fizycznej, gdyż był z nimi 
związany już w czasach szkol-
nych. Właśnie wtedy 70-letni 
biegacz odnosił swoje pierwsze 
sukcesy. - Byłem już Mistrzem 
Stargardu, wygrywałem także w 
Trzebiatowie gdy chodziłem do 
szkoły – wspomina Bolesław Or-
łowski. Od wielu lat starszy męż-
czyzna biegnący wokół jezio-
ra stał się wręcz wizytówką na-
szego miasta. Z pewnością więk-
szość mieszkańców choć raz wi-
działo go pokonującego kolej-
ne kilometry. Jak przyznał nam 
pan Bolesław, choć nie każdy w 
to uwierzy, na 10 km biega co-
dziennie! - W tym roku licząc 
wszystkie dni, 10 kilometrów nie 
przebiegłem tylko 12 razy! Taką 
mam częstotliwość. Można zatem 
łatwo to policzyć, ile w tym roku 
zrobiłem już kilometrów. Biegam 
codziennie po 10 kilometrów – 
mówi Bolesław Orłowski. My to 
policzyliśmy i wychodzi na to, że 
w 2017 roku pan Bolesław prze-
biegł już około 2 700 km! Jesz-

cze bardziej imponująco wyglą-
dają wyliczenia z całej 19-letniej 
przygody z bieganiem. Otóż, 
wychodzi na to, że 70-letni bie-
gacz pokonał już w swoim ży-
ciu około 70 tysięcy kilometrów. 
To oczywiście wynik, do którego 
wielu młodych sportowców nie 
jest w stanie się zbliżyć, a miesz-
kaniec Nowogardu osiągnął to 
rozpoczynając bieganie w wie-
ku  51 lat. 

W tym roku pobił swój 
rekord  

Bolesław Orłowski zwra-
ca uwagę na to, że jego rodzina 
może nie ma tak silnych sporto-
wych genów jak inne, ale on to 
wszystko nadrabia ambicją. Bar-
dzo go irytuje, gdy ktoś mu za-
rzuca, że nie osiąga dobrych re-
zultatów. Tak było m.in. pod-
czas nowogardzkiego maratonu 
rowerowego, w którym wystą-
pił. - Pamiętam, jak kiedyś star-
towałem w Nowogardzie na ro-
werze i kolega powiedział mi, 
że wygrałeś w swojej kategorii, 
ale taki miałeś słaby czas, że aż 
wstyd.  Przyznam, że to bardzo 
na mnie podziałało i myślałem 
tylko o tym, aby niebawem uzy-
skać jeszcze lepszy wynik – opo-
wiada Bolesław Orłowski. Bie-

gacz z Nowogardu często star-
tuje w zawodach, zawsze zakła-
da sobie, że 10 km chce przebiec 
poniżej 60 minut. Przyznaje, że 
znacznie się poprawił, bo jesz-

cze kilkanaście lat temu ciężko 
było mu łamać tę barierę. - Przy-
znam, że bardzo się poprawiłem. 
Startowałem w Trzebiatowskiej 
Dziesiątce, biegałem tam cztery 
lata z rzędu. Pamiętam, że da-
wali tam wtedy jedynie takie pa-
miątkowe plakietki. To było w la-

tach 2000-2004. To był bardzo 
trudny bieg. Ledwo co mieściłem 
się w 60 minutach, a byłem prze-
cież tyle lat młodszy. Startowa-
łem również przed rokiem w Go-
leniowie, podczas Mili Goleniow-
skiej, w głównym biegu na 10 km. 
Tam jest bardzo wysoki poziom, 
biegnie mnóstwo osób, są atrak-
cyjne nagrody i tam wygrywają 
biegacze z „czarnego lądu”, czy-
li ci najlepsi na świecie. Pamię-
tam, że chciałem w Goleniowie 
uzyskać czas poniżej godziny i 
zdołałem to osiągnąć – opowia-
da B. Orłowski. Nasz rozmów-
ca wierzył, że pobije swój rekord 
życiowy właśnie podczas star-
tu w Goleniowie, gdyż jak mówi 
jest tam bardzo przyjemna tra-
sa, zdecydowanie łatwiejsza od 
tej w Nowogardzie. Okazało się 
jednak, że podczas IV Nowo-
gardzkiego Biegu Ulicznego To-
yota Kozłowski, który odbył się 
1 października, Bolesław Orłow-
ski uzyskał swój rekord życio-
wy. - W tym wyścigu w Nowogar-
dzie było mi bardzo ciężko, przy 
domu starców złapał mnie kry-
zys, ale przetrwałem go i walczy-
łem o najlepszy czas. Straciłem 
też z innymi biegaczami około 20 
sekund, gdyż przez ulicę jecha-
ła karetka i musieliśmy poczekać. 
Podczas nowogardzkiego biegu 
chciałem uzyskać wynik poniżej 
60 minut, mówiłem, że wynik na-
wet 59:59 będzie mnie już cieszył. 
Okazało się, że zrobiłem czas 
56:39, który jest obecnie moim 
rekordem życiowym. Sądziłem, 
że ten najlepszy wynik uzyskam 
w Goleniowie, bo jednak tamta 
trasa jest łagodniejsza. Być może 
w swoim kolejnym starcie w Go-
leniowie zejdę już poniżej 55 mi-
nut, a to jest moim głównym ce-
lem na przyszłość, czyli pobiec 
poniżej 55 minut – mówi Bole-
sław Orłowski. Nasz rozmów-
ca przyznaje, że bardzo się cie-
szy wygrywając z młodszymi od 
siebie rywalami. W nowogardz-
kim biegu Bolesław Orłowski z 
czasem 56:39 zajął 178. miejsce 
w Open Mężczyzn, czyli zwycię-
żył z 34. innymi niekiedy o wie-
le młodszymi mężczyznami. - To 
prawda, często zdarza mi się wy-
grywać z o wiele młodszymi ry-
walami. Bardzo często biegam w 
zawodach. Moi rywale są bardzo 
uprzejmi, często jak biegniemy 

wspólnie do mety to biją mi bra-
wo. Teraz np. gdy dobiegałem do 
mety i otrzymywaliśmy oklaski, 
to jeden z biegaczy pokazał kibi-
com, że te brawa należą się dla 
tego pana, czyli dla mnie – opo-
wiada Bolesław Orłowski.

dlaczego biegał z rurką?
Był okres, w którym opisywa-

ny przez nas biegacz, przemie-
rzał kolejne kilometry z mosięż-
ną rurką, o długości około 70 
cm. Wiele osób zastanawiało się 
„po co temu panu ta rurka”? Nie-
którzy w swoich domysłach tłu-
maczyli to sobie, że ta rurka po-
maga przy utrzymaniu równo-
wagi. Zapytaliśmy o ten fakt Bo-
lesława Orłowskiego, który roz-
wiał wszelkie wątpliwości. Oka-
zuje się, że rurkę zabierał ze sobą 
dla bezpieczeństwa... - Gdy za-
cząłem biegać 22 lipca 1998 roku, 
było gorąco i biegłem w krótkich 
spodenkach. Gdzieś na odludziu 
skoczył na mnie wielki pies, nie 
był to wilczur, ale jakiś duży kil-
ku-dziesięciokilogramowy kun-
del. Było to na polu w okoli-
cach stadionu. Ten pies przewró-
cił mnie, patrzyłem się na niego 
i myślałem, że zawału dostanę w 
tym lesie. Rozglądałem się, niko-
go wokół nie było. Ten pies podra-
pał mnie, ale nie ugryzł. W końcu 
poleciał gdzieś i zostawił mnie w 
spokoju. Ludzie zawsze mnie py-
tali o tę mosiężną rurkę, z którą 
wówczas biegałem. Otóż zabiera-
łem ją ze sobą, bo bałem się ko-
lejnego takiego spotkania. Bra-
łem ją dla bezpieczeństwa, żeby 
odganiać takie psy, które mogły-
by mnie zaatakować. Po roku 
jednak przestałem się bać kolej-
nego ataku i nie zabierałem już 
ze sobą tej rurki. Tak się przez 
tamten czas przyzwyczaiłem do 
niej, że gdy wychodziłem biegać z 
domu i zapominałem o rurce, to 
wpadałem w panikę i musiałem 
się po nią wrócić. Ale na szczęście 
udało mi się przezwyciężyć ten 
strach przed psami i znów do dziś 
biegam bez tej mosiężnej rurki – 
wspomina Bolesław Orłowski. 
Dziękujemy panu Bolesławowi 
za to, że zechciał opowiedzieć  
o swoich sportowych osiągnię-
ciach i celach na przyszłość. Ży-
czymy mu, aby je spełnił i już w 
najbliższych startach pokonał 10 
km poniżej 55 minut. 

KR

70-letni biegacz przyznaje, że podczas swojego ostatniego startu w nowogardzie 
przytrafił mu się kryzys, ale ambitnie go przezwyciężył i dotarł do mety

Na poczatku października podczas no-
wogardzkiego biegu, Bolesław Orłow-
ski pokonał 10 km w czasie 56,39 - jest 
to obecnie jego życiowy rekord
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Magdalena córka Darii Weiss 
ur. 7-10-2017 z Otręb

Ludwik syn Pauliny i Mirosłąwa Drajem
 ur. 10-10-2017 z Nowogardu

Natalia córka Moniki i Józefa 
ur. 9-10-2017 z Wierzbięcina

Wiktor syn Eweliny Ostrowskiej 
ur. 7-102017 z Maszkowa NEW

Wojtek syn Moniki Koleśnikow 
ur. 6-10-2017 z Karnic

Kacper syn Dominiki Zalewskiej 
ur. 6-10-2017 z Nowogardu

Lena córka Katarzyny i Arkadiusza 
Laskowskich ur. 9-10-2017 z Nowogardu

Lena córka Emilii Jóźwiak 
ur. 10-10-2017 z Łobza

Kaja córka Karoliny Kowalczyk 
ur. 8-10-2017 z Błądkowa NEW

Aleksander syn Eleny i Arkadiusza 
ur. 11-10-2017 z Nowogardu

Antonina córka Benity Bilińskiej-Beńka
 ur. 10-10-2017 z Reska

skup złomu • skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. nadtorowa 14B  •  nOWOGard
605 257 216,  511 444 559

GWaranCJa naJWyższyCH Cen

Pogoń za lisem
O Puchar Wójta Gminy Osina

Potęga skoku o nagrodę  
radnego gminnego

Rafał Wróbla

Oferujemy: 
grochówkę, 

bigos,
 gorącą herbatę

ZAPRASZAMY na zawody w Kościuszkach - na koplu

HUBERTUS w Kościuszkach
14 października 2017 r. od godz. 13.00

Tor przeszkód dla konia i jeźdźca
O nagrodę organizatora

Tor przeszkód dla widzów

Martynka córka Andżeliki i Pawła 
ur. 7-10-2017 z Miłogoszczy

liga Piłki nożnej w sP1

Wtorkowa inauguracja 
We wtorek (10 października),  odbyła się inauguracja Li-
gii Piłki Nożnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 
Ligę zainicjował Bogdan Wawryczuk, startuje w niej osiem 
zespołów, a patronat nad rozgrywkami objął Pomorzanin 
Nowogard.  

Inicjatorem powstania ligi 
jest pan Bogdan Wawryczuk, a 
współorganizatorami są pan Ar-
tur Danilewski oraz pani Moni-
ka Duraj. Grupą pomocniczą w 
przeprowadzaniu zawodów są 
także uczniowie z klasy VII c- 
Nikodem Furmańczyk, Wiktor 
Duraj, Dariusz Rusinowski oraz 
Aleksander Mościński. Patronat 
nad rozgrywkami objął Miejski 
Klub Sportowy Pomorzanin No-
wogard wraz z Prezesem Marci-
nem Skórniewskim na czele. W 

lidze startuje 8 zespołów z klas 
IV – VI, które podzielone są na 
dwie grupy. Kolejki ligowe od-
bywać się będą raz w miesiącu 
w wyznaczonym terminie, a ter-
minarz będzie wywieszony na 
szkolnej tablicy przy sali gimna-
stycznej. Po pierwszej kolejce i 
dzielnej postawie wszystkich za-
wodników na boisku, w czterech 
meczach padły w sumie 23 gole. 
Przy artykule publikujemy wy-
niki 1. kolejki oraz tabelę.

Oprac: KR

Liga Piłki Nożnej w SP1
Wyniki:
IV B – V A 0:1
IV A – VI C 0:8
V B – VI A 2:5
IV C – VI D 6:1
Grupa A:

M G+ G- P
1 VI C 8 0 3
2 V A 1 0 3
3 IV B 0 1 0
4 IV A 0 8 0

Grupa B:
M G+ G- P
1 IV C 6 1 3
2 VI A 5 2 3
3 V B 2 5 0
4 VI D 1 6 0

Najlepsi strzelcy:
1. Łuczyszyn Jakub kl. VI c – 5
2. Połatyński Mateusz kl. IV c – 4 
3. Maciejewski Gracjan kl. VI a – 3 
4. Bartos Gabriel kl.V b – 2 
4. Płachecki Maciej kl.IV c – 2 
4. Szczyrba Filip kl.VI a – 2 
5. Kałużny Nikodem kl.VI d – 1 
5. Szymański Mieszko kl. VI c – 1 
5. Kaczmarek Kamil kl. VI c – 1 
5. Cybulski Maciej kl. VI c – 1 
5. Wiśniewska Małgorzata kl. V a – 1 
Klasyfikacja kartkowa:  
Niemira Bohdan kl. Va – 1 (żółta)
Orpel Barbara kl. VI d – 1 (żółta)
Teodorczyk Magda kl. VI d – 1 (żółta)
Kusiak Fabian kl. IV b – 1 (żółta)

W Lidze Piłkarskiej w SP nr 1 występuje 8 drużyn
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700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Szukamy
Pracowników
Magazynowych
do centrum logistyki 
w Kołbaskowie

Zadzwoń pod nr: 
 723 190 990
Wejdź na: 

 pracujwamazon.pl

Praca przez 
4 dni w tygodniu 

po 10 godzin 

Bonus 
do 15 % 

miesięcznie

26 dni 
płatnego 

urlopu

Prywatna 
opieka 

medyczna

Darmowy 
transport 

do i z pracy

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 € za wyjazd w październiku. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

reKlamareKlama

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

Uwaga Wędkarze! 

zarząd Koła PzW Tęczak w nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 22.10.2017 r. organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec z Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 20.10.2017 r. 
Startowe  wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Kupię pół bliźniaka 
lub piętro w kamienicy 

w Nowogardzie, 
płatność gotówką. 

606 64 22 90, 606 99 45 48 

rozgrywki ligowe

Seniorzy z Iną,  
juniorzy pauzują
W najbliższą sobotę (14 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie go-
ścić będą piłkarze Iny Ińsko. Rywale sąsiadują w ligowej tabeli z podopiecznymi Zbigniewa 
Gumiennego. Z kolei juniorzy Pomorzanina tym razem będą pauzować. 

Ina Ińsko i Pomorzanin No-
wogard na przestrzeni ostat-
nich lat spotykają się w ligo-
wych rozgrywkach bardzo czę-
sto. Zazwyczaj spotkania oby-
dwu drużyn są zacięte i oscy-
lują wokół podziału punktów. 
W bieżących rozgrywkach ze-
społy te prezentują się podob-
nie. Ina z 11 punktami zajmu-
je 10. miejsce, a Pomorzanin 
z jednym punktem mniej 11. 
miejsce. Goście z Ińska do tej 
pory na wyjazdach rozegra-
li cztery spotkania. Dwa razy 
wygrali i dwa razy zanotowa-
li porażkę, strzelając 6 i rów-
nież 6 goli tracąc. Pomorza-
nin z kolei na własnym boisku 
jeszcze nie przegrał. Piłkarze z 
Nowogardu w trzech spotka-
niach dwukrotnie wygrali i raz 
zremisowali, strzelając 12 i tra-
cąc 3 gole. Liczby przemawia-

ją zatem za Pomorzaninem, 
jednak jak wiadomo statystyki 
nie grają, a mecz z Iną na pew-
no nie będzie należał do naj-
łatwiejszych. Obydwa zespo-
ły mają o co grać, bo ewentu-
alne zwycięstwo ze względu na 
ścisk w tabeli, może pozwolić 
awansować nawet na 5. miej-
sce. Porażka w przypadku Po-
morzanina, przy zwycięstwie 
zespołów z dolnej strefy, może 

zepchnąć nowogardzki ze-
spół na 14. miejsce - zagrożone 
spadkiem. Zachęcamy kibiców 
z Nowogardu do tego, aby w 
sobotę (14 października), o go-
dzinie 15:00, wybrali się na sta-
dion miejski dopingować swój 
zespół. Przy artykule publiku-
jemy komplet gier w regional-
nej okręgówce. 

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
9. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Błękitni Trzygłów (14.10; 11:00)
Sarmata Dobra – Promień Mosty   (14.10; 14:00)
Masovia Maszewo – Odrzanka Radziszewo  (14.10; 15:00)
Światowid Łobez – Polonia Płoty   (14.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  (14.10; 15:00)
KP Przecław – Sparta Gryfice   (14.10; 15:30)
Iskierka Szczecin – Jantar Dziwnów  (14.10; 15:30)
Orzeł Łożnica – Mewa Resko   (15.10; 14:00)

sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek agroma), 
II piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

sPrzedam 
siOdŁa do jazdy konnej 
+ sTOJaKi dO sKOKóW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

zarząd Powiatu

podaje do publicznej wiadomości,  że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie  przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń, została podana informacja o przeznaczeniu, do 
oddania w najem pomieszczenia nr 115 o pow. 14,77 m2, 
położonego na i piętrze w budynku przy Placu Wolności 9 
w Nowogardzie. 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
203) lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie in-
ternetowej BIP spow.goleniow.ibip.pl.

Przyjmiemy każdą ilość 
świeżych gałązek świerkowych. 
Warsztaty Terapii zajęciowej w nowogardzie. 

Tel. 728 815 148

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat
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•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 
693 850 197

• sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 najlep-
sze ceny w nowogardzie, Osiedle sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum nowogar-
du o powierzchni 54m. Tel. 604 269 
104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój. 501 307 666 

•	 Kawalerka 25m2 + piwnica na sprzedaż 
po remoncie, umeblowana, ul. 3 Maja, 
centrum, cena 77 000 zł. Tel. 601 889 582 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
możliwość ulokowania 5-6 osób oraz ka-
walerkę. Tel. 690 123 582 , 607 581 083 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, płat-
ność gotówką. Tel. 663 695 260

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

•	  Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 601 
810 228 

•	 Sprzedam działkę budowlaną. 91 39 25 
888 

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 

•	 Kupię mieszkanie do remontu w starym 
budownictwie może być poddasze do 
adaptacji. Tel. 604 154 316

• sprzedam były sklep w Karsku. 609 24 
58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o pow. 
0,35 ha (3618,00m2) uzbrojoną w Nowo-
gardzie ul T. Kościuszki (szosa w stronę 
Warnkowa), może być przeznaczona na 
dwie działki. Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam działkę 
o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, za-
budowaną budynkiem kontenerowym o 
pow. 30 m2 przeznaczonym na prowa-
dzenie działalności. W budynku znajdu-
ją się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, prysz-
nic. Istnieje możliwość rozbudowy. Tel. 
602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

mOTOryzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w peł-
ni sprawny, przebieg 18900 km, rejestra-
cja 08.18r, OC 02.18r +opony zimowe. 
795 977 965 

•	 Sprzedam Renault Megane rok produk-
cji 2000 poj. Silnika 1.4 16V benzyna 
+LPG (sekwencja). Tel. 600 74 1996 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 2001 
r., cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

•	 Sprzedam opony zimowe 175/65/14 
szt.4 i kosiarkę elektryczną. Tel 572 955 
124

rOlniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Gospo-
darstwo rolno-drobiarskie żabowo 
13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellarosa. 
692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

•	 Sprzedam krowę, czteroletnią po wycie-
leniu. 516 661 401 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam Ursus 330 po kapitalnym re-
moncie, rozrzutnik obornika dwuosio-
wy, przyczepkę jednoosiową. Tel 696 
807 922

•	 Sprzedam przyczepę D46 z dokumen-
tami, 3400 zł, siewnik zbożowy trzyme-
trowy STEGSTED, Cena 2300 zł. Tel. 692 
608 128

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 512 717 787 

•	 Sprzedam pszenicę. 724 827 779 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po kapitalnym 
remoncie i przyczepę samochodową. 
696 807 922 

• sprzedam jałówkę HF jedenastomie-
sięczną i dmuchawę do zboża. 508 
211 596 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Sprzedam konika polskiego pełny pa-
pier. 606 312 832 

 UsŁUGi

•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 
605166829.

• Pranie-maGiel,Pranie dyWanóW, 
WyKŁadzin, TaPiCerKi meBlOWeJ 
samOCHOdOWeJ/ sKórzaneJ ma-
TeriaŁOWeJ / POŚCieli WeŁnianeJ 
/ lanOlinĄ/sPrzĄTanie: CzyszCze-
nie FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W DOMU 
I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

• mOnTaż meBli, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Firma UsŁUGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad apte-
ką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

• serwis aGd nowogard. 698 352 406

•	 Docieplanie poddaszy z zabudowy z płyt 
GK i szpachlowanie. Tel. 504 595 424 

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub in-
nym instrumencie – tanio. 669 889 627

•	 Remonty. 508 920 135 

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji poddaszy . 
Tel. 600 626 268 

•	 Matematyka, 668 17 12 12 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki senio-

rów niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachogra-
fów, ogrzewan postojowych i klimatyza-
cji zatrudni elektromechanika lub me-
chanika ze znajomością podstaw elek-
tryki. Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 601 
275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
anglia, Belgia, norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa poszuku-
je osoby do pracy biurowej na stanowi-
sko doradcy do spraw ubezpieczeń. Wy-
magania : min. średnie wykształcenie, 
komunikatywność. Oferujemy umowę o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Oso-
by zainteresowane proszę o wysyłanie 
CV na adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 
100 263 

•	 Zatrudnię pomocnika murarza. 508 290 
657 

•	 Kierownika fermy drobiu zatrudnię, do-
bre warunki płacowe Gmina Osina. 502 
562 378 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 501 
549 756 

• zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. Organizujemy do-
wóz. Tel . 505 149 049 

•	 Zatrudnię pracownika do lasu grodze-
nia, sadzenia lasu. Tel. 665 544 518 

•	 Poszukuje mężczyzny do prac przydo-
mowych cięcie, kopanie, wywózka, wieś 
5km od Nowogardu. Tel 502 103 432 

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy. 502 239 619, 
91 39 21 373 

INNE  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• sprzedam tanio szafka rTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztukę, 
tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy w 
godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. tel. 
721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywa-
ny w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 150 
m typ Baumann, tel. po 19.00 535 008 
877

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Sprzedam lodówkę Bosch stan bardzo 
dobry, 650 zł. 603 791 628

•	 Oddam dużą ilość kamieni polnych 
(duży rozmiar) transport własny. 509 615 
300

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zrasza-
cze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch Dmu-
chawa - Odkurzacz ogrodowy- Nowy 
- 299 zł. Karcher - Myjki ciśnieniowe - 
Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-554

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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inFOrmaTOr lOKalny - nOWOGard

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOzKŁad Jazdy PKP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KrzyżóWKa Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. pomoc we własnym zakresie
2. Aleksandra - zdrobniale
3. właściwość sknery
4. ... „King” Cole
5. świński na zimno w galarecie
6. ssak morski, waleń
7. dramat I. Maciejowskiego
8. śpiew słowika
9. film Akiry Kurosawy
10. samochód koreański
11. muzułmańska szkoła wyższa
12. wyprawiona skóra bydlęca
13. zapalenie ropne gruczołu 
łojowego
14. załoga, personel
15. muzułmański bazar
16. zacięcie krasomówcze
17. kosmetyk do twarzy
18. wokół głowy świętego
19. miasto w środk. części Togo 
(zach. Afryka)
20. ryba dorszowata
21. star. miasto sumeryjskie
22. miasto w Szwajcarii nad rz.Aare, 
stolica Argowii
23. piwo pite w pubach
24. ulubienica Nerona
25. imię autora „Pożegnania z bro-
nią”

26. strzała do kuszy
27. kanad. prowincja z Toronto
28. kolega igreka
29. córka Abu Bakra, żona Mahome-
ta
30. mniszka: rodzaj ceramicznej da-
chówki
31. syn Posejdona
32. ojczyzna Odysa
33. srebrzystobiały, lekki metal
34. jedn. stężenia roztworów
35. biblijny syn Abrahama i Sary
36. Georg, niem. narciarz
37. tymczasowy wypełniacz ubyt-
ków w zębach
38. kpina
39. lekko obrobiony kamień – pry-
mitywne narzędzie praczłowieka
40. sypialnia z tajemnicami
41. gwiżdżący ptak
42. obstawa, konwój
43. spisek
44. instytucja bankowa
45. rysy na kaflu
46. weksel trasowany
47. brazylijska kawa
48. partner Barbie
49. Andrycz, aktorka
50. imię Chaczaturiana
51. żona Lennona

52. chorwacka wyspa
53. w obrazie, za postacią
54. piłka za boiskiem

Poziomo:
55. miasto w dawnym woj. katowickim
56. potworny olbrzym mityczny
57. miasto w Anglii nad estuarium 
Humber, wielki port rybacki, ośro-
dek handlowy
58. rezydencja muzułmańska
59. wyścig konny z przeszkodami
60. dźwięk wyższy o pół tonu od „a”
61. krótka peleryna prałata
62. gatunek bydła azjatyckiego
63. dawny zespół M. Grechuty
64. miasto w Rosji
65. ruiny w Turcji
66. Rolska, piosenkarka
67. członek Izby Lordów
68. włoski Andrzej
69. dzierżawa
70. typ płaskodennego statku
71. bagienny las liściasty
72. ... Trojanowska
73. portowy robotnik
74. miasto włoskie
75. koniec trasy
76. naziemna małpa wąskonosa
77. ... Macierewicz

78. zbierana przez skarbnika
79. wyprawa panny młodej
80. tekst w TV
81. sierpowy w boksie
82. powstanie w Palestynie
83. czynny wulkan na Honsiu
84. gaz w balonie
85. czynność na krośnie
86. drzewo z Afryki
87. aromat
88. podkowiak
89. metal, l. a. 39
90. założyciel Efezu
91. czerwieni się w zbożu
92. podnośnik z czerpakami
93. Józef z SLD
94. biblijny symbol Boga
95. ciepłe zimowe obuwie
96. odchodzi z lewej komory serca
97. wł. kompozytor filmowy, ... Rota
98. Max, malarz niem. (zm.1976)
99. kamień ałunowy
100. imię Stwosza
101. faraon, władca starożytnego 
Egiptu, 1323-1319 p.n.e.
102. piractwo
103. kannnejski bóg suszy

PODPOWIEDŹ: AJ, ANI, BLANK, CEK, 
EMAN, MANTOLET

r e K l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

WydrUKi KoloroWe

UsłUgi graficzne

introligatorsKie

Wycinamy szablony

drUKUjemy recePty

drUKUjemy PlaKaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych :Tolerancja wobec siebie sa-
mego nie zna granic

Danuta Gierszewska, Leokadia Ka-
mińska, Szymon Rybarczyk, Renata 
Dumańska, Marzena Szczykutowicz, 
Roman Kaczmarek, Jadwiga Patecka, 
Agnieszka Skowrońska, Urszula Kacz-
marek, Cecylia Furmańczyk, Adrian 
Kierasiński, Sławomir Skowroński, An-
gelika Konior, Renata Dumańska, Ha-
lina Stefańska, Danuta Skowron, Ma-
ria Sowińska, Aneta Tamborska, Maria 
Kloch, Natalia Furmańczyk, Maria Ste-
fańska, Pelagia Feliksiak, Renata Wier-
talak, Oliwia Feliksiak

zwycięzca nagroda książkowa: 
Halina Stefańska

zwycięzcy prenumerata: Marzena 
Szczykutowicz, Lekadia Kamińska

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Lilka Feliksiak, Julia Furmańczyk, 

Bartek Feliksiak, Madzia Skowrońska, 
Kasia Wiertalak, Martynka Wójcik, Kac-
per Skowroński, Krzysztof Tomczak, 
Kacper Poncak, Wiktoria Znyk, Alek-
sandra Januszonek, Wiktoria Przygoc-
ka, Franek Stach, Nikole Ledzion

zwycięzca: Martynka Wójcik
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informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia mi KrO BU sO Wa serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrzeWóz OsóB • m.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWóz OsóB - rO man BiŃCzyK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - resKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

resKO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKŁad Jazdy BU sóW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PIASEK, PIASEK 
PrzesieWany, 

żWir, CzarnOziem, 
POsPóŁKa 

 żWirOWnia 
dŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607

792 707 943 
z dOWOzem 
dO KlienTa

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Żeglarskie 
podsumowanie

s. 6

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środa
godz. 13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Knaga

ateista  
też może...

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Zamiast domków -melina

s. 5

Milionowe straty

Dlaczego gmina 
o to nie dba?

Kościół będzie 
jak nowy s.  6

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Edwarda 
Wawrzyniaka 

składają 
córka Ewa, Synowie 
Aleksander i Bogdan 

z Rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla

 Salonu Pogrzebowego 
Morfeusz z Golczewa 
za wsparcie w trudnych 

chwilach i profesjonalną 
obsługę pogrzebu 

Śp. Edwarda 
Wawrzyniaka

 składają
Ewa, Agata i Krzysztof 

z Rodzinami

 s. 3

z ostatniej chwili 

I.Koladyńska 
Profesorem 
Oświaty
szpital:

Sukces za pożyczone 
pieniądze s. 4, 5

s. 3

OgłOszenie
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   Kronika policyjnanasza sonda  

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Teresa Kotarska zd. Kamińka: lat 69, zmarła 13.10.2017r., pogrzeb odbędzie się 19.10.2017 
r., o godz. 14:00 Msza św. w kościele w Dobrej, pochówek na cmentarzu w Dobrej.

Andrzej Jedynak: lat 64, zmarł 16.10.2017r., pogrzeb odbędzie się 18.10.2017 r., o godz. 15:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wczoraj (pon.16.10) obchodziliśmy Światowy Dzień Żyw-
ności. Zapytaliśmy więc przechodniów Nowogardu, czy 
uważają, że ludzie marnują jedzenie? Jeżeli tak, to czym jest 
to spowodowane? Czy mają jakiś sposób, aby tego uniknąć?

Pani Karolina: Ludzie marnu-
ją dużo jedzenia. Są osoby, które 
kupują bardzo dużo jedzenia, po 
czym traci ono swoją datę ważno-
ści i wtedy je po prostu wyrzucają. 
Ludzie kupują dlatego, że w danym 
momencie chcą, ale tak naprawdę 
to chyba nie potrzebują. Moim zda-
niem powinno się kupować na każ-
dy dzień niewielką ilość, a nie na 
tydzień lub dwa. 

Pani Beata: Ludzie marnu-
ją jedzenie, po prostu je wyrzuca-
jąc. Nie wiem, dlaczego tak robią. 
Być może nie wiedzą, na co wy-
dać swoje pieniądze, lub nie po-
trafią nimi zarządzać. Powinni się 
zastanowić, zanim coś kupią, czy 
tego chcą i czy jest im to potrzeb-
ne.

Pani Agnieszka: Marnowanie 
jedzenia jest często spotykane. Po 
prostu za dużo się kupuje a póź-
niej tego się nie zjada. Kupowanie 
na zapas też trzeba robić z głową. 
Na przykład ja mieszkam na wio-
sce i nie opłaca mi się przyjeżdżać 
do miasta codziennie. Dlatego sta-
ram się kupować takie rzeczy, któ-
re mogę zamrozić i później wyko-
rzystać.

Pan Szymon z córką Mają: 
Ludzie za dużo kupują żywności 
a później je wyrzucają na śmieci. 
Powinni więc kupować znacznie 
mniej. My staramy się kupować 
jedzenie zgodnie z potrzebami i 
ograniczyć się do żywności długo-
terminowej.

Pan Mateusz: Bardzo często lu-
dzie marnują jedzenie. Wydaje mi 
się, że ludzie poprzez to, że mogą 
kupić dużo jedzenia nie myślą, czy 
jest im to potrzebne czy nie, ponie-
waż nie obciąża to chyba zbyt moc-
no ich finansów. Kupowanie mniej 
na pewno by w takich sytuacjach 
pomogło. Jednak mogliby też dzie-
lić się nadwyżką jedzenia z jakąś 
organizacją charytatywną, czy na-
wet ze schroniskiem dla zwierząt.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Kronika Policyjna

10.10.2017 r.
Godz. 13:48
Patryk K. lat 21 (zam.Nowo-

gard) poszukiwany celem do-
prowadzenia do ZK Nowogard 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
przez patrol OPI KP Nowogard 
na ul. Kowalskiej. Postępowanie  
prowadzi KP Nowogard.

12.10.2017 r.
Godz. 10:45
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej na ul. 
Wojska Polskiego ujawnił, że kie-
rujący rowerem Wiesław S. lat 49 
znajduje się w stanie po użyciu al-
koholu (wynik 0,24 mg/l ). Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

Godz. 21:53
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Błotno ujawnili, że 
kierujący samochodem marki To-
yota Rav4 Grzegorz B. lat 39 zam. 
powiat kamieński, kierował po-
jazdem pomimo wydanej decy-
zji o cofnięciu uprawnień do kie-

rowania pojazdami mechaniczny-
mi, wydanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Kamieniu Pomorskim. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

Godz. 15:50
W miejscowości Karsk, poprzez 

odgięcie tylnej ściany garażu me-
talowego, dokonano włamania, 
skąd skradziono różnego rodza-
ju narzędzia budowlane. Ogólna 
suma strat 1000zł. na szkodę Józe-
fa G. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

KPP Goleniów

adepci policyjni w nowogardzie

Patrolują ulice miasta
Policyjni adepci rozpoczęli służbę na ulicach Nowogardu i Goleniowa. Funkcjonariusze, 
którzy niedawno ukończyli szkolenie podstawowe zdobywać będą doświadczenie zawodo-
we pod okiem policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. 

Adaptacja zawodowa policjan-
tów potrwa 6 tygodni. Do służby w 
ramach stażu zawodowego skiero-
wanych zostało 12 policjantów, po 
pozytywnie zakończonym szko-
leniu podstawowym. Młodszych 
stażem kolegów wspierać będzie 4 
doświadczonych policjantów Od-
działu Prewencji ze Szczecina. Dla 
młodych adeptów policji przed-
sięwzięcie tego typu to doskonała 
okazja, by oprócz nabytej w szkole 
wiedzy teoretycznej, móc w prak-
tyce sprawdzić, jak wygląda praca 
w prewencji. Po zakończonym sta-
żu adaptacyjnym, młodzi funkcjo-
nariusze trafią do swoich macierzy-
stych jednostek. 

Pełnienie służb przez wspomnia-
nych policjantów, sfinansowane 
jest przez Urząd Gminy i Miasta w  
Goleniowie i Nowogardzie.

Opr. DŚ

UWAGA!

Znaleziono klucze
W niedzielę 15.10.2017 r., w pobliżu jeziora w Nowo-
gardzie znaleziono widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy w Redakcji DN przy 
ul. Bohaterów Warszawy 7A.

Młodzi funkcjonariusze policji
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Wolne stanowisko 
dla manicurzystki, 
może być z własną

 działalnością. 
531 021 921 

Zatrudnię fryzjerkę 
z doświadczeniem  

lub osobę po szkoleniu
 fryzjerskim 

z aktualną książeczką zdrowia. 
531 021 921

Dlaczego gmina o to nie dba? 

Zamiast domków na plaży - melina 
Zniszczone wyposażenie, pozostałości po libacjach alkoholowych i sypialnia dla bezdomnych- w takim stanie obecnie są domki na plaży, alarmuje jeden 
z naszych czytelników, który odważył się zrobić zdjęcia z wnętrza obiektu. Teren od kilku miesięcy wygląda tak, jakby nie miał gospodarza, a przecież jak 
wiadomo należy do gminy. Miasto najwyraźniej pomysłu na ośrodek nie ma, zezwalając na jego dewastację. 

W grudniu minie rok, odkąd ośrodek z domkami na plaży stoi pusty i niszczeje

Wiata przy budynku gospodarczym służy 
teraz za miejsce do alkoholowych libacji

Zdewastowane pomieszczenie w jednym z domków na plaży miejskiej, w rogu nie-
gdyś stał  wkład kominkowy, który z pewnością już trafił na złom

z ostatniej chwili:

Izabela Koladyńska profesorem 
oświaty!
Wczoraj, tj. 16 października 2017 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Izabela Koladyń-
ska, nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, otrzyma-
ła tytuł Honorowego Profesora Oświaty. 

Izabela Koladyńska od wie-
lu lat jest nauczycielem języ-
ka polskiego w II LO. Jest także 
inicjatorką powstania amator-
skiego ruchu teatralnego w dru-
gim Liceum. Wśród jej uczniów 
jest wielu olimpijczyków, a tak-
że laureatów konkursów literac-
kich, zarówno na poziomie wo-
jewódzkim, jak i krajowym. 

– Tytuł honorowego Profeso-
ra Oświaty jest dla mnie wiel-
kim wyróżnieniem. To ukorono-
wanie moich wszystkich lat pra-
cy –skomentowała w rozmo-
wie z DN, I. Koladyńska będąc 
w drodze z Warszawy do Szcze-
cina. 

Tytuł Profesora Oświaty przy-
znawany jest nauczycielom, 
którzy przez lata wyróżnia-
li się osiągnięciami dydaktycz-
nymi i wychowawczymi, dzie-
lili się swoją wiedzą i doświad-

czeniem, stworzyli swój wzo-
rzec nauczyciela i wychowaw-
cy. Kandydat do tytułu Profeso-
ra Oświaty musi posiadać tak-
że co najmniej 20-letni okres 
pracy w zawodzie, w tym 10 lat 
pracy jako nauczyciel dyplomo-
wany. Tytuł ten jest najwyższym 
stopniem, jakim może zostać 
odznaczony nauczyciel nieaka-
demicki.

Tytuł profesora oświaty przy-
znano już drugiej osobie w na-
szym mieście. Kilka lat temu to 
honorowe wyróżnienie wręczo-
no psycholog Bożenie Kawic-
kiej – byłej już dyrektor Specja-
listycznej Poradni Terapeutycz-
nej w Nowogardzie.

Serdecznie gratulujemy pani 
Izie przyznanego tytułu i życzy-
my dalszych sukcesów zawodo-
wych. 

DŚ

Do sytuacji z ośrodkiem koło 
plaży miejskiej wracamy po prze-
szło trzech miesiącach. Otrzy-
maliśmy bowiem ciekawe zdję-
cia obiektu, wykonane przez jed-
nego z naszych czytelników, któ-
ry chciał zachować anonimowość. 
Mężczyzna spacerując obok dom-
ków, wszedł z ciekawości na te-
ren ośrodka – co nie jest trud-
ne, bo miejscami zniszczone jest 
ogrodzenie. Ku jego zdziwieniu 

drzwi do jednego z budynków sta-
ły otworem. Wszedł ostrożnie do 
środka, a to co ujrzał zszokowało 
go. Postanowił to uwiecznić za po-
mocą telefonu i wysłać nam kilka 
zdjęć. Widać na nich zniszczone 
meble, połamane drzwi, wszędzie 
pełno śmieci, a także brudna po-
ściel. Wszystko wskazuje na to, że 
domki stały się dobrym miejscem 
na alkoholowe libacje, a do tego 
ktoś tu najwyraźniej pomieszkuje. 

Bałagan panuje nie tylko w dom-
kach, ale i na terenie do nich przy-
ległym. Trawa, chwasty, do tego 
porozwalane elementy, niegdyś 
stanowiące atrakcje dla przyjeż-
dżających tu rodzin z dziećmi, jak 
np. drewniana huśtawka. Również 
w budynku gospodarczym obok, 
pod wiatą, leży tu pełno śmieci, 
butelek, puszek po alkoholu czy 
zużytych ubrań. 

Przypomnijmy, że z końcem 
grudnia zeszłego roku, gmina wy-
powiedziała umowę dzierżawy 
ośrodka z dotychczasowym na-
jemcą. Urząd uznał bowiem, że 
dzierżawca ośrodka nie wywiązał 
się z umowy w zakresie inwestycji, 
które miał poczynić, a do tego pła-
cił nieregularnie czynsz dzierżaw-
ny. Z takim stanowiskiem najem-
ca domków się jednak nie zgodził 
i kluczy do środka nie oddał.  

- Sprawa jest prosta. W umowie 
jest napisane, że koszty poniesione 
na remonty w domkach, których 
zakres był również przedmiotem 

tejże umowy, winny zostać osza-
cowane i zwrócone dzierżawcy, w 
chwili rozwiązywania bądź koń-
ca umowy. Tymczasem ja takie-
go rozliczenia nie mogę się docze-
kać, a oczekuje się, że zdam ośro-
dek bez żadnych roszczeń - mówił 
w czerwcu na naszych łamach pan 
Piotr, który dzierżawił ośrodek od 
listopada 2013 roku. Z jego wyli-
czeń wynikało, że gmina powinna 
zapłacić mu 100 tys. zł, choć przy-
znawał, że nie upiera się przy tej 
kwocie - był gotowy negocjować, 
oczywiście na rozsądnych warun-
kach. Gmina na te słowa zareago-
wała w znanym dla siebie stylu, 
publikując tekst na stronie miasta, 
pisząc, że żądana kwota jest wzięta 
„z sufitu”, sugerując nawet, że były 
już dzierżawca próbuje wykorzy-
stać sytuację, do osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych. 

Mijały tygodnie, a szanse na po-
rozumienie zgasły. Sprawa osta-
tecznie trafiła do sądu. Od tam-
tej pory zapadła w temacie cisza, 
a gmina przestała się intereso-
wać ośrodkiem, pozwalając, aby 
opuszczony obiekt niszczał i był 
dewastowany. Nie postarano się 
nawet o to, aby odpowiednio za-
bezpieczyć domki przed niepo-
żądanymi gościmy, a teren wokół 
choćby na koniec lata wykosić, 
żeby nie straszył wyglądem. 

Jak udało nam się wczoraj 
ustalić w krótkiej rozmowie te-
lefonicznej z wiceburmistrzem 
Krzysztofem Kolibskim, wkrótce 
ma się odbyć pierwsza rozprawa 
o wydanie majątku i zapłatę zale-
głych rat czynszu (te są, co cieka-
we nadal naliczane, choć fizycznie 
dzierżawca z obiektu nie korzy-
sta)-termin rozprawy dokładnie 
30 października – ustalił DN.  K. 
Kolibski zapewniał nas, że będzie 
dążyć do polubownego zakończe-
nia sprawy. 

MS

Izabela Koladyńska otrzymała od Mini-
stra tytuł honorowego Profesora Oświaty
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Kolejny „sukces” za pożyczone pieniądze

Nowogard wśród „krezusów”
Strona gminna ogłasza kolejny „sukces” – gmina Nowogard zajęła wysokie miejsce w kraju w rankingu wydatków Gmin na ochronę zdrowia w latach 2006 
-2015 wydając w przeliczeniu „na głowę”, czyli per capita kwotę 132,58 zł . Prawie całość tych wydatków to koszty związany ze szpitalem, który gmina No-
wogard wybudowała jako jedyna gmina w kraju, (ponieważ prowadzenie szpitali ustawowo należy nie do gmin, ale do powiatów). Czołowe miejsce gmi-
ny Nowogard w takim właśnie zestawieniu jest ostatecznym dowodem na słuszność zarzutów, jakie DN stawia od lat pod adresem zarządzających naszym 
szpitalem i tych wewnątrz i tych na zewnątrz.

Przypomnijmy- gmina No-
wogard na początku pierwszej 
dekady tego wieku, za kaden-
cji Kazimierza Ziemby, podję-
ła historyczną decyzję o prze-
jęciu do prowadzenia szpita-
la w Nowogardzie. I wówczas 
była to decyzja słuszna, po-
nieważ ratowała nowogardzki 
szpital przed niechybną likwi-
dacją w związku, z doprecy-
zowanymi już, zamiarami po-
wiatu goleniowskiego. Kieru-
jąca bowiem, w tamtym cza-
sie, powiatem koalicja SLD z 
Antonim Bielidą jako wicesta-
rostą zamierzała zlikwidować 
odrębność nowogardzkiej pla-
cówki szpitalnej i podporząd-
kować ją szpitalowi goleniow-
skiemu zamykając, w pierw-
szej fazie, także część oddzia-
łów w Nowogardzie.  „Śmierć” 
naszego szpitala byłaby więc 
w tej sytuacji jedynie kwestią 
czasu. Ta decyzja o przejęciu 
szpitala przez gminę, słusz-
na kilkanaście lat temu, wiąza-
ła się jednak z pewnym ustro-
jowym ewenementem skutku-
jącym koniecznością ponosze-
nia przez nowogardzkiego po-
datnika gminnego wydatków, 
których z podatków gminnych 
nigdzie w kraju się nie pokry-
wa, ponieważ są na to prze-
znaczone pieniądze z budżetu 
państwa.  W obowiązującym 
do dzisiaj sposobie organizacji 

szpitalnej sieci za prowadzenie 
szpitali odpowiadają bowiem 
nie gminy, ale powiaty, to one 
mają na to środki „wkalkulo-
wane” ustawowo w swoich bu-
dżetach, i są to środki z budże-
tu państwa przeznaczone tam 
na utrzymywanie powiatów. 
Pomijamy tutaj zasadniczy 
strumień środków przezna-
czonych na ochronę zdrowia 
przechodzący poprzez NFZ, 
ponieważ były one kierowane 
do szpitali w ramach konkur-
sów dostępnych dla wszystkich 
niezależnie od statusu prowa-
dzącego szpital. Natomiast sa-
morządy gminne odpowiada-
ją ustawowo tylko za:  zgod-
nie z ustawą z 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, realizują zadania z 
zakresu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholo-
wych. Jest to ich zadanie wła-
sne i obligatoryjne, na które 
otrzymują dochody w postaci 
opłat za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu, a także 
Gminy odpowiadają za zapew-
nienie opieki ambulatoryjnej 
(POZ )i finansowanie gmin-
nych programów profilaktyki 
zdrowotnej. Tak więc decyzja o 
przejęciu przez gminę szpitala 
słuszna, kilkanaście lat temu, 
wymagała w kolejnych latach 
podjęcia starań, aby znaleźć 

sposób w jaki Gmina Nowo-
gard mogłaby otrzymywać od-
powiednią rekompensatę za 
zapewnienie opieki szpitalnej 
dla części mieszkańców po-
wiatu czyli tej opieki, za do-
stęp do której odpowiada po-
wiat, a nie gmina. Niestety rzą-
dzące w Nowogardzie ekipy a 
zwłaszcza burmistrz (od 2010 
roku) i dyrektor szpitala (od 
2004 roku) nie uczyniły (tak-
że nie potrafiły) w tej sprawie 
nic. Dlatego to na podatnika 
nowogardzkiego spadły w ca-
łości koszty, niezbędnej dla za-
chowania współczesnych stan-
dardów, rozbudowy szpita-
la, w kwocie prawie 30 milio-
nów a także inne koszty (np. 

zakupu sprzętu, czy nawet do-
płat do działalności bieżącej- 
nic więc dziwnego, że okaza-
liśmy się najbardziej hojnymi 
w kraju w porównaniu z inny-
mi gminami w finansowaniu z 
gminnych pieniędzy ochrony 
zdrowia. O tym, że dla nowo-
gardzkiego podatnika gmin-
nego jest to sytuacja poważnej 
wręcz „konstytucyjnej” nie-
sprawiedliwości, DN pisze od 
dawna.  

Ranking Wspólnoty
Dowodem na to, że wła-

dze gminy Nowogard w oma-
wianej sprawie naraziły kasę 
gminną, czyli gminnego po-
datnika (a więc mieszkańców 
gminy) na ponoszenie kosz-
tów, które powinny być po-
kryte z innych źródeł jest wła-
śnie „sukces” opiewany w tych 
dniach na stronie miasta.  - W 
dniach 5/6 października br., 
w Katowicach, burmistrz Ro-
bert Czapla- czytamy tam we 
wstępie bardzo podniosłym 

w formie - został zaproszo-
ny do działu w XV jubileuszo-
wej edycji Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów, pod-
czas którego odebrał wyróżnie-
nie w plebiscycie „Samorządo-
we Forum Zdrowia”, przyzna-
ne Gminie Nowogard, za zaję-
cie I miejsca wśród gmin, któ-
re wykazują aktywność w za-
kresie polityki zdrowotnej za 
lata 2006-2015.  Nowogard za-
jął pierwsze miejsce w kate-
gorii gmin najbiedniejszych, 
czyli z dochodem podatko-
wym per capita w kwocie po-
niżej 3000 zł. Natomiast miej-
sce Nowogardu wśród wszyst-
kich gmin w kraju pokazu-
je załączona tabelka.  Dlacze-
go wyprzedziły nas w wydat-
kach na ochronę zdrowia tyl-
ko gminy „krezusy” tzn. ta-
kie, które na to stać, ponieważ 
mają wysokie dochody podat-
kowe (gminy z wielkimi elek-
trowniami bądź gminy nad-
morskie)? Ano dlatego, że żad-
na gmina w Polsce szpitala nie 
buduje, bo to nie „jej brocha” 
i  nawet nie czynią tego te bo-
gate gminy, które  wyprzedziły 
Nowogard, ponieważ fundu-
ją swoim mieszkańcom dodat-
kowe usługi, w tym o charak-
terze rehabilitacyjnym i profi-
laktycznym.  Kwota wydatko-
wa per capita w naszej gminie 
w latach 2006- 2015 w przeli-
czeniu na mieszkańca ozna-
cza, że w sumie dało to wyda-
tek z budżetu Gminy około 34 
mln złotych. Z tego pożyczka 
na remont szpitala zaciągnię-

Tabela przedstawiająca wydatki gmin per capita w latach 2006-2015 na ochronę zdrowia według ko-
lejności w rankingu.  Nowogard znalazł się w pierwszej dziesiątce gmin w kraju a w swojej kategorii 
gmin biednych, czyli z dochodem podatkowym na mieszkańca poniżej 3000 zł. W tabeli także uwidocz-
niono te dochody podatkowe gmin.

Gmina               Kwota wydatków na ochronę 
zdrowia per capita 2006-2015`

Dochód podat. gminy per capi-
ta za 2015 r. w [zł]

Gmina Kleszczów 709,03 zł 40470
Gmina Pabianice 228,23 zł    4139
Gmina Polkowice 195,03 zł    5647
Gmina Bogatynia 182,50 zł 15176
Gmina Ustronie Morskie 172,12 zł    7396   
Gmina miejska Łeba 171,27 zł    6516
Gmina Dziwnów 159,41 zł    8268
Gmina Rewal 147,76 zł 18351
Gmina miejska Mielno 147,57 zł    8096
Gmina Nowogard  132,85 zł    2496

Decyzję o zaciągnięciu kredytu na budowę szpitala podjęła Rada Miejska kadencji 2006-2010, przewodniczącym RM był wów-
czas Marek Krzywania a burmistrzem Kazimierz Ziemba i to im społeczeństwo nowogardzkie może być wdzięczne za posiada-
nie nowoczesnego obiektu leczniczego...

...ale kwiaty odbiera przypisując sobie 
zasługi Robert Czapla
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ta przez Gminę (około 24 ml) 
plus inne wydatki poniesione 
na szpital dają około 28 mln. 
Na pozostałe zadania już nale-
żące do zadań gminnych, po-
zostało więc około 6 mln. Je-
śli 70% gminy średnio wyda-
ją na walkę z alkoholizmem to 
zostaje około 2 mln, (czyli 200 
tys. rocznie) na główne, co do 
ważności obligatoryjne zada-
nia gminne w zakresie ochro-
ny zdrowia tzn. na POZ i pro-
gramy profilaktyki zdrowot-
nej, – czyli zostaje w zasadzie 
nic! 

Wnioski 
Przedstawiona tabela oraz 

przypomnienie mechani-
zmów finansowania i zarzą-
dzania nowogardzkim szpita-
lem, a także ustrojowych re-
gulacji w tym zakresie pozwa-
la na wyciagnięcie następują-
cych wniosków:

- mieszkańcy gminy Nowo-
gard, jako jedyni w kraju pła-
cą za dostęp do zdrowotnej 
usługi szpitalnej ze środków 
budżetu gminnego i to płacą 
ogromne pieniądze, czego do-
wodzi wynik rankingu, 

- dzieje się to kosztem fi-
nansowania innych zadań 
gminnych także tych w za-
kresie ochrony zdrowia, i któ-
rych nikt za gminę nie wyko-
na, czyli opieka ambulatoryj-
na i programy profilaktyczne,

- szczególnie na takim spo-
sobie wydatkowania gmin-
nych funduszy cierpią te pro-
gramy profilaktyczne, które są 
pilne i niezbędne np. niezreali-
zowano dotychczas zdiagno-
zowania przyczyn dramatycz-
nie przedwczesnej umieralno-
ści w naszej gminie. Przypo-
mnijmy, w gminie Nowogard 
mężczyźni żyją 9 lat krócej, a 
kobiety 6 lat krócej jak śred-
nio w kraju. DN wyniki te śle-
dzi od 5-lat i dystans się nieste-
ty pogłębia.

- szpital zbudowała gmina 
w 100% z pieniędzy podatni-
ka tylko dlatego, że odpowie-
dzialni za tę budowę nie byli w 
stanie, z powodu nieudolności 

i braku rozeznania, załatwić 
„ani grosza” dofinansowania 
zewnętrznego- Czapla i Lem-
bas potrafią tylko wziąć z kasy 
gminnej i jeszcze udawać bo-
haterów, jakby mieli jakąkol-
wiek zasługę w tym, że te pie-
niądze w kasie gminy się poja-
wiają.    

- kierownictwo nowogardz-
kiego szpitala szczególnie w 
osobie dyrektora Lembasa 
nie robi nic, aby przywrócić 
w omawianym zakresie nor-
malność. I zapewne nie cho-
dzi tylko o nieudolność, ale 
także dlatego, iż ta normal-
ność oznacza np., że usługa 
dyrektorowania Lembasa mu-
siałaby wreszcie podlegać ka-
dencyjności, a na kolejną ka-
dencję musiałby zasłużyć wy-
grywając konkurs. Póki jed-
nak nie zmieni się władza w 
nowogardzkim ratuszu, Lem-
bas może spać spokojnie – to-
warzysze czuwają, aby kolejne 
dziesięciolecie można było bez 
przeszkód ssać publiczne!

- po raz kolejny okazuje się 
także, że klika rządząca w No-
wogardzie, każdą instytucję 
publiczną, również tą zajmu-
jącą się zdrowiem obywateli, 
traktuje jako własny folwark 
zapewniający byt i znaczenie 
członkom tej swoistej mafii. 
Dobro publiczne, w rozumie-
niu racjonalnym, nie ma dla 
tej kliki żadnego znaczenia. W 
celu zapewnienia dożywocia 
na „wspólnym” sobie, swoim 
dzieciom i wnukom, kumplom 
i dzieciom i wnukom kumpli 
prowadzą oni nieustanne otu-
manianie społeczeństwa, co do 
swoich rzekomo istniejących 
walorów i rzekomych sukce-
sów. Demaskowanie tych że-
nujących bredni prowadzimy 
systematycznie na naszych ła-
mach.  Dzisiaj, wypełniając 
jako jedyni w Nowogardzie 
misję prasy w wolnym społe-
czeństwie przybliżyliśmy kuli-
sy, rzeczywistą wymowę i fak-
tyczne źródła ostatniego „suk-
cesu” na odcinku „medycyna”. 

 sm

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ
 z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 4 listopad 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do

 NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Komisje nadal pracują

Straty rolników sięgają wielu 
milionów 
Na około 36 milionów złotych oszacowano straty, jakie w tym roku, w wyniku złych warun-
ków pogodowych, ponieśli rolnicy w powiecie goleniowskim - poinformował nas rzecznik 
prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Komisje powołane do szaco-
wania strat w wyniku nawalnych 
ulew, które niszczyły pola upraw-
ne nadal pracują. Na podstawie 
dotychczas zebranych danych 
wiadomo, że powierzchnia upraw 
dotknięta klęską w całym powie-
cie wynosi 15,5 tys. ha. 

- Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki (ZUW) przekazuje, 
co tydzień raporty dotyczące wyso-
kości strat do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Raporty spo-
rządzane są w układzie powiato-
wym – według ostatniego raportu 
z 11 października 2017 r. oszaco-
wane w 305 gospodarstwach rol-
nych, straty w powiecie goleniow-
skim wynoszą ok. 36 mln zł. Po-
wierzchnia dotknięta klęską to pra-
wie 15,5 tys. ha - informuje Piotr 
Pieleszek z biura prasowego Wo-
jewody Zachodniopomorskiego. 

Do ZUW wpływają protokoły z 
gmin, w celu potwierdzenia wy-
stąpienia zjawiska klęskowego i 
wysokości szkód - nie ma w nich 
informacji o rodzajach upraw, w 
których wystąpiły szkody, dodaje 
rzecznik Wojewody. 

- Na razie do wojewody zachod-
niopomorskiego nie wpłynęły żad-
ne wnioski z terenu Gminy Nowo-
gard o pomoc z budżetu państwa 

na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej- mówi P. Pieleszek. 

ZUW informuje, że zarówno 
rolnicy z Gminy Nowogard, jak i z 
innych gmin w całym kraju mogą 
korzystać z różnych form pomo-
cy, która udziela jest na wniosek 
zainteresowanego.  Wśród nich 
są m.in. kredyty preferencyjne za-
równo obrotowe jak i na wzno-
wienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej oraz na od-
tworzenie środków trwałych. Po-
nadto rolnicy, którzy odnotowa-
li co najmniej 70% straty na danej 
uprawie, mogą się ubiegać o po-

moc udzielaną wprost od Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Pomoc na jedno 
gospodarstwo nie może być więk-
sza niż równowartość w złotych 
15 tys. euro. 

Minister Rolnictwa zastrzega 
jednak, że decyzja o ewentualnym 
dodatkowym uruchomieniu ww. 
pomocy zostanie podjęta po za-
kończeniu przez komisje powoła-
ne przez wojewodów, szacowania 
szkód powstałych w wyniku tego-
rocznych niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych.

MS

Tak wyglądała latem większość pól uprawnych w naszej okolicy. Często nie było co 
zbierać, a leżące zboża zaorano

Remontują uskok na 106 

Czy to wystarczy na długo?
Podłużny uskok na drodze wojewódzkiej 106, w pobliżu Ogorzeli stanowi od lat prawdzi-
wą zmorę kierowców. 

Uskok tworzy się regular-
nie szybko, po każdym kolej-
nym remoncie czy łataniu, na 
odcinku kilku metrów w miej-
scu występowania prawdopo-
dobnie żyły wodnej. Niestety 
nawet remont generalny dro-
gi, przeprowadzony kilka lat 
temu, kwestii „powracania” 
uskoku nie załatwił.  Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa ostatnio 
ograniczono w tym miejscu 
prędkość już do 30 km na go-
dzinę! Na wyboju łatwo było 
wylecieć bowiem do rowu przy 
większej prędkości.  W ostatni 
weekend ekipy z nowogardz-
kiego PRD przeprowadzały 
kolejne łatanie wyboju. Łata-
nie bowiem, jak zauważyliśmy, 
położono w tym miejscu tyl-
ko nową nakładkę bitumicz-

ną wyrównującą poziomy. Czy 
zda się to na wiele? Sądząc po 
dotychczasowym doświadcze-
niu, to nie.  Wydaje się, że na-
leżałoby wykonać mini mostek 

na podporach, aby zapobiec 
trwale dalszemu zapadaniu się 
z czasem po każdym momen-
cie tutaj jezdni.  

sm

Prace w pobliżu Ogorzeli

OgłOszenie
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To trzeba przeczytać 

Ateista też może…
Proponujemy lekturę pewnego interesującego tekstu od-
noszącego się do ważnego wydarzenia z ostatnich dni.

- „Ledwie kojarzyłem o co chodzi w akcji „Różaniec do gra-
nic” i trudno się dziwić, bo cóż ateistę mogą obchodzić reli-
gijne obrzędy? Oczywiście słyszałem, że odbędzie się ogól-
nopolskie odmawianie różańca, ale poza odnotowaniem fak-
tu nie dochodziłem, czemu to ma służyć i kto to wymyślił. Wy-
daje się, że to jedyne naturalne zachowanie dla ateisty, a jed-
nak nie. Całe armie ateistyczne ruszyły, żeby dokopać polskim ka-
tolikom i tutaj zaczyna się opowieść o fenomenie nienawiści.   

- Proszę się nie dać zwieść udawanym ateistom, którzy dosta-
ją na widok krzyża białej gorączki, albo palą się żywcem jak wam-
pir od czosnku. Ci sami ateiści uprawiają jogę, fascynują się bud-
dyzmem, złego słowa nie powiedzą o synagodze i jeszcze nie wi-
dzą nic śmiesznego w świętych hinduskich krowach. Trudno so-
bie też wyobrazić przeciętnego ateusza z lewicowej redakcji, czy 
takiej samej partii, który splunie na prawosławnych, ewangeli-
stów, a i Świadków Jehowy traktuje się nabożnie. Akcje wyzwolo-
nych kobiet, które zasłaniały sobie twarze burkami widzieliśmy na 
całym świecie i tylko patrzeć, jak ta „moda” dotrze na warszaw-
skie ulice, szczególnie dwie, gdzie mieszczą się siedziby propa-
gandowe. Religia, jako taka nie jest dla nich obciachem, ale naj-
większym wstydem jest katolicki medalik z I Komunii - cała 
reszta religii, obrzędów i tradycji kontrowersji nie wzbudza. 

- Zapalanie świec chanukowych tak się przyjęło w Pałacu Na-
miestnikowskim, że palili je wszyscy od komunisty Kwaśniewskie-
go, przez gajowego Komorowskiego, aż po obecnego Prezydenta, i 
zero reakcji, zero oburzenia na zacofanie i mieszanie państwa z reli-
gią. Dopiero, gdy jakiś pojedynczy katolik się wychyli albo cała gru-
pa, to się zaczyna „ateistyczna” jazda. Nie ma nic gorszego na świe-
cie, niż katolicka modlitwa, katolickie obyczaje, katolicka więź. 

- Codziennie w Polsce jakiś naćpany lewak, rzyga w środku miasta 
na świeżo wybrukowany „unijnymi” środkami chodnik. Co roku ce-
lebryta przejeżdża staruszkę na przejściu, a znany piłkarz, ewentual-
nie aktor, molestuje sekretarki. Wszystko uchodzi i nic się nie dzie-
je, dopiero różaniec w dłoni Polaka wywołuje lawinę nienawiści. 

- Prawdziwy fenomen, bo przecież ten milion modlących się 7 
października  Polaków nikogo nie wysadził w powietrze, nikogo nie 
zgwałcił, nie pobił, nie sprzedał narkotyków. Po prostu stanęli so-
bie na otwartej przestrzeni i wypowiedzieli słowa, które są dla nich 
drogowskazem. Komu po tej modlitwie krowa zdechła, komu zro-
bił się wrzód na dupie, kto zapłacił więcej podatku i ilu było ran-
nych? Nie ma się do czego przyczepić, to się w ramach tolerancji wy-
lewa gnój na katolików. Za co? Za żywota, ściślej za katolicyzm. 

- Gdyby Polacy masowo powtarzali dowolnie durne zda-
nia, ot choćby: „szuru buru, kozie bobki”, bez wątpienia poka-
załyby to wszystkie zachodnie telewizje i zachwytom nie było-
by końca. Pech chciał, że fenomen polega na katolickiej modlitwie. 
Katolicyzmu nienawidzi się za siłę, za zbudowanie takiej struktu-
ry i społeczności, która przez 2000 lat przeciwstawia się kolejnym 
zbrodniczym ideologiom. Przy wszystkich wadach religii katolickiej, 
których widzę sporo, chociaż nie w takim krzywym zwierciadle, ja-
kie się Polakom przed oczy podstawia, gołym okiem dostrzec moż-
na potęgę. Polega to na tym, że żaden śmiech, drwina, czy dyscypli-
nowanie na polskich katolików nie działa, oni wiedzą i robią swo-
je. Polska bez katolicyzmu nie przetrwałaby i to jeden z wielu po-
wodów, dla których normalny ateista nie wylewa szamba na pol-
ską religię.

- Propagandowe poszukiwanie jedności, sprowadza się do wbija-
nia klina, bo oczywistym jest, że nie ma narodu głosującego na jedną 
partię i zamawiającego jedno danie na obiad. Polska wiara jest jedy-
nym naturalnym spoiwem i dlatego z taką siłą deprecjonuje się pol-
skie świętości. Strach przed wiarą, tą prawdziwą, nie jakąś wydu-
maną, modną na jeden sezon, tego Polakom i wszystkich katoli-
kom wybaczyć nie mogą przerażeni brakiem wiary i własną ma-
łością świeccy ideolodzy”.  

                                                                                                                          Tekst 
podpisany:  Matka Kurka 

Ruszyły prace konserwatorskie 

Kościół będzie jak nowy 
Rozpoczął się remont elewacji na zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, od strony prezbiterium. Ściany zostaną oczyszczone, a następnie pokryte substan-
cją chroniącą przed wilgocią i kurzem. Wymienione zostaną także fugi między cegłami. 

Jest to pierwszy etap generalnego 
remontu elewacji świątyni, jaki za-
planowała parafia. W tych dniach 
rusztowania zostały ustawione nad 
wejściem do zakrystii. Pracownicy 
zmywają najpierw ściany za pomo-
cą środków chemicznych z wielolet-
nich osadów, by następnie wykonać 
na nich zabieg hydrofobizacji - po-
krycie powierzchni ścian rodzajem 
impregnatu, który będzie chronił ele-
wację przed działaniem wody i osa-
dzaniem się kurzu. Wcześniej robot-
nicy wykłują stare spoiny z pomiędzy 
cegieł, i uzupełnią fugi nową zapra-
wą cementową. W miejscach, gdzie 
będzie taka potrzeba usuną z murów 
także uszkodzone cegły i zastąpią je 
nowymi. 

Roboty wykonywane są przez fir-
mę Demgrad z Nowogardu. Koszt 
tego etap to około 140 tys. zł, z czego 
prawie 70 tys. zł przekazała z budże-
tu gminy Rada Miasta. Resztę para-
fia pokryje z własnych środków, któ-
re zamierza „odzyskać” z dotacji, o 
jaką zabiega u Marszałka Wojewódz-
twa, na łączną kwotę prawie 900 tys. 
złotych - z przeznaczeniem na po-
zostałe fragmenty ścian, poza wieżą 
kościelną. Elewacja dzwonnicy prze-
szła już renowację po pożarze, do ja-
kiego doszło w 2005 roku. 

Marcin Simiński 
Pierwszy etap prac konserwatorskich rozpoczęto od strony prezbiterium

Czy ludzie mogą żyć jak w chlewie?

Kierownik ZBK (nie)odpowiada
Powracamy do tematu warunków mieszkań socjalnych w naszym mieście. Pokazywaliśmy, 
w jakim stanie są lokale położone przy ulicy Mikołaja Reja, a także budynek komunalny 
przy ul. 3 Maja. Po dwóch tygodniach od naszej publikacji otrzymaliśmy odpowiedź, od 
kierownika ZBK w tej sprawie - trzeba przyznać, niezwykle oszczędną.

Przypomnijmy, że warunki pa-
nujące zarówno przy ulicy M. 
Reja, jak i 3 Maja, dalekie są od 
standardów, w jakich powinni 
mieszkać w tych czasach ludzie. 
Zamiast toalety – wychodek, za-
miast łazienki – miska. Stan tech-
niczny budynków również pozo-
stawia wiele do życzenia. Wilgoć i 
odpadające tynki, a także stara in-
stalacja elektryczna nie stwarzają 
poczucia bezpieczeństwa, i z pew-
nością nie należą do komfortu. Po 
tym, jak kierownik ZBK, Karol 
Brzeczek nie chciał nam udzielić 
ustnej odpowiedzi, wysłaliśmy do 
niego maila w dniu 29 września. 

Na odpowiedź czekaliśmy peł-
ne dwa tygodnie. W piątek, 13 
października, w końcu ją dostali-
śmy:  - W związku z zapytaniem z 
29 września 2017 r., zgodnie z art. 

10 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicz-
nej (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. 
poz. 1764) uprzejmie informuję, że 
planowane jest w 2018 r. wykona-
nie przyłączy kanalizacyjnych w 
budynkach socjalnych przy ul. Mi-
kołaja Reja w Nowogardzie - pisze 
do nas kierownik ZBK, jak widać 
traktując ten bardzo wrażliwy te-
mat społecznie,  bardzo skrótowo. 

Dalej nie wiemy zatem, czy 
mieszkańcy doczekają się podję-
cia takich działań remontowych, 
które pozwolą im żyć w godnych 
warunkach. No chyba, że zda-
niem kierownika ZBK, te, w któ-
rych mieszkają obecnie takowymi 
nazwać można – bo, K. Brzeczek 
pytany przez nas również, czy we-
dług niego to są warunki godne 
do zamieszkania, nie odpowie-

dział nic. Komentarz w tej spra-
wie zostawiamy Państwu, ale do 
tematu wrócimy. 

DŚ

Luksus mieszkańców przy ul. M. Reja - 
prywatny, średniowieczny wychodek, 
zamykany na kłódkę
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Port Lotniczy szczecin-goleniów nie zwalnia tempa

W 2017 po raz pierwszy ponad 
poł miliona pasażerów!
W III kwartałach 2017 roku, Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłużył 436 803 pasaże-
rów, co stanowi wzrost, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 22,07 % 
stając się jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk w Polsce.

Również wrzesień okazał się 
najlepszym IX miesiącem w hi-
storii lotniska. Przez 30 dni wrze-
śnia obsłużonych zostało 54 709 
pasażerów poprawiając wynik z 
września 2016 roku o 25,52 %. Na 
tak dobre wyniki, złożyło się kilka 
czynników – powiedział Krzysz-
tof Domagalski, rzecznik praso-
wy Portu Lotniczego Szczecin-
-Goleniów im. NSZZ Solidar-
ność. To między innymi:

rekordy popularności bije po-
łączenie do Warszawy, gdzie dzię-
ki coraz większej różnorodno-
ści połączeń oferowanych przez 
PLL LOT, liczba pasażerów tran-
zytowych zwiększyła się o ponad 
120 %

codzienne połączenie do War-
szawy oferuje RYANAIR

linia lotnicza WIZZ AIR, do-
strzegając rosnący potencjał na 

trasach do Bergen, Stavanger oraz 
Oslo Torp, do ich obsługi prze-
znaczyła 230 miejscowego Airbu-
sa A-321

Szczecin, jak i całe Wojewódz-
two Zachodniopomorskie coraz 
częściej stają się miejscem krót-
kich 3-4 dniowych wypadów tu-
rystycznych, co przekłada się 
na fakt, iż linie lotnicze Norwe-
gian notują poziom wypełnienia 
miejsc znacznie przekraczający 
90 %, z czego ponad połowę pa-
sażerów stanowią turyści z Nor-
wegii

w okresie letnim Szczecin, 
dzięki wydarzeniom o znaczeniu 
międzynarodowym (m.in. Zlot 
Żaglowców, Mistrzostwa Euro-
py w Siatkówce Mężczyzn, Pekao 
Open) wielokrotnie przeżywał 
prawdziwy nalot turystów, któ-
rych część korzystała z Portu Lot-

niczego Szczecin - Goleniów   
Dodatkowo, dużym zaintereso-

waniem cieszyły się zagraniczne 
czartery turystyczne. Mieszkańcy 
naszego regionu chętne korzysta-
ją z wypoczynku na Krecie, Kor-
fu, w Albanii, Chorwacji, Bośni i 
Hercegowinie czy w Czarnogórze 
– dodał Krzysztof Domagalski

W całym 2017 roku, Port lot-
niczy Szczecin-Goleniów powi-
nien obsłużyć około 585 000 pa-
sażerów, poprawiając wynik z 
2016 roku o ponad jedną czwartą. 
Również 2018 rok napawa opty-
mizmem i pozwala przypuszczać, 
iż w przyszłym roku obsłużonych 
zostanie około 700 000 pasaże-
rów. 

A to wszystko za sprawą:
uruchamianego od marca połą-

czenia do Edynburga
zwiększeniu przez WIZZ AIR o 

50 % częstotliwości na połączeniu 
do Oslo Torp

nowym kierunkom czarterów 
turystycznych: Rodos i Zakyn-
thos z Itaką oraz Antalya z biu-
rem podróży WEZYR 

znacznym inwestycjom bran-
ży hotelarskiej (cztero i pięcio – 
gwiazdkowe hotele), realizowa-
nych w pasie nadmorskim, przy-
ciągającym coraz większą ilość 
turystów wykorzystujących sa-
molot, jako środek transportu. 

            inf. własna 

Żeglarskie podsumowanie

Kanaga zakończyła sezon
W piątek, 13 października, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się spotkanie jego człon-
ków i sympatyków połączone z zakończeniem sezonu żeglarskiego 2017.

Spotkanie rozpoczęło się uro-
czystym wręczeniem legityma-
cji członkowskich Klubu mło-
dym żeglarzom, którzy w tym 
sezonie swą postawą i zaanga-
żowaniem zasłużyli na to wy-
różnienie. Są to: Daria Durma, 
Marta Garsztka, Miłosz Ma-
chocki, Adrian Podębski, Maja 
Radecka, Marcel Seroczyński, 
Adam Werner, Maciej Włocho-
wicz i Nikola Żabecka. Dzie-
ciom w tej uroczystości towa-
rzyszyli rodzice i opiekunowie. 
W chwili obecnej członkami 
Klubu jest 16-tu młodych że-
glarzy.

Następnie główne kierun-
ki działalności Klubu w sezo-

nie 2017 przedstawił Koman-
dor Jan Smolira oraz sekretarz 
Marian Szpilkowski:

   a) kontynuowano dotych-
czasowe projekty adresowane 
do dzieci i młodzieży, umożli-
wiające im zdobywanie i rozwi-
janie umiejętności żeglarskich, 
w szczególności:

    -  kurs żeglarski Junga & 
Kadet dla początkujących (10 – 
25.07), udział wzięło 29 dziew-
cząt i  chłopców w wieku od 7 
do 12 lat. Kurs zakończył się re-
gatami o puchary ufundowane 
przez Caritas przy Parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie.

     - dzięki licznej rzeszy spon-

sorów zorganizowano regaty: o 
puchar Prezesa PUWiS (8.07), 
o puchar „Dziennika Nowo-
gardzkiego” (14.08), o puchar 
Agencji Reklamowej „Dorado” 
(14.08), o puchar Starosty Go-
leniowskiego (17.09) oraz o pu-
char Burmistrza Nowogardu 
(23.09), które cieszyły się dużą 
frekwencją dzieci i młodzieży w 
tym również młodych żeglarzy 
z Centrum Szkolenia Żeglar-
skiego w Szczecinie i „Pogoni” 
Szczecin,

- nawiązano współpracę Cen-
trum Szkolenia Żeglarskiego w 
Szczecinie oraz Mariną w Ka-
mieniu Pom.  dzięki czemu na-
sze dzieci mogły uczestniczyć w 

rejsie po Zalewie oraz uczest-
niczyć w całodziennych zaję-
ciach na Jeziorze Dąbskim.

 -  przez cały sezon konty-
nuowano szkolenie kursantów 
z lat ubiegłych z wykorzysta-
niem bazy  

klubowej oraz członków klu-
bu, 

   b) kontynuowano wizyty 
dzieci „zewnętrznych” w Klu-
bie, w tym roku byli to ucznio-
wie ze SP w Dębicach i ucznio-
wie ze Szkoły Muzycznej w 
Nowogardzie

   c) uaktywnili się dorośli 
członków klubu, którzy w roku 
bieżącym bardzo często korzy-
stali ze sprzętu klubowego, że-
glując po naszym pięknym je-
ziorze, ale również włączyli się 
w bieżącą działalność Klubu, 
bardzo cieszy fakt, że członka-
mi Klubu jest coraz więcej ko-
biet (mam naszych młodych 
żeglarzy), których pomoc w 

pracach organizacyjnych jest 
nieoceniona, 

   d) w m-cu wrześniu zostały 
złożone w Urzędzie Miejskim:

       - wstępne wnioski wraz 
z preliminarzem kosztów na 
realizację zadań publicznych: 
„Bezpiecznie na wodzie” i 
Przeglądu Piosenki Żeglarskiej 
„Szuwary 2018”,

       - wnioski do ujęcia w bu-
dżecie Gminy na: moderniza-
cję nabrzeża klubowego w celu 
poprawy estetyki oraz zwięk-
szenia bezpieczeństwa użyt-
kowników przystani oraz na 
zakup i montaż nowego  po-
mostu pływającego wraz ze 
stanowiskami do cumowania 
łodzi.

Po krótkiej dyskusji zakoń-
czono część oficjalną i przy-
stąpiono do wspólnego grillo-
wania połączonego ze śpiewa-
niem szant przy ognisku.

Inf. M. Szpilkowski 
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„Lubimy tabliczkę mnożenia”
W dniach 25.09- 29.09.2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy „Światowe Dni Tabliczki Mnożenia”. Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego 
roku. Celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania, uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przy-
jemny i zabawowy sposób. Akcja jest również okazją do nadrobienia „tabliczkowych zaległości”. W naszej szkole w akcji brali udział uczniowie klas III – 
VII. W klasach III wybierano „Mistrza tabliczki mnożenia” poprzez krótki test sprawdzający jej znajomość.

W kolejnych dniach wszystkie 
dzieci rozwiązywały łamigłówki 
matematyczne, rozwiązywały ma-
giczne tabelki, uzupełniały działa-
nia z lukami.  Oliwia Woś z klasy 
III b przygotowała własnoręcznie 
wykonaną grę „Tabliczka mnoże-
nia na wesoło”. Opracowała wła-
sne zasady gry, przygotowała ko-
lorową planszę i zabawne pionki. 
Nie brakowało chętnych do gry. 
W każdej klasie wyłoniono Eks-
pertów Tabliczki Mnożenia:

w klasie III a został nim Gracjan 
Kowalczyk

w klasie III b -Wojciech Gocałek
w klasie III c – Piotr Podemski
Pani Jolanta Tychoniec, na-

uczycielka matematyki wraz ze 
swoimi uczniami wykonała bar-
dzo ciekawą gazetkę propagują-
cą ŚDTM. Na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły przez trzy 
dni: 25.09.;26.09.;27.09. ukazywa-
ły się zadania – łamigłówki. Roz-
wiązania zadań należało zapi-
sać na kartce i wrzucić do koper-

ty. W konkursie brało udział bar-
dzo dużo uczniów. Wszystkie za-
dania zostały sprawdzone przez 
panią Jolantę Tychoniec i Małgo-
rzatę Łysiak.

W klasach IV-VII uczniowie 
brali również udział w konkursie 
o tytuł „Eksperta Tabliczki Mno-
żenia”. Konkurs nadzorowała ko-
misja złożona z 3 uczniów i na-
uczyciela.

W konkursie wykorzystano losy 
udostępnione na stronie organiza-
tora ŚDTM. Każdy uczeń wybierał 
los i rozwiązywał samodzielnie za-
dania w ustalonym czasie. Następ-
nie komisja sprawdzała odpowie-
dzi. Dzieci w parach rozwiązywa-
ły łamigłówki. Uczniowie klas IV 
pod opieką nauczycieli matema-
tyki sporządzili książeczki z wier-
szykami na zapamiętanie tablicz-
ki mnożenia. Przez cały tydzień 
wierszyki były czytane we wszyst-
kich klasach w ramach rachun-
ku pamięciowego, a w klasach I-II 
wierszyki były zachętą do nauki 

tabliczki mnożenia.
29.09.2017 roku odbyły się dwa 

apele, w dwóch grupach wieko-
wych, podsumowujące całą akcję. 
Wręczono nagrody dla Ekspertów 
Tabliczki Mnożenia.

Konkursy nadzorowali nauczy-
ciele matematyki: Ewa Żylak, Mał-
gorzata Wiśniewska, Magda Ko-
ziol, Jolanta Tychoniec, Grażyna 
Miętka-Piotrowicz i Małgorzata 
Łysiak. Koordynatorem lokalnym 
była pani Marzenna Florczak.

W klasach IV-VI „Ekspertami 
Tabliczki Mnożenia” zostali: 

Kl.IVa – Maks Płachecki
Kl.IVb – Wiktoria Ptaszek
Kl.IVc- Julia Lazor
Kl.Va – Ania Kusiak
Kl.V b – Julia Furmańczyk
Kl.VI a- Maja Tomasikiewicz
Kl.VI b – Jakub Gralak
Kl. VII a –Karolina Lesner
Kl.VIIb- Wiktoria Maknia

Inf. własne

Mistrzynie Tabliczki Mnożenia w SP 2

Najmłodsi uczniowie biorący udział w konkursie
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Dzień Edukacji 
Narodowej
Dzień 14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich 
pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej. 

Nasze przedszkolaki również 
chciały podziękować swoim ukocha-
nym paniom i pracownikom przed-
szkola za trud włożony w ich wycho-
wanie i opiekę. W tym uroczystym 
dniu wszystkie grupy w naszym 
przedszkolu  zaprosiły gości na aka-
demię z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Zaprezentowały specjalnie 

przygotowany program artystyczny. 
Nie zabrakło wierszy, życzeń, pio-
senek  i tańca. Na zakończenie aka-
demii, dyrektor przedszkola Jolan-
ta Bielska wręczyła podziękowania 
i kwiaty wszystkim pracownikom 
wraz z życzeniami  sukcesów i zado-
wolenia w dalszej pracy. 

Inf. własne

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu nr 1

Przedszkole nr 1 „niezapominajka”

Niecodzienna wizyta
W dniu 11 października w Przedszkolu nr 1 im. „Niezapominajka” odbyło się spotkanie najstarszej grupy przedszkolaków z panią Nataszą Kaczmarek – 
Starszym Specjalistą Służby Leśnej ds. technicznych i stanu posiadania.

Dzieci z chęcią i z zainteresowa-
niem wysłuchały opowiadania o 
lesie i jego mieszkańcach, o aktu-
alnej porze roku i zmianach, jakie 
ze sobą niesie w przyrodzie. Dzie-
ci wykazały się dużą wiedzą na te-
mat lasu i zwyczajów jego miesz-
kańców. Pani Natasza przybliży-
ła dzieciom tereny występowania 
różnych gatunków zwierząt. Dzie-

ci otrzymały ciekawe książeczki, 
w których mogły wykonać postać 
niedźwiedzia.

Pragniemy serdecznie podzię-
kować Pani Nataszy za wizytę w 
naszym przedszkolu i rozbudze-
nie wśród dzieci zainteresowań 
przyrodniczych. 

Inf. własna 

Uczniowie i LO w nowogardzie 
uczestniczą w projekcie

„Solidarny Longin 
Komołowski”
Uczniowie I LO w Nowogardzie uczestniczą w projekcie 
„Solidarny Longin Komołowski”, którego finałem będzie 
publikacja książki o zmarłym współzałożycielu „Solidar-
ności”, wicepremierze w rządzie Jerzego Buzka oraz preze-
sie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach przygoto-
wań do opracowania pu-
blikacji, nasi licealiści mie-
li ogromną przyjemność spo-
tkania w Szczecinie z p. Zo-
fią Komołowską, małżonką 
śp. Longina Komołowskiego. 
Spotkanie było okazją, by do-
wiedzieć się więcej nt. same-
go bohatera publikacji, okazją 

do obejrzenia pamiątek, zdjęć 
oraz dokumentów z czasów 
początków solidarności, przy-
znać należy, że była to przede 
wszystkim wspaniała lekcja hi-
storii, w której z ogromnym 
zainteresowaniem mogliśmy 
uczestniczyć.

Inf. własne 
Uczniowie podczas projektu Solidarny Longin Komołowski

Zofia Komołowska podczas spotkania z młodzieżą
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Podział punktów z iną ińsko

U siebie wciąż bez porażki
W sobotę (14 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina podejmowali Inę Ińsko. Mecz zakończył się podziałem 
punktów, który nie może cieszyć żadnej z drużyn. Dla Pomorzanina był to czwarty mecz bez porażki przed własną publicznością. 

Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko 1:1 (1:0)
Gol: Michał Komenda (16’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Michał Komenda, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak (Marcin Skórniewski), Rafał Mendyk,
 Maciej Dobrowolski (c) (Kamil Lewandowski), Kacper Litwin (Karol Osakiewicz) – Gracjan Wnuczyński, Rafał Listkiewicz.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
9. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Błękitni Trzygłów 1:2
Sarmata Dobra – Promień Mosty   6:0
Masovia Maszewo – Odrzanka Radziszewo 3:1
Światowid Łobez – Polonia Płoty   2:0
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  1:1
KP Przecław – Sparta Gryfice   2:1
Iskierka Szczecin – Jantar Dziwnów  3:1
Orzeł Łożnica – Mewa Resko   1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 9 23 22 9 7 2 0
2 Iskierka Szczecin 9 20 16 6 6 2 1
3 Jantar Dziwnów 9 20 22 9 6 2 1
4 Masovia Maszewo 9 16 16 14 5 1 3
5 Błękitni Trzygłów 9 16 22 10 5 1 3
6 Polonia Płoty 9 15 16 7 5 0 4
7 Mewa Resko 9 14 16 10 4 2 3
8 Sparta Gryfice 9 13 21 17 4 1 4
9 Ina Ińsko 9 12 11 11 3 3 3
10 Pomorzanin Nowogard 9 11 20 13 3 2 4
11 Promień Mosty 9 11 15 20 3 2 4
12 KP Przecław 9 10 18 30 3 1 5
13 Orzeł Łożnica 9 8 7 21 2 2 5
14 Ehrle Dobra Szczecińska 9 7 13 16 1 4 4
15 Sarmata Dobra 9 4 12 30 1 1 7
16 Odrzanka Radziszewo 9 3 7 31 1 0 8

Jak informowaliśmy w artyku-
le przed tym pojedynkiem, spotka-
nia Pomorzanina z Iną Ińsko czę-
sto były zacięte i kończyły się po-
działem punktów. Niestety nie 
inaczej było i tym razem. Sobotni 
mecz bardzo dobrze rozpoczął się 

dla podopiecznych Zbigniewa Gu-
miennego. Już w 16. minucie go-
spodarze objęli prowadzenie, po 
bramce zdobytej przez sprowadzo-
nego z Pioniera Żarnowo Michała 
Komendy. Pomorzanin kontrolo-
wał grę i dowiózł jednobramkowe 

prowadzenie do przerwy. Po zmia-
nie stron goście starali się dopro-
wadzić do wyrównania. Ina dopię-
ła swego na początku drugiej części 
spotkania. W 49. minucie goście z 
Ińska zdobyli bramkę i zrobiło się 
1:1. Pomimo starań podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego wy-
nik nie uległ już zmianie i nowo-
gardzianie musieli zadowolić się 
jedynie punktem. Tym samym Po-
morzanin zachował status niepo-
konanej drużyny na własnym bo-
isku, i po czterech meczach ma na 
koncie dwa zwycięstwa i dwa remi-
sy w „domu”. Ten jeden punkt nie-
wiele jednak zmienił w ligowej ta-
beli. Nowogardzianie plasują się 
na 10. miejscu z 11 punktami, a do 
pozycji premiowanej awansem tra-
cą już 9 punktów. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Michał Komenda strzelił jedyną bramkę dla Pomorzanina w meczu z Iną Ińsko.jpg

zachodnia Liga MTB

Nowogardzkie kolarstwo górą
W miniony weekend, w Moryniu odbył się ostatni wyścig z cyklu Zachodniej Ligi MTB. Kolarze z Nowogardu nie zawiedli, zajmowali wysokie pozycje w 
swoich kategoriach i po finałowej rozgrywce przyjmowali również nagrody za wywalczone podium w klasyfikacji generalnej całego cyklu. 

W Moryniu po raz ostatni
To był ostatni wyścig w Zachod-

niej Lidze MTB w tym sezonie. W 
Moryniu nie zabrakło reprezen-
tantów Nowogardu. Na dystansie 
Mega najlepszy czas uzyskał Ja-
kub Krause, który startował w ka-
tegorii wiekowej M3. Kolarz z No-
wogardu z czasem 01:39:14 upla-
sował się na 5. miejscu w swoim 
przedziale wiekowym oraz na 16. 
miejscu w Open. Drugi najlepszy 
wynik uzyskał Marek Szymański, 
który z wynikiem 01:40:59, zwy-
ciężył w kategorii M6a oraz za-

jął 30. miejsce w Open. Zaraz za 
Markiem Szymański na drugim 
stopniu podium kategorii M6a 
stanął Janusz Pietruszewski, któ-
ry w Open został sklasyfikowa-
ny na 33. miejscu. Podium w swo-
im przedziale wiekowym wywal-
czył również Robert Krause. Mło-
dy kolarz z Nowogardu startował 
w kategorii wiekowej M1, gdzie 
zajął 3. miejsce, z kolei w Open 
uplasował się na 50. miejsce. Za-
raz za nim, na 51. miejscu w Open 
został sklasyfikowany drugi mło-
dy kolarz – Kamil Majcher, który 

w kategorii M1 wywalczył 4. po-
zycję. Startujący w kategorii M6a 
Jan Baran nie został sklasyfiko-
wany w swoim przedziale wieko-
wym, a w Open zajął 87. miejsce. 
Pośród pań ponownie ładnie za-
prezentowała się Anna Urtnow-
ska, która w kategorii K1 wywal-
czyła 3. miejsce, a w Open zosta-
ła sklasyfikowana na 66. pozycji. 
W kategorii Amator naszą gmi-
nę reprezentowała jedynie Iwo-
na Pietruszewska. Reprezentant-
ka Nowogardu z czasem 01:29:45 
wywalczyła 10. miejsce pośród 
kobiet. W rywalizacji par starto-
wali Grzegorz i Jacek Fecakowie. 
Nowogardzka para pokonała tra-
sę z czasem 00:59:27 i wywalczyła 
drugie miejsce. 

Owocne podsumowania
W sumie w Zachodniej Lidze 

MTB rozegrano 10 wyścigów. Ry-
walizacja rozpoczęła się w Mory-
niu i w tej miejscowości także się 
zakończyła. Rozegrano również 
wyścigi w następujących miej-
scowościach: Barlinek, Połczyn, 
Wałcz, Choszczno, Krzeszyce, 
Bledzew, Bogdaniec, Szczecinek. 

W kategorii K1 Anna Urtnowska 
wywalczyła 3118 punktów i zaję-
ła ostatecznie 3. miejsce. W kate-
gorii M1 z liczbą 3980 punktów 
złoty medal wywalczył Robert 
Krause. W kategorii M3 z liczbą 
3975 punktów Jakub Krause zo-
stał sklasyfikowany na 11. pozycji. 
W kategorii M6a złoto wywalczył 
Marek Szymański, który zgroma-
dził 3761 punktów. Ze srebrnym 
medalem rywalizację zakończył 
Janusz Pietruszewski, który uzbie-
rał 3638 punktów. Na 6. miej-
scu został sklasyfikowany Jan Ba-
ran, który zgromadził 1833 punk-
ty. Kolarz z Nowogardu obchodził 
podczas finału w Moryniu swój 
mały jubileusz, pięciolecia rywali-
zacji w kolarstwie amatorskim. W 
związku z tym, od swoich fanów 
otrzymał pamiątkową statuetkę. - 
Jest mi bardzo miło, że moje starty 
zostały docenione przez osoby, któ-
re mnie wspierają. Bardzo serdecz-
nie dziękuję za tę piękną statuetkę 
– mówił Jan Baran. W klasyfikacji 
generalnej Par, w kategorii Pary 
P1 srebrne medale wywalczyli 
Grzegorz Fecak i Jacek Fecak, któ-

rzy podczas swoich startów zgro-
madzili 4091 punktów. Dodajmy 
jeszcze, że w klasyfikacji drużyno-
wej zespół LKK Nowogard został 
sklasyfikowany na 6. miejscu, z 
sumą 10753 wywalczonych punk-
tów. Gratulujemy naszym repre-
zentantom udanego sezonu i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

KR

Klasyfikacja generalna kategorii M6a, od lewej- Janusz Pietruszewski i Marek Szy-
mański, pierwszy z prawej - Jan Baran

Na pierwszym planie Anna Urtnowska, 
która w klasyfikacji generalnej wywal-
czyła brązowy medal.
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Podium Alicji Fecak
W miniony weekend w miejscowości Ostrzyce, koło Kartuz, odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie MTB. Nowogard reprezentowali podopieczni Ry-
szarda Posackiego z Chrabąszczy Nowogard. Najlepszy wynik uzyskała Alicja Fecak, która 
w kategorii Żakini wywalczyła srebrny medal. 

W miniony weekend na po-
morzu, w miejscowości Ostrzyce 
(koło Kartuz) odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w kolarstwie MTB. Do 
walki przystąpili młodzi kolarze 
z czterech województw: pomor-
skiego, zachodniopomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz war-
mińsko-mazurskiego. Nowogard 
reprezentowali młodzi zawodni-
cy z klubu Chrabąszcze Nowo-
gard. Choć były to w zasadzie Mi-
strzostwa młodzików, to rozegra-
no także wyścigi dla młodszych 
kolarzy. Tak się złożyło, że to wła-
śnie najmłodsza podopieczna Ry-
szarda Posackiego – Alicja Fecak, 
która startowała w kategorii Ża-
kinie, osiągnęła najlepszy wynik. 
Alicja Fecak swój start zakończy-
ła na drugim miejscu, dzięki cze-
mu cieszyła się ze srebrnego me-
dalu. Pośród Młodzików najlepiej 
spisał się Hubert Grygowski, któ-
ry z czasem 22:20 zajął 6. miejsce. 
Na 12. pozycji swój start zakoń-
czył Norbert Strojny, z kolei Jacek 
Fecak uplasował się na 18. miej-
scu. Pośród Młodzików startował 
jeszcze Mateusz Krugły, który ry-

walizację zakończył na 35. miej-
scu. Jak relacjonuje zawody trener 
Ryszard Posacki, trasa była bardzo 
trudna i niemal każdy zawodnik 
miał na swoim koncie wywrot-
kę. Dodatkowym utrudnieniem 
był rzęsiście podający deszcz. Dla 
Chrabąszczy były to w zasadzie 
ostatnie wyjazdowe zawody w 

tym sezonie. Przed młodymi ko-
larzami z Nowogardu, w tym roku 
pozostaje jeszcze tylko jeden start. 
Odbędzie się on na swoim „tere-
nie”, mianowicie chodzi o zbliża-
jący się wielkimi krokami kolejny 
wyścig mikołajkowy. 

KR

Puchar Polski w szosowych Maratonach Rowerowych

Czas na podsumowanie
Kolarze powoli kończą swoje zmagania w tym sezonie i szykują się do zimowej przerwy. 
Niedawno zakończone zostały rozgrywki z cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach 
Rowerowych, gdzie regularnie startowało kilku reprezentantów Nowogardu. Poniżej pre-
zentujemy ich pozycje w klasyfikacji generalnej cyklu. 

Zakończył się już sezon szoso-
wych maratonów rowerowych, czy-
li cyklu Pucharu Polski, w którym 
startowali amatorzy. Z dobrej strony 
na przestrzeni całego roku zaprezen-
towało się siedmiu reprezentantów 
Nowogardu. Zdecydowanie najlepiej 
wypadła Małgorzata Kubicka, która 
w swojej kategorii wiekowej wywal-
czyła złoty medal. Równie udanie w 
zestawieniu całego cyklu Pucharu 
Polski Małgorzata Kubicka wypadła 
w Open Kobiet, gdzie zajęła 2. miej-
sce. Dla kolarki z Nowogardu był to 
niezwykle udany sezon. Jak przyzna-
je sama zawodniczka, zdołała w tym 
roku osiągnąć to, co sobie założyła. 
- Dla mnie był to udany sezon, głów-
nie za sprawą zdobycia kwalifikacji 
podczas Tour de Pomorze na dystan-
sie 700 km, który pokonywany jest w 
ciągłej jeździe. Kwalifikacja pozwoli 
mi wystartować podczas ultramara-
tonu Bałtyk – Bieszczady Tour na dy-
stansie 1008 km non stop. Ten mor-

derczy ultramaraton odbędzie się w 
sierpniu przyszłego roku. Ponadto, 
był to dla mnie udany sezon również 
poprzez zdobycie kwalifikacji na Mi-
strzostwa Świata amatorów, które od-
będą się we Włoszech. Zdobycie tych 
kwalifikacji było moim głównym ce-
lem w minionym sezonie – opowia-
da Małgorzata Kubicka. Warto do-
dać, że w tym roku po raz pierw-
szy w Nowogardzie były organizo-
wane Mistrzostwa Polski Maratoń-
czyków w jeździe indywidualnej na 
czas, gdzie w swojej kategorii wieko-
wej Małgorzata Kubicka wywalczy-
ła 1. miejsce. Jak przyznaje kolarka z 
Nowogardu, teraz przyszedł czas na 
odpoczynek i plany na przyszły se-
zon. Jeśli chodzi o pozostałych kola-
rzy z naszej gminy, to podium w kla-
syfikacji generalne Pucharu Polski 
w swojej kategorii wywalczył jesz-
cze Paweł Dobrzański, który zajął 3. 
miejsce w M3. Nasz reprezentant w 
Open Mężczyzn został sklasyfikowa-

ny na 142. pozycji. Przyzwoicie wy-
padł także Marek Szymański, który 
w kategorii wiekowej M6 rywalizację 
w tym sezonie zakończył na 5. miej-
scu, natomiast w Open na 40. pozy-
cji. Sławomir Lipiński został sklasyfi-
kowany na 8. miejscu w swoim prze-
dziale wiekowym oraz na 78. miej-
scu w Open Mężczyzn. Startujący w 
kategorii M6 Janusz Pietruszewski 
zakończył sezon maratonów na 9. 
miejscu, natomiast w Open na 176. 
pozycji. Z kolei Artur Ledzion zo-
stał sklasyfikowany na 21. miejscu w 
swojej kategorii oraz na 81. pozycji w 
open, a Arkadiusz Pietruszewski za-
jął 30. miejsce w kategorii oraz 96. 
pozycję w Open. Gratulujemy na-
szym reprezentantom startów w te-
gorocznym cyklu Pucharu Polski w 
szosowych maratonach oraz życzy-
my jeszcze większych sukcesów w 
2018 roku. 

KR 

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych był bardzo udany dla Małgo-
rzaty Kubickiej, z resztą jak cały 2017 rok

Pierwsza z lewej - Alicja Fecak, która na pomorzu cieszyła się ze swojego srebrnego medalu.



Nr 79 (2608)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika 
Rasowska, aleksandra Lisowska

Uczniowie na spektaklu pt.: 
„Balladyna” 
Dnia 12.10.2017 r. uczniowie ZSP wybrali się do NDK na spektakl pt: „Balladyna”. Aktorzy 
przedstawili „Balladynę” w sposób nowoczesny, ale także trzymali się oryginału, co stwo-
rzyło niesamowite widowisko. 

W tej sztuce mogliśmy podzi-
wiać nie tylko grę aktorską, ale tak-
że klimat, jaki panował na scenie.  
W sztuce znalazły się współcze-
sne elementy, takie jak np. rap, 
aby jeszcze bardziej zaciekawić 
widzów. W trakcie sztuki wszy-

scy obecni na sali przyglądali się 
z zaciekawieniem widowisku, każ-
dy inaczej odbierał tę formę kul-
tury. Ciężko określić, jakie do-
kładnie emocje towarzyszyły wi-
dzom, lecz z gromkich braw na 
koniec można śmiało stwierdzić, 

że wszystkim spodobała się taka 
interpretacja „Balladyny”. Samo 
obcowanie z teatrem na żywo 
było ciekawym doświadczeniem 
 i miłą odskocznią od codzienno-
ści.

Klaudia Druciarek,
 klasa III TE

Uczniowie ZSP 
na spotkaniu 
autorskim 
Uczniowie ZSP wzięli udział w spotkaniu z Panem Barto-
szem Kajatem, który promował swoją książkę pt.: „Petar-
da sukcesu”. Spotkanie odbyło się 5 października w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej i spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem uczniów. 

 Tuż przed spektaklem 

Święto Nauczycieli w ZSP 
Nowogard 
13 października  obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej.  Każdy na-
uczyciel otrzymał od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego życzenia. Trzeba przy-
znać, że uczniowie stanęli na wysokości zadania! To był bardzo udany dzień, który na dłu-
go pozostanie w naszej pamięci! 

 Pani Marta Sawicka z uczniami 

 Pan Bartosz Kajat podczas promocji swojej książki (fotografia udostępniona przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie) 

Chwała bohaterom, 
czyli kartka dla 
Powstańca 
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji BohaterON, która miała na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszaw-
skiego. 

Uczniowie – po zapoznaniu 
się z informacjami na stronie in-
ternetowej akcji- wybierali jed-
nego z Powstańców i pisali list 
z podziękowaniami lub kartkę 
z kilkoma słowami wyrażający-
mi dumę. Akcja cieszyła się du-

żym zainteresowaniem w na-
szej szkole – wzięło w niej udział 
około 100 uczniów. Koordyna-
torem akcji w ZSP była nauczy-
cielka historii Pani Anna Zama-
ra. 

red

Uczniowie brali udział w akcji po raz drugi 
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R e K L a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób star-
szych – Bez KaUCJi! ilość miejsc ograniczona. Po kursie 

gwarantowana praca. szczecin – 666096774

Kierunek Szczecin Główny:
godz. Odjazdu:
nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
szczecin główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
godz. Odjazdu:
nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Uwaga Wędkarze! 

zarząd Koła PzW Tęczak w nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 22.10.2017 r. organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec z Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 20.10.2017 r. 
Startowe  wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek agroma), 
ii piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160

Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem 
ważnego 

wydarzenia?
skontaktuj się z 
naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65
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ReKLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nieRUCHOMOŚCi
•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 

0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowo-
gard. 693 850 197

•	 sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 najlepsze ceny 
w nowogardzie, Osiedle słonecz-
ne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 
•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 504 898 980 
•	 Sprzedam  piętro domu do remon-

tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 
458 

• Wynajme lokal w centrum Nowo-
gardu o powierzchni 54m. Tel. 604 
269 104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 
458 

• Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój. 501 307 666 

• Kawalerka 25m2 + piwnica na 
sprzedaż po remoncie, umeblowana, 
ul. 3 Maja, centrum, cena 77 000 zł. 
Tel. 601 889 582 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702 

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 
440 385

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we możliwość ulokowania 5-6 osób 
oraz kawalerkę. Tel. 690 123 582 , 
607 581 083 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
płatność gotówką. Tel. 663 695 260

• Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

•  Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
601 810 228 

• Sprzedam działkę budowlaną. 91 39 
25 888 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 
• Kupię mieszkanie do remontu w sta-

rym budownictwie może być podda-
sze do adaptacji. Tel. 604 154 316

• Sprzedam były sklep w Karsku. 
609 24 58 16 

• Sprzedam – działkę budowlaną o 
pow. 0,35 ha (3618,00m2) uzbrojo-
ną w Nowogardzie ul T. Kościusz-
ki (szosa w stronę Warnkowa), może 
być przeznaczona na dwie działki. 
Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowadze-
nie działalności. W budynku znaj-
dują się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 
prysznic. Istnieje możliwość rozbu-
dowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone miesz-
kanie dwupokojowe atrakcyjna lo-
kalizacja, odnowione, również dla 
cudzoziemniców. Tel. 609 868 434 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na ul. Bankowej od listopada. 
Tel. 503 626 385 

MOTORYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w 
pełni sprawny, przebieg 18900 km, 
rejestracja 08.18r, OC 02.18r +opo-
ny zimowe. 795 977 965 

• Sprzedam Renault Megane rok pro-
dukcji 2000 poj. Silnika 1.4 16V 
benzyna +LPG (sekwencja). Tel. 
600 74 1996 

• Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 
2001 r., cena 2200 zł. Tel.573 367 
648 

• Sprzedam opony zimowe 175/65/14 
szt.4 i kosiarkę elektryczną. Tel 572 
955 124

• Sprzedam opony zimowe 
215/55/17 stan idealny. 605 946 
041

• Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

• Stare pojazdy, części kupię. 600 182 
682 

• Sprzedam skuter Router „50” cena 
1400 zł do negocjacji. 515 724 051

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414
• Sprzedam siano w kostkach. 782 

036 086 
•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. go-

spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 
530 452 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bella-
rosa. 692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 
•	 Sprzedam krowę, czteroletnią po 

wycieleniu. 516 661 401 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam Ursus 330 po kapital-
nym remoncie, rozrzutnik obornika 
dwuosiowy, przyczepkę jednoosio-
wą. Tel 696 807 922

•	 Sprzedam przyczepę D46 z doku-
mentami, 3400 zł, siewnik zbożowy 
trzymetrowy STEGSTED, Cena 2300 
zł. Tel. 692 608 128

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 512 717 787 
•	 Sprzedam pszenicę. 724 827 779 
•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 
•	 Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-

nym remoncie i przyczepę samo-
chodową. 696 807 922 

•	 sprzedam jałówkę HF jedenasto-
miesięczną i dmuchawę do zbo-
ża. 508 211 596 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 
006 

•	 Sprzedam konika polskiego pełny 
papier. 606 312 832 

 UsłUgi
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 MOnTaŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FiRMa UsłUgOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
•	 Firma budowlana z wieloletnią 

działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-

my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

• Docieplanie poddaszy z zabudowy 
z płyt GK i szpachlowanie. Tel. 504 
595 424 

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

• Remonty. 508 920 135 

• Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi oraz adaptacji pod-
daszy . Tel. 600 626 268 

• Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

• Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Matematyka, 668 17 12 12 

• Spawanie, aluminium, stal nie-
rdzewna, balustrady itp. 78 56 35 
000

• Transport, przeprowadzki. Tel. 600 
182 682 

• Usługi Posacki Maszynowe. 607 

440 222

PRaCa
• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 

podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

• Poszukuje osoby do wykonania wia-
ty drewnianej. Tel. 502 103 432 

• Zatrudnię pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina. 511 731 352 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Firma CUK ubezpieczeniowa po-
szukuje osoby do pracy biurowej na 
stanowisko doradcy do spraw ubez-
pieczeń. Wymagania : min. średnie 
wykształcenie, komunikatywność. 
Oferujemy umowę o pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie. Osoby zainte-
resowane proszę o wysyłanie CV na 
adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 
100 263 

• Zatrudnię pomocnika murarza. 508 
290 657 

• Zatrudnię murarza – pomocnika. 
501 549 756 

• Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel . 505 149 049 

• Zatrudnię pracownika do lasu gro-
dzenia, sadzenia lasu. Tel. 665 544 
518 

• Poszukuje mężczyzny do prac przy-
domowych cięcie, kopanie, wywóz-
ka, wieś 5km od Nowogardu. Tel 
502 103 432 

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
Lewiatan, Bohaterów Warszawy. 
502 239 619, 91 39 21 373 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU sóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOgaRD

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

• Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 
214 

• Zlecę przełożenie dachu. Tel. 504 
595 424

• Przyjmę pracownika budowlane-
go. Tel. 607 654 692 

• Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 

Tel. 509 411 799

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 sprzedam tanio szafka RTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 

zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 
737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
150 m typ Baumann, tel. po 19.00 
535 008 877

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Sprzedam lodówkę Bosch stan bar-
dzo dobry, 650 zł. 603 791 628

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa mocna 
budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniają-
cy/zraszacze i linie kroplujące - 79 
zł. Bosch Dmuchawa - Odkurzacz 
ogrodowy- Nowy - 299 zł. Karcher 
- Myjki ciśnieniowe - Nowa - od 99 
zł. Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 
18 297 

•	 43 letni mężczyzna, wyższe wy-
kształcennie, kawaler, bez dzieci 
pozna panią, cel matrymonialny. 
Tel 88 77 55 019 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

PiaseK, PiaseK PRzesieWanY, ŻWiR, 
CzaRnOzieM, POsPółKa 

 ŻWiROWnia DłUgOłĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLienTa

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

Partnerzy obchodów:

Patronat medialny: Honorowy patronat obchodów: 
Wicemarszałek  
Województwa  
Zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa

•	  Uroczyste otwarcie obchodów   
•	Wystąpienie Prezes Zarządu Głównego PSD
•	Wystąpienie Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego
•	  Wystąpienia zaproszonych gości
•	Wręczenie nagród w konkursie „Cukierek odrzuć, hop 

 – CUKRZYCY POWIEDZ STOP” 
•	Odznaczenia i wyróżnienia 
•	Występy artystyczne 
•	„Nowe trendy w leczeniu cukrzycy” prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska
•	Prezentacja Zachodniopomorskich Szkół Cukrzycy
•	Wystąpienie sponsorów 
•	Występy artystyczne 
•	Zakończenie obchodów
•	Poczęstunek

W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy

Wojewódzkie Obchody  
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

dnia 21 października 2017
godzina 11:00 w Nowogardzkim Domu Kultury

Starosta 
Goleniowski

Burmistrz
Nowogardu

Wójt 
Osiny

„Człowiek tyle jest wart ile uczyni dla drugiego”
 prof. J. Aleksandrowicz

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

GARDNO
Nadleśnictwo 

Nowogard

Ślubowanie klasy 
policyjnej
W czwartek, 19 października, odbędzie się uroczyste ślubo-
wanie klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego. Wy-
darzenie będzie miało miejsce na Placu Wolności, o godzi-
nie 11:00. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w 
ruchu w obrębie Placu. 

Zgodnie z przesłanym do re-
dakcji programem, uroczystość 
rozpocznie się o godz. 10:45, tra-
dycyjnie od przemarszu spod bu-
dynku LO nr 1 na Plac Wolno-
ści. Tam o godz. 11:00 ucznio-
wie pierwszej klasy o profilu poli-
cyjnym złożą uroczyste ślubowa-
nie. Następnie odbędzie się pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu 
uczniów. Na zakończenie uroczy-
stość przeniesie się do sali NDK, 

gdzie zaproszeni goście obejrzą 
występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów I LO. 

W związku z uroczystościami 
w tych godzinach mogą nastąpić 
utrudnienia w ruchu zwłaszcza 
na odcinku ulic: Wojska Polskie-
go, Kard. St. Wyszyńskiego i Plac 
Wolności. 

Relacja z wydarzenia w piątko-
wym wydaniu DN. 

MS

W najbliższy czwartek, podobnie jak w zeszłym roku (zdjęcie powyżej), na Placu 
Wolności odbędzie się uroczyste ślubowanie klas I Klasy Policyjnej w I LO

OgłOszenie



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.10.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Nauczyciel nagrywał uczniów?  •  Szpitalna saga cz. II
Dwa ataki w ciągu minionych dni  •  Przebite opony 

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
20 października 2017 r. 
Nr 80 (2609)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

aż o 70% zredukowana dawka promieniowania 

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA

Cyfrowy pantomogram

IMPLANTY ZĘBOWE
ORTODONCJA, PROTETYKA

Pełen zakres usług stomatologicznych dla dorosłych i dzieci

PIELĘGNIARKĘ 
ZATRUDNIĘ 

do pracy  
w przychodni  

Sanus Nowogard 
mile widziane także 

emerytki. 

Tel. 606 125 591 

Młody mężczyzna porażony prądem

Dziecko na pasach, 
a ciężarówka rusza

s. 5

Tragiczna śmierć 
w czasie pracy 
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Kronika  
Straży Pożarnej
17.10.2017 r. godz. 01:31
Błotno, powalone drzewo na 

drodze. Drzewo pocięto i usunięto 
na pobocze drogi.

18.10.2017 r.  godz. 07:08
Nowogard, ul. Górna, samochód 

osobowy Peugeot 407. Po doje-
chaniu na miejsce zdarzenia zasta-
no palący się samochód Peugeot 
407. Samochód palił się na stacji 
benzynowej w odległości ok 20m 

od dystrybutora. W momencie do-
jazdu, pożarem objęta była komo-
ra silnika. Przed przyjazdem na 
miejsce kierujący przygasił pożar 
z użyciem agregatu proszkowego. 
SP zabezpieczyła miejsca zdarze-
nia, podano prąd wody w natarciu 
na miejsce pożaru, odłączono aku-
mulator w samochodzie.

18.10.2017 r. godz. 12:54
Nowogard, ul. Bohaterów War-

szawy, plac miejski. W chwili przy-
bycia pierwszego zastępu na miej-
sce zdarzenia zastano lądujący 
śmigłowiec LPR na jednym z osie-
dlowych placów. Zabezpieczono 
miejsca zdarzenia, zabezpiecze-
nie startu śmigłowca LPR. Śmigło-
wiec zadysponowany był do oso-
by z zatrzymaniem krążenia. 

KP PSP Goleniów

UWAGA ZNALEZIoNo! 

Dowód osobisty!
W sklepie przy ul. Bohaterów Warszawy 102, zostawiono do-

wód osobisty, należący do Adama Kocela. Właściciela prosimy o 
odbiór dowodu w Redakcji DN, przy ul. Bohaterów Warszawy 7A.

Klucze
We wtorek, 17.10.2017 r., na 

ul. Kościuszki w pobliżu Przy-
chodni, znaleziono widoczne 
na zdjęciu klucze. Właściciela 
prosimy o odbiór kluczy w Re-
dakcji DN przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7A.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, w dniach 12 i 13 paź-
dziernika, odbył się kiermasz, podczas którego sprzedawano rękodzie-
ła wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia Serduszko. Na sto-
iskach można było podziwiać ozdoby z papieru, w tym kwiaty, serdusz-
ka z wikliny, itp. Nie zabrakło także słodkich wypieków. Kiermasz cie-
szył się dużym powodzeniem ze względu na przecudne prace i również 
dzięki zaangażowaniu sprzedających -uczniów z klasy V b. DŚ

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Nowogardzie, podjął w ra-
mach wolontariatu współpracę z 
Domem Pomocy Społecznej Smu-
żyny 2 Filia w Nowogardzie przy 

ul. Piłsudskiego 9. Wolontariusz-
kami są uczennice ośrodka, któ-
re przebywają w internacie. Pod 
opieką wychowawczyń: Joan-
ny Sochackiej i Magdaleny Religi, 
dziewczęta odwiedzają pensjona-
riuszy DPS-u, aby spędzić czas z 
tymi osobami, często bardzo sa-
motnymi, poczytać im książkę, ga-
zetę, wyjść na spacer, porozma-
wiać, zorganizować zajęcia manu-
alne oraz przygotować wspólny 
poczęstunek. Założeniem wolon-
tariatu jest uwrażliwienie młodzie-
ży na potrzeby osób samotnych i 
niepełnosprawnych, wzbogace-
nie systemu wartości, wzmocnie-
nie poczucia odpowiedzialności 
za podjęte zadania i zobowiąza-
nia.  DŚ

Wandalizm w Nowogardzie

Przebito opony w samochodzie
W nocy ze środy (18.10) na czwartek (19.10), nieznany sprawca dokonał przebicia czterech 
opon w busie zaparkowanym przy ul. Sądowej. 

- Przebite opony w kołach na-
szego busa zobaczyliśmy dopie-
ro rano, kiedy chciałam odwieźć 
dzieci do szkoły – mówi właści-
cielka samochodu – Zgłosili-
śmy sprawę na policję. Teraz cze-
kamy na dalsze działania. Wła-
ścicielami samochodu jest ro-
dzina z Chin, która prowadzi 
sklep „Chiński Market” w bu-
dynku byłego Sądu. Jak mó-
wią właściciele, nie mają żad-
nych podejrzanych, którzy mo-
gliby dokonać czegoś takiego. 
Taka sytuacja zdarzyła im się po 
raz pierwszy – Jesteśmy zdziwie-
ni i nie rozumiemy, dlaczego tak 
się stało. Mamy nadzieję, że uda 
nam się znaleźć sprawcę – doda-
je kobieta.

Właściciele proszą każdego, 
kto wie coś więcej w tej spra-
wie, aby zgłosił się na policję. 
Być może był to jednorazowy 
przypadek, istnieje jednak po-

dejrzenie, że właścicieli innych 
samochodów może czekać taka 
sama, niemiła niespodzianka z 
rana. 

DŚ

To właśnie w tym busie, nieznany sprawca lub sprawcy przebili wszystkie cztery 
opony w kołach.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Uniwersyte-
tu III Wieku w Nowogardzie, odbyła się w środę, 18 października br., w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Po odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus igi-
tur” , prezes UTW Wanda Obrębska przedstawiła działania stowarzysze-
nia podjęte w ostatnim roku. Później dokonano uroczystego przyjęcia w 
grono studentów III Wieku nowych słuchaczy (na zdjęciu powyżej). Uro-
czystość zakończyły występy artystyczne, w wykonaniu dzieci oraz se-
niorów. MS, Fot. UM Nowogard. 

Serdeczne podziękowania  
dla Pana Doktora  

Piotra Dudkowskiego 
oraz dla Pań pielęgniarek 
i pracowników obsługi  

Oddziału Wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

za dobre leczenie i opiekę 
pacjentka Teresa Kowalczyk 

PoDZIĘKoWANIA
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Młody mężczyzna porażony prądem

Tragiczna śmierć w czasie pracy 
Do tragicznego wypadku przy pracy doszło w minioną środę (18.10), w budynku wielorodzinnym przy ul. Boh. Warszawy. Mężczyzna remontujący kuch-
nię poraził się prądem i zmarł mimo długiej reanimacji. 

Do zdarzenia doszło w kuchni 
jednego z mieszkań na piętrze. 

Jak wynika z relacji bezpośred-
niego świadka zdarzenia, czyli 
właściciela lokalu, remontujący 
pomieszczenie mężczyzna został 
porażony prądem w czasie mon-
towania gniazda elektrycznego. 

– Stałem przy nim, gdy przy-
mierzał gniazdko do wcześniej 
wywierconego otworu. Nagle go 
poraził prąd, złapał się niestety 
rury od gazu i jakby się do niej 
„przykleił” rękoma, wyrywając 
ją ze ściany – mówił przed bu-
dynkiem wyraźnie wstrząśnię-
ty całym zdarzeniem, właściciel 
mieszkania. 

Na skutek porażenia prądem 
mężczyzna stracił przytomność, 
a jego serce przestało bić. Na 
miejsce wezwano pomoc. Poza 
karetką pogotowia z Nowogar-

du przybyło również Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Śmigło-

wiec wylądował między bloka-
mi, przy Przedszkolu nr 3 (mię-
dzy ul. Boh. Warszawy a Ks. J. 
Poniatowskiego), a teren zabez-
pieczali strażacy. Ekipa z LPR 
natychmiast przystąpiła do ak-

cji reanimacyjnej wspierając ra-
towników medycznych z Nowo-
gardu. 

- O godz. 12:30 otrzymaliśmy 
zgłoszenie o mężczyźnie porażo-
nym prądem. Zadysponowany 

na miejsce zespół pogotowia ra-
tunkowego, po przyjeździe na-
tychmiast podjął czynności re-
animacyjne. Na miejsce wysłano 
także ekipę Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Wspólnie ak-

cja była prowadzona przez po-
nad godzinę. Niestety nie udało 
się przywrócić akcji serca i ura-
tować mężczyzny - mówi Elżbie-
ta Sochanowska, rzecznik praso-
wy Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Szczecinie. 

Po zakończeniu akcji przez ra-
towników medycznych na miej-
sce przyjechała policja, by doko-
nać oględzin. Nieoficjalnie wia-
domo, że prokurator zabezpie-
czył ciało mężczyzny do badań 
sekcyjnych.  

Zmarły tragicznie mężczyzna, 
miał 42-lata. Mieszkał z żoną i 
dwójką nieletnich dzieci w Si-
korkach, a pochodził z Bogu-
szyc. Mieszkańcy obu tych wsi 
są w żałobie. Mówią, że był lu-
bianym i szanowanym człowie-
kiem, dobrym i uczynnym są-
siadem. Mężczyzna był również 
cenionym lokalnie fachowcem 
budowlanym, prowadził własną 
firmę remontową. Niestety tym 
razem wykonał już swoją ostat-
nią usługę…

MS

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

W tym domu doszło do tragedii, służby pogotowia ratunkowego mimo ponad go-
dzinnej reanimacji, nie zdołały uratować mężczyzny

W akcji brali udział także strażacy, tu na zdjęciu opuszczają budynek, już po zakończeniu swoich czynności

Śmigłowiec LPR startuje po zakończonej akcji, niestety bez poszkodowanego na pokładzie
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Uwaga na agresywne psy! 

Dwa ataki w ciągu minionych dni 
Przynajmniej dwie osoby zostały zaatakowane przez psy w ostatnich dniach. Jedna z nich odniosła niewielkie rany, druga jest mocno posiniaczona. 

Do pierwszego zdarzenia do-
szło w miniony wtorek, 17.10, 
przy ul. 700-lecia, przed jednym 
ze sklepów spożywczych, kiedy 
zwierzę zaatakowało mężczyznę 
wychodzącego ze sklepu. 

- Wychodziłem ze sklepu, a pod 
drzwiami stały trzy niewielkie 
psy. Jeden z nich nagle skoczył mi 
do nogi i mnie ugryzł - opowiada 
pan Tadeusz, który zgłosił sprawę 
do redakcji DN. 

Pies ugryzł na tyle skutecznie, że 
przebił się zębami przez dżinsowe 
spodnie i mężczyzna ma ranę na 
nodze w okolicy uda (patrz zdję-
cie). Jak mówi nam Pan Tadeusz, 
psy pochodzą z okolicy tzw. bara-
ków. – Najbardziej agresywna jest 
suka, o rudej maści. Nie wiem do 
kogo należy, ale najczęściej jest 
widywana w towarzystwie dwóch 
innych psów o podobnej budo-
wie i kolorze, w okolicy ul. Reja i 
Cmentarnej. Tamtejsi mieszkańcy 

mówią, że już nie raz kogoś atako-
wały - dodaje mężczyzna.  

Do drugiego ataku przez czwo-
ronoga doszło w czwartek, ok. 
godz. 6:30, na schodach prowa-
dzących z alejek nad jeziorem w 
kierunku ul. 3 Maja. Pies zaatako-
wał młodą kobietę, która szła do 
pracy. Jak wynika z relacji jej mat-

ki, która zgłosiła sprawę do naszej 
redakcji, na córkę miał się rzucić 
duży czarny pies. 

- Córka przechodziła koło kilku 
psów, nagle jeden z nich, taki naj-
większy, czarny rzucił się na nią. 
Szczęście w nieszczęściu, że mia-
ła na sobie grubsze ubranie, bo 
skończyło się na kilku siniakach, 
ale córka jest w szoku, musiała 
wziąć zwolnienie z pracy- opo-
wiada nam wyraźnie zdenerwo-
wana matka, zaatakowanej przez 
psa kobieta. 

Kobieta miała wyjątkowego pe-
cha, bo koło psów przeszła wcze-
śniej inna osoba, i zwierzęta nie 
zwróciły na nią uwagi. Niestety, 
kiedy ona zbliżyła się do zwierząt, 
wtedy jedno z nich zareagowało 
agresywnie. 

W rozmowie z DN, Tadeusz 
Fiejdasz kierownik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska 

przyznaje, że ostatnio niemal co-
dziennie bezpańskie lub porzuco-
ne psy są odławiane przez firmę, 
z którą gmina ma umowę. Zwie-
rzęta trafiają najczęściej do schro-
niska w Sosnowicach, lub są prze-
kazywane przez wolontariuszy do 
adopcji, o ile jest to możliwe. Nie-

które wcześniej przechodzą kwa-
rantannę - to zwykle te agresyw-
ne lub chore. 

 Przypomnijmy, że psy mogą 
być wyprowadzane na terenie 
miasta tylko na smyczy, a odpo-
wiednie rasy dodatkowo powin-
ny mieć założony w trakcie spa-
ceru kaganiec. W innym przy-
padku, może nam grozić mandat 
karny. Nie mówiąc już o konse-
kwencjach, jakie właściciel może 
ponieść w przypadku, gdy zwie-
rzę zaatakuje przypadkową osobę. 
Wszelkie incydenty agresywne-
go zachowania psów, czy to z ob-
rożę na szyi czy bez, należy także 
zgłaszać do gminy lub bezpośred-
nio na policję. Obie te instytucje 
są władne do podejmowania od-
powiednich działań w celu zabez-
pieczenia biegających bez opie-
ki człowieka po ulicach czworo-
nogów. 

MS

Rana na nodze pana Tadeusza po 
ugryzieniu psa.

Na tych schodach kobieta została za-
atakowana przez dużego, czarnego 
psa.

Multimedialna afera w ZSP 

Nauczyciel nagrywał uczniów bez ich zgody?
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie wybuchła multimedialna afera. Podczas jednej z lekcji nauczyciel miał nagrywać uczniów kamerą 
bez ich zgody. Kierownictwo szkoły jak do tej pory sprawy nie komentuje, podobnie jak oskarżana przez uczniów o łamanie ich praw nauczycielka. Kura-
torium Oświaty w Szczecinie zapowiada jednak, że będzie wyjaśniać zaistniałą sytuację z dyrektorem ZSP. 

Do tego nietypowego zdarze-
nia doszło w zeszłym tygodniu, 
w czwartek (12.10). Zdaniem 
kilku uczniów 4 klasy Techni-
kum Pojazdów Samochodo-
wych, już pełnoletnich, nauczy-
cielka języka polskiego miała 
włączoną kamerę internetową, 
którą rejestrowała przebieg za-
jęć. 

- Zauważyliśmy, że na moni-
torze od komputera, znajdujące-
go się na biurku nauczyciela, jest 
podłączona i włączona kame-
ra samochodowa, ustawiona w 
naszą stronę. Kiedy zapytaliśmy, 
dlaczego pani nas nagrywa, nie 
uzyskaliśmy konkretnej odpo-
wiedzi- opowiadają uczniowie. 

Uczniowie zawiadomili o 
sprawie dyrektora, Jarosława 
Chudyka, prosząc go o inter-
wencję. Jak twierdzą, ten jednak 
nie stanął w ich obronie, popie-
rając nauczyciela w jego zacho-
waniu, do tego powołując się na 
statut szkoły. Młodzi ludzie po-
irytowani takim postępowa-
niem dyrektora postanowili po-
prosić o interwencję naszą re-
dakcję. – W statucie naszej szko-
ły nie ma mowy o tym, że moż-
na rejestrować lekcje za pomocą 

kamery. Naszym zdaniem, nikt 
nie ma prawa nagrywać ot tak 
sobie każdego, kogo chce, tak-
że nauczyciel. My tylko upomi-
namy się o nasze prawa. Co, je-
śli też zaczniemy nagrywać tele-
fonami wszystkie lekcje?  – pyta-
ją uczniowie. 

DN wysłał do dyrektora ZSP 
drogą elektroniczną zapytania 
w tej sprawie, prosząc również 
o komentarz. Dyrektor na na-
sze pytania nie odpowiedział, nie 
pomogły również nasze telefo-
niczne ponaglenia. Nikt ze szko-
ły nie oddzwonił, choć od zda-
rzenia minął już tydzień. Ko-
mentarza w tej sprawie odmó-
wiła nam również nauczyciel-
ka języka polskiego, która miała 
uczniów nagrywać. W rozmowie 
telefonicznej z redakcją, uznała, 
że wszelkich informacji odno-
śnie życia szkoły może udzielać 
tylko dyrekcja placówki. 

Skontaktowaliśmy się zatem z 
Kuratorium Oświaty w Szczeci-
nie, by ustalić, czy szkoła może 
nagrywać uczniów, a jeśli tak to 
w jakich okolicznościach. - In-
formuję, że sprawę dot. nagry-
wania uczniów przez nauczycie-
la w trakcie lekcji w jednej z no-

wogardzkich szkół, którą zgło-
sił Pan do Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie, będziemy wyja-
śniać z dyrektorem szkoły – od-
powiedziała nam rzecznik pra-
sowa KO w Szczecinie, Małgo-
rzata Duras. Zastrzegła jednak, 
że Kuratorium nie jest władne 
do Interpretacji przepisów pra-
wa w tym zakresie, bo to zadania 
innych instytucji państwowych, 
np. policji czy prokuratury. M. 
Duras podkreśliła jednak, że za-
równo nauczyciel, jak i ucznio-

wie mają obowiązek przestrze-
gać zapisów statutu. -  Jednocze-
śnie informuję, że nauczyciel za-
trudniony w danej szkole, jej dy-
rektor i uczniowie są obowiąza-
ni przestrzegać postanowień za-
wartych w statucie tej szkoły, w 
którym to powinny istnieć rów-
nież zapisy dotyczące korzysta-
nia z urządzeń elektronicznych 
na terenie szkoły - dodaje rzecz-
niczka KO.  

O sprawie poinformowaliśmy 
również organ prowadzący dla 

ZSP, czyli Starostwo Powiatowe 
w Goleniowie. Z naszych infor-
macji wynika, że powiatowy wy-
dział oświaty miał zbadać tę sy-
tuację i zwrócił się do dyrekto-
ra o wyjaśnienia, ale na razie nie 
uzyskał jeszcze odpowiedzi. 

Tymczasem, zdaniem uczniów, 
proceder nagrywania zajęć trwa 
nadal w najlepsze, a nauczyciel 
miał to im tłumaczyć „dbaniem 
o własne bezpieczeństwo”. Z nie-
oficjalnych rozmów, jakie prze-
prowadziliśmy z innymi nauczy-
cielami szkoły, wynika jednak, że 
klasa ma dobrą opinię i przynaj-
mniej do tej pory nie sprawiała 
większych problemów wycho-
wawczych. Co więc skłoniło na-
uczyciela do takiego zachowa-
nia? Pytanie to na razie pozosta-
je bez odpowiedzi. 

Niepokoją jednak doniesie-
nia, że niektórzy uczniowie mają 
mieć „pewne nieprzyjemności”, 
z racji tego, że upomnieli się o 
swoje prawa. Jeśli te informacje 
się potwierdzą, sprawa będzie 
jeszcze poważniejsza, i wtedy 
być może zajdzie potrzeba inter-
weniowania u Rzecznika Praw 
Obywatelskich.  

Marcin Simiński 

Kamera samochodowa rejestruje przebieg zajęć podczas lekcji j. polskiego w ZSP. 
Zdjęcie wykonali uczniowie klasy
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o krok od tragedii koło szkoły 

Ciężarówka ruszyła, gdy dziecko przechodziło przez pasy 
10-letni Aleksander przechodząc przez pasy przy ul. Boh. Warszawy,  został zepchnięty z jezdni przez ciężarówkę, cudem unikając śmierci. Kierowca sa-
mochodu zatrzymał się przed pasami, by umożliwić chłopcu bezpieczne przejście, ale miał ruszyć, zanim ten zdążył wejść na chodnik. Ojciec chłopca ape-
luje na łamach DN do świadków zdarzenia o pomoc w odnalezieniu kierowcy, a także o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. 

Do zdarzenia doszło w miniony 
wtorek, 17 października, ok. godz. 
7:30. 10-letni chłopiec, uczeń 4 
klasy Szkoły Podstawowej nr 3, je-
chał do szkoły hulajnogą chodni-
kiem wzdłuż ul. Boh. Warszawy. 

- Syn opowiada, że podjechał 
do przejścia dla pieszych naprze-
ciwko szkoły. Zszedł z hulajnogi 
i wziął ją do rąk, tak jak go uczę, 
stanął przed przejściem i czekał, 
żeby przedostać się bezpiecznie na 
drugą stronę jezdni. Z lewej stro-
ny nadjeżdżała ciężarówka, któ-
rej kierowca zatrzymał się przed 
przejściem, toteż syn wszedł na 
pasy. Kiedy dochodził już do prze-
ciwległej krawędzi jezdni, kierow-
ca nagle ruszył - opowiada pan 
Krzysztof Warian, ojciec 10-lat-
ka. To, co wydarzyło się później 
mrozi krew w żyłach. 10 latek rzu-
cił hulajnogę, a sam odepchnię-
ty przez ciężarówkę prawdopo-
dobnie upadł na chodnik. Uciekł 
wystraszony do szkoły, zostawia-
jąc hulajnogę na ulicy. Widział to 
inny uczeń idący na lekcję i opo-
wiedział o wszystkim dyrekcji.

- Jakiś chłopiec podniósł tę hu-
lajnogę i zaniósł ją do szkoły, opo-

wiadając o tym, co się stało na-
uczycielom. Zadzwoniła do mnie 
pedagog szkolna informując mnie 
o zdarzeniu, natychmiast zgłosi-
łem się po syna do szkoły - opo-
wiada pan Krzysztof. 

Mężczyzna dopiero w domu zo-
rientował się, jak blisko od trage-
dii był jego syn. Metalowa hulaj-
noga, na której jechał 10-latek zo-
stała praktycznie zmiażdżona, a 
dziecko było poturbowane.  

- W plecaku wszystko było 
zmiażdżone, książki i opakowanie, 
w którym było śniadanie. Syn ma 
niewielkie zasinienia na plecach 
i zbitą piętę prawej nogi. Zgło-
siliśmy się do lekarza, potem o 
wszystkim powiadomiłem również 
policję - dodaje ojciec chłopca. 

Teraz ojciec 10-latka apeluje 
do wszystkich, którzy mogli być 
świadkami zdarzenia, aby zgła-
szali się na Komisariat Policji. Ma 
także pretensje, że przejście dla 
pieszych w tym miejscu nie jest 
dostatecznie bezpieczne. 

- Chodziłem do tej szkoły 30 lat 
temu, i poza tym, że są nowe chod-
niki i asfalt nic się nie zmieniło- 
mówi pan K. Warian. -  Wszędzie 

jak się jeździ, nawet na wsiach, 
widać jak wyglądają przejścia dla 
pieszych przy szkołach. Często są 
tam światła, czy nawet progi zwal-
niające, a u nas nie robi się w tym 
kierunku nic - dodaje zdeprawo-
wany ojciec 10 latka. 

Przypomnijmy, że o sytuacji 
jaka panuje w tym obszarze mia-
sta, zwłaszcza przed 8:00 rano, ale 
też, gdy dzieci i młodzież wycho-
dzą z lekcji, informowaliśmy już 
wielokrotnie, apelując do władz 
gminy i zarządców drogi o po-
prawę bezpieczeństwa. Niestety, 
mimo, że zdarzały się już w tym 
miejscu groźne, a niekiedy śmier-
telne wypadki, po dziś dzień pa-
nuje tam istny komunikacyjny 
chaos. Sprawę mimo to bagateli-
zują nie tylko władze lokalne, wła-
ściciel drogi (ZZDW Koszalin), 
ale także policja, która jest usta-
wowo odpowiedzialna również za 
to, by monitorować takie miejsca i 
wywierać na zarządcach dróg od-
powiednie działania, mające chro-
nić uczestników ruchu przed utra-
tą zdrowia i życia. 

 Pozostaje wierzyć, że tym ra-
zem odpowiednie instytucje, w 

tym także dyrekcje znajdujących 
się tam szkół, wyciągną z wtor-
kowego zdarzenia odpowiednie 
wnioski i wspólnie podejmą kon-
kretne działania, aby takie sytu-
acje nie miały już miejsca. Wszak 

bezpieczeństwo dzieci powinno 
być priorytetem dla nas wszyst-
kich, dlatego redakcja DN będzie 
do tematu wracać, nawet do znu-
dzenia.  

Marcin Simiński 

10-letni Aleksander o mały włos nie stracił  życia przechodząc przez widoczne w 
tle pasy

Kampania wyborcza za publiczne fundusze

Związek Emerytów czy SLD-owska przybudówka?
Związek Emerytów i Rencistów koło w Nowogardzie we wtorek,  17 października br., zorganizował Dzień Seniora w restauracji „Przystań”. I nie byłoby w 
tym nic wyjątkowego, gdyby nie kilka istotnych szczegółów. 

Związek Emerytów i Renci-
stów, pod przewodnictwem pre-
zes Mirosławy Adamczyk - czy-
tamy w oficjalnym komunika-
cie -  we wtorek, 17 października 
br., zorganizował Dzień Seniora 
w restauracji „Przystań”, na któ-
re przyszło ponad 100 członków 
Związku oraz zaproszeni goście: 
zastępca burmistrza  Krzysztof 
Kolibski, Kazimierz Lembas - dy-
rektor nowogardzkiego szpitala i 
radny powiatowy oraz Przewod-
niczący Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
oddział Okręgowy w Szczecinie 
(PZERII) Jerzy Mędrek…  Dalej 
czytamy, że zaraz na początku 
tego przyjęcia  były przemowy… 
I tak po kolei głos zabrali zastęp-
ca burmistrza, następnie  Prze-
wodniczący PZERII oraz dyrek-
tor nowogardzkiego szpitala. Po 
czym: wszyscy obecni zostali ob-
darowani  słodką niespodzian-
ką przyniesioną przez Krzyszto-
fa Kolibskiego i Kazimierza Lem-

basa. Tyle relacji a teraz wspo-
mniane w naszym lidzie istotne 
szczegóły. 

- Zapewne zupełnym przy-
padkiem jest to, że wszyscy za-
proszeni przez szefostwo nowo-
gardzkiego związku emerytów 
na wystawne spotkanie z obia-
dem, to działacze SLD?. Prze-
wodniczący Jerzy Mędrek to 
wszak były szef i radny SLD w 
Goleniowie, Kazimierz Lembas 
to wieloletni także aktualny rad-

ny SLD w powiecie, a Krzysztof 
Kolibski z-ca burmistrza Nowo-
gardu, to także startujący z listy 
SLD kandydat na radnego.

- Również zupełnie retoryczne 
jest w tej sytuacji pytanie: jakim 
prawem działacze SLD Kazi-
mierz Lembas i Krzysztof Ko-
libski rozdają słodkie niespo-
dzianki kupione nie za pienią-
dze partyjne SLD, ale za  pie-
niądze gminne?    Dlaczego ta-
kie „słodkie niespodzianki” za-

kupione z pieniędzy gminnych 
nie zostały wręczone przy okazji 
Dnia Seniora także innym eme-
rytom, a podarowano je tylko 
tym zrzeszonym w związku, któ-
rego głównym wyróżnikiem jest 
dozgonna miłość do SLD. 

- Dlaczego Kazimierz Lembas 
radny powiatowy SLD, nie pia-
stujący żadnej funkcji samorzą-
dowej w Gminie Nowogard re-
gularnie od miesięcy publicz-
nie dokonuje różnych reprezen-
tacyjnych czynności w imieniu 
tejże Gminy rozdając podarun-
ki, trofea, niespodzianki, fundo-
wane przez Gminę Nowogard?  
Przypomnijmy, że to radny po-
wiatowy SLD Kazimierz Lembas 
wręczał w tym roku także Lau-
ry Cisowe, czyli gminną hono-
rową nagrodę roku!  Takie cyrki 
to były tylko w kołchozie, gdzie 
nie prawo, kompetencje i nor-
ma kulturowa, czy nawet zwykła 
przyzwoitość, ale partyjny „kie-
rownik” decydował o wszyst-

kim - od pensji oborowego, sta-
nu „dachu nad głową” traktorzy-
sty po datę wykonywanej oso-
biście przez kierownika inicja-
cji seksualnej „poddanek”, czyli 
pracownic.

Oczywiście wiadomo jest, dla-
czego to w Nowogardzie róż-
ne kołchozowe prawidła ożywi-
ły się tak mocno w ostatnim cza-
sie? Ano dlatego, że idzie kolej-
ne rozdanie wyborcze i trzeba 
zadbać więc o to, aby lud koryta 
odwiecznego przypadkiem nie 
zdmuchnął sprzed nosa nowo-
gardzkiej mafii komuszej. Lud 
nie tylko winien wdzięczność tej 
klice, ale także jeszcze musi za-
płacić za tę promocyjną kampa-
nię wyborczą działaczy SLD z 
gminnych funduszy. Paradoks? 
Nie, po prostu lokalne komuchy 
lud za idiotów mają i to od lat, 
gdy po kątach się śmieją, jak ła-
two tak niewielu może „nabrać” 
tak wielu. 

sm

Otwierasz lodówkę - SLD
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Walerian Zińczuk: lat 65, zmarł 18.10.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 21.10.2017 r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wtedy faryzeusze odeszli i 
naradzali się, jak by podchwy-
cić Go w mowie. Posłali więc 
do Niego swych uczniów ra-
zem ze zwolennikami Heroda, 
aby Mu powiedzieli: Nauczy-
cielu, wiemy, że jesteś prawdo-
mówny i drogi Bożej w praw-
dzie nauczasz. Na nikim Ci 
też nie zależy, bo nie oglądasz 
się na osobę ludzką. Powiedz 
nam więc, jak Ci się zdaje? 
Czy wolno płacić podatek Ce-
zarowi, czy nie? Jezus przej-
rzał ich przewrotność i rzekł: 
Czemu Mnie wystawiacie na 
próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 
monetę podatkową! Przynie-
śli Mu denara. On ich zapy-
tał: Czyj jest ten obraz i napis? 
Odpowiedzieli: Cezara. Wów-
czas rzekł do nich: Oddajcie 
więc Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy 
do Boga. (Mt 22,15-21)

Kiedy posłucha się uczniów 
w szkole to bardzo często moż-
na usłyszeć, że to czy tamto nie 
przyda im się w życiu, a więc po 
co się tego uczyć. Czyż podobny 
zarzut możemy postawić Ewan-
gelii? Czy możemy o niej powie-
dzieć, że jest nieżyciowa, nie da 
jej się zastosować w codzienno-
ści? Widzimy dziś Jezusa, które-
mu postawiono kłopotliwe pyta-
nie. Kłopotliwe, ponieważ każ-
da odpowiedź, której udzielił-
by wprost przysporzyłaby mu 
problemów. Jezus nie daje kon-
kretnej odpowiedzi, lecz wzór 
do rozwiązania. Jezusa nazywa-
my Panem, Synem Bożym, Mi-
strzem, ale i Nauczycielem. Ni-
czym nauczyciel matematyki, na 
kartach Ewangelii Świętej, po-
daje nam wzoru, które mają słu-
żyć rozwiązywaniu dylematów, 
problemów przed którymi sta-
jemy w naszej codzienności. Je-
zus nie daje konkretnych odpo-
wiedzi, ale wzory, w których klu-
czu mamy postępować. Mówił o: 
miłości nieprzyjaciół, o przeba-
czeniu, o miłosierdziu. Dziś Je-
zus podaje nam wzór do tego jak 
mamy podchodzić do spraw po-
jawiających się w naszym życiu. 
Powinniśmy zapytać dziś siebie: 
co należy u mnie i we mnie do 
świata, a co należy się Bogu? Je-
zus faryzeuszom i zwolennikom 
Heroda mówi wprost, aby od-
dać Cezarowi monety podatko-

we, skoro jest na nich jego wi-
zerunek. Gdzie zaś możemy do-
strzec wizerunek Boga? Księ-
ga Rodzaju o tym nam nie-
ustannie przypomina, że czło-
wiek został stworzony na ob-
raz i podobieństwo Boże. Wize-
runek Boga znajduje się w czło-
wieku, znajduje się w każdym z 
nas. Tam, gdzie można było spo-
tkać monetę z podobizną cesa-
rza, tam sięgało jego panowa-
nie. Jeśli w nas wpisany jest wi-
zerunek Boga, to pytanie czy On 
we mnie panuje? Jezus był całym 
sercem zależny od Boga, nie od 
ludzi, o czym wspomina dzisiej-
szy fragment Ewangelii. Czy je-
stem już w tym podobny do Je-
zusa? Czy całe moje serce zależ-
ne jest od Boga? Czy liczę się z 
każdym Jego zdaniem wypowie-
dzianym na kartach Pisma Świę-
tego? Czy przyjmuję każdego 
Jego przykazanie? Czy wszystko 
co w moim życiu robię jest od-
dawaniem chwały Bogu? Od-
dać Bogu to co do Niego nale-
ży, a więc my sami. Oddać Bogu 
całą moją wolność, rozum i całą 
wolę. Oddać Bogu wszystko to, 
co mam i posiadam. Każda Naj-
świętsza Eucharystia to oddawa-
nie Bogu tego co Jemu się nale-
ży. Złóżmy na ołtarzu całe nasze 
życie i wszystkie nasze sprawy, 
aby razem z ofiarą Jezusa Chry-
stusa zostały uświęcone. Jeśli 
oddajemy się Bogu, Jemu ufa-
my, w Nim składamy nasze tro-
ski, to On nam wtedy błogosła-
wi. Na ile będzie we mnie wi-
doczny wizerunek Boga, na tyle 
On we mnie będzie uwielbiony!  

ks. Krystian Dylewski

Zgłoszono ponad 200 prac

Konkurs nt. Cukrzycy 
- rozstrzygnięty
Konkurs plastyczny „Cukierek odrzuć, hop – cukrzycy po-
wiedz stop” zorganizowany w ramach wojewódzkich obcho-
dów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą został rozstrzygnięty 
w dniu 17-10-2017r. Łącznie wpłynęło i zostało zakwalifikowa-
nych 203 prace z całego województwa zachodniopomorskiego.

W grupie klas od I do III wpły-
nęło 88 prac, z których:

1 miejsce zajął ZSP w Mostach,
2 miejsce zajęła SP nr 2 w No-

wogardzie,
3 miejsce zajęła SP w Małkoci-

nie.
Ponadto w tej grupie zostało 

wyróżnionych 11 prac. Wyróż-
nienia otrzymały prace wykonane 
przez uczni z SP Orzechowo, ZSP 
w Mostach, SP w Postominie, SP 
w Strzelewie, Świetlicy Środowi-
skowej w Pieszczu, SP nr 3 w No-
wogardzie, SP nr 2 w Nowogar-
dzie.

W grupie klas od IV do VII 
wpłynęło 115 prac, z których:

1 miejsce zajęła PSP nr 3 w Świ-
dwinie,

2 miejsce zajęła SP w Orzecho-
wie,

3 miejsce zajęła SP w Małkoci-
nie.

Ponadto w tej grupie zostało 
wyróżnionych 14 prac. Wyróż-
nienia otrzymały prace wykona-
ne przez uczni z Centrum Kultu-
ry i Sportu w Postominie, SP w 
Długołęce, SP w Strzelewie, SP nr 
3 w Kołobrzegu, ZSP w Mostach, 

SP nr 1 w Nowogardzie, SP nr 6 w 
Kołobrzegu, PSP nr 2 w Świdwi-
nie. 

Szkoły z których wywodzą się 
zwycięscy i osoby wyróżnione zo-
staną poinformowane

z odpowiednim wyprzedze-
niem z jednoczesną prośbą o od-
biór nagród i wyróżnień w trak-
cie obchodów Światowego Dnia 
Walki Cukrzycą, które rozpoczną 
się w dniu 21 października 2017, 
o godz. 11:00, w Nowogardzkim 
Domu Kultury przy ul. Plac Wol-
ności 7. Szczegóły konkursu, w 
tym nazwiska zwycięzców kon-
kursu, oraz nazwiska autorów wy-
różnionych prac zostaną ogło-
szone publicznie w trakcie woje-
wódzkich obchodów Światowe-
go Dnia Walki Cukrzycą w Nowo-
gardzie.

Wszystkie prace są wystawione 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie Plac Wolności 8.

Wszystkie premiowane i wyróż-
nione prace zostaną nagrodzone 
przez organizatorów konkursu.

Eugeniusz Tworek
Prezes Zachodniopomorskiego

Oddziału PSD

ZAPRoSZENIE 
Dnia 4 listopada 2017 r., w Wojcieszynie odbędzie się wmurowanie Kamienia Wę-
gielnego w budowanym kościele pw. św. JP II oraz poświęcenie Tablicy Pamiątko-
wej na cześć pierwszych osadników wsi. Serdecznie zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym uroczystym wydarzeniu. 

Program uroczystości:
Godz. 11:30 Różaniec
Godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Wejmana
Po Mszy św. poczęstunek. 
Mieszkańcy Wojcieszyna i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

Partnerzy obchodów:

Patronat medialny: Honorowy patronat obchodów: 
Wicemarszałek  
Województwa  
Zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa

•	  Uroczyste otwarcie obchodów   
•	Wystąpienie Prezes Zarządu Głównego PSD
•	Wystąpienie Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego
•	  Wystąpienia zaproszonych gości
•	Wręczenie nagród w konkursie „Cukierek odrzuć, hop 

 – CUKRZYCY POWIEDZ STOP” 
•	Odznaczenia i wyróżnienia 
•	Występy artystyczne 
•	„Nowe trendy w leczeniu cukrzycy” prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska
•	Prezentacja Zachodniopomorskich Szkół Cukrzycy
•	Wystąpienie sponsorów 
•	Występy artystyczne 
•	Zakończenie obchodów
•	Poczęstunek

W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy

Wojewódzkie Obchody  
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

dnia 21 października 2017
godzina 11:00 w Nowogardzkim Domu Kultury

Starosta 
Goleniowski

Burmistrz
Nowogardu

Wójt 
Osiny

„Człowiek tyle jest wart ile uczyni dla drugiego”
 prof. J. Aleksandrowicz

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

GARDNO
Nadleśnictwo 

Nowogard
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Giełda kolekcjonerska  
„Rozmaitości i osobliwości”
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera informuje, że dnia 22.10.2017r. (niedziela), 
o godzinie 14:00, odbędzie się giełda kolekcjonerska „Rozmaitości i osobliwości” w Nowo-
gardzkim Domu Kultury.

W czasie giełdy odbędzie się 
wycena, sprzedaż, skup i wymia-
na: banknotów, monet, odznak, 
kart telefonicznych i znaczków 

filatelistycznych, literatury oraz 
innych eksponatów. Omawiane 
będą także bieżące sprawy Koła 
i Klubu.

Serdecznie zapraszamy. 
Klub Kolekcjonera 

i Koło Numizmatyczne w 
Nowogardzie

Kącik kolekcjonera

200. rocznica śmierci  
Tadeusza Kościuszki
15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko – polski i ame-
rykański generał, obywatel honorowy Republiki Francuskiej, uczestnik wojny polsko-ro-
syjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji 3 maja; naczelnik insurekcji z 1794 roku, której 
celem było uratowanie i odrodzenie ginącej Rzeczypospolitej. Był szczerym republikani-
nem i filantropem. Za hańbę ludzkości uważał niewolnictwo, a za największe zło Rzeczypo-
spolitej – niewolę chłopów. 

12 października 2017 roku, 
Narodowy Bank Polski wpro-
wadził do obiegu monety „200. 
rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki”: złotą o nominale 200 
zł i srebrną o nominale 10 zł. 
Złota moneta została wykona-
na z próby metalu Ag 900/1000. 
Przy jej produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany. Brzeg (bok) 
jest gładki. Wymiary tej monety 
to 27,00 mm, a masa to 15,50 g. 
Wyszła ona w nakładzie do 1500 
sztuk. Projektantem monety jest 
Anna Wątróbska-Wdowiarska. 
Na awersie monety złotej przed-
stawiono stylizowane wyobraże-
nia odznaczenia Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari oraz Kopca 

Kościuszki w Krakowie. Na re-
wersie widnieje portret Tadeusza 
Kościuszki według stalorytu An-
toniego Oleszczyńskiego wyszty-
chowanego w Paryżu w 1829 r. 

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 32,00 mm a masa 31,10 
g. Przy jej produkcji wykorzy-
stano stempel lustrzany (wyso-
ki relief). Brzeg (bok) jest gład-
ki. Wyszła ona w nakładzie do 16 
000 sztuk. Projektantem monety 
jest Robert Kotowicz. Na awersie 
monety srebrnej przedstawione 
są postacie kosynierów na tle ar-
maty i sztandarów, co jest nawią-
zaniem do zwycięstwa pod Ra-

cławicami. Na rewersie widnie-
je popiersie Tadeusza Kościuszki 
z medalu wybitego w Paryżu w 
1818 r. w serii sławnych mężów 
przez Duranda według projektu 
Augusta Caunois. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego

Koleżeński piknik byłych komandosów
W sobotę, 14 października w Dziwnowie odbył się koleżeński piknik byłych komandosów, ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Batalionu Szturmowego 
w Dziwnowie. Spotkanie to było okazją do złożenia kwiatów i wieńców na grobach nieżyjących już kolegów.

Uczestnicy wzięli udział w 
uroczystym apelu ku czci pole-
głych, gromadząc się pod obe-
liskiem upamiętniającym sta-
cjonowanie I Batalionu Sztur-
mowego w Dziwnowie w latach 
1964 – 1986.

- W tym roku, piknik był in-
tegracyjnym spotkaniem byłych 

żołnierz z rodzinami – mówi 
prezes Zarządu Stowarzyszenia, 
Ryszard Horniak z Nowogardu 
–  W tym roku była 51. rocznica 
przekazania sztandaru dla I Ba-
talionu Szturmowego w Dziwno-
wie. 14 października odbyło się 
trzecie spotkanie członków Sto-
warzyszenia.

W poczcie sztandarowym Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy I 
Batalionu Szturmowego, są oso-
by z Nowogardu: Zbigniew Ży-
wicki, który jest chorążym, Wie-
sław Domaradzki oraz Tomasz 
Salamon. Do Stowarzyszenia 
należą także inne osoby z na-
szego miasta i są to: Henryk Ro-

Poczet sztandarowy. Od lewej W.Domaradzki, Z.Żywicki, T.Salamon oraz R. Hor-
niak

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Batalionu Szturmowego w 
Dziwnowie

Członkowie Stowarzyszenia podczas pikniku koleżeńskiego

gowski, Zenon Mazur i Mieczy-
sław Brzeczka. Nie zabrakło ich 
także podczas pikniku, na któ-
ry przybyli wraz ze swoimi ro-
dzinami.

Podczas spotkania zbierano 
datki na ufundowanie sztanda-
ru dla 40. Harcerskiej Drużyny 
Spadochronowej im. Batalionu 
„PARASOL” w Bieruniu Starym. 
Harcerze tej drużyny czynnie 
uczestniczą od wielu lat w Festy-
nie Komandosów w Dziwnowie. 

Byli komandosi zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego 
w Dziwnowie postanowili, że w 
przyszłym roku w 75. roczni-
cę Bitwy pod Lenino odwiedzą 
miejsce, gdzie 1 Dywizja Piecho-
ty im. Generała Tadeusza Ko-
ściuszki starła się z 337 Dywizją 
Piechoty Wehrmachtu, wspiera-
nej przez odwody XXXIX Kor-
pusu Pancernego.

 DŚ
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy 
n  niezbędne przeszkolenie

n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
dwuzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Konkursy na  ważne stanowiska to w nowogardzkim szpitalu zupełna egzotyka

„W szpitalu aż huczy”, czyli kulisy „Wspaniałego Stulecia” - odcinek 2 

Nie matura, lecz chęć szczera...
Ludzie wykształceni zwłaszcza po studiach magisterskich nie są, jako pracownicy, mile widziani w nowogardzkim szpitalu. Ta prawidłowość nie dotyczy 
tylko tych, którzy wykonują czynności reglamentowane ustawowo, czyli głównie lekarzy i pielęgniarek. 

W poprzednim odcinku szpi-
talnej sagi, którą opatrzyliśmy 
wspólnym tytułem „Wspania-
łe Stulecie” było o wewnętrz-
nej aptece. Przypomnijmy ap-
teka szpitalna zatrudnia na eta-
tach, (czyli z pełnymi kosztami 
około- płacowymi) trzy osoby- 
natomiast, według opinii osób z 
wewnątrz szpitala, do wykona-
nia realizowanych tu czynności, 
zupełnie wystarczyłaby jedna 
osoba.  Pisaliśmy także o przy-
czynach tego przerostu, które w 
skrócie można sprowadzić do 
kolesiosko -nepotycznych uwa-
runkowań- utworzone sztucznie 
jedno stanowisko dla małżon-
ki zaprzyjaźnionego rzemieślni-
ka (rzemieślnik wykonuje zle-
cenie dla szpitala) i „fucha” dla 
kierownika apteki dojeżdżające-
go raz w tygodniu ze… Szcze-
cina. Notabene sytuacja w apte-
ce przyszpitalnej wpisuje się w 
cały zestaw „rozwiązań” specy-
ficznych dzisiaj tylko dla nowo-
gardzkiej lecznicy. 

Bierny, Mierny,  
ale Wierny (BMW)

Ale te specyficzne rozwiąza-
nia bynajmniej nie są oryginal-
ne i większość z nich znana jest 
z dawnych czasów. I tak pod-
stawowa zasada polityki kadro-
wej realizowana w nowogardz-
kim szpitalu była praktykowa-
na już w PRL, jako obowiązu-
jący kanon zwany BMW, czy-
li w rozwinięciu- bierny, mier-
ny, ale wierny. W słowniko-
wej definicji regułę BMW okre-
śla się w następujący sposób: za-
sada BMW – to używane w po-
tocznej polszczyźnie określenie 
pewnych ruchów z zakresu poli-
tyki kadrowej instytucji publicz-
nych, pejoratywnie komentują-
ce cechy charakteru osób promo-
wanych i awansowanych.  Zasa-
da BMW  opisuje taką sytuację, 
w której osoba otrzymująca no-
minację na dane stanowisko wy-
różnia się nie kompetencją, a lo-
jalnością wobec przełożonych. 
BMW w nowogardzkim szpitalu 
mimo wieku ma się doskonale.

oddziałowa bez matury
Są takie szpitalne funkcje, któ-

rych nie można ustawowo wy-
konywać nie posiadając odpo-
wiedniego wykształcenia. W 
przypadku nowogardzkiego 
szpitala dotyczy to głównie le-

karzy (15 osób), pielęgniarek (46 
osób) i diagnostów laboratoryj-
nych (6 osób). Osoby te wyko-
nują czynności reglamentowa-
ne ustawą. Natomiast powierza-
nie różnych zakresów kierowni-
czych kompetencji należy do dy-
rektora, w tym przypadku dy-
rektora Lembasa.  I tutaj mamy 
kilka „przypadków” godnych 
odnotowania. Pierwszy to przy-
padek oddziałowej jednego z 
oddziałów, która… nie posiada 
matury. Takie osoby są w nowo-
gardzkim szpitalu bardzo cenne 
głównie z tego powodu, że nie 
postawią się dyrektorowi w żad-
nej sprawie.  Wykształcenie tego 
ostatniego, czyli dyrektora-me-
nedżera też „nie powala”, ponie-
waż nawet do magistra mu dale-
ko. Pani oddziałowa bez matu-
ry należy do uprzywilejowane-
go grona tych, co zawsze mogą 
liczyć na wsparcie kogoś z naj-
bliższych, – ponieważ w szpita-
lu pracuje też jej córka; przez pe-
wien czas córka, która jest bar-
dzo młodą osobą, pełniła funk-
cję sekretarki medycznej na od-

dziale, na którym oddziałową 
była jej matka – mówi nasz in-
formator - a później awansowa-
ła i teraz jest kadrową i pracuje 
w administracji.  Tak więc to ko-
lejny rodzinny duet matka-cór-
ka, po tym wspomnianym już 
wcześniej duecie matka w aptece 
a córka na izbie przyjęć (i to na 
etacie).  Wśród pozostałych od-
działowych (razem 7) wykształ-
ceniem wyższym może się po-
chwalić mniejszość: - ludzie z 
wyższym wykształceniem, szcze-
gólnie magisterskim nie są tu mile 
widziani- mówi nasz kolejny in-
formator.  Dlatego główną księ-
gową w nowogardzkim szpita-
lu może być osoba bez studiów!  
Tak, tak, tak tu jest – nic dziw-
nego zatem, że Lembas co chwi-
la lata do Rady Miejskiej po ko-
lejne pieniądze.  - Ale liczyć to 
On umie - mówi jeden z pracow-
ników szpitala. Wychodzi na to, 
że dyrektor szpitala wystarczy, 
aby był liczydłem – ono też li-
czyć umie. Wracając do kompe-
tencji kadry zarządzającej szpi-
talem, to odpowiednich do spra-

wowanych funkcji kompetencji 
nie posiadała także obecna ka-
drowa. Warunki, jakie sformu-
łowano w ofercie na to stano-
wisko sformułowano bowiem 
tak (mniej więcej): wykazywać 
się chęcią zdobycia kwalifika-
cji – niezłe!   Pominę już tu ile 
„wykształceń” szpitalnej kadry 
i to w formie zaledwie licencja-
tów zrobiono w trybie zaocznym 
w miejscowej „wyższej szko-
le”.  Wszyscy znamy wartość na-
bytych w takim trybie i miejscu 
kompetencji.   

Konkurs to dla tych, 
co muszą udowadniać 

kompetencje 
- klika nie musi 

Sposobem technicznym na 
obsadzanie ważnych stanowisk 
szpitalnych ludźmi nieposia-
dającymi formalnych kompe-
tencji jest unikanie przeprowa-
dzania rekrutacji w trybie po-
wszechnie przyjętym, czyli pu-
blicznego konkursu.  Chodzi tu 
o wszystkie stanowiska kierow-
nicze, w tym także ordynatorów. 

Mało kto wie, że w szpitalu na-
szym formalnie ordynatorów to 
nie ma, są tzw. zarządzający od-
działem. To jest waśnie sposób 
uniknięcia konkursu, który jest 
obligatoryjny w przypadku sta-
łych ordynatorów. Konkurs w 
nowogardzkim szpitalu to zupeł-
nie więc egzotyczne wydarzenie. 
A jak już się odbędzie, to moż-
na komedię napisać o kryteriach 
wymaganych przez „komisję”, 
(która stanowi na ogół zestaw 
osób ze ścisłego kierownictwa). 
Nic dziwnego zresztą – jednym 
z najdłużej rezydujących tu bez 
żadnego konkursu, a wiec tak-
że bez żadnej oceny, jest sam dy-
rektor Lembas. O kolejnej nowo-
gardzkiej osobliwości kadrowej, 
czyli „awansu z powodów oso-
bistych” za dużo napisać się nie-
stety nie da, ponieważ osoby w 
ten sposób awansujące (zwłasz-
cza, jeśli idzie o wynagrodze-
nie) pozostają „pod przykrywką”.  
Oznacza to, że formalnie pełnią 
one zupełnie inne funkcje aniże-
li faktycznie wykonują.  Kryją się 
te faktyczne funkcje pod hasłami 
np. kucharka, intendentka czy 
menadżer.  Tak jak rodzaju real-
nych obowiązków tak i rzeczy-
wistego czasu pracy i wysokości 
wynagrodzeń tych osób nie znaj-
dziemy w dostępnych dla me-
diów wykazach. Prawdziwe „od-
krycia”- szczególnie, co do inka-
sowanych w sumie przez te oso-
by kwot - mogliby dokonać na-
tomiast kontrolerzy zewnętrz-
ni tacy, którzy mieliby prawo 
zajrzeć np. do wykazu dokony-
wanych przelewów czy wypłat 
z kasy. Oczywiście organ nad-
zoru, czyli burmistrz Nowogar-
du nigdy takiej kontroli, a tym 
bardziej rzetelnej kontroli, nie 
dokona. Pozostawimy także na 
boku spekulacje, co do okolicz-
ności tych „awansów z powodów 
osobistych”, bo to rzeczywiście 
bardzo intymne sprawy są ….

Epilog 
Jakieś szczególne zakończenie 

tego fragmentu sagi wydaje się 
zbędne. Nie da się bowiem ra-
cjonalnie podsumować wprowa-
dzenie zasady, że im gorsze kom-
petencyjnie tym lepszy- można 
tylko wzruszyć z politowaniem 
ramionami. Ale trzeba zapytać 
w imię odpowiedzialności – jak 
długo to będzie jeszcze trwało?   

sm 

KoMUNIKAT
Komisja 

konkursowa 
zawieszona 

na czas 
nieograniczony
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Wnioski Gardna do budżetu gminnego 2018- część II

Spółdzielnia proponuje współfinansowanie miejskich inwestycji
Największa nowogardzka spółdzielnia „Gardno” złożyła kilka wniosków do budżetu, w których proponuje współfinansowanie przedsięwzięć ważnych dla 
funkcjonalności miejskiej infrastruktury.

Budynki i tereny należące do 
Spółdzielni „Gardno” zlokalizo-
wane są na ogół wśród zwartej 
zabudowy centrum miasta, bądź 
tworzą duże osiedlowe zabudo-
wy. Takie usytuowanie powodu-
je, że drogi i parkingi osiedlowe 
są istotnym składnikiem miej-
skiej sieci komunikacyjnej i ich 
drożność oraz pojemność istot-
nie wpływa na funkcjonalność ca-
łego miejskiego systemu komuni-
kacyjnego. Zarząd spółdzielni z jej 
prezesem Janem Smolirą na czele, 
już od dawna aktywnie uczestni-
czy w formułowaniu i realizacji 
projektów z tego zakresu, które 
z założenia mają służyć nie tylko 
członkom spółdzielni i mieszkań-
com należących do niej bloków, 
ale także wszystkim mieszkańcom 
miasta. Projekty te wpisują roz-
wiązania realizowane na terenie 
spółdzielni w system miejskim, i 
zakładają dla osiągnięcia pełnej 
funkcjonalności elementy realizo-
wane także przez miasto na jego 
terenach.  Jest to więc swoistego 
rodzaju propozycja współfinan-
sowania komplementarnych roz-
wiązań, głównie z obszaru infra-
struktury komunikacji. Także do 
budżetu miejskiego na rok 2018, 
spółdzielnia złożyła kilka takich 
wniosków. Prezentowaliśmy już 
jeden z tych wniosków dotyczą-
cy drogi z łącznika Dworcowej do 
Bankowej. Dzisiaj przedstawiamy 
kolejny złożony przez spółdzielnię 

do budżetu 2018r., projekt wspól-
nej z gminą inwestycji: Przebudo-
wa dróg wewnętrznych, miejsc 
postojowych i chodników na uli-
cy Zamkowej.

Opis wniosku
Opis wniosku na realizację in-

westycji dotyczących remontów 
dróg i tworzenia miejsc parkingo-
wych w obszarach, znajdujących 
się we wspólnym władaniu gminy 
i naszej spółdzielni.

Etap 1: 2018 rok
Działki gminne: obręb 3m. No-

wogard- 175/3,
Działki S.M „Gardno”: ob-

ręb 3m. Nowogard-172/ 1, 175/ l, 
175/2, 175/4, 175/6,175/7

 Koszt inwestycji: 500 tys. zł z 
tego: SM” Gardno” 226 tys. zł a 
Gmina- 274 tys. zł,

Planowane efekty: modernizacja 
dróg, 35 miejsc postojowych

 Etap 1/:lata 2019-2020
Działki gminne: obręb 3m. No-

wogard- 174, 177
 Działki Wspólnoty Zamko-

wa 4: obręb 3m. Nowogard- l 76/ 
l, 176/2

Koszt inwestycji: 335 tys. zł, tego: 
WM Zamkowa 4- 113 tys. zł Gmi-
na- 222 tys. zł,

Planowane efekty: modernizacja 
dróg gminnych, 69 miejsc postojo-
wych.

Inwestycja polegająca na kom-
pleksowej modernizacji dróg, 
miejsc postojowych i chodników 

na terenie osiedla mieszkaniowe-
go przy ul. Zamkowej wraz z za-
gospodarowaniem terenu i wyko-
naniem 52 miejsc postojowych. 
Obszar inwestycji obejmuje dro-
gi gminne, drogi i ciągi komuni-
kacyjne na terenach spółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych. W I 
etapie, proponowanym do reali-
zacji w 2018 roku, modernizacją 
objęto by drogi na działce gmin-

nej 175/3 oraz drogi i chodniki 
na działkach SM „Gardno”. Udział 
Gminy dotyczy pokrycia kosz-
tów remontu drogi położonej na 
działce 175/3. Efektem tego etapu 
będzie modernizacja drogi gmin-
nej i wykonanie 3 5 miejsc posto-
jowych.

W etapie, proponowanym do 
realizacji w latach 2019-20 - 120, 
modernizacją objęto by drogi na 

działce gminnej 174 i 177 oraz 
drogi i chodniki na działkach 
Wspólnoty Mieszkaniowej Zam-
kowa 4.

Realizacja tego projektu umoż-
liwia kompleksową modernizację 
układu komunikacyjnego na osie-
dlu, które dzisiaj jest obszarem 
zdegradowanym technicznie.

 sm

„Powiatowy” Dzień Nauczyciela 
W dniu 17 października 2017 r., w murach Starostwa uroczyście obchodzony był Powiato-
wy Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie wręczono wyróżnienia dla nauczycieli, którzy 
wykazali się największymi osiągnięciami w swojej pracy. 

Wśród nagrodzonych nauczy-
cieli placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest powiat, byli również ci pra-
cujący na terenie Nowogardu. 

Nagrodą Starosty za szczegól-
ne osiągnięcia uhonorowani zo-
stali: 

Elżbieta Buczkowska – Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Nowogardzie 

Anna Bielida – Specjalistycz-
na Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin 
w Nowogardzie  

Robert Sadkowski – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Nowogardzie

Regina Krzak – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica  w Nowogardzie

Joanna Wardzińska – Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Nowogardzie 

Irena Juszczyk – Specjali-
styczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, Młodzieży  i ich Ro-
dzin w Nowogardzie. 

Podczas uroczystości nauczy-
ciele, którzy otrzymali akt nada-
nia stopnia nauczyciela miano-
wanego złożyli ślubowanie, byli 
to: Monika Sipajło, Karolina 
Tylmanowska z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica  w Nowogardzie.  

Z okazji tego święta Starosta 
Goleniowski wręczył także upo-
minki i kwiaty dla dyrektorów 
szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Goleniowski. 

Uroczystość uświetnił występ 

uczniów Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Goleniowie –  Szy-
mona Karasiaka, Arsena Jusia-
ka, Hadi Yahfouf, Emilii Toma-
sikiewicz, Maurycego Zająca, 
Mai Tomasikiewicz, Aleksan-
dry Troczyńskiej, Marii Ziół-
kowskiej i Mateusza Szwedo 
wraz z opiekunem Panem Ce-
zarym Strokoszem oraz uczen-
nicy Zespołu Szkół nr 1  w Go-
leniowie Moniki Stępniak. De-
koracje przygotowały Panie 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Goleniowie, a poczęstunek 
uczniowie Technikum Nr 1 w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszi-
ca w Nowogardzie. 

Opr. MS
Inf. i fot. Powiat Goleniowski Joanna Wardzińska, dyrektor SOSW w Nowogardzie przyjmuje podziękowania za 

całoroczną pracę, obok niej, po lewej Elżbieta Ceranka- wicedyrektor tejże placówki

ul. Zamkowa
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II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Słaby występ Wierzbięcina
W sobotę (14 października), rozegrana została 3. i 4. kolejka II Ligi Mężczyzn w tenisie sto-
łowym. Podopieczni Józefa Korkosza z klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin, w swojej hali 
podejmowali KS ATS Stargard, a następnie UKS Champion Police. Niestety tenisiści stoło-
wi z Wierzbięcina zawiedli, co w ostatnich latach bywało rzadkością...

Tenisiści stołowi z Wierzbięci-
na przyzwyczaili swoich kibiców 
do tego, że w rundzie zasadni-
czej walczą o mistrzostwo, a jeśli 
już tracą punkty, to tylko w star-
ciu z bezpośrednim rywalem do 
1. miejsca. Tegoroczne rozgryw-
ki jednak nie są jak na razie tak 
udane, jak poprzednie. W 2. ko-
lejce podopieczni Józefa Kor-
kosza nieoczekiwanie przegra-
li na wyjeździe ze Spartą Złotów. 
W minioną sobotę mieli od-
budować swoją pozycję w star-
ciach ze Stargardem oraz Poli-
cami. Okazuje się jednak, że ry-
wale nie próżnowali i wzmocni-
li swoje zespoły. W pierwszym 
meczu z KS ATS Stargard wal-
ka była bardzo wyrównana, jed-

nak w decydującym momencie 
to goście wygrali decydujące po-
jedynki i tryumfowali w Wierz-
bięcinie 4:6. Zawodnicy Visonex 
LUKS Top stracili także punk-

ty w swoim drugim pojedynku 
tego dnia. W ramach 4. kolejki 
w Wierzbięcinach gościł zespół 
UKS Champion Police. W tym 
przypadku pojedynek także był 

II Liga Mężczyzn gr. Północ, I Runda
3. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 10:0
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – MLKS Sparta Złotów 1:9
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KS ATS Stargard 4:6
UKS Team Tenis 2005 Białogard – UKS Champion Police 2:8
4. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – MLKS Sparta Złotów 10:0
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6:4
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Champion Police 5:5
UKS Team Tenis 2005 Białogard – KS ATS Stargard 0 : 1 0
M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 4 8 39 – 1 
2 KS ATS Stargard 4 6 27 – 13 
3 MLKS Sparta Złotów 4 6 23 – 17 
4 UKS Champion Police 4 5 23 – 17 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 4 3 20 – 20 
6 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 4 2 7 – 33 
7 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4 2 14 – 26 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 4 0 7 – 33 

Zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin zawiedli podczas spotkań we własnej ha-
li i w dwóch meczach wywalczyli tylko 1 punkt

wyrównany, o czym świadczy 
wynik końcowy – 5:5. W efekcie 
tylko 1 punkt i po czterech spo-
tkaniach zawodnicy z Wierzbię-
cina nieoczekiwanie zajmują do-
piero 5. miejsce w ligowej tabeli. 
Chyba nikt nie bierze pod uwa-
gę scenariusza, że na tym miej-
scu Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin może zakończyć ten se-
zon i nie awansować do pierw-

szej czwórki, która gwarantuje 
walkę o turniej finałowy. Wie-
rzymy, że to tylko przypadko-
we wpadki, a podopieczni Jó-
zefa Korkosza wyciągnął z nich 
wnioski i niebawem rozpoczną 
marsz w górę ligowej tabeli. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

I Liceum ogólnokształcące

Ślubowanie klasy policyjnej 
W czwartek, 19 października, o godzinie 11:00 na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło 
się uroczyste ślubowanie pierwszej klasy o profilu policyjnym. W uroczystości brali udział 
nie tylko uczniowie I klasy policyjnej, ale również cała społeczność I LO, zaproszeni goście, 
rodzice licealistów i mieszkańcy Nowogardu.

Wszystkie klasy policyjne roz-
poczęły uroczystość od oficjal-

nego przemarszu spod budynku 
szkoły na Plac Wolności, gdzie 
przywitano wszystkich obec-

nych, w tym wszystkich zapro-
szonych gości. Dyrektor szkoły, 
Karina Surma przypomniała, że 

ślubowanie klasy policyjnej od-
bywa się już po raz siódmy.

Uczniowie klasy pierwszej 
złożyli ślubowanie słowami roty, 
w których między innymi ślubo-
wali stać na straży godności, ho-
noru i dobrego imienia szkoły 
i ucznia oraz przestrzegać pra-
wa i dyscypliny służbowej. Na te 
ważną dla uczniów uroczystość 
zaproszono wielu znamienitych 
gości: reprezentanta organu pro-
wadzącego szkołę czyli starostę 
goleniowskiego Tomasza Kuli-
nicza, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Pio-
tra Słomskiego,  I Zastępcę Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie, mł. insp. Krzysz-
tofa Pawlika, który reprezento-
wał Komendanta Powiatowego  
Policji  Krzysztofa Targońskie-

go,  emerytowanego Generała 
Broni, Zdzisława Gorala obec-
nie  mieszkańca Nowogardu , 
proboszcza parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP,  Grzegorza Le-
gutkę oraz zastępcę Burmistrza, 
Krzysztofa  Kolibskiego, który 
reprezentował nieobecnego Ro-
berta Czaplę .

Po zakończonych przemó-
wieniach gości, zebrani obej-
rzeli pokaz musztry w wykona-
niu wszystkich klas policyjnych 
i pokaz musztry paradnej w wy-
konaniu drugiej klasy policyj-
nej. Następnie udali się do No-
wogardzkiego Domu Kultury, 
gdzie na wszystkich zebranych 
czekał poczęstunek oraz występ 
artystyczny młodzieży z I Li-
ceum Ogólnokształcącego. 

DŚ

Uczniowie pierwszej klasy policyjnej składają oficjalne ślubowanie

Pokaz musztry pradanej w wykonaniu drugiej klasy policyjnej I LO.

Przemarsz klas policyjnych z budynku szkoły na Plac Wolności
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zuzanna córka Magdaleny Koreckiej
 ur. 12-10-2017 ze Szczecina

Amelia córka Elżbiety Kurowskiej 
ur. 13-10-2017 z Osowa

Borys syn Magdaleny Kwiecień-Szczesiak 
ur. 12-10-2017 z Nowogardu

18. PKo Poznań Maraton

Debiut Eweliny Paradowskiej
W niedzielę (15 października), w Poznaniu odbył się 18. PKO Poznań Maraton im. Macie-
ja Frankiewicza. To prestiżowa impreza, w której startują biegacze z całego świata. Pośród 
około 7 tysięcy uczestników, wystartowało dwóch reprezentantów Nowogardu. Dla Eweliny 
Paradowskiej był to debiut na tym dystansie. 

W poznańskim maratonie po 
raz pierwszy na dystansie 42 km 
wystartowała Ewelina Paradow-
ska. Biegaczka z Nowogardu jest 
założycielką grupy „Za-Biegane 
Babeczki” i systematycznie star-
tuje w przeróżnych imprezach 
na terenie Polski. W tym sezo-
nie zdobyła m.in. Koronę Pół-
maratonów, o czym już infor-
mowaliśmy na łamach DN. Na 
koniec swojego sezonu postano-
wiła po raz pierwszy wystąpić na 
dystansie maratonu, czyli 42 km. 
W Poznaniu bieganie rozpoczę-
ło się o godzinie 9:45. Wystar-
towało około 7 tysięcy biegaczy, 
spośród których do mety dotar-
ło 6358 zawodników. Dla naszej 
reprezentantki nie liczyło się 
miejsce, a fakt ukończenia de-
biutanckiego startu. Ewelina Pa-
radowska pokonała poznański 
maraton z czasem 04:21:46,00. 
Pośród wszystkich uczestników 
dało jej to wysokie 3753. miej-
sce. Jeśli chodzi tylko o zestawie-
nie kobiet, Ewelina Paradowska 
zajęła 418. pozycję, a w swojej 
kategorii wiekowej K30 zosta-
ła sklasyfikowana na 212. miej-
scu. Nasza reprezentantka nie 
kryje radości z ukończenia ma-
ratonu. - Uczucie jest niesamowi-
te, niepowtarzalne, tym bardziej, 
że to był mój debiut na trasie ma-
ratonu, więc wiąże się z tym star-
tem mnóstwo emocji, ogromny 
szacunek i pokora co do dystan-
su. W tym roku ukończyłam ko-
ronę półmaratonów, a ten mara-
ton to była taka esencja zakoń-
czenie przeze mnie tego roku bie-
gowego – mówi Ewelina Para-
dowska. Pomimo tak wymaga-
jącego biegu, zawodniczka z No-

wogardu nie zmagała się z więk-
szym kryzysem na trasie mara-
tonu. Przyznaje jednak, że prze-
biegnięte 42 km mocno czuła w 
nogach. - Nie, kryzys mi się na 
trasie nie przytrafił, aczkolwiek 
to są 42 km, jest mnóstwo myśli i 
emocji. Walka z głową, z samym 
sobą i z bólem, bo wiadomo, że 
jednak 42 km to nie to samo co 
10 km. Więc odczuwałam oczy-
wiście ból kolan, nóg, skurcze, ale 
ze wszystkim sobie dzielnie po-
radziłam i dotarłam do mety – 
opowiada Ewelina Paradowska. 
Gratulujemy zawodniczce z No-
wogardu ukończenia maratonu 
oraz życzymy jej kolejnych star-
tów na tym słynnym dystansie. 
W Poznaniu zaprezentował się 

jeszcze jeden reprezentant No-
wogardu i to z bardzo dobrym 
skutkiem. Mowa o Bartłomie-
ju Michałuszko, który rywalizo-
wał w kategorii M30. Biegacz z 
Nowogardu pokonał poznański 
maraton z wynikiem 03:13:42,00 
i pośród całej stawki zajął wyso-
kie 328. miejsce. Jeśli chodzi o 
zestawienie Open Mężczyzn, 
Bartłomiej Michałuszko uplaso-
wał się na 319. miejscu, z kolei w 
swojej kategorii wiekowej został 
sklasyfikowany na 161. miejscu. 
Biorąc pod uwagę fakt, że do ry-
walizacji przystąpiło około 7 ty-
sięcy osób, to reprezentant No-
wogard może być dumny z uzy-
skanego wyniku. 

KR

Dla Eweliny Paradowskiej był to debiut na dystansie maratonu

Rozgrywki ligowe

Nie będzie  
łatwo o punkty
W najbliższy weekend kolejne mecze ligowe rozegrają za-
równo seniorzy, jak i juniorzy Pomorzanina Nowogard. 
W sobotę podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają w 
Trzygłowie, z tamtejszymi Błękitnymi. Juniorzy przed wła-
sną publicznością w niedzielę podejmować będą Kluczevię 
Stargard. 

Piłkarze Pomorzanina nie 
będą mieli łatwego zadania w 
najbliższą sobotę. Gospoda-
rze, drużyna Błękitnych przy-
zwoicie prezentuje się na wła-
snym boisku. Do tej pory rywa-
le Pomorzanina zagrali u siebie 
4 spotkania, trzy razy wygrali, a 
raz zanotowali porażkę, strze-
lając 14 i tracąc 4 gole. Błękit-
ni zajmują wysokie 5. miejsce w 
ligowej tabeli z liczbą 16 punk-
tów. Pomorzanin ma na swo-
im koncie 5 oczek mniej i pla-
suje się na 10. miejscu. Nowo-
gardzianie na wyjazdach gra-
li pięć spotkań i tylko w jed-
nym meczu zgarnęli całą pulę. 
W pozostałych wyjazdowych 
potoczkach schodzili z boiska 
pokonani. Wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumien-
nego będą w stanie poprawić tę 
statystykę. Początek tego meczu 
w sobotę (21 października), o 

godzinie 14:00. Z kolei po pau-
zie do gry wracają juniorzy, któ-
rzy w najbliższą niedzielę zagra-
ją na własnym boisku z Klucze-
vią Stargard. Podopieczni Paw-
ła Błaszczyka w pierwszym me-
czu przegrali z Kluczevią 3:1. 
Obecnie stargardzianie zajmu-
ją 3. miejsce w tabeli z 13 punk-
tami, Pomorzanin plasuje się na 
4. pozycji z 10 punktami, zatem 
zwycięstwo może pozwolić no-
wogardzianom przeskoczyć ry-
wali ze Stargardu. Kluczevia jak 
dotąd wygrała tylko raz spo-
śród trzech wyjazdowych spo-
tkań, Pomorzanin z kolei u sie-
bie gra w kratkę – 1 zwycię-
stwo, 1 remis i 1 porażka. Po-
czątek tego meczu w niedzie-
lę (22 października), o godzinie 
15:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w poszczegól-
nych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
10. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Światowid Łobez  (21.10; 14:00)
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard (21.10; 14:00)
Jantar Dziwnów – Sarmata Dobra   (21.10; 14:00)
Orzeł Łożnica – Masovia Maszewo   (21.10; 14:00)
Promień Mosty – Ehrle Dobra Szczecińska  (21.10; 15:00)
Sparta Gryfice – Iskierka Szczecin   (21.10; 15:00)
Polonia Płoty – KP Przecław   (21.10; 15:00)
Mewa Resko – Ina Ińsko    (22.10; 15:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
10. kolejka:
Energetyk Gryfino – Unia Dolice   (21.10; 10:00)
Biali Sądów – Światowid Łobez   (22.10; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard (22.10; 15:00)

Ewelina Paradowska 10 metrów przed linią mety
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700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

ul. Armii Krajowej 8a
Nowogard

tel. 609 307 239

PRYWATNY GABINET 
LOGOPEDYCZNY
mgr Jolanta Jackowiak

• Diagnoza 
  i terapia 
  zaburzeń 
  mowy u dzieci
• Pierwsza wizyta za darmo 
• Terapia prowadzona 
   w gabinecie lub u Klienta

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NoWoGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYNAJMIE PoMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

Z okazji  
25 Rocznicy Ślubu

Arturowi i Beacie Dzierżawskim 
Najserdeczniejsze Życzenia 
abyście dalej szli przez życie
trzymając się mocno za ręce, 

zawsze uśmiechnięci,
zawsze pewni swoich uczuć

życzą  
Rodzice oraz Bracia  

z Rodzinami

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklama

reklama

Wyścig kolarski CX Choszczno

Startował Jan Baran
W miniony weekend, w Choszcznie został rozegrany wyścig ko-
larski MTB na dystansie 18 km. Nowogard reprezentował Jan 
Baran, który w swojej kategorii wiekowej wywalczył 3. miejsce. 

Jak informowaliśmy w na-
szych ostatnich publikacjach, 
dla kolarzy sezon kolarski powo-
li się kończy. Pomimo tego, nie-
którzy z naszych reprezentan-
tów starają się jeszcze startować 
na imprezach organizowanych 
w naszym regionie. W sobotę 
(14 października), w Choszcz-
nie odbył się wyścig MTB. Jedy-
nym reprezentantem Nowogar-
du był Jan Baran. Kolarz z naszej 

gminy startował w kategorii M6. 
Wyścig został przeprowadzo-
ny na dystansie 18 km, na któ-
ry składały się cztery okrążenia. 
Jan Baran pokonał ten dystans z 
wynikiem 01:06:01 i w klasyfi-
kacji Open uplasował się na 22. 
miejscu. W swojej kategorii M6 
Jan Baran mógł cieszyć się z ko-
lejnego w tym sezonie medalu, 
tym razem koloru brązowego. 

KR

Jan Baran w Choszcznie zajął 3. miej-
sce w kategorii M6

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 € za wyjazd w październiku. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

Uwaga Wędkarze! 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 22.10.2017 r. organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec z Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 20.10.2017 r. 
Startowe  wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Kupię pół bliźniaka 
lub piętro w kamienicy 

w Nowogardzie, 
płatność gotówką. 

606 64 22 90, 606 99 45 48 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA

ZATRUDNI
SPRZEDAWCĘ

Miejsce pracy:  
odział Zamknięty w Płotach ul. Koszalińska 2

Kontakt:
Tel. 91 39 25 570

e-mail biuro@ppgardia.pl

W dniu 9 XI 2017 r. o godz. 13.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego 

- odbędzie się Walne Zebranie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, 
na które zapraszam członków i sympatyków Towarzystwa.  

W razie małej frekwencji kolejny termin  
tego samego dnia o godz. 13.30

Przewodniczący TMZN
Franciszek Karolewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu 

nawierzchni dróg, chodników  
i miejsc postojowych 

przy ulicy Gryfitów w Nowogardzie.

Termin składania ofert upływa 31 października 2017 r.  
o godz. 12.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za od-
płatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 391 00 10.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 391 00 14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.

ZoRGANIZUJ DLA SIEBIE 
SoBoTĘ  DLA ZDRoWIA 
- „PRoFILAKTYKA RAKA 

PIERSI” WYJAZD NA BADANIA 
MAMMoGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NoWoGARD 

i oKoLIC
DNIA 4 listopad 2017r. organi-
zuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z komplekso-
wej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsulta-
cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe infor-
macje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ 
SAMA!

Serdecznie Zapraszam  
Lidia Bogus
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPRZEDAM 
SIoDłA do jazdy konnej 
+ SToJAKI Do SKoKóW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Przyjmiemy każdą ilość 
świeżych gałązek świerkowych. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie. 

Tel. 728 815 148

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek Agroma), 
II piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160
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•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 3 
Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam kawalerkę. 605 495 453 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 504 
898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogardu. 
512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do negocja-
cji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum Nowogardu 
o powierzchni 54m. Tel. 604 269 104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po kapi-
talnym remoncie. Cena 75 tys. do negocja-
cji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, płatność 
gotówką. Tel. 663 695 260

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. Tel. 
695 644 125 

•	  Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 601 810 
228 

•	 Sprzedam działkę budowlaną. 91 39 25 
888 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 

•	 Kupię mieszkanie do remontu w starym 
budownictwie może być poddasze do 
adaptacji. Tel. 604 154 316

• Sprzedam były sklep w Karsku. 609 24 
58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o pow. 
0,35 ha (3618,00m2) uzbrojoną w Nowo-
gardzie ul T. Kościuszki (szosa w stronę 
Warnkowa), może być przeznaczona na 
dwie działki. Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam działkę 
o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, za-
budowaną budynkiem kontenerowym o 
pow. 30 m2 przeznaczonym na prowadze-

nie działalności. W budynku znajdują się 2 
pokoje, łazienka, kuchnia, prysznic. Istnie-
je możliwość rozbudowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, od-
nowione, również dla cudzoziemniców. 
Tel. 609 868 434 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
na ul. Bankowej od listopada. Tel. 503 626 
385 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum.Tel. 730 096 281

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
530 118 199 

MoToRYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 601 
430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w peł-
ni sprawny, przebieg 18900 km, rejestra-
cja 08.18r, OC 02.18r +opony zimowe. 795 
977 965 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 2001 r., 
cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm 3,2002r.,prze-
bieg 77 tys. km.Tel.697665793

•	 Stare pojazdy, części kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam skuter Router „50” cena 1400 zł 
do negocjacji. 515 724 051

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
ul. Wojska Polskiego nowe budownictwo. 
Tel. 606 401 128 

RoLNICTWo
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 
Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bellarosa. 
692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 512 717 787 

•	 Sprzedam pszenicę. 724 827 779 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam jałówkę HF jedenastomie-
sięczną i dmuchawę do zboża. 508 211 
596 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Transport koni. 607 739 866 

•	 Sprzedam obornik, 607 739 866

•	 Sprzedam ciągnik C-330 po remoncie 
cena 12500 zł, przyczepę sztywną po re-
moncie zarejestrowana, przyczepę jedno-
osiową ciągnikową, przyczepkę samocho-
dową zarejestowaną. Tel. 696 807 922 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 573 

 USłUGI
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANóW, 
WYKłADZIN, TAPICERKI MEBLoWEJ 
SAMoCHoDoWEJ/ SKóRZANEJ MA-
TERIAłoWEJ / PoŚCIELI WEłNIANEJ 

/ LANoLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MoNTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USłUGoWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Remonty. 508 920 135 

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji poddaszy 
. Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330

•	 Matematyka, 668 17 12 12 

• Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

•	 Transport, przeprowadzki. Tel. 600 182 
682 

•	 Usługi Posacki Maszynowe. 607 440 222

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

PRACA
•	 Aktivmed24.pl opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tachogra-
fów, ogrzewan postojowych i klimatyzacji 
zatrudni elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elektryki. Ofe-
rujemy szkolenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa poszukuje 
osoby do pracy biurowej na stanowisko 
doradcy do spraw ubezpieczeń. Wyma-
gania : min. średnie wykształcenie, komu-
nikatywność. Oferujemy umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainte-
resowane proszę o wysyłanie CV na adres : 
nowogard@cuk.pl, Tel. 510 100 263 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 501 549 
756 

• Zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. organizujemy do-
wóz. Tel . 505 149 049 

•	 Zatrudnię pracownika do lasu grodzenia, 
sadzenia lasu. Tel. 665 544 518 

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy. 502 239 619, 91 
39 21 373 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 214 

•	 Zlecę przełożenie dachu. Tel. 504 595 424

• Przyjmę pracownika budowlanego. Tel. 
607 654 692 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. Tel. 
509 411 799

•	 Do prac wykończeniowych. Tel. 513 100 
901 

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Zatrudnię kierownika fermy drobiu w gm. 
Osina zapewniam dobre warunki płacowe 
i zakwaterowanie. Tel. 502 562 378 

INNE  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka wi-
sząca i ława kolor wenge+wanilia. 512 
012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztukę, 
tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyokushin 
od 4.09.17r. W poniedziałki i środy w godz. 
18.00-19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 027 
670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywany 
w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 150 m 
typ Baumann, tel. po 19.00 535 008 877

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 8 
m-cy ciemna barwa mocna budowa, czuj-
ny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zrasza-
cze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch Dmu-
chawa - Odkurzacz ogrodowy- Nowy - 299 
zł. Karcher - Myjki ciśnieniowe - Nowa - od 
99 zł. Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 297 

•	 43 letni mężczyzna, wyższe wykształcen-
nie, kawaler, bez dzieci pozna panią, cel 
matrymonialny. Tel 88 77 55 019 

•	 Oddam gruz. 884 794 661 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFoRMAToR LoKALNY - NoWoGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejRoZKłAD JAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻóWKA Dziennika z książką

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. ogromna pusta przestrzeń
2. między siódmą a dziewiątą
3. rodzaj ewolucji narciarskiej
4. rzeka we Francji
5. pole po lnie
6. uznany pisarz
7. grecki portyk kolumnowy
8. zespół świątyń dżinijskich
9. umiejętność pilotowania
10. Arvo (ur.1932), fin. Działacz ko-
munistyczny
11. ang. tytuł szlachecki
12. mąż Marcyny z komedii Moliera 
„Lekarz mimo woli”
13. nadrzewna małpa wąskonosa
14. imię Grottgera, malarza powsta-
nia styczniowego
15. narośl na skórze
16. mieczniki
17. miasto w płd. Jordanii
18. mityczny król Teb
19. duński germanista (1787-1832)
20. paryskie lotnisko
21. szczelina w drewnie po piłowaniu
22. sute przyjęcie, uczta
23. japońska forma szermierki

24. międzynarodowa waluta
25. dogrywka w sporcie
26. poemat Alfreda de Vigny
27. galeria otaczająca dziedziniec 
meczetu
28. N - w powietrzu
29. reżyser „Wakacji pana Hulot”
30. słynne dzieło Stwosza
31. kuliste pokrętło
32. wieszczka, przepowiedziała upa-
dek Troi
33. instytucja bankowa
34. przyjemny zapach
35. numer ciężarowy włókna
36. pieszczotliwie o Burku
37. prawosławny obraz
38. koniec męki
39. ma skrajnie lewicowe poglądy
40. pierwszy lotniarz
41. znany skorupiak
42. odgłos wystrzału
43. gatunek sardyny
44. rzadkie imię
45. grupa wysp wulkanicznych na 
Oceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny

Poziomo:
46. sosnowy, świerkowy lub mieszany
47. grał Colombo
48. słynne uzdrowisko w Belgii
49. broń biała
50. galijski bóg-drwal
51. tkanina na wsypy
52. naczynie do prania
53. walka, zapasy
54. szybkie żwawe tempo
55. Janos, węgierski komunista
56. potoczne określenie członka
oddziałów SS
57. imię męskie
58. miasto w płd. Turcji, ośrodek ad-
ministracyjny nad rzeką Asi
59. miasto na pograniczu Kotliny Ra-
ciborskiej i Garbu Tarnogórskiego
60. sunie z wycieczką
61. jaź złoty
62. większa od fiesty
63. cumują tam statki
64. wybielacz z reklamy
65. kończy szachową partię
66. muzułmańska modlitwa
67. spec od poprawnego rozumowa-
nia

68. przezroczysta tkanina
69. Cyganka z „Chaty za Wsią”
70. sztywny kołnierz
71. lewy dopływ górnej Odry
72. figiel, żart
73. błyszcząca tkanina
74. pająk wodny
75. przewozi banany
76. łobuz, ulicznik
77. miasto w północnym Izraelu
78. pochyłość
79. produkt z „Polfy”
80. poker lub warcaby
81. troje gra
82. autor „Komu bije dzwon”
83. poszkodowany w wypadku
84. potocznie o zabawie
85. miasto w Szwajcarii nad rz.
Aare, stolica Argowii
86. wyżyna w południowej Saharze
87. wąż z „Księgi dżungli”
88. substancja o zapachu fekaliów, 
Metyloindol

PODPOWIEDŹ: AKKA, ANTAKYA, ATA-
MAS, RUADA, TATI, TOSZEK

Remigiusz Mróz
CZARNA MADoNNA

Boeing 747 irlandzkich linii lotni-
czych miał wylądować w Tel Awiwie 
o trzeciej w nocy. Nigdy nie dotarł 
na miejsce, a kontakt z maszyną 
utracono gdzieś nad Morzem Śród-
ziemnym. Na pokładzie znajdowało 
się 520 osób, w tym narzeczona Fili-
pa, która miała odbyć pielgrzymkę 
do Bazyliki Grobu Świętego. Przez 
pierwsze godziny Filip wierzy, że 
samolot się odnajdzie. Nic nie 
wskazuje na zamach, straż przy-
brzeżna nie odnajduje wraku, a co 
jakiś czas do kontroli lotów dociera 
sygnał z transpondera. Co stało się 
z boeingiem? Jaki związek ma jego 
zniknięcie z podobnymi zdarzenia-
mi? I jakie znaczenie ma obraz Mat-
ki Bożej, nazywany Czarną Madon-
ną? Pierwsze odpowiedzi każą Fili-
powi sądzić, że niewiedza napraw-
dę jest błogosławieństwem.

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Strach dodaje nogom 
skrzydeł

Szymon Rybarczyk, Urszula Kacz-
marek. Barbara Kurowska, Maria 
Kloch, Zdzisława Chocian, Cecylia 
Furmańczyk, Agnieszka Skowroń-
ska, Jerzy Patecki, Genowefa Mać-
kowska, Natalia Furmańczyk, Hen-
ryk Rosa, Barbara Sobieraj, Renata 
Dumańska, Malwina Bryndza, Marek 
Feliksiak, Anita Budzich, Halina Ga-
lus, Pelagia Feliksiak, Renata Wierta-
lak, Jolanta Kozioł, Zofia Lepka , Pa-
trycja Żóralska, Robert Kierzyk

Zwycięzcy prenumerata: Patry-
cja Żóralska, Zdzisława Chocian

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Zosia Kurow-

ska, Julia Furmańczyk, Lena Skry-
plonek, Bartek Feliksiak, Kinga Tom-
czak, Michasia Miśkiewicz, Kacper 
Danicki, Aleksandra Januszonek, Ola 
Wójcik, Mateusz Wiertalak, Wiktoria 
Przygocka, Weronika Zaremba

Zwycięzca: Aleksandra Januszo-
nek
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRo BU So WA SERoCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWóZ oSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRo Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ oSóB - Ro MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKo - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GoLCZEWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GoLCZEWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RoZKłAD JAZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNoZIEM, 
PoSPółKA 

 ŻWIRoWNIA 
DłUGołĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZEM 
Do KLIENTA

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Spotkanie  
z T. Płużańskim 

s. 3

OgłOSzenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środa
godz. 13.30-15.30

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

UM bez 
kadrowej

28.10

Program 
sesji RM

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Manko w nowogardzkiej 
oświacie

s. 6

Regulacja ruchu 
wokół cmentarza

Brakło ponad pół miliona 
na pensje dla nauczycieli

Przewodniczący 
RM  w Krakowie s.  7

 s. 3

nasz Felieton

Czy to trudno 
zrozumieć... s. 4

OgłOSzenie

 s. 5

Żeromskiego

Rozstrzygnięto 
przetarg  s. 6

Wszystkich Świętych

OgłOSzenia
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   Kronika policyjnanasza sonda  

UWAGA!

Znaleziono klucze
W niedzielę 15.10.2017 r., w pobliżu jeziora w Nowo-
gardzie znaleziono widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy w Redakcji DN przy 
ul. Bohaterów Warszawy 7A.

Rząd zamierza zlikwidować słynną obecnie zmianę czasu z 
zimowego na letni i odwrotnie. Jeżeli uchwała ta wejdzie w 
życie, to już w przyszłym roku nie będziemy przestawiać ze-
garków. Pytamy, więc mieszkańców Nowogardu, co sądzą o 
tym pomyśle?

Pani Beata: Uważam, że nie 
powinno się nic w tej kwestii 
zmieniać. Powinno zostać tak 
jak jest. Jestem takim typem 
człowieka, że przestawianie ze-
garków osobiście mi nie prze-
szkadza. Jednak jak już wpro-
wadzą te zmiany, to i do nich 
się też przyzwyczaję.

Pani Wanda: Dla mnie likwi-
dacja zmiany czasu to bardzo do-
bry pomysł. Przestawianie zegar-
ków jest zupełnie niepotrzebne. 
Przez zmianę czasu jest mi cięż-
ko się przyzwyczaić do nowej go-
dziny, miewam nawet problemy ze 
snem. Jak już zlikwidują tę zmianę 
czasu, to będę bardzo zadowolona. 

Pani Katarzyna: Pomysł, aby 
przez cały rok była taka sama go-
dzina, czyli bez przestawiania ze-
garków, jest dobry. Uważam, że w 
tej kwestii nie powinno być żadne-
go znaczenia, czy to jest czas let-
ni czy zimowy. Kiedy już uchwała 
wejdzie w życie, pewnie większości 
ludziom łatwiej będzie żyć.

Pani Kamila: Nie zasta-
nawiałam się do tej pory 
nad tym. Wydaje mi się, że 
pomysł z likwidacją zmiany 
czasu jest dobry. Nie trze-
ba będzie przestawiać swo-
jego trybu życia. Jednak jak 
będzie naprawdę, okaże się 
dopiero, jak pomysł wejdzie 
w życie.

Pan Ksawery: Uważam, że le-
piej będzie, jak zostanie zmia-
na czasu. Wydaje mi się, że jest to 
lepsze, ponieważ kiedy zbliża się 
zima, dni są coraz krótsze i szyb-
ciej robi się ciemno. Dzięki zmianie 
czasu ten dzień jednak jest odrobi-
nę dłuższy. Jak jest jasno, to czło-
wiek inaczej funkcjonuje, i lepiej 
się żyje.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

17.10.2017 r.
Godz. 08:15
Patrol OPI KP Nowogard, w 

miejscowości Grabin, zatrzymał 
Pawła K. poszukiwanego na pod-
stawie nakazu zatrzymania i do-
prowadzenia wydanego przez SR 
Goleniów. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

Godz. 10:00
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. Bohaterów Warszawy, za-
trzymali nieletniego Przemysła-

wa P. (zam. Nowogard), poszuki-
wanego na podstawie nakazu za-
trzymania nieletniego, wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

Godz. 17:17
Policjanci OPP KWP Szczecin, 

na ul. Ks. J. Poniatowskiego, w 
trakcie kontroli drogowej kieru-
jącego pojazdem ujawnili, że Do-
minik J. (zam. pow. kołobrzeski) 
posiada cofnięte uprawnienia do 

kierowania, decyzją Starosty Po-
wiatowego. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

Godz. 20:40
Andrzej W. lat 33 poszukiwany 

celem doprowadzenia do ZK No-
wogard, na podstawie nakazu wy-
danego przez SR Goleniów. Za-
trzymany w miejscowości Łęgno, 
przez patrol OPI KP Nowogard. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

KPP Goleniów

W TYCH DniaCH ODeSzLi DO WieCznOŚCi
Krzysztof Maciejewski: lat 42, zmarł 18.10.2017r., pogrzeb odbędzie się 25.10.2017 r., o godz. 13:00 Msza 

św. w Kościele w Sikorkach, pochówek po Mszy św. na cmentarzu w Sikorkach.
Helena Zając: lat 80, zmarła 21.10.2017r., pogrzeb odbędzie się 24.10.2017 r., o godz. 15:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Piątek -  27. 10. 2017r

Wmurowanie Kamienia Węgielnego 
Diecezjalny duszpasterz Sybi-

raków i Środowisk Kresowych ks. 
dziekan Kazimierz Łukjaniuk za-
prasza wszystkich do udziału w 
uroczystości poświęcenia i wmu-
rowania Kamienia Węgielnego i 
urny zawierającej ziemie z miejsc 
męczeństwa pod pomnik Ofia-
rom mordów na Wołyniu i Kre-
sach Południowo – wschodnich 
w latach 1939 do 1947 r. Uroczy-
stość odbędzie się pod przewod-
nictwem Ks. Metropolity Andrze-
ja Dzięgi, 27 października br., o 
godz. 14:45 na Cmentarzu Cen-
tralnym w Szczecinie przy Krzyżu 
Wołyńskim.

sm Wizualizacja pomnika, jaki stanie już w przyszłym roku na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOSzenie

Wolne stanowisko 
dla manicurzystki, 
może być z własną

 działalnością. 
531 021 921 

Zatrudnię fryzjerkę 
z doświadczeniem  

lub osobę po szkoleniu
 fryzjerskim 

z aktualną książeczką zdrowia. 
531 021 921

Brakuje ponad pół miliona na wynagrodzenia dla nauczycieli

Manko w nowogardzkiej oświacie! 
Ponad 759 tys. złotych brakuje na pokrycie wydatków w nowogardzkiej oświacie, konkretnie na wynagrodzenia dla nauczycieli. Tak wynika z projektu 
uchwały, jaki znienacka trafił pod obrady wczorajszej (23.10) Komisji Finansowo-Gospodarczej. Radni projekt na razie odrzucili, nie godząc się na wska-
zane źródła sfinansowania powstałego manka w kasie gminy. Dyskusja nad nim odbędzie się podczas sesji, jaka odbędzie się już jutro, tj. w środę (25.10).

Projekt został praktycznie 
w ostatniej chwili wrzucony 
pod obrady komisji, na prośbę 
skarbnika gminy Marcina Mar-
chewki, choć jego autorem jest 
burmistrz Robert Czapla. We-
dług zapisów, w projekcie gmi-
na chce zmniejszyć wydatki w 
tegorocznym budżecie o po-
nad 827 tys. zł, głównie inwe-
stycyjne (o tym dalej), by po-
kryć manko w oświacie sięgają-
ce 759 tys. zł z groszami! Skąd 
taka kwota? Skarbnik gminy 
próbował zrzucić winę na re-
formę oświaty. I choć w ca-
łej Polsce miała ona oznaczać 
raczej zwolnienia nauczycie-
li (tak przynajmniej twierdzi 
ZNP), w Nowogardzie tenden-
cja jest, jak się okazuje zupeł-
nie odwrotna - nauczyciele za-
rabiają coraz więcej, mając peł-
ne ręce roboty. 

Tak duża dziura w finansach 
gminnej oświaty wywołała 
spore zaskoczenie wśród rad-
nych, członków komisji. Dopy-
tywali oni, dlaczego gmina tak 
późno zorientowała się, że w 
budżecie szkół brakuje pienię-
dzy na wypłaty dla nauczycie-
li, i to tyle pieniędzy. Dlaczego 
wcześniej o tym nie informo-
wano, skoro było wiadomo już 
od dawna, jakie zmiany zajdą 
w szkołach? Na te pytania kon-
kretne odpowiedzi nie padły, 
poza tłumaczeniem, że wszyst-

kiego do końca nie dało się wy-
liczyć, przewidzieć. 

Osobnym problemem jest też 
to, z czego manko w oświacie 
zdaniem burmistrza ma zostać 
pokryte. Otóż, R. Czapla wska-
zał tu znów kilka pozycji z li-
sty inwestycji, do których wy-
konania był zobowiązany bu-
dżetem przyjętym przez radę 
w styczniu tego roku, a z czego 
do dziś się nie wywiązał. Mowa 
tu choćby o kilku inwestycjach 
wiejskich, jak budowa drogi w 
Żabowie, Orzeszu, oświetlenia 
w Słajsinie, czy świetlicy w Wy-
szomierzu - inwestycji obiecy-
wanej mieszkańcom tej wsi od 
kilku lat. Zadania te burmistrz 
wskazuje do wykreślenia już 
nie po raz pierwszy, twier-
dząc, że są nierealne do wyko-
nania. Było tak choćby dwa ty-
godnie temu, kiedy na wnio-
sek R. Czapli, odbyła się sesja w 
trybie nadzwyczajnym. Wów-
czas pretekstem do zdjęcia 
ważnych społecznie inwestycji 
dla wsi, wpisanych do budżetu 
przez większość radnych, było 
zwiększenie udziału gminy w 
remoncie powiatowej ul. J. Pił-
sudskiego. Radni na to się nie 
zgodzili, wnioskując do wło-
darza, aby przygotował inny 
projekt, wskazując do skreśle-
nia wydatki pozainwestycyj-
nie (bieżące). Podobny wnio-
sek większość radnych przyję-

ło na wczorajszej Komisji Fi-
nansowo-Gospodarczej. Spra-
wa z pewnością wywoła szero-
ką dyskusję podczas najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która zwo-
łana jest na najbliższą środę, tj. 
25.10. 

Poniżej publikujemy pro-
gram posiedzenia, który zosta-
nie poszerzony, choćby o pro-
jekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie, o jakim piszemy 
wyżej.  

MS

               Nowogard, dnia 18 października 2017 roku           

       BR.0002.XLIX.2017                   

                  Pani/ Pan         ...................................................  

                                                                      ...................................................

                   

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 20 września 2017 roku i 11 października 2017 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017,

    b) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,

    c) przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

         i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard na lata 2017 – 2020,

    d) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard 

         na lata 2017-2022”.

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie.

       9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                                     

   Przewodniczący Rady               

                                    Piotr Słomski 

Nasz komentarz:
O tym, że burmistrz R. Czapla „nie lubi” oświaty, świadczą 

kolejne fakty ujawniające się co pewien czas. Przypomnijmy 
chociażby likwidację wydziału Edukacji w Urzędzie Miej-
skim - zabieg w zasadzie nieznany z praktyki postępowa-
nia innych samorządów. Kolejny symptom tej nowogardz-
kiej patologii to upolitycznienie nominacji dyrektorskich, co 
wywołuje konflikty w szkołach i prowadzi do karykaturali-
zacji zarządzania w tych bardzo wrażliwych na błędy pla-
cówkach. W konsekwencji na takiej nieodpowiedzialności 
cierpią rezultaty nauczania i wychowania o czym, zwłasz-
cza w wypadku rezultatów nauczania, świadczą zobiektywi-
zowane wskaźniki porównawcze. Tym razem te narastające 
błędy doprowadziły też do krachu finansów nowogardzkiej 
oświaty. Przyczyniła się do tego szczególnie instrumental-
na podporządkowana doraźnym celom władzy, a nie dobru 
ucznia i placówek szkolnych, polityka kadrowa i zatrudnie-
niowa „inspirowana” z nowogardzkiego ratusza.  Oczywi-
ście za te wszystkie błędy władzy włącznie z rachunkowymi 
zapłacą, nie nieudolni zarządzający na czele z burmistrzem, 
tylko podatnik. W wypadku oświaty jest jeszcze jeden szcze-
gólny „płatnik”, a jest nim nowogardzki uczeń, który zawsze 
płaci swoją przyszłością, gdy w szkole zamiast programu na-
uczania i wychowania realizuje się głównie program serwili-
zmu poddaństwa wobec organu…

Program środowej sesji Rady Miejskiej

Komisja finansowo-gospodarcza oprócz omawiania sytuacji finansowej w oświacie zajmowała się także informacją PUWiS-u 
dotyczącą harmonogramu inwestycji realizowanych w ramach wieloletniej umowy z gminą

               Nowogard, dnia 18 października 2017 roku           

       BR.0002.XLIX.2017                   

                  Pani/ Pan         ...................................................  

                                                                      ...................................................

                   

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 20 września 2017 roku i 11 października 2017 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017,

    b) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017,

    c) przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

         i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard na lata 2017 – 2020,

    d) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard 

         na lata 2017-2022”.

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie.

       9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                                     

   Przewodniczący Rady               

                                    Piotr Słomski 
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Nasz felieton
Czy to trudno zrozumieć...

1.  Prawa obywatelskie - to 
jest określenie, które niestety 
tzw. średni obywatel nie kojarzy 
za bardzo z czymś konkretnym.  
Ale prawa obywatelskie to jed-
nak zestaw jak najbardziej kon-
kretny, i jak najbardziej dotyczą-
cy tzw. szarych obywateli. To ten 
zestaw opisuje, bowiem prak-
tyczny status każdego z nas we 
współczesnym społeczeństwie. I 
to z niego wynika, czy bliżej To-
bie drogi Czytelniku jako człon-
kowi tej, także lokalnej nowo-
gardzkiej, społeczności do bycia 
niewolnikiem, z wszystkimi tego 
konsekwencjami, czy też do by-
cia panem swego losu.

2. Gdyby nie prawa obywatel-
skie nie mógłbyś obywatelu ni-
czego oczekiwać od władzy pu-
blicznej - tylko tam, gdzie legity-
mizacją dla istnienia władzy jest 
realizacja przez nią praw obywa-
telskich, tylko tam mamy społe-
czeństwo.  Inaczej bowiem to jest 
tylko kołchozowa zbiorowość. 
Konsekwencją realnego istnie-
nia praw obywatelskich są real-
ne obowiązki władzy - bez nich 
władza publiczna nie jest służbą 
społeczności, a tylko czerpaniem 
przez tę władzę osobistych ko-
rzyści z publicznego dobra, czy-
li dokładnie tak, jak to dzieje się 
w kołchozie.

3.  Od dawna piszę na łamach 
DN o zjawisku „neokołcho-
zu”, które rozpleniło się w ostat-
nich latach w naszej Gminie ni-
czym barszcz Sosnowskiego w 
Długołęce i w pełni określa rów-
nież charakter władzy samorzą-
dowej okresu kadencji burmi-
strza Czapli.  Podaję też przy-
kłady żenującego i wstydliwe-
go w normalnych społeczno-
ściach samodzierżawia uprawia-
nego przez lokalną klikę, któ-
rą stanowi miejscowy komuszy 
układ. Liczne są te przykłady ta-
kiego sprawowania u nas funkcji 
publicznych, które potwierdzają, 
że mamy w istocie do czynienia z 
rozplenioną ponad wszelką mia-
rę groźną patologią. Patologia ta, 
wyśmiewana tak często na ze-
wnątrz gminy, wystawia jak naj-

gorsze świadectwo nie tylko tym, 
którzy dopuszczają się tego pro-
cederu, ale także tym, którzy na 
to pozwalają, ponieważ milczą i 
w dostępny sobie sposób nie pro-
testują i nie bronią swoich praw, 
czyli praw obywatelskich. „Gdy 
ludzie o prawych sumieniach 
milczą tyrania się umacnia”.

4.  Prawa obywatelskie, aby re-
alnie „żyły” wymagają bowiem 
dojrzałej społeczności, czyli ta-
kiej, której na nich zależy. Jeśli 
Tobie obywatelu nie zależy np. na 
prawie do informacji publicznej, 
to będziesz karmiony urzędową 
propagandą i jeszcze będziesz za 
to płacił. Jeśli nie będziesz obser-
wował, poprzez otrzymywanie i 
analizowanie rzetelnej informa-
cji publicznej, jak władza zarzą-
dza dobrem wspólnym utworzo-
nym, zbudowanym za pieniądze 
z Twoich podatków to władza re-
alizować będzie za te właśnie pie-
niądze i swoje osobiste cele i ko-
rzyści  kliki i  będzie także ko-
rumpować (czyli np. płacić w 
różnej formie  ze wspólnej kasy 
za poparcie). Taka władza, oto-
czona zastraszonymi obywatela-
mi, będzie także dewastować to 
dobro wspólne np. wycinać zdro-
we drzewa w środku miasta - 
drzewa stanowiące ekologiczny, 
zdrowotny skarb.

5.  Za utrzymujące się dłu-
go w czasie patologie w wyko-
naniu władzy odpowiada więc 
także społeczność, czyli elekto-
rat. Nic bowiem, w warunkach 
demokracji, nie tłumaczy nie-
wiedzy, tchórzostwa, i obywatel-
skiej nieodpowiedzialności, czy-
li tych głównych powodów dla 
których społeczności nie reagu-
ją na stopniowe wypaczanie się 
władzy, na trwanie na stanowi-
skach publicznych groźnych psy-
chopatów, na degradowanie rela-
cji międzyludzkich w sferze pu-
blicznej do poziomu chlewu. Na 
te groźne zjawiska występują-
ce także blisko wokół nas, zwra-
camy w DN stale uwagę Czytel-
ników, wypełniając w ten sposób 
misje mediów w demokratycz-
nej społeczności. Wypełniamy 
te misje narażając się na oszczer-
stwa, kalumnie pomówienia i 
inne obrzydliwości puszczane 
tutaj, jak śmierdzące bąki przez 
tych, którzy chcieliby, aby koł-
choz wiecznie trwał, a klika lo-
kalna miała się dobrze do końca 
świata i jeden dzień dłużej.

6. I będziemy to czynić, bo taki 
jest sens istnienia mediów.  Tak 
też postępuje wielu dziennika-
rzy nieoglądających się na utra-
tę osobistych możliwości wyni-

kających z „poprawnych” relacji 
z władzą. Przykładem z ostatnich 
dni jest tekst Rafała Ziemkie-
wicza znanego publicysty koja-
rzonego przez niektórych z pro-
pisowskim nastawieniem. Frag-
menty jego tekstu przytaczam 
poniżej, aby zilustrować to, czym 
musi być niezależna publicysty-
ka. Tekst ten przypomina także 
oczywistą prawdę, która nieste-
ty nadal nie dociera do niektó-
rych w Nowogardzie – władza, 
albo jest służbą, albo jest  (tak jak 
u nas) chamskim, kołchozowym 
samodzierżawiem.

7.  A oto zapowiedziane frag-
menty z tekstu Ziemkiewicza; 
„Bilbordy nie są jedynym przy-
kładem dojenia publicznych 
spółek na cele wątpliwe. Im wyżej 
szybują sondaże, tym bardziej, 
co poniektórzy beneficjenci Do-
brej Zmiany chamieją, zaczynają 
traktować powierzone im przez 
wyborców dobro jak swoje fol-
warki, a podwładnych jak for-
nali i folwarczne dziewki. Róż-
ne naciski na usuwanie z odzy-
skanych mediów nie dość wier-
nie realizujących propagandową 
linię partii czy agentów zdrajcy 
z Pałacu Prezydenckiego też nie 
zaczęły się bynajmniej od wspo-
mnianego donosu” – napisał pu-
blicysta, który zauważył w obec-
nym rządzie podobne sympto-
my narastającej pychy, tak jak to 
miało miejsce u poprzedników.-  
O, rzecz jasna, pisowcom dale-
ko jeszcze do tego, co wyprawia-
li za czasów swej potęgi cwaniacy 
z PO i PSL. Ale poczucie doko-
nującej się sprawiedliwości dzie-
jowej i przekonanie, że nie ma 
z kim przegrać, narasta. A jed-
nocześnie na zapleczu rządzą-
cej formacji szerzy się dokład-
nie ta sama postawa, która przed 
laty uczyniła elity III RP absolut-
nie bezbronnymi wobec świństw 
i nadużyć ekipy Tuska, dopro-
wadzając w końcu do jej bezgra-
nicznego rozbezczelnienia i zgni-
cia: nic nie zauważać, nie kryty-
kować, milczeć, nie szkodzić, bo 
dla tej władzy nie ma alternaty-
wy, bo jest nasza, inaczej przyjdą 
»oni«! Pan Janek śpiewał za po-
przedniej władzy, że »niby mamy 
wolną Polskę, a nie wiedzieć cze-
mu – rzygać chce się«. Do rzyga-
nia wciąż jeszcze daleko, ale wła-
śnie zacząłem odczuwać pierw-
sze mdłości”- kończy publicy-
sta. Ne wie on zapewne, że tutaj 
w Nowogardzie za przyczyną lo-
kalnej kliki także „rzygamy” i to 
już tak długo, że nawet żółcią…  

Marek Słomski

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ
 z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 4 listopad 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do

 NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek agroma), 
ii piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 

wiele serca i życzliwość oraz uczestniczyli 
we Mszy Św. i Ceremonii Pogrzebowej 

Śp. Waleriana Zińczuk 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 
Delegacjom za okazaną pomoc, współczucie, 

wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
 składa Żona z Dziećmi

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci.  

 Wisława Szymborska 

Wyrazy współczucia i żalu rodzinie
oraz najbliższym 

z powodu śmierci naszego kolegi 

Śp. Krzysztofa Maciejewskiego
  Łączymy się z Wami w smutku

Zarząd i członkowie oddziału PTN w Szczecinie,
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera 

w Nowogardzie

W 30 dzień po pogrzebie, zmarłego w Poznaniu 

 Śp. Tomasza Arendta
Zapraszam na Mszę Świętą w intencji 

zmarłego, która zostanie odprawiona w dniu 
28 października  2017 roku, o godz. 18:00 
w Kościele  p.w. św. Rafała Kalinowskiego

 w Nowogardzie. 
ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk

Lecą kolejne głowy w ratuszu 

Urząd Miejski bez kadrowej
Kolejne zwolnienia w ratuszu, tym razem jednak jeszcze bardziej oryginalne. W nowogardzkim urzędzie zlikwidowano stanowisko… kadrowej. To sytu-
acja bez precedensu. 

O tym, że UM pożegnał się z 
kadrową, Dagmarą Piasecką, hu-
czy już stosunkowo od dawna. 
Ratusz odmawia jednak podania 
szczegółów dotyczących rozwią-
zania umowy o pracę z urzędnicz-
ką. „Czy UM rozwiązał już stosu-
nek pracy z p. Dagmarą Piasecką? 
Jeśli tak to, kiedy i w jakim try-
bie?”- zapytaliśmy burmistrza w 
dniu 4 października. „Informacja, 
kiedy to nastąpiło oraz w jakim 
trybie, nie mieści się w pojęciu in-
formacji publicznej”- czytamy w 
nadesłanym przez sekretarz gmi-
ny, Agnieszkę Biegańską-Sawic-
ką, piśmie. Najbardziej zaskoczy-
ła nas jednak odpowiedź na dru-
gie pytanie, które zadaliśmy w tej 
sprawie: „Kto zastępuje D. Piasec-
ką na jej stanowisku, w jakim try-
bie osoba ta została zatrudniona i 
w jaki sposób przebiegała rekruta-
cja na to stanowisko?” - brzmiała 
treść naszego zapytania.  UM od-
powiada: „Stanowisko uległo li-
kwidacji. Nikt nie zastępuje”. Czy 
aby na pewno? Jak nam wiado-
mo, po zwolnieniu z pracy D. Pia-

seckiej w ratuszu pojawił się nowy 
pracownik, który zajmuje się spra-
wami kadrowymi, choć rzeczy-
wiście oficjalnie takiej funkcji nie 
pełni. Dzięki temu nie trzeba było 
ogłaszać konkursu, a w prakty-
ce można było zatrudnić, kogo się 
chce. Więcej - w ten sposób prak-
tycznie zamyka się zwolnionemu 
pracownikowi dochodzić swoich 
praw przed sądem pracy, a przy-
najmniej znacznie się te możli-
wości ogranicza. Inną sprawą jest 
tylko, czy wówczas to pracodaw-
ca nie stoi w sprzeczności z pra-
wem pracy stosując tzw. pozorną 
likwidację, a więc w miejsce osoby 
zwolnionej, zatrudnia nową, da-
jąc jej podobne kompetencje. Na 
to są wyroki sądów, które jedno-
znacznie potępiają takie praktyki. 

Pytanie jest również takie: czy 
UM miał prawo w ogóle zlikwido-
wać akurat to stanowisko pracy? 
Jak wiadomo, wymóg zatrudnia-
nia kadrowej jest zapisany usta-
wowo i zależny od ilości pracow-
ników. Te same zasady obowiązu-
ją także w urzędach publicznych. 

O komentarz w tej sprawie popro-
siliśmy Państwową Inspekcję Pra-
cy. Na odpowiedź czekamy. 

Metoda znana 
Przypomnijmy, że to już nie 

pierwszy raz, kiedy burmistrz roz-
staje się z pracownikami, wyko-
rzystując do tego narzędzia praw-
ne stosowane w bardzo skrajnych 
przypadkach- zwykle, gdy pra-

cownik w sposób rażący złamał 
przepisy, w tym np. nie tylko te z 
zakresu prawa pracy, ale też kar-
ne. Tak było przed rokiem, kie-
dy zwolniono z pracy Magda-
lenę Pędzik, kierownika Zespo-
łu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół. Urzędniczkę po po-
nad 20 latach praktycznie w je-
den dzień „wyrzucono zza biurka”, 
bez możliwości świadczenia pra-
cy, choć wcześniej nie było do niej 
żadnych zastrzeżeń. Nieoficjalnie 
wiadomo, że za powód zwolnie-
nia podano „utratę zaufania”. M. 
Pędzik skierowała sprawę do sądu 
pracy, rozstrzygnięcia jeszcze nie 
ma. Ten sam tryb zastosowano w 
sierpniu tego roku wobec kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Teresy Skibskiej. Po wręczeniu 
wypowiedzenia miała ona natych-

miast opuścić swój gabinet. Tak 
też uczyniła, a od tamtej pory OPS 
nie ma kierownika. Mimo, że kon-
kurs się odbył, chętnych nie bra-
kowało, burmistrz zwleka z pod-
jęciem decyzji. Pytanie, czy ta gra 
na czas, ma być tylko pretekstem 
do zatrudnienia osoby związanej 
politycznie z R. Czaplą. Tak samo 
było w przypadku konkursu na 
kierownika Zarządu Budynków 
Komunalnych. Konkurs się odbył 
dwukrotnie i zawsze kończył się 
tak samo: kandydaci nie uzyskali 
wymaganej liczy punktów. Osta-
tecznie, już bez konkursu, ale za 
to z powołania R. Czapli, kierow-
nikiem ZBK został Karol Brzeczek 
– aktywny działacz SLD, tej samej 
partii, której szefem w gminie jest 
burmistrz Czapla. 

MS

W nowogardzkim UM zlikwidowano 
stanowisko kadrowej, co jest sytuacją 
bez precedensu

Osiedle Bema

Plamy po paliwie na jezdni
Wczoraj (23.10), zadzwonił do naszej redakcji jeden z mieszkańców osiedla Bema. Zwró-
cił on naszą uwagę na rozległe plamy na jezdni, które powstały po paliwie, przy przystan-
ku obok szkoły.

Kiedy dotarliśmy na miej-
sce okazało się, że plamy po 
paliwie są tak rozległe, że cią-
gną się przez połowę długo-
ści drogi jednokierunkowej, 
przy której mieści się SP 4. - 
Nie wiem, z jakiego to pojazdu 
dokładnie, jednak większość z 
nas ma podejrzenie, że te wy-
cieki pochodzą z autobusu ko-
munikacji miejskiej – mó-
wił w rozmowie telefonicznej 
mężczyzna – Takie rzeczy się 
zdarzają, jednak te plamy są 
bardzo rozległe. Dzieci i doro-
śli po tym chodzą, a zapach i 
ślady wnosi się do domu, czy 
też do samochodu.

Właściciel autobusu, A. Fe-
deńczak potwierdza, że to 
przez jego pojazd powstały te 
plamy. Przyczyną było pęk-
niecie węża doprowadzające-
go paliwo. Awaria jednak zo-
stała zauważona i już wczoraj 
autobus znalazł się na warsz-
tacie, celem naprawy usterki. 

DŚ

Droga jednokierunkowa przy SP 4, gdzie rozciągają się rozległe plamy po paliwie.

Takie i o wiele większe plamy po paliwie, znajdują się na jezdni osiedla Bema
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nie było aż tak strasznie…

Licytowali miejsca pod handel  
W poniedziałek, 23 października, o godzinie 9:00 w Ratuszu Miejskim odbył się przetarg 
na dzierżawę działek, pod handel zniczami i kwiatami, w okolicy cmentarza podczas świąt 
Wszystkich Świętych. 

W przetargu uczestniczyli lo-
kalni przedsiębiorcy, dla których 
okres Wszystkich Świętych jest 
jak dla rolników żniwa. Cena za 
działkę w tym roku nie wzrosła 
zbyt dużo, w porównaniu do po-
przednich lat. Żadna działka nie 
została sprzedana za więcej, jak 

170 zł, choć przedsiębiorcy się 
tego obawiali, po ograniczeniu 
przez gminę miejsc wytypowa-
nych do handlu. Ostatecznie, po 
naszym artykule, który ukazał się 
13 października (piątek) w Dzien-
niku Nowogardzkim, gmina po-
stanowiła zwiększyć ilość działek. 

Z 25 miejsc liczba wzrosła do 31. 
Mimo to nie wszystkie działki zo-
stały wydzierżawione. Wolnych 
zostało jeszcze 6 miejsc. 

Mimo niepokojów sprzedaw-
ców, przetarg odbył się dość 
sprawnie i bez problemów. Jedy-
ne, co niezadowoliło handlowców, 
to krótki czas dzierżawy. W tym 
roku handlowcy mają tylko cztery 
dni na sprzedaż swoich produk-
tów (m.in. kwiatów, zniczy), tj. od 
30 października do 2 listopada. 
W latach poprzednich handel był 
prowadzony jeden dzień dłużej, tj. 
już od 29 października. 

 Przypomnijmy, że decyzją sta-
rosty goleniowskiego w tym roku 
po raz pierwszy w czasie świąt 1 i 2 
listopada dla ruchu będzie otwar-
ta ul. Nadtorowa – wnioskowa-
li o to od lat przedsiębiorcy mają-
cy ulokowane tam swoje zakłady i 
fabryki. Szczegółową mapę, z za-
twierdzoną już organizacją ruchu 
prezentujemy przy tekście. 

DŚ

Przedsiębiorcy biorący udział w przetargu na dzierżawę działek w poblizu cmen-
tarza

na Żeromskiego: na razie 
zrobią projekt, później remont 

PRD tym razem 
wygrywa
Nowogardzka spółka PRD zaprojektuje, a później wyre-
montuje pierwszy odcinek ul. St. Żeromskiego - od skrzyżo-
wania z ul. Boh. Warszawy do skrzyżowania z ul. Ks. J. Po-
niatowskiego. Firma, jako jedyna wystartowała już po raz 
dugi w przetargu na to zadanie, ogłoszonym przez gminę 
Nowogard. 

Pierwszy przetarg na to zada-
nie ogłoszono 17 sierpnia. Wów-
czas jedyną ofertę złożyło PRD 
SA, wyceniając wartość zadania 
na 359 540, 70 zł. Gmina jednak 
przetarg unieważniła, bo ofer-
ta ta przewyższała kwotę zabez-
pieczoną na ten cel w budżecie – 
314 tys. zł. Drugi przetarg ogło-
szono 21 września. Tym razem, 
również swoją ofertę złożyło tyl-
ko PRD SA, proponując już wy-
konanie zadania za kwotę 314 
952, 57 zł. Mimo, że i tym razem 
było to nieco więcej, niż zakłada-
ła gmina, zwiększono budżet na 
to zadanie, decydując się osta-
tecznie na powierzenie wykona-
nia inwestycji przez lokalną fir-
mę drogową. 

Przedmiot zamówienia obej-
muje przebudowę drogi w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj” w 
ramach operacji pn.: „Przebudo-
wa dróg i chodników w ul. St. Że-
romskiego w Nowogardzie”. Wy-
konawca zobowiązany jest naj-
pierw sporządzić projekt tech-
niczny obejmujący całość zada-
nia, tj. jezdnię i chodniki po oby-
dwu stronach. Realizacja prze-
budowy dróg i chodników w ul. 
Żeromskiego będzie etapowane: 
wykonawca wykona cały zakres 
wynikający z wcześniej opraco-
wanego projektu, z wyjątkiem 
chodnika położonego z prawej 
strony jezdni patrząc od strony 
ul. Ks. J. Poniatowskiego. Zakres 
przebudowy obejmuje odcinek 
pomiędzy ulicą Bohaterów War-
szawy będącą częścią drogi woje-
wódzkiej nr 144, a ulicą ks. J. Po-

niatowskiego będącą częścią dro-
gi wojewódzkiej nr 106. Długość 
przebudowy odcinka wynosi ok. 
225 m i obejmuje również jego 
włączenie do dróg wojewódz-
kich.

Przypomnijmy, że sprawa re-
montu ul. St. Żeromskiego sta-
ła się przedmiotem sporu mię-
dzy burmistrzem a radą miej-
ską. Stało się tak, ponieważ bur-
mistrz, wbrew zapisom w budże-
cie, jaki przyjęli radni, zdecydo-
wał, że inwestycja zostanie po-
dzielona na etapy. W pierwszym 
wykonany ma być projekt, a póź-
niej remont tylko odcinka ulicy 
od skrzyżowania z ul. Boh. War-
szawy do skrzyżowania z ul. Ks. J. 
Poniatowskiego. Radni wniosko-
wali wielokrotnie do R. Czapli, 
aby remont rozpocząć od strony 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza 
(przy Przedszkolu nr 1) w kie-
runku skrzyżowania z ul. 15 Lu-
tego, koło Szkoły Podstawowej nr 
2, argumentując to bezpieczeń-
stwem dzieci uczęszczających 
do obu tych placówek. Oczywi-
ście bez znaczenia miałoby być, 
że ulica Żeromskiego przebiega 
w granicach dwóch okręgów wy-
borczych, i jej remont zacznie się 
tam, gdzie mandat radnej zdoby-
ła Anna Wiąz z SLD- partii, której 
szefem w Nowogardzie jest bur-
mistrz Robert Czapla. Na drugim 
krańcu ulicy mandat zdobył na-
tomiast radny Bogusław Dziu-
ra (PiS), który wnioskował o re-
mont całej ulicy, począwszy wła-
śnie od przeciwnej strony. 

MS

Ulica Żeromskiego doczeka się remontu, ale na razie tylko na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Ks. J. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Boh. Warszawy- tak zdecy-
dował burmistrz

ZAPROSZENIE 
Dnia 4 listopada 2017 r., w Wojcieszynie odbędzie się wmurowanie Kamienia Węgielnego w budo-

wanym kościele pw. św. JP II oraz poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na cześć pierwszych osadników 
wsi. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym uroczy-
stym wydarzeniu. 

Program uroczystości:
Godz. 11:30 Różaniec

Godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Wejmana
Po Mszy św. poczęstunek. 

Mieszkańcy Wojcieszyna i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 
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W najbliższą niedzielę
Kiermasz stoików nagrobnych 

Mieszkańcy Wojcieszyna zapraszają na kiermasz stroików 
nagrobnych, jaki odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 paź-
dziernika, na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 
Dochód ze sprzedaży stroików zasili konto budowy kościo-
ła pw. św. Jana Pawła II w Wojcieszynie. Zachęcamy do kup-
na ręcznie wykonanych stroików na groby naszych bliskich, 
wspierając przy okazji szczytny cel budowy nowej świątyni. 

Inf. własne

U W A G A
Koło Miejsko-Gminne Nr 36 PZW w Nowogardzie, 

zaprasza Członków Koła na Zawody Wędkarskie 
Spiningowe z Łodzi w dniu 5.11.2017r, 

na jeziorze w  Nowogardzie.
Zbiórka o godz. 7:00 przy Restauracji  "Neptun".
Zapisy w Sklepie "Wędkarz" do dnia 2.11.2017r

Startowe – 10zł.
Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni posiadać 

kamizelki  ratunkowe
I – miejsce, silnik elektryczny.

Zarząd

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
25.10.2017 ŚRODA 
OD GODZ.9:30 -13:30 NUMERY 1-75
26.10.2017 CZWARTEK 
OD GODZ. 9:30-13:30 76-150
27.10.2017 PIĄTEK 
OD GODZ.9:30-13:30 151-210
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

Spotkanie  
z T. Płużańskim  
Zapraszamy na spotkanie z Tadeuszem Płużańskim. W so-
botę, 28 października 2017 r., godz. 13.00, w świetlicy para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Nowogard, świetlica środowi-
skowa im. Jana Pawła II w parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego na 
osiedlu Gryfitów. Spotkanie bę-
dzie prowadzić Kazimierz Ryn-
kiewicz.

Nota biograficzna gościa.
Tadeusz M. Płużański to syn 

prof.  Tadeusza Płużańskie-
go, naukowca, więźnia stali-
nowskiego, członka  TAP. Stu-
diował w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Specjalizuje się w powojen-
nej historii Polski. Współpracuje 
ze  Światowym Związkiem Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Publi-
kuje m.in. w „Biuletynie Infor-
macyjnym” ŚZŻAK,  „Najwyż-

szym Czasie!”,  „Naszej Pol-
sce”,  „Uważam Rze”, „W sieci”, 
„Do Rzeczy”,  „Tygodniku Soli-
darność”, „Gazecie Polskiej Co-
dziennie”  i  „Gazecie Polskiej”. 
Objął funkcję szefa działu opinie 
w  „Super Expressie”. Jest m.in. 
autorem wydanej w 2011 książ-
ki  Bestie, zawierającej zapis re-
porterskiego śledztwa dotyczące-
go funkcjonariuszy stalinowskich. 
Także autor biografii „Rotmistrz 
Pilecki i jego oprawcy”, oraz „Listy 
oprawców” zawierającej biogramy 
najważniejszych stalinowskich 
funkcjonariuszy czynnie zaanga-
żowanych w dokonywanie zbrod-
ni i represji na narodzie polskim.  
Pod koniec 2013 został prezesem 
Fundacji „Łączka”. Prezes Spo-
łecznego Trybunału Narodowego, 
obywatelskiego sądu ds. zbrod-
ni komunistycznych, w imieniu 
którego 9 lutego 2017 ogłosił  in-
famię Bolesława Bieruta i Stefa-
na Michnika. Od lipca 2017 pia-
stuje stanowisko szefa publicysty-
ki w TVP Info.

Piotr Słomski na i Kongresie Polityki Miejskiej  
w Krakowie

Rozwój miast musi być 
odpowiedzialny
W dniach 16 i 17 października w gmachu Centrum Kongresowego w Krakowie odbył się I 
Kongres Polityki Miejskiej oraz XV Kongres Związku Miast Polskich. W obu, połączonych 
kongresach wzięło udział ponad 500 osób, zarówno lokalnych samorządowców, będących 
delegatami swoich miast, jak i przedstawiciele rządu RP, oraz eksperci. Nowogard repre-
zentował przewodniczacy Rady Miejskiej Piotr Słomski

Kongres został rozpoczęty 
przez Forum Inauguracyjne. Na 
początku wszystkich przybyłych 
powitał Jacek Majchrowski, pre-
zydent Krakowa. Specjalnie prze-
słanie wygłosił Joan Clos, dyrek-
tor wykonawczy UN-Habitat, 
oraz były burmistrz (alkad) Bar-
celony i były minister przemy-
słu Hiszpanii. Głos zabrali rów-
nież Jan Olbrycht, europoseł, 
przewodniczący grupy URBAN 
(ang. miejski) w PE, a także Seba-
stian Chwałek, sekretarz stanu w 
MSWiA.

Następnie rozpoczęły się pane-
le tematyczne, na które był po-
dzielony cały kongres polityki 
miejskiej, a dotyczyły one miesz-
kalnictwa, transportu i mobilno-
ści miejskiej oraz czystości i jako-
ści powietrza w mieście.

Jednym z prelegentów na kon-
gresie był wiceprezydent Star-
gardu Piotr Mync, który zabierał 
głos w trakcie panelu dotyczącego 
mieszkalnictwa. Jego wystąpienie 
było zatytułowane Miasta w ko-
alicji Mieszkanie +. Piotr Mync 
wskazywał na konieczność do-
stosowania polityki mieszkanio-
wej do dzisiejszych uwarunko-
wań społecznych, mówiąc m.in. 
o regulacjach, które idą w kierun-
ku takiego dostosowania - Zmia-
ny od lat się toczą. Dla przykładu 
w ostatnich latach zostało prze-
prowadzonych wiele zmian re-
gulacyjnych np. poziomu do-
chodów dla najemców w TBS, 
co zmusza do nowego spojrzenia 

na ten element polityki miesz-
kaniowej, a także wiele regula-
cji, które są obecnie w toku, m.in. 
mogę powiedzieć, że w najnow-
szym tekście ustawy zmieniają-
cej ustawę o wsparciu gmin w fi-
nansowaniu lokali socjalnych itd. 
i jednocześnie w tej samej usta-
wie zmieniającej ustawę o ochro-
nie praw lokatora jest nie obowią-
zek, ale prawo gmin do zawiera-
nia umów na czas oznaczony, nie 
mniej niż 5 lat, nie więcej niż 10 i 
po upływie tego czasu jest możli-
wość weryfikacji dochodów jeże-
li te weryfikacje będą przekracza-
ły standardy to albo można liczyć 
czynsz rynkowy albo nie przedłu-
żyć umowy – mówił wiceprezy-
dent - Czy to już jest krok w tym 
kierunku, o którym wszyscy my-
ślimy? To jest z jednej strony naj-
istotniejsza konkretna regulacja 
a inną jest to, że w ogóle zniknie 
pojęcie lokalu socjalnego, będzie 
tylko najem socjalny. To też wy-
maga innego spojrzenia w poli-
tyce mieszkaniowej. Uważam, że 
niezwykle istotnym narzędziem 
jest możliwość łączenia dotacji 
do 20% z elementami finansowa-
nia pożyczkowego. To da zupeł-
nie inną szansę w miarę taniego 
dla gminy rozbudowywania za-
sobów właśnie tej grupy, która 
musi być zaopatrzona przez gmi-
nę. Polityka mieszkaniowa moim 
zdaniem powinna być budowa-
na w ten sposób, żeby zdiagnozo-
wać, jaką mamy strukturę zamoż-
ności społeczeństwa; w tym tych, 

którzy nie mają mieszkań, póź-
niej natomiast sobie powiedzieć, 
w zależności od tej zamożności, 
jaki rodzaj mieszkania może być 
dostępny. A następnie odpowied-
nio albo sięgać po środki z pro-
gramów, albo np. zbroić grunty 
i przystosowywać je pod wzglę-
dem infrastruktury technicznej. 
Ponieważ wówczas wchodzą de-
weloperzy, budownictwo jedno-
rodzinne zarówno zorganizowa-
ne jak i niezorganizowane. A cała 
rzecz moim zdaniem sprowadza 
się do tego, że budując tę drabinę 
doprowadzić trzeba do sytuacji, 
w której to, co jest bezpośrednim 
obowiązkiem gminy było jak naj-
mniejszą częścią społeczności, bo 
inaczej nie podołamy masowemu 
zaopatrywaniu w mieszkania – 
zaznaczał  Piotr Mync. 

Na zakończenie kongresu, jego 
uczestnicy przyjęli tzw. Kar-
tę Krakowską, która stanowi re-
komendacje polityki miejskiej w 
wymiarze krajowym, regional-
nym i lokalnym. W karcie pod-
kreślone jest, że w 2013 r. polity-
ka miejska uzyskała status ważnej 
grupy spraw w dziale rozwój re-
gionalny. Polityka ta stanowi ze-
spół działań prawnych, finanso-
wych i planistycznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast i 
ich obszarów funkcjonalnych ma-
jących na celu wykorzystanie po-
tencjału obszarów zurbanizowa-
nych. 

red

 Na krakowskim kongresie Piotr Słomski i Marcin Przepióra - przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie
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Kącik kolekcjonera

Pięć wieków reformacji w Polsce
31.10.1517 r. augustianin Marcin Luter ogłosił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych prze-
ciw handlowi odpustami. Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, 
która szybko rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił 
się w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci Czeskich. W 
latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się Bracia Polscy. 

23 października 2017 roku, Na-
rodowy Bank Polski wprowadził 
do obiegu srebrną monetę o no-
minale 20 zł „Pięć wieków Refor-
macji w Polsce” 

Srebrna moneta została wyko-
nana z próby metalu Ag 925/1000. 
Wymiary tej monety to 38,61 mm 
a masa 28,28 g. Przy jej produk-
cji wykorzystano stempel lustrza-
ny, mikrodruk. Brzeg (bok) jest 
gładki. Wyszła ona w nakładzie do 
20000 sztuk. Projektantem mo-
nety jest Anna Wątróbska-Wdo-
wiarska. Na awersie jubileuszo-
wej monety znajduje się fragment 
tekstu tzw. konfederacji warszaw-
skiej, zawiązanej w styczniu 1573 
r. na sejmie konwokacyjnym. Kil-
ka artykułów tego aktu poświęco-
no zapewnieniu swobód religij-
nych dla wyznań chrześcijańskich. 
Odtąd nie było możliwe stosowa-
nie przemocy ani zmuszanie do 
zmiany wiary. Na rewersie jubi-
leuszowej monety umieszczono 
podobiznę biskupa luterańskiego 

Juliusza Burschego z komando-
rią Orderu Polonia Restituta, oso-
by wyjątkowo zasłużonej dla Pol-
ski. Wiosną 1919 r. uczestniczył w 
konferencji pokojowej w Paryżu, 
jako ekspert Polski do spraw Ślą-
ska Cieszyńskiego i Prus Wschod-
nich. W latach 1919–1920 kiero-
wał Polskim Komitetem Plebiscy-
towym na Warmii. Przywiązanie 
do Polskości było powodem jego 
męczeńskiej śmierci w berlińskim 
więzieniu na Moabicie w lutym 
1942 roku. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowo-

gardzie

95. rocznica urodzin 
Anny Salamońskiej
W niedzielę obchodziła swoje 95 urodziny p. Anna Salamoń-
ska - mieszkanka Nowogardu od 1946 roku, kiedy przyjecha-
ła tutaj w ramach repatriacji, deportowanych na Syberię, Po-
laków mieszkańców przedwojennych kresów wschodnich.  
Podczas Mszy Świętej o godzinie 12: 30, życzenia Pani Annie 
złożył ks. proboszcz Grzegorz Legutko.  Redakcja DN również 
przyłącza się do tych życzeń- Wszelkiego Dobra na następne 
lata życia.   

 

Pani Anna Salamońska na pierwszym planie
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Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą po raz pierwszy w Nowogardzie 
21 Października 2017r. w Nowogardzie odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Podczas uroczystości, w której udział wzię-
ło ponad 200 osób, nagrodzono zasłużonych dla profilaktyki walki z cukrzycą działaczy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z oddziału zachodniopo-
morskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło członków Koła PSD w Nowogardzie. Ogłoszono także wyniki konkursu plastycznego dla uczniów ze szkół 
podstawowych. Nie zabrakło również panelu wykładowego, podczas którego chorzy i nie tylko mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w leczeniu tej 
groźnej choroby. 

Nowogard po raz pierwszy był 
gospodarzem wojewódzkich ob-
chodów Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą. Uroczystość rozpoczę-
to wprowadzeniem sztandarów 
Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków Oddziału Zachodniopo-
morskiego oraz odśpiewaniem 
Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.  
Następnie, Prezes zachodniopo-
morskiego oddziału PSD Euge-
niusz Tworek (równocześnie pre-
zes nowogardzkiego koła PSD i 
powiatowego oddziału w Golenio-
wie) przywitał wielu gości, którzy 
tego dnia przyjechali do Nowogar-
du. Wśród nich, poza przedstawi-
cielami lokalnego samorządu, byli 
m.in.: Prezes Zarządu Główne-
go PSD Anna Śliwińską, prof. dr 
hab. n. med. Lilianna Majkowska- 
wojewódzka konsultant ds. diabe-
tologii, oraz wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego – Zygmun-
ta Dziewgucia. Obecność radnego 
Sejmiku na uroczystości nie była 
jedynie kurtuazyjna. Z. Dziew-
guć wręczył w imieniu Zarządu 
Województwa Zachodniopomor-

skiego srebrną Odznakę Honoro-
wą Gryfa Zachodniopomorskiego 
panu dr Andrzejowi Paciorkow-
skiemu – twórcy popularnej Szko-
ły Cukrzycy – który prowadzi cy-
kle wykładów dla osób chorych na 
cukrzycę, odbywające się już w kil-
ku miastach w regionie, w tym od 
7 lat w Nowogardzie. 

W czasie obchodów wręczo-
no także odznaczenia i wyróżnie-
nia przyznane przez PSD. I tak 
za aktywną działalność społecz-
ną w ramach Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków Złotą Odzna-
kę Honorową „Za zasługi dla Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabety-
ków” otrzymali (podajemy tylko 
wyróżnione osoby z terenu gmi-
ny Nowogard): Lidia Bogus, Bo-
żena Szajkowska, Stanisław Wi-
śniewski.

Srebrną Odznakę Honorową „ 
Za zasługi dla Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków”   

otrzymali: Grażyna Luter, Jani-
na Lelowska, Mirosława Kowal-
czyk, Barbara Pawlak, 

Elżbieta Kowalska. 
Za szczególne zasługi w rozwo-

ju stowarzyszenia oraz niesienie 
szczytnej idei samopomocy wśród 
ludzi chorych na cukrzycę Dyplo-
my Zarządu Głównego Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
otrzymali: Jadwiga Maknia, Kry-
styna Bzowa.

Dyplomy Zarządu Oddziału 
Zachodniopomorskiego Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
otrzymali: Jan Kowalski, Danu-
ta Mazurek, Janina Sadowska, 
Stefania Lewandowska, Halina 
Kwiatkowska, Maria Pierzchała, 
Jan Dżugała. 

Zarząd Oddziału Zachodniopo-
morskiego Polskiego Stowarzysze-

nia Diabetyków za włożoną pra-
cę i serce w prowadzeniu szkół 
cukrzycy oraz edukację chorych 
z cukrzycą wręczył statuetki oko-
licznościowe dla lekarzy prowa-
dzących „Szkoły Cukrzycy” na te-
renie województwa zachodniopo-
morskiego. Otrzymali je: dr Ma-
rzena Kargul – lekarz prowadzą-
cy „Szkołę cukrzycy” w Nowogar-
dzie od 2011r, dr Grzegorz Sku-
za, lekarz prowadzący „Szkołę cu-
krzycy” w Szczecinie od 2010r, dr 
Elżbieta Szokaluk, lekarz prowa-
dzący „Szkołę cukrzycy” w Gryfi-
nie – od 2013r.

Ostatnim punktem sobotnich 
obchodów było ogłoszenie wy-
ników konkursu plastycznego 
pn. „Cukierek odrzuć, hop - CU-
KRZYCY POWIEDZ STOP”, w ja-
kim mogli wziąć udział ucznio-
wie klas 1-7 szkół podstawowych 
z całego regionu. Pierwsza gru-
pa obejmowała klasy od pierw-
szej do trzeciej, druga grupa obej-
mowała klasy od czwartej do siód-
mej. Łącznie wpłynęły 203 prace, 
w tym w grupie pierwszej 88 prac, 
w grupie drugiej 115 prac - wie-
le z nich było autorstwa uczniów 
z nowogardzkich placówek oświa-
towych, w tym także te nagrodzo-
ne. I tak w grupie klas od I do III 
zostały przyznane trzy główne na-
grody oraz jedenaście wyróżnień. 
Wśród laureatów głównej nagrody 
znalazła się Pola Czyżak – klasa 
I, ze SP nr 2 w Nowogardzie. Wy-
różnienia przyznano: 11 pracom, 
w tym z Nowogardu dla: Marty-
na Gurazdowska - klasa III, SP 
w Orzechowie; Oskar Kurowski 
- klasa II, SP w Strzelewie; Emilia 
Krakowska - klasa I, SP 3 w No-
wogardzie; Lena Grygowska - kla-
sa I, SP 2 Nowogard. 

W grupie klas od IV do VII, 
wśród laureatów głównej nagro-
dy znalazła się Wiktoria Skraj-
da - klasa IV, SP w Orzechowie. 
Wyróżnienia przyznano: Mate-
usz Mieczkowski - klasa IV, Do-
minika Królik - klasa VII, Kacper 
Skowroński - klasa II – wszyscy 
SP Strzelewo; Mateusz Połatyń-
ski - klasa IV, SP nr 1 w Nowogar-
dzie; Oliwia Macała - klasa V (SP 
w Długołęce).

Po uhonorowaniu laureatów 
konkursu plastycznego rozpoczę-
to blok edukacyjny, na który zło-
żyły się trzy wykłady o tematy-
ce związanej oczywiście z cukrzy-
cą.  Po bloku edukacyjnym, obec-

nym na sali patronom, partnerom 
i sponsorom wręczono podzięko-
wania. 

Całość była przeplatana krót-
kimi występami wokalnymi w 
wykonaniu dzieci i młodzieży z 
NDK. W trakcie uroczystości była 
także możliwość zbadania pozio-
mu cukry we krwi, jak również za-
poznania się z najnowszymi pre-
paratami ziołowymi mogącymi 
wspomóc walkę z chorobą.  

Organizatorami obchodów, w 
których wzięło udział ponad 200 

osób, byli: Polskie Stowarzysze-
nie Diabetyków Oddział Zachod-
niopomorski Koło Nowogard Pol-
skiego Stowarzyszenia Nowogard 
oraz Nowogardzki Dom Kultury. 
Jednym z głównych patronów me-
dialnych wydarzenia był Dziennik 
Nowogardzki, gazeta, która do po-
czątku towarzyszy działaniom po-
dejmowanym przez Koło PSD w 
Nowogardzie, aktywnie je wspie-
rając i promując wśród swoich 
czytelników. 

Marcin Simiński 

Srebrną Odznaką za Zasługi dla PSD otrzymały panie od prawej Mirosława Kowal-
czyk, Grażyna Luter, Elżbieta Kowalska, Barbara Pawlak i Janina Lelowska

Złotą Odznakę za Zasługi dla PSD otrzymali od lwej Lidia Bogus, Bożena Szajkow-
ska i Stanisław Wiśniewski, po prawej Anna Śliwińska, prezes krajowego Zarządu 
PSD

Obchody prowadził E. Tworek prezes 
PSD w województwie, naszej gminie i 
powiecie

Na scenie autorzy najlepszych prac nadesłanych na konkurs plastyczny, w kat. klas 
1-3 szkół podstawowych, w towarzystwie jurorów

W czasie sobotnich uroczystości każdy mógł zbadać poziom cukru we krwi. Bada-
nia wykonywała Grażyna Luter
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Przedszkole nr 4

Spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk
Dzieci z Przedszkola nr 4 w ciągu dwóch tygodni spotkały się z przedstawicielami lokalnych środowisk. Podczas tych spotkań dowiedziały się wielu inte-
resujących i ważnych rzeczy. Miały także okazję poznać lepiej wybrane zawody.

Dnia 22.09.17 r. odbyło się 
spotkanie z przedstawiciel-
ką Nadleśnictwa. Pani opowie-
działa przedszkolakom o swojej 
pracy, o lesie i mieszkających w 
nim zwierzętach. Podkreśliła, 
że człowiek jest gościem w lesie 
i musi szanować zwyczaje go-
spodarzy, czyli zwierząt w nim 
mieszkających. Uczestnicy spo-
tkania dowiedzieli się również, 

w jaki sposób pomóc zwierzę-
tom przetrwać zimę i dlaczego 
niektóre zwierzęta gromadzą 
zapasy, a inne zapadają w sen 
zimowy. 

Natomiast w dniu 11.10.17r  
w przedszkolu odbyło się spo-
tkanie z policjantami z Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie. Te-
matem spotkania było utrwale-
nie z dziećmi zasad ruchu dro-

gowego oraz przypomnienie 
zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa dzieci w przedszkolu i 
w domu. Funkcjonariusze Poli-
cji, w formie praktycznej, przy-
pomnieli podstawowe zasady 
zachowania się podczas prze-
chodzenia przez jezdnię. Na-
stępnie wytłumaczyli, jak nale-
ży zachować się w kontaktach z 
obcymi ludźmi, jak dbać o bez-
pieczeństwo własne i innych 
oraz do kogo zwracać się o po-
moc w sytuacji zagrożenia.

Z kolei 13.10.17r odbyło się 
ciekawe spotkanie z przedsta-
wicielami Straży Pożarnej z 
Nowogardu. Pan strażak w in-
teresujący sposób dokonał pre-
zentacji stroju strażaka – ra-
townika oraz urządzeń używa-
nych w trakcie akcji ratowni-
czej. Przeprowadził z dziećmi 
rozmowę na temat bezpiecz-
nych zasad zachowania się w 
domu i przedszkolu. W trak-
cie dyskusji panowała atmos-
fera przepełniona emocjami, 
dzieci chętnie zabierały głos. 

Przedstawiły numer alarmowy 
do straży pożarnej oraz oma-
wiały tematy zagrożenia poża-
rami i innymi niebezpiecznymi 
zdarzeniami. Dużą atrakcją dla 
dzieci była możliwość obejrze-
nia z bliska różnych urządzeń 
potrzebnych strażakowi pod-
czas akcji. Największą jednak 
niespodzianką dla przedszko-

laków była możliwość zobacze-
nia wozu strażackiego od we-
wnątrz. 

Wszystkim naszym gościom 
dziękujemy za interesują-
ce spotkania, podczas których 
przekazano przedszkolakom 
wiedzę na temat wykonywane-
go przez nich zawodu.

K. Rogowska

Przedszkolaki poznały pracę Leśnika i zasady obowiązujące w lesie

Podczas spotaknia z Policjantami dzieci nauczyły się wielu istotnych kwestii zwią-
zanych z bezpieczeństwem

zielone Przedszkole

Dzień Przedszkolaka
Począwszy od dnia 2 października, kończąc na dniu 17 października, w dziewięciu grupach w Zielonym Przedszkolu, odbyły się niecodzienne uroczysto-
ści. Przedszkolaki z grup najstarszych tj. Zielonych Elfów, Zielonych Żabek, Zielonych Jabłuszek, zostały pasowane na Starszaka. Dzieci z grup młodszych 
tj.: Zielone Fasolki, Zielone Motylki, Zielone Koniczynki, Zielone Skrzaty, także mogły uczcić dzień przedszkolaka recytując wierszyki oraz śpiewając pio-
senki. Najmłodsze zaś zostały ślubowane na prawdziwych przedszkolaków, a były to: Zielone Groszki i Zielone Żółwiki. 

Pasowanie na starszaka w grupach 
starszych, jak też pasowanie na przed-
szkolaka w grupach młodszych, było 
sporym wydarzeniem w Zielonym 
Przedszkolu, w którym uczestniczy-
ła cała społeczność przedszkola i ro-
dzice. Przedszkolaki w galowych stro-
jach, z biretem na głowie, z dumą re-
cytowały wiersze, śpiewały piosenki, a 
także z uśmiechem na buzi odpowia-
dały na trudne „egzaminacyjne” py-
tania. Wzruszeni rodzice nagradza-
li gromkimi brawami swoje pociechy.

Kulminacyjnym punktem pasowa-
nia we wszystkich grupach, było zło-
żenie przyrzeczenia przez naszych 
podopiecznych oraz chwila pasowa-
nia symboliczną kredką, które przy-
pieczętowało wcześniej złożoną przy-
sięgę.

Każdemu nowemu członkowi na-
szej małej społeczności, został wrę-
czony dyplom. Wychowankowie po-
częstowali gości ciasteczkami, któ-
re same upiekły specjalnie na tę oka-
zję. Dla wszystkich dzieci były to na 
pewno niezapomniane chwile, pełne 
emocji i pozytywnych wrażeń.

          Inf. A.Z.
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Kolejna wyjazdowa porażka

Błękitni za mocni
W sobotę (21 października), o godzinie 14:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizo-
wali na boisku w Trzygłowie z tamtejszymi Błękitnymi. Gospodarze nie pozwolili nowogar-
dzianom poprawić bilansu wyjazdowych gier i wygrali 3:2. Dla podopiecznych Zbigniewa 
Gumiennego była to już 5 porażka w 10 meczu. 

Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard 3:2 (2:0)
Gole: Gracjan Wnuczyński (57’), Kamil Lewandowski (85’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Michał Komenda, 

Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, Fernado Batista (Kacper Litwin), Maciej Do-
browolski (c) , Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski, Rafał Listkiewicz. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
10. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Światowid Łobez   0:5
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard  3:2
Jantar Dziwnów – Sarmata Dobra    14:1
Orzeł Łożnica – Masovia Maszewo   1:4
Promień Mosty – Ehrle Dobra Szczecińska   7:1
Sparta Gryfice – Iskierka Szczecin    3:0
Polonia Płoty – KP Przecław    1:1
Mewa Resko – Ina Ińsko     3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 10 26 27 9 8 2 0
2 Jantar Dziwnów 10 23 36 10 7 2 1
3 Iskierka Szczecin 10 20 16 9 6 2 2
4 Masovia Maszewo 10 19 20 15 6 1 3
5 Błękitni Trzygłów 10 19 25 12 6 1 3
6 Mewa Resko 10 17 19 12 5 2 3
7 Polonia Płoty 10 16 17 8 5 1 4
8 Sparta Gryfice 10 16 24 17 5 1 4
9 Promień Mosty 10 14 22 21 4 2 4
10 Ina Ińsko 10 12 13 14 3 3 4
11 Pomorzanin Nowogard 10 11 22 16 3 2 5
12 KP Przecław 10 11 19 31 3 2 5
13 Orzeł Łożnica 10 8 8 25 2 2 6
14 Ehrle Dobra Szczecińska 10 7 14 23 1 4 5
15 Sarmata Dobra 10 4 13 44 1 1 8
16 Odrzanka Radziszewo 10 3 7 36 1 0 9

Błękitni Trzygłów u siebie w tym 
sezonie przegrali tylko raz, a Po-
morzanin przyjechał na mecz z 
Błękitnymi jako zespół, który tyl-
ko raz wygrał na wyjeździe. Nie-
stety, nic w tych statystykach nie 
uległo zmianie. Gospodarze objęli 
prowadzenie w 30. minucie meczu. 
Gdy wydawało się, że różnicą jed-
nej bramki nowogardzianie będą 
przegrywać do przerwy, w drugiej 
minucie doliczonego czasu gry Błę-
kitni podwyższyli na 2:0. Po zmia-
nie stron podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zdołali nawiązać 

kontakt z miejscowymi. Po bram-
ce strzelonej w 57. minucie przez 
Gracjana Wnuczyńskiego zrobiło 

się 2:1. Niestety kolejny cios należał 
do gospodarzy, którzy w 66. minu-
cie zdobyli swojego trzeciego gola. 
Pomorzanin jeszcze raz zmniejszył 
rozmiary porażki, za sprawą bram-
ki Kamila Lewandowskiego z 85. 
minuty, jednak to było wszystko, na 
co było stać nowogardzkich zawod-
ników. Błękitni ostatecznie wygrali 
3:2, a Pomorzanin z 5 porażką w 10 
meczu zakotwiczył na 11. pozycji w 
ligowej tabeli. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 
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Słabe wyniki piłkarzy Pomorzanina 
mogą sprawić, że niebawem trybuny 
nowogardzkiego stadionu całkowcie 
opustoszeją

Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików i Seniorów

Podium B. Jemilianowicza
W dniach 21-22 października, odbył się II Wojewódzki  Turniej Kwalifikacyjny Młodzików 
oraz I WTK Seniorów. Podczas rywalizacji młodszych zawodników ładnie zaprezentowa-
li się Michał Janik oraz Konrad Pyra. Z kolei podczas rywalizacji seniorów brązowy medal 
wywalczył Bartosz Jemilianowicz. 

 W zawodach wzięło udział dwóch 
reprezentantów klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin. Młodzi zawodnicy 
spisali się bardzo dobrze. Michał Ja-
nik wygrał turniej, a Konrad Pyra zajął 
drugie miejsce. Osiągnięty rezultat po-
zwala im wystartować w turnieju głów-
nym w 2 Grand Prix Polski Młodzików, 
który odbędzie się w listopadzie. War-
to zaznaczyć, że Konrad  Pyra jest od 
wszystkich zawodników młodszy o 3 
lata, a Michał Janik jest pierwszorocz-
nym młodzikiem. Dzień później został 
rozegrany I Wojewódzki Turniej Kwa-
lifikacyjny Seniorów. Klub z Wierzbię-

cina reprezentowało 8 zawodników. 
W zawodach wzięło udział 44 senio-
rów z całego województwa zachodnio-
pomorskiego. Najlepiej zaprezentował 
się Bartosz Jemilianowicz zajmując 3. 
miejsce. Szkoda, iż Bartosz w pierw-
szej rundzie trafił na najsilniejszego 
zawodnika z Darz Bór Karnieszewice 
Marcina Marchlewskiego i jak się oka-
zało na późniejszego tryumfatora tur-
nieju, z którym przegrał 1:3. Sebastian 
Jemilianowicz po bardzo dobrej grze 
zajął 7. miejsce, a pierwszą dziesiątkę 
zamknął Mateusz Witkowski. Turnie-
je WTK Seniorów stoją w tym roku na 

bardzo wysokim poziomie, wszystkie 
klubu wysyłają na nie swoich najlep-
szych zawodników. Dodajmy, że Darz 
Bór Karnieszewice czy ATS Stargard w 
swoich składach mają byłych medali-
stów Mistrzostw Polski, lub osoby, któ-
re parę lat wstecz znajdowały się w ka-
drze narodowej. Pozostali zawodnicy 
Visonex LUKS Top Wierzbięcin upla-
sowali się na następujących pozycjach: 
17. miejsce - Mikołaj Olejnik, 19. miej-
sce - Michał Janik,  24. miejsce - Ka-
mil Amilianowicz, 28. miejsce – Anto-
ni Rachwał, 35. miejsce – Kacper Pyra. 

KR

Podczas WTK Młodzików i Seniorów z dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin

Licealiada w drużynowym 
tenisie stołowym

Zwycięstwo pań z 
ZSP w Nowogardzie
W środę (18 października), w Goleniowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Goleniowskiego w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców –Licealiada. Bardzo ładnie spisały się za-
wodniczki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowogar-
dzie, które  uzyskały awans do mistrzostw regionu B. 

W rywalizacji pań wystartowa-
ły tenisistki stołowe z ZS nr 1 Gole-
niów, ZSP Nowogard oraz ZSO I LO 
Nowogard. Najlepiej spisały się re-
prezentantki Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych z Nowogardu, któ-
re najpierw pokonały rówieśnicz-
ki z Goleniowa 3:2, następnie upo-
rały się z rywalkami z I LO w No-
wogardzie 3:1. Drużyna ZSP Nowo-
gard wystąpiła w składzie: Guz Eli-
za, Jasek Nikola, a opiekunem była 
Anna Pikuła-Bielska. I LO w Nowo-
gardzie, które zajęło 3. miejsce re-
prezentowały: Poręba, Świderska, 
Porosińska. Tym samym reprezen-
tantki ZSP w Nowogardzie uzyska-
ły awans do mistrzostw regionu B. Z 
kolei w kategorii chłopców walczyły 

zespoły ZS nr 1 Goleniów, ZSO I LO 
Nowogard, ZSP Nowogard. Bezkon-
kurencyjni byli gospodarze z Gole-
niowa, którzy wszystkie pojedynki 
wygrali 3:0. W walce o drugie miej-
sce uczniowie ZSP Nowogard poko-
nali 3:0 rówieśników z I LO w No-
wogardzie. Dodajmy, że drużynę 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowogardzie reprezentowali Kuc 
Wojciech, Kurenda Adrian, Bana-
siewicz Adrian, natomiast Zespół 
Szkół Ogólnokształcących I LO w 
Nowogardzie reprezentowali Białec-
ki, Kozioł. Awans do mistrzostw re-
gionu B uzyskali zwycięzcy z gole-
niowskiej szkoły. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników. 
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Wyniki poszczególnych spotkań dziewcząt:

ZS Nr 1 Goleniów – ZSP Nowogard  2:3
ZS Nr 1 Goleniów – ZSO I LO Nowogard  3:2
ZSP Nowogard - ZSO I LO Nowogard  3:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowogardzie 
2. Zespół Szkół nr 1 Goleniów
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO w Nowogardzie

Wyniki poszczególnych spotkań chłopców:
ZS Nr 1 Goleniów – ZSO I LO Nowogard  3:0
ZSP Nowogard – ZSO I LO Nowogard  3:0
ZS Nr 1 Goleniów – ZSP Nowogard  3:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowogardzie
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO w Nowogardzie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika 
Rasowska, aleksandra Lisowska

Kurs barmański  
w ZSP Nowogard 
18 października w ZSP odbył się kurs barmański, w którym 
wzięli udział pełnoletni uczniowie naszej szkoły. 

Zajęcia poprowadził 
Pan Rafał Wraga – zosta-
ły one zorganizowane w 
ramach projektu „Prak-
tyczne umiejętności ryn-
kowe-wzrost zdolności 
zatrudnienia”. Kurs bar-
mański zakończył się eg-
zaminem oraz otrzyma-
niem przez uczniów cer-
tyfikatów. 

 „Jestem sprytny- nie palę i nie biorę”
W dniach 18.10.2017 i 19.10.2017 r. w ramach projektu „Uczeń zdrowy i bezpieczny? Jestem 
na TAK” odbyły się warsztaty pt: „Jestem sprytny- nie palę i nie biorę” dla uczniów klas II  
i III. 

Warszaty miały na celu uświa-
domienie młodzieży niebezpie-
czeństwa wynikającego z sięga-
nia po środki psychoaktywne, a 
także branie odpowiedzialności 
za zdrowie i życie własne oraz in-
nych. Warsztaty, o których mowa 
odbędą się również w listopa-
dzie i będą ponownie adresowa-
ne dla uczniów klas II i III. Do-
datkowo w grudniu będzie mia-
ło miejsce wykład interaktywny 
i dyskusja dla rodziców uczniów 
klas II i III pt: „ Alkohol, narko-
tyki? Na pewno nie moje dziec-
ko!” Warsztaty oraz spotkanie dla 
rodziców prowadzone jest przez 
Pana Marka Pietrasika z Funda-
cji  „IMPULS” ze Szczecina. Pro-
jekt „Uczeń zdrowy i bezpieczny? 
Jestem na TAK” jest rezlizowany 
w ramach Rządowego programu 
wspomagania w latach 2015-2018 
organów prowadzących szkoły  
w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opie-
ki w szkołach – Bezpieczna +.

Monika Rasowska, kl. III TE 

Zdjęcie z opiekunem Panią Moniką Sipajło 

... z Panem Markiem Pietrasikiem „Niezłomny z Niezłomnych” – udział uczennic 
ZSP w V Konkursie Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w Kołobrzegu 

Uczniowie podczas zajęć...

21 października 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gier-
czak w Kołobrzegu odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim w ramach jubileuszowych V Kołobrzeskich Dni z Rotmistrzem Pilec-
kim pod honorowym patronatem starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. 

Udział w konkursie mogły 
wziąć tylko dwie osoby z danej 
szkoły. Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszi-
ca w Nowogardzie reprezentowa-
ły uczennice klasy I TEHO: Wik-
toria Rakowska i Justyna Wierz-
bicka. Opiekunem przygotowu-
jącym uczniów do konkursu była 
Pani Monika Sipajło. W konkursie 
wzięło udział około 40 uczniów z 
ponad 20 szkół ponadgimnazjal-
nych z całego województwa za-
chodniopomorskiego. Uczestnicy 
musieli rozwiązać test składają-
cy się z 58 zadań o różnym stop-
niu trudności. Pytania testowe zo-
stały opracowane przez Pana Mi-
chała Ruczyńskiego z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Szczeci-
nie. Konkurs był doskonałą oka-
zją do sprawdzenia swojej wiedzy 
na temat życia i działalności rot-
mistrza. Oprócz znajomości fak-
tów z życia rotmistrza Pileckiego 
uczniowie musieli rozpoznać fo-
tografie, rok ich wykonania oraz 
symbole związane z postacią bo-

hatera, a także wykazać się znajo-
mością takich detali, jak np. imię 
psa czy ulubionej klaczy rotmi-
strza. Główną nagrodą w konkur-
sie była replika rogatywki rotmi-
strza Witolda Pileckiego. I miej-
sce zajął Szymon Wytlib z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 
Września 2001 r. z Kalisza Po-
morskiego. Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali podzięko-
wania, pamiątki w postaci płyt i 
książek na temat Armii Krajowej, 

a także mieli okazję do rozmowy 
z gościem specjalnym konkursu 
– Panem Andrzejem Pileckim – 
synem rotmistrza. Na zakończe-
nie konkursu, organizator pogra-
tulował tegorocznym laureatom 
ogromnej wiedzy na temat rotmi-
strza, jak również życzył wszyst-
kim uczestnikom dalszego rozbu-
dzania zainteresowań współcze-
sną historią Polski oraz kształ-
towania postaw patriotycznych 
wśród młodzieży.
  Monika Sipajło 

– nauczycielka języka polskiego 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:
godz. Odjazdu:
nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
godz. Odjazdu:
nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek agroma), 
ii piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 € za wyjazd w październiku. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl
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OgłO Sze nia drob ne

ReKLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nieRUCHOMOŚCi
•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 

0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 Sprzedam tanio działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 
458 

•	 Wynajme lokal w centrum Nowo-
gardu o powierzchni 54m. Tel. 604 
269 104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 
440 385

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
płatność gotówką. Tel. 663 695 260

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

•	  Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
601 810 228 

•	 Sprzedam działkę budowlaną. 91 39 
25 888 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

•	 Wynajmę pół domu. 502 119 960 
•	 Kupię mieszkanie do remontu w sta-

rym budownictwie może być pod-
dasze do adaptacji. Tel. 604 154 316

•	 Sprzedam były sklep w Karsku. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o 
pow. 0,35 ha (3618,00m2) uzbrojo-
ną w Nowogardzie ul T. Kościuszki 
(szosa w stronę Warnkowa), może 
być przeznaczona na dwie działki. 
Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 m2 
przeznaczonym na prowadzenie 
działalności. W budynku znajdują się 
2 pokoje, łazienka, kuchnia, prysz-

nic. Istnieje możliwość rozbudowy. 
Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszka-
nie dwupokojowe atrakcyjna loka-
lizacja, odnowione, również dla cu-
dzoziemniców. Tel. 609 868 434 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na ul. Bankowej od listopada. 
Tel. 503 626 385 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.Tel. 
730 096 281

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe. 530 118 199 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Wojska Polskiego nowe bu-
downictwo. Tel. 606 401 128

•	  Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 

382 886 

MOTORYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Mercedesa 94 rocznik, w 
pełni sprawny, przebieg 18900 km, 
rejestracja 08.18r, OC 02.18r +opo-
ny zimowe. 795 977 965 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 
2001 r., cena 2200 zł. Tel.573 367 
648 

•	 Sprzedam opony zimowe 
215/55/17 stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

•	 Stare pojazdy, części kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam skuter Router „50” cena 
1400 zł do negocjacji. 515 724 051

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414
•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 

086 
•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Go-

spodarstwo Rolno-Drobiarskie Ża-
bowo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 
452 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta i Bella-
rosa. 692 125 122 

•	 Sprzedam obornik. 692 125 122 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta, Żabówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 512 717 787 

•	 Sprzedam pszenicę. 724 827 779 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam jałówkę HF jedenasto-
miesięczną i dmuchawę do zboża. 
508 211 596 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 
006 

•	 Transport koni. 607 739 866 

•	 Sprzedam obornik, 607 739 866

•	 Sprzedam ciągnik C-330 po remon-
cie cena 12500 zł, przyczepę sztyw-
ną po remoncie zarejestrowana, 
przyczepę jednoosiową ciągnikową, 
przyczepkę samochodową zarejesto-
waną. Tel. 696 807 922 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 
853 573 

 USłUgi
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE 

. 605166829.
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 516

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
•	 Firma budowlana z wieloletnią 

działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-

my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowa-
nie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Budowa domów, budynków od pod-
staw. Tel. 605 580 496 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 Remonty. 508 920 135 

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi oraz adaptacji pod-
daszy . Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

•	 Matematyka, 668 17 12 12 

•	 Spawanie aluminium, stal nie-
rdzewna, balustrady itp. 78 56 35 
000

•	 Transport, przeprowadzki. Tel. 600 
182 682 

•	 Usługi Posacki Maszynowe. 607 440 
222

•	 Firma remontowa-wykończenio-
wa. Malowanie, szpachlowanie, 
płytki, panele. Tel. 534220317

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 

Tel. 607 289 419 

PRaCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elektro-
mechanika lub mechanika ze zna-
jomością podstaw elektryki. Oferu-
jemy szkolenia i pomoc w zdoby-
ciu nowych umiejętności. Tel. 601 
275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-

stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa po-
szukuje osoby do pracy biurowej na 
stanowisko doradcy do spraw ubez-
pieczeń. Wymagania : min. średnie 
wykształcenie, komunikatywność. 
Oferujemy umowę o pracę, atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Osoby zaintere-
sowane proszę o wysyłanie CV na 
adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 
100 263 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 
501 549 756 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel . 505 149 049 

•	 Zatrudnię pracownika do lasu gro-
dzenia, sadzenia lasu. Tel. 665 544 
518 

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
Lewiatan, Bohaterów Warszawy. 502 
239 619, 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 
214 

•	 Zlecę przełożenie dachu. Tel. 504 
595 424

•	 Przyjmę pracownika budowlane-
go. Tel. 607 654 692 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

•	 Do prac wykończeniowych. Tel. 513 
100 901 

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Zatrudnię kierownika fermy dro-
biu w gm. Osina zapewniam dobre 
warunki płacowe i zakwaterowanie. 
Tel. 502 562 378 

•	  Zatrudnię do pracy w budownic-
twie. Tel. 697 329 453 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU SO Wa SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OSóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SzCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU SóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOgaRD

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

•	 Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 

pracowników ogólnobudowlanych. 

694 440 205 

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i na-
rożnik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam tanio szafka RTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 
737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, 
nowy nieużywany w pudełku, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
150 m typ Baumann, tel. po 19.00 
535 008 877

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa mocna 
budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniają-
cy/zraszacze i linie kroplujące - 79 
zł. Bosch Dmuchawa - Odkurzacz 
ogrodowy- Nowy - 299 zł. Karcher - 
Myjki ciśnieniowe - Nowa - od 99 
zł. Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 
18 297 

•	 43 letni mężczyzna, wyższe wy-
kształcennie, kawaler, bez dzieci po-
zna panią, cel matrymonialny. Tel 88 
77 55 019 

•	 Oddam gruz. 884 794 661
•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwu-

miesięczne. 607 545 533
•	 Respirator przenośny tlenu nie-

drogo sprzedam. Tel. 601 984 902 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Turniej piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców

Osina najlepsza
W czwartek (19 października), w Szkole Podstawowej w 
Przybiernowie odbył się międzyszkolny turniej piłki siat-
kowej dziewcząt i chłopców o puchar Dyrektora. W zawo-
dach wystartowali siatkarze oraz siatkarki z Osiny, którzy 
nie mieli sobie równych. 

Drużyna dziewcząt, jak i chłop-
ców z Osiny zaprezentowała się bar-
dzo dobrze. Zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy wygrali wszystkie swo-
je mecze. Zaowocowało to zajęciem 
1. miejsca przez obydwa zespoły.  
Uczniowie otrzymali z rąk Dyrekto-

ra szkoły puchary oraz pamiątkowy 
dyplom. Turniej ten był sprawdzia-
nem dla uczniów z Osiny przed zbli-
żającymi się Mistrzostwami Powia-
tu. Wierzymy, że uczniowie z Osiny 
odegrają znaczącą rolę podczas po-
wiatowych rozgrywek.                 KR Drużyna dziewcząt oraz chłopców z Osiny zdominowała turniej w Przybiernowie

PiaSeK, PiaSeK PRzeSieWanY, ŻWiR, 
CzaRnOzieM, POSPółKa 

 ŻWiROWnia DłUgOłĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLienTa

OgłOSzenie

  Dziś wobec wczoraj dla jutra 
                      (Wojciech Bartosik) 
 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych    
            KLEMATIS z siedzibą w Nowogardzie 

      NIP 856-185-53-70   Regon 36534443200000 
KRS 0000633385 Tel. 782706856 

Prowadzi zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na rehabilitację 
   DLA JAKUBA 

                      NR ZBIÓRKI: 2017/256/OR 
 
                                   

Szanowni Państwo, 
 

Jakub jest uczniem V klasy Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie, urodził się z wadą 
rozwojową - rozszczep kręgosłupa z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, przeszedł wiele operacji. 
Pomimo swojej choroby i poruszania się na wózku 
jest dobrym uczniem, bardzo pogodnym i wesołym 
chłopcem interesującym się piłką nożną, 
wrestlingiem, boksem i MMA. Jakub wymaga ciągłej 
rehabilitacji, która prowadzona jest w warunkach 
domowych a koszt miesięczny takich ćwiczeń to 
ponad dwa tysiące złotych plus zaopatrzenie 
medyczne.  
 

Zapraszamy do wsparcia naszych działań, które choć w części pomogą 
Jakubowi poprzez: 

● datki do skarbon naszych Wolontariuszy 
   ● dobrowolne wpłaty na konto bankowe PEKAO S.A. o/Nowogard 

                Nr 03-1240-3884-1111-0010-7013-5889 z dopiskiem „Dla Jakuba” 
 

Za każdą przekazaną pomoc dziękujemy z całego serca! 
 

 
  
 

Stowarzyszenie na Rzecz inicjatyw Społecznych 
KLeMaTiS

Zbiórka publiczna „Dla Jakuba”
Informujemy, że Stowarzysze-

nie Na Rzecz Inicjatyw Społecz-
nych KLEMATIS włącza się w ak-
cję społeczną pomocy dla Jakuba. 
Rozpoczynamy dnia 29.10.2017 
r., o godz. 11: 00 Mszą Świętą w 
Kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzi. Podczas 
Mszy św. wystąpi zespół „Skan” - 
Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Resku, zaśpiewają kil-
ka pieśni religijnych.  Zbiórka do 
puszek/skarbonek, mogą być tak-
że wpłaty na konto Stowarzysze-
nia. W akcję zaangażowani będą 
Wolontariusze - uczniowie z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie. Koniec zbiórki 
dnia 31.12.2017 r. W załączeniu 
treść informacji, jaka będzie roz-
prowadzana przez Wolontariuszy, 
a dotycząca celu zbiórki. Z powa-
żaniem Renata Breyer- Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia.

 
 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.11.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Po blokach nie ma już ani śladu  •  Po co w urzędzie telewizory
Martwy dzik rozkłada się na poboczu

reklamareklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
27 października 2017 r. 
Nr 82 (2611)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46,  72- 200 Nowogard             tel. 609 456 577
www.revitalnowogard.pl                             tel. 91 392 14 67

  

HIT
- laser IPL SHR - promocja na fotoodmładzanie
   (bezbolesna depilacja,  likwidowanie  trądziku)
- fala uderzeniowa (szybko zwalcza ból, 
   skutecznie likwiduje ostrogę piętową i inne schorzenia)

lekarz specjalista ortopeda-traumatolog (z USG narządów ruchu)
dietetyk i testy na nietolerancję pokarmową
masaże - szeroki zakres zabiegów �zykoterapii i rehabilitacji

PIelĘGNIarkĘ 
ZaTrUDNIĘ 

do pracy  
w przychodni  

Sanus Nowogard 
mile widziane także 

emerytki. 

Tel. 606 125 591 

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

tel. 880 228 606

Mycie 
nagrobków

TANIO

UWaGa PaCJeNCI
Drodzy Pacjenci, z powodu otwarcia swojego gabinetu 

w Nowogardzie, zostałam w trybie natychmiastowym 
zwolniona z pracy.

Przepraszam za niedogodności, zapraszam wkrótce do 
nowego gabinetu.

W razie potrzeby zapraszam na wizytę do Goleniowa  
ul. Sądowa 18 B.

Marta Kęchierska
lekarz stomatolog
tel. 790 267 400

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Afera w policji - wśród zatrzymanych 
mieszkaniec naszej gminy 

Policjanci 
w areszcie!

Spłonął 
warsztat  
i samochody

s. 3

Manko w oświacie

Brakuje 
już prawie 
2 mln!

s. 5



Nr 82 (2611)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Kronika  
Straży Pożarnej

W Nowogardzie pojawił się słynny Food Truck, znany przede wszyst-
kim z Ameryki. Jest to samochód na wzór barów amerykańskich, gdzie 
sprzedaje się burgery i inne dania. Do Nowogardu zawitał we wtorek, 
24 października i zatrzymał się w okolicy dworca. Klienci, którzy kupili 
w  Food truck’u jedzenie jednogłośnie stwierdzili, że należało do smacz-
nych. Kiedy znowu samochód z żywnością pojawi się w naszym mieście, 
nie wiadomo. DŚ

W dniu 19 października 2017 roku, w Szkole Podstawowej w Przybier-
nowie odbył się międzyszkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłop-
ców o puchar Dyrektora szkoły. Drużyna dziewcząt, jak i chłopców z SP 
w Osinie, zaprezentowała się bardzo dobrze. Wygrywając swoje me-
cze zostali zwycięzcami zawodów. Uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora 
szkoły puchary oraz pamiątkowy dyplom. Turniej ten był sprawdzianem 
dla uczniów przed zbliżającymi się Mistrzostwami Powiatu. Inf. własne

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 ze Szczecina oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły Jedyneczka zaprosili szkoły podstawowe z wojewódz-
twa, na szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Szko-
lenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie w ramach pro-
jektu „Pierwsza Pomoc – Mogę Pomóc” współfinansowanego ze środ-
ków Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego. W szkoleniu brały udział Szkoły podstawowe z 
naszej gminy i były to SP Żabowo i SP Długołęka. DŚ

Przygotowania do Wszystkich Świętych

Czysty grób oznaką szacunku 
dla zmarłych
W Nowogardzie od kilku dni trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Z tym 
świętem związany jest także Dzień Zaduszny, w którym wspominamy naszych najbliższych. 
Tradycyjnie wspominanie zmarłych zaczyna się już 1 listopada. Dla wielu z nas będzie to 
czas zadumy i refleksji. W ostatnim czasie coraz więcej osób przychodzi na cmentarz, by 
uporządkować i przyozdobić groby swoich bliskich. 

Udaliśmy się na nowogardzki 
cmentarz, by porozmawiać z 
mieszkańcami miasta o przygo-
towaniach związanych z Dniem 
Wszystkim Świętych. Jak mówią, 
pracy przy porządkowaniu gro-
bów jest sporo a pogoda nie po-
zwala na dłuższe porządkowanie 
– Zwykle porządki rozpoczynam 
na tydzień, dwa przed świętami. 
Niestety nie tylko w Nowogardzie 
mam groby bliskich, ale także w 
Goleniowie i Świnoujściu – opo-
wiada Pani Grażyna, którą spo-
tkaliśmy na cmentarzu – Pogoda 
jest kapryśna, co chwilę pada, jed-
nak, jak nie posprzątam, to nikt 
za mnie tego nie zrobi. Pograbię 
liście, które i tak za chwilę znów 
będą na grobie i wokoło. Umyję 
także pomnik i zrobię porządek 
wokół grobu – dodaje.

W innej części spotkaliśmy 
panią Teresę i Krystynę, któ-
re wspólnie zajmowały się po-
rządkami na grobach bliskich – 
Dzisiaj na cmentarzu spędzimy 
na pewno wiele godzin. Mamy 
dość dużo grobów, które sprzą-
tamy. Dopóki mamy siły, stara-
my się znaleźć czas, aby zrobić 
wszystko w ciągu jednego dnia – 
mówią kobiety – Pracy jest na-
prawdę sporo, jednak, kiedy przy-

chodzi 1 listopada, to nawet mi-
lej jest stanąć przy czystym gro-
bie, zapalić znicz i położyć kwia-
ty. Takie sprzątanie jest też ozna-
ką szacunku wobec zmarłych i 
pod takim kątem powinno się to 
robić – dodają.

Zapytaliśmy też, czy i w tym 
roku dochodzi do kradzieży 
kwiatów i zniczy. Osoby, które 
z nami rozmawiały nie spotka-
ły się osobiście z takimi przy-
padkami – Nam na szczęście nic 
nie ukradziono z grobów. Ale są-
siadka mi mówiła, że jej zniknę-
ły dwa znicze z grobu. Mam na-
dzieję, że w tym roku nie będzie 
jednak takich przypadków, jak to 
zwykle bywało z tą kradzieżą – 
mówi pani Magda. 

Osoby odwiedzające cmentarz 
skarżą się też na bardzo często 
zamknięte toalety – Wcześniej 
toalety były zamknięte przez cały 
czas. Teraz zamykają je na noc 
i w weekendy. W sobotę wieczo-
rem i w niedzielę już nie można 
z nich korzystać – opowiada pani 
Teresa.

Mieszkańcy Nowogardu, ale i 
okolic, a często z innych gmin 
czy województw, przyjeżdżają 
na nowogardzki cmentarz, aby 
uczcić pamięć zmarłych swoich 
bliskich. Jest to okres, w którym 
częściej niż zwykle ich wspomi-
namy i w zadumie myślimy o 
nich i nad swoim losem. DŚ

Podczas sprzątania grobów swoich bliskich, pogoda nie rozpieszcza odwiedzających

21.10.2017  
godz. 11:26
Nowogard, ul. Armii Krajowej, 

rozszczelniona instalacja gazowa 
w budynku mieszkalnym w jed-
nym z mieszkań. Przed przyby-
ciem SP zakręcono zawór odcina-
jący dopływ gazu. Zabezpieczono 

miejsca zdarzenia, przewietrzono 
pomieszczenia.

23.10.2017  
godz. 09:03
Jarchlino, plama oleju napędo-

wego na jezdni ciągnąca się od 
miejscowości Kulice w kierunku 

na Resko. Zabezpieczono miejsca 
zdarzenia, zneutralizowano olej 
napędowy na mostku w Kulicach.

Po przybyciu pracownika Zarzą-
du Dróg Powiatowych przekaza-
no miejsca zdarzenia do dalszych 
działań.

KP PSP Goleniów
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Afera w policji - wśród zatrzymanych mieszkaniec naszej gminy 

Policjanci w areszcie! 
Czterech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie usłyszało prokuratorskie zarzuty, a trzech z nich trafiło już do aresztu, w tym To-
masz M., mieszkaniec jednej spod nowogardzkiej wsi - wynika z naszych ustaleń. Grozi im, co najmniej kilka lat więzienia. To kolejna afera na policji, od 
czasu kiedy z nowogardzkiego komisariatu „wyparowały” papierosy o wartości 200 tys. zł, pochodzącego z przemytu. 

Policjanci zostali zatrzymani 
w miniony poniedziałek (23.10),  
rano, w Goleniowie przez funk-
cjonariuszy Biura Spraw We-
wnętrznych Komendy Głów-
nej Policji. Pierwszy o tym napi-
sał Kurier Szczeciński, na swojej 
stronie internetowej. Następne-
go dnia wszyscy funkcjonariu-
sze usłyszeli zarzuty. 

- Prokurator przedstawił za-
rzuty podejrzanym związane 
między innymi z przekrocze-
niem uprawnień i niedopełnie-
niem obowiązków. Dwóch usły-
szało zarzuty przekroczenia i 
niedopełnienia obowiązków, w 
związku z osiąganiem korzy-
ści majątkowych – potwierdza 
Joanna Biranowska-Sochalska, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 

Z ustaleń DN wynika, że są to: 
Tomasz M., mieszkaniec Kulic, 
oraz Andrzej K. z Goleniowa- 
policjant z wieloletnim stażem 
pracy. Nie udało nam się nato-
miast potwierdzić dwóch pozo-

stałych policjantów. Nieoficjal-
nie wiadomo, że w grupie podej-
rzanych jest również kobieta. 

- Sąd przychylił się do wniosku 
prokuratury i zastosował tym-
czasowy areszt na okres trzech 
miesięcy, wobec dwóch podej-
rzanych, i na okres dwóch mie-
sięcy wobec trzeciego podejrza-
nego. W stosunku do czwartej 
osoby zastosowano nieizolacyj-

ne środki zapobiegawcze - mówi 
prok. J. Biranowska-Sochalska. 

Prokuratura nie ujawnia szcze-
gółów sprawy, zasłaniając się do-
brem śledztwa. Z nieoficjalnych 
informacji wynika jednak, że 
dwóch z zatrzymanych policjan-
tów miało okradać w trakcie in-
terwencji mieszkańców, a pozo-
stali, mimo, że o tym wiedzieli, 
ukrywali ten fakt. Co dodatko-

wo szokuje, przestępczy proce-
der miał trwać od dłuższego cza-
su, a na komendzie w Golenio-
wie był swoistą „tajemnicą poli-
szynela”. Mało tego, funkcjona-
riusze, którzy usłyszeli najcięż-
sze zarzuty, już wcześniej spra-
wiali swoim bezpośrednim prze-
łożonym problemy - dopowie-
działa się redakcja DN. Najwy-
raźniej jednak nie przeszkadza-
ło to w tym, aby ich nagradzać. 
Przed rokiem jednego z nich 
awansowano na wyższy stopień. 

Komendant KPP w Golenio-
wie, insp. Krzysztof Targoński, 
przełożony policjantów, którzy 
usłyszeli zarzuty, sprawy nie ko-
mentuje, odsyłając nas do rzecz-
nika prokuratury w Szczecinie.  
Komentarza odmówiła także 
rzecznik naszej policji st. asp. Ju-
lita Filipczuk. 

Zatrzymanym w miniony po-
niedziałek policjantom, którym 
zarzuca się przekroczenie upra-
wień i niedopełnienie obowiąz-
ków, grozi nawet do 3 lat wię-

zienia. Pozostałym dwóm, któ-
rzy mieli zajmować się dodatko-
wo osiąganiem korzyści mająt-
kowych, nawet 10 lat pozbawie-
nia wolności. Śledztwem kieruje 
Prokuratura Rejonowa w Gryfi-
nie. Osobne postępowanie pro-
wadzi BSW. Wszyscy czworo 
policjanci zostali zawieszeni w 
czynnościach służbowych.  

Przypomnijmy, że to już nie 
pierwszy raz, kiedy nasza poli-
cja jest na językach całej Polski. 
Tak było choćby w marcu 2014 
roku. Wówczas Dziennik No-
wogardzki ujawnił, że z nowo-
gardzkiego Komisariatu Policji 
jakimś cudem zniknęły papie-
rosy o wartości 200 tys. zł, po-
chodzące z przemytu. Śledztwo 
prowadzone przez Prokuratu-
rę Okręgową w Szczecinie w tej 
sprawie zostało jednak umorzo-
ne po kilku miesiącach. Nikomu 
ostatecznie nie postawiono za-
rzutów, a akta sprawy utajniono 
przed opinią publiczną. 

Marcin Simiński 

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

Wolne stanowisko 
dla manicurzystki, 

może być z własną
 działalnością. 
531 021 921 

Zatrudnię fryzjerkę 
z doświadczeniem  lub osobę 

po szkoleniu fryzjerskim 
z aktualną książeczką zdrowia. 

531 021 921

W poniedziałek rano zatrzymano policjantów pracujących w KPP w Goleniowie, 
odpowiedzą m.in. za przekroczenie uprawnień i osiąganie korzyści majątkowych

Telewizory  w urzędzie 
Gmina ogłosiła przetarg na zakup czterech sztuk wysokiej klasy telewizorów? Po co w ratu-
szu odbiorniki telewizyjne? 

Wymagania są jasno określo-
ne. Wszystkie cztery telewizory 
mają mieć identyczne parame-
try, a więc format Full HD lub 
nawet UHD/4, minimum 55 cali 
przekątnej ekranu, klasę energe-
tyczną A++. Do tego każdy ma 

posiadać uchwyt ścienny. Nie-
oficjalnie wiadomo, że zakupio-
ne telewizory mają zostać po-
wieszone na urzędowych kory-
tarzach, a wyświetlane mają być 
na nich informacje dla obywate-
li. Jakie informacje? Zapewne te 

same, którymi urząd raczy nas 
na stronie UM Nowogard. Na-
leży się zatem spodziewać, że z 
telewizora będą płynęły treści, 
których nie powstydziłby się z 
pewnością w Korei Północnej. 

Gmina przyjmuje oferty za za-

kup telewizora do 26 paździer-
nika. Data uroczystego urucho-
mienia odbiorników nie jest 
jeszcze znana, ale z pewnością 

zostanie zauważona przez gmin-
ny wydział propagandy sukcesu 
włodarza. 

MS

Jeden z zakupionych przez urząd telewizorów być może zawiśnie w holu ratusza...
Oj będzie co oglądać, będzie...
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Pożar w Olchowie 

Spłonął warsztat i samochody 
Niemal w jednej chwili spłonął doszczętnie warsztat samochodowy w Olchowie oraz znaj-
dujące się w nim samochody. Do pożaru doszło wczoraj, tj. czwartek 26.10, przed godz. 
15:00. 

Chodzi o warsztat samocho-
dowy znajdujący się przy drodze 
nr 6 w Olchowie, po prawej stro-
nie, jadąc od strony Nowogardu. 
W chwili wybuchu pożaru znaj-
dowali się w nim ludzie, w tym 

właściciel. Na szczęście wszyscy 
zdążyli wyjść zanim płomienie 
się rozprzestrzeniły. 

- To były sekundy, zaczęło się 
palić przy jednym samochodzie 
i płomienie objęły natychmiast 

całe pomieszczenie, wszystko 
zaczęło strzelać - mówił zdru-
zgotany widokiem pogorzeliska 
właściciel warsztatu. 

Oprócz pomieszczeń, spłonęły 
doszczętnie również dwa samo-

W akcji gaśniczej brały udział trzy jednostki Straży Pożarnej

Strażacy dogaszają spalone auta, jakie naprawiano w warsztacie

Wnętrze warsztatu spłonęło doszczętnie

To już nie pierwszy raz

Martwy dzik rozkłada się na poboczu 
Martwe zwierzę leży na poboczu już półtorej tygodnia, od strony Kulic w kierunku Nowogardu po prawej stronie. Padlina się rozkłada i jest w takim sta-
nie, że nawet trudno precyzyjnie określić, czy to był dzik, czy może jakieś inne dzikie czy domowe zwierzę. 

Niestety służby odpowiedzial-
ne za to, nic z tym nie robią. Nie 
jest to odosobniony przypadek. 
Wielokrotnie nasi Czytelnicy 
zgłaszali nam fakty wielodnio-
wego zalegania padliny zarów-
no przy trasach poza-miejskich, 
jak i w samym mieście pozosta-
wanie na chodnikach bądź po-
boczach. Kto jest zobowiązany 
do usunięcia padłego zwierzę-
cia? Okazuje się, że odpowiedź 
precyzyjna na to pytanie nie jest 
taka prosta. W poradniku praw-
nym czytamy, że to Gminy mają 
zapewniać usuwanie, transport 
i utylizację zwłok bezdomnych 
zwierząt. Brak jest jednak wy-
raźnych przepisów określają-
cych zasady postępowania oraz 
podmioty odpowiedzialne za 
usuwanie dzikich zwierząt z 
dróg publicznych. Wypadki 
drogowe z udziałem zwierząt, 
zarówno domowych (gospodar-
skich), jak i dzikich nie należą 
do rzadkości. Pojawia się wów-

czas problem, co należy zrobić 
z pozostałym na miejscu koli-
zji padłym zwierzęciem. Zgonie 
z art. 45 ust. 1 pkt. prawa o ru-
chu drogowym, zabraniającym 
pozostawiania na drodze przed-
miotów, które mogłyby zagro-
zić bezpieczeństwu ruchu, za-
bite w wypadku zwierzę należy 
usunąć z drogi. Na przykład kie-
rowca, który zabił zwierzę może 
to zrobić samodzielnie, a jeże-
li nie będzie to możliwe, powi-

nien powiadomić o tym fak-
cie odpowiednie służby podle-
gające pod zarządcę danej drogi 
(Główną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad, zarządcę wo-
jewództwa, powiatu lub wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta). 
Obowiązek, bowiem utrzyma-
nia porządku i czystości na dro-
dze należy do jej zarządcy. Pod-
miotem uprawnionym do wyda-
nia poleceń uprzątnięcia prze-
szkody utrudniającej ruch jest 

Policja. Co jednak, gdy martwe 
zwierzę zalega na poboczu? Sy-
tuacja nie sprawia problemów, 
jeżeli doszło do kolizji ze zwie-
rzętami bezdomnymi. Taką sy-
tuację regulują, bowiem przepi-
sy ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, z której wynika, 
że do podstawowych zadań gmi-
ny w zakresie zapewnienia po-
rządku i czystości na jej tere-
nie należy zapewnienie zbiera-
nia, transportu i unieszkodliwia-
nia zwłok bezdomnych zwierząt 
lub ich części. Jak wynika z art. 4 
pkt. 16 ustawy o ochronie zwie-
rząt, chodzi tu o zwierzęta utrzy-
mywane przez człowieka w cha-
rakterze jego towarzysza (domo-
we) lub gospodarskie, o których 
mowa w przepisach o organiza-
cji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich, które uciekły, za-
błąkały się lub zostały porzu-
cone, a ustalenie ich właścicie-
la nie jest możliwe. Omawiane 

przepisy nie mają jednak bezpo-
średniego zastosowania do sytu-
acji, w której uczestnikiem koli-
zji drogowej jest zwierzę wolno 
żyjące (dzikie). Rozwiązaniem 
może być jedynie analogiczne 
stosowanie przepisów z ustawy 
o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach, rozciągając obo-
wiązek zapewnienia zbierania 
(transportu i utylizacji) padłych 
zwierząt bezdomnych na padłe 
zwierzęta dzikie. Za takim roz-
wiązaniem opowiada się przy-
najmniej Ministerstwo Ochro-
ny Środowiska. Oczywiście 
skomplikowana sytuacja praw-
na nie ziemia faktu, że gospoda-
rzem w gminie jest zawsze bur-
mistrz a ewentualne konsekwen-
cje rozkładającej się padliny (i to 
nie tylko w postaci wrażeń za-
pachowych) ponoszą mieszkań-
cy Gminy, czyli Ci, o których go-
spodarz gminy dbać powinien. 

sm 

chody, które naprawiano. Wła-
ściciel nie potrafił określić, jakie 
straty poniósł w wyniku pożaru. 
Powiedział tylko, że warsztat nie 
był ubezpieczony.

Pożar gasiły trzy jednostki 

straży pożarnej. Wezwano także 
policję. Na miejsce przybyli rów-
nież pracownicy socjalni z nowo-
gardzkiego OPS, by ocenić moż-
liwości udzielenia poszkodowa-
nym ewentualnej pomocy.    MS
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Już prawie 2 mln deficytu! - gdzie się podziały pieniądze na pensje dla nauczycieli?

Manko w nowogardzkiej oświacie - część II
We wtorkowym wydaniu DN pisaliśmy, że w poniedziałek radni dowiedzieli się o deficycie w gminnym budżecie oświatowym w kwocie ponad 700 tys. 
złotych. Już w środę podczas sesji Rady Miejskiej okazało się, że deficyt ten wynosi prawie… 2 mln złotych! Skąd to manko i gdzie się podziały pieniądze 
przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w nowogardzkiej oświacie. 

Sesja pełna  
niespodzianek …

We wtorkowym wydaniu DN 
pisał: ponad 759 tys. złotych bra-
kuje na pokrycie wydatków w no-
wogardzkiej oświacie, konkretnie 
na wynagrodzenia dla nauczycie-
li. Tak wynika z projektu uchwa-
ły, jaki znienacka trafił pod ob-
rady wczorajszej (23.10) Komisji 
Finansowo-Gospodarczej. Dys-
kusja nad nim odbędzie się pod-
czas sesji, jaka odbędzie się już 
jutro, tj. w środę (25.10)- koniec 
cytatu.

Na tej środowej sesji, na której 
odbyła się dyskusja nad tym te-
matem okazało się, że deficyt w 
budżecie nowogardzkiej oświa-
ty, ostatecznie ma sięgnąć na ko-
niec bieżącego roku grubo po-
nad milion złotych! Skąd tak 
ogromna kwota manka oświato-
wego Gminy i dlaczego wzrosła 
ona od poniedziałku do środy 
o dalsze ponad pół miliona zło-
tych? Zdaniem skarbnika Marci-
na Marchewki miały na to wpływ 
dwa czynniki: reforma oświaty, 
oraz reforma emerytalna! Tak 
więc zdaniem skarbnika man-
ko to nie wynika z marnotraw-
stwa burmistrza, który odpo-
wiada za gospodarkę gminnymi 
funduszami, w tym za planowa-
nie wydatków na wynagrodze-
nia nauczycieli, ale „to rząd wi-
nien”. Ponadto w tym roku miały 
miejsce dziwne, nigdy wcześniej 
niespotykane zjawiska w przyro-
dzie, tzn. jacyś nauczyciele zde-
cydowali się odejść na emerytu-
rę, jacyś inni wziąć urlop zdro-
wotny, jeszcze innym wypadł 
staż uprawniający do nagrody 
jubileuszowej… rzeczywiście w 
naszym UM to ludzi za idiotów 
mają skoro takie „uzasadnie-
nia” dla powstania manka pu-
blicznie prezentują. Radni bar-
dzo ostro zareagowali na te za-
skakujące informacje o deficycie 
oraz, przedstawione przez bur-
mistrza w uchwale, propozycje 
pokrycia deficytu oświatowego 
poprzez zdjęcie wydatków z kil-
ku ważnych inwestycji gmin-
nych - gdzie tu strategia, gdzie 
planowanie wydatków? - Nie ma 
nawet w UM wydziału oświaty i 
teraz widzimy tego skutki– mó-
wiła radna Jowita Pawlak, pod-
kreślając, że radni kilka miesię-
cy przed wprowadzoną reformą 
oświaty apelowali do kierownic-

twa gminy, o spotkanie w spra-
wie oświaty i przedstawienie 
analizy finansowej.  – Państwo 
się z nami spotkać nie chcieliście, 
a dziś próbujecie nas obciążyć 
tym tematem- skwitowała radna. 

- Dlaczego państwo nie przygo-
towaliście uchwały zabezpiecza-
jącej wszystkie potrzeby w oświa-
cie, tylko co chwilę podajecie inne 
kwoty? To jest niepoważne. Prze-
cież reformy wprowadzone przez 
rząd były zapowiadane dłu-
go wcześniej - powiedział radny 
Marcin Nieradka.

- Ja mam teraz rozgrzeszać 
pana burmistrza, że nie wykonał 
większości inwestycji z budżetu, 
jakby budowy świetlicy w Wyszo-
mierzu, by zaspokoić wydatki w 
oświacie? Proszę się nie dziwić, że 
takiej uchwały nie poprę - powie-
dział radny Andrzej Kania. 

- Podczas ostatniej sesji RM, 
burmistrz chciał, abyśmy zwięk-
szyli pulę środków na remont uli-
cy J. Piłsudskiego. Z jakich źródeł 
dzisiaj byście państwo chcieli po-
kryć dziurę w oświacie, gdybyśmy 
wówczas tę uchwałę przyjęli?  - 
mówił radny Michał Krata. 

- Po raz kolejny stawia się nas 
przed faktem dokonanym, przy 
okazji próbując utrącić coś na 
czym wiadomo, że nam zależy, 
aby później przedstawić nas w 
złym świetle – powiedział Bogu-
sław Dziura. 

Zarówno skarbnik jak i bur-

mistrz, wykazali w trakcie dys-
kusji zatrważającą nieznajomość 
tematu np. wezwani, by przed-
stawili dokładne wydatki, jakie 
miesięcznie ponosi się na wyna-
grodzenia dla nauczycieli, z po-
daniem konkretnej kwoty, obaj 
urzędnicy długo mieli problem. 
Ostatecznie poinformowano, że 
na przykład w październiku wy-
dano na ten cel niewiele ponad 2 
mln zł. Urzędnicy do końca nie 
wyjaśnili jednak, dlaczego tak 
nagle w oświacie brakło pienię-
dzy. Burmistrz jak zwykle ucie-
kał się do gołosłownych zapew-
nień, że on to wszystko zabez-
pieczył i zamiast odpowiadać 
radnym na ich konkretne pyta-
nia wygłosił, jak zwykle próżny 
słowotok, który ostatecznie mu-
siał mu przerwać przewodni-
czący Rady Piotr Słomski- pro-
szę nie unikać odpowiedzialności 
i mówić radnym na temat, bo to 
Pan osobiście odpowiada za ten 
skandaliczny niedobór - wezwał 
burmistrza przewodniczący.  Po 
długiej dyskusji radni dokona-
li zmiany w projekcie uchwały w 
wyniku, których ostatecznie na 
wynagrodzenia dla nauczycie-
li skierowano dodatkowo kwotę 
ponad 244 tys. zł, nie skreślając 
przy tym z budżetu inwestycji, 
które do skreślenia przedłożył 
burmistrz. Skarbnik gminy sko-
mentował, że sprawa ta i tak do 
radnych wróci, ponieważ kwota 

244 tys. nie pokryje manka, któ-
re razem z burmistrzem zrobili 
w oświatowym budżecie. 

Gdzie się podziały 
pieniądze na 

wynagrodzenia dla 
nauczycieli?

Ponieważ forsy dla nauczycieli 
zabrakło to znaczy, że burmistrz 
ze skarbnikiem zamiast prze-
znaczyć w budżecie na począt-
ku roku (wtedy, gdy przedkłada-
li budżet) pieniądze na wypłaty 
w oświacie, przeznaczyli je zu-
pełnie na coś innego. Nie tylko 
przeznaczyli, ale także już wy-
dali. I nie wydali ich bynajmniej 
na inwestycje bo te, mimo że za-
pisane w budżecie to burmistrz 
w większości nie realizuje.  Na 
co więc poszła w tym roku for-
sa, której zabrakło na pensje na-
uczycielskie, a o której wydatko-
waniu samodzielnie zadecydo-
wał Czapla Robert na cele, któ-
rych zbędność a nawet niekiedy 
szkodliwość jest oczywista? Oto 
kilka przykładów:

- pompka na środku jeziora: 
około 60 tys./rok

- propaganda gminna, wersja 
stała, czyli biuletyn i strona in-
ternetowa - koszty materiałowe 
druk i kolportaż około 60 tys. 
rocznie.  Koszty osobowe - prze-
rost zatrudnienia o dwie osoby 
(realne istniejące potrzeby in-
formacyjne to załatwiają infor-

matycy). I te dwie osoby to koszt 
roczny około (lekko licząc) 70 
tys.

- propaganda gminna wersja 
okazjonalna – w tym roku ulot-
ki i rzewne listy, (jaki to jestem 
ciemiężony) do obywateli: około 
10 000 tys. złotych. Zakup sprzę-
tu nagrywającego (kamer i) i 
szkolenie na operatora TV – ko-
lejne z 10 tys.

- nagrody „od burmistrza” 
(czyli „kupowanie” za gminne 
poparcia dla siebie) np. za udział 
tylko w jednych zawodach so-
łectw - 30 tys. albo nagrody za 
najładniejszą elewację około    
5000 zł! Do tego inne podob-
ne nagrody od „dobrego pana” 
– razem rocznie około 100-150 
tys.

- różne dziwne wydatki, np. 
na cztery telewizory, co to za-
wisną wkrótce na korytarzach 
urzędu. To ostatnie pewnie, z 10 
tys. kosztować też będzie (razem 
z montażem i zapewnie ze stu-
diem TV!)

- niezrozumiałe racjonal-
nie podwyżki dla zastępcy bur-
mistrza (pisaliśmy o tym mie-
siąc temu), których sumarycz-
na kwota „dziwnie” jest zbież-
na z kwotą, jaką utracił bur-
mistrz, gdy Rada obcięła mu w 
2016 roku pensje za nieróbstwo i 
awanturnictwo (brak współpra-
cy) na sesjach. Razem to około 
50 tys. złotych. 

- „pełzająca” realnie budowa 
ścieżki wokół jeziora – wydatki 
trudne do oszacowania  

To tyle, co pamiętamy tak „z 
marszu”, a już kwota sumarycz-
na powyższej wyliczanki to po-
nad 420 tys. złotych. I to wszyst-
ko są wydatki, na które radni 
żadnej zgody nie wyrażali to de-
cyzja burmistrza. Jeśli do tego 
dodać wydatki na różne działa-
nia „wepchnięte” przez burmi-
strza do budżetu, ale zupełnie 
nieprzemyślane, to nauczycie-
le mogliby spać spokojnie, gdy-
by burmistrz Gminy Nowogard, 
w taki sposób jak wyżej opisano, 
pieniądza publicznego nie mar-
notrawił. Dzisiaj jednak jeste-
śmy „dzień po”, czyli burmistrz 
swoje zrobił a konsekwencja 
tego czynu krzyczy i to głośno.  
Kto zapłaci, gdy ojciec „sukcesu” 
zwiał? Podatnik.  

sm

Zarządzający gminą burmistrz Czapla i skarbnik Marchewka cienko przędą po tym, jak im „gdzieś" zginęły pieniądze na wy-
płaty dla nauczycieli. A radni w tym momencie na razie słuchają
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Janusz Makolągwa: lat 53, zmarł 24.10.2017r., pogrzeb od-

będzie się 27.10.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Józef Gandurski: lat 58, zmarł 19.10.2017r., pogrzeb odbę-
dzie się 28.10.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

ZAPROSZENIE 
Dnia 4 listopada 2017 r., w Wojcieszynie odbędzie się wmuro-

wanie Kamienia Węgielnego w budowanym kościele pw. św. JP II 
oraz poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na cześć pierwszych osad-
ników wsi. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
wspólnie z nami uczestniczyć w tym uroczystym wydarzeniu. 

Program uroczystości:
Godz. 11:30 Różaniec
Godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Hen-

ryka Wejmana
Po Mszy św. poczęstunek. 

Mieszkańcy Wojcieszyna  i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

W najbliższą niedzielę
Kiermasz stoików nagrobnych 

Mieszkańcy Wojcieszyna zapraszają na kiermasz stro-
ików nagrobnych, jaki odbędzie się w najbliższą niedzielę, 
29 października, na placu przy kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP. Dochód ze sprzedaży stroików zasili konto budo-
wy kościoła pw. św. Jana Pawła II w Wojcieszynie. Zachę-
camy do kupna ręcznie wykonanych stroików na groby na-
szych bliskich, wspierając przy okazji szczytny cel budowy 
nowej świątyni. 

Inf. własne

Gdy faryzeusze dowiedzie-
li się, że Jezus zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się ra-
zem, a jeden z nich, uczo-
ny w Prawie, zapytał, wy-
stawiając Go na próbę: Na-
uczycielu, które przykazanie 
w Prawie jest największe? 
On mu odpowiedział: Bę-
dziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą i ca-
łym swoim umysłem. To jest 
największe i pierwsze przy-
kazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miło-
wał swego bliźniego jak sie-
bie samego. Na tych dwóch 
przykazaniach opiera się 
całe Prawo i Prorocy. (Mt 
22,34-40) 

Kolejny już raz ktoś z elity 
żydowskiej zadaje Jezusowi 
podchwytliwe pytanie. Wi-
dzimy, że nie odpuszczają. 
Cały czas atakują Go słow-
nie. Jezus jest wobec nich 
cierpliwy. Słyszeliśmy py-
tanie o płaceniu podatków, 
saduceusze zadali Jezuso-
wi pytanie o kwestię zmar-
twychwstania. Dziś faryze-
usz pyta o to, które przyka-

zanie spośród 613 w Prawie 
żydowskim zajmuje pierw-
sze miejsce. Jezus bez zawa-
hania wymienia przykaza-
nie miłości względem Boga, 
a następnie względem dru-
giego człowieka. Ciekawe 
jest to, że w żadnym miej-
scu żydowskiego Prawa te 
dwa przykazania nie wystę-
pują obok siebie. Przykaza-
nie względem Boga znajduje 
się w Księdze Powtórzonego 
Prawa, natomiast względem 
bliźniego w Księdze Kapłań-
skiej. Jezus swoją odpowie-
dzią pragnie zwrócić uwa-
gę swoich słuchaczy, a więc 
i naszą uwagę, że miłość w 
stosunku do Boga musi iść 
w parze z miłością wzglę-
dem drugiego człowieka. 
Mówiąc inaczej: jeśli nie ko-
chamy Boga, to tak napraw-
dę nie jesteśmy w stanie ko-
chać człowieka i na odwrót. 
Miłość do człowieka otwie-
ra nas coraz bardziej na mi-
łość względem Boga. Te 
dwa przykazania pogodził 
w sobie Jezus Chrystus. Jego 
całe, ziemskie życie jest od-
zwierciedleniem przyka-
zania miłości. Każdy z nas 
byłby w stanie podać przy-
kłady jak Jezus realizował 
te przykazania. Względem 
Boga chociażby: częsta mo-
dlitwa w odosobnieniu do 
Ojca, branie udziału w świę-
tach żydowskich, zachowy-
wanie przepisów prawa Bo-
żego, całkowite podporząd-
kowanie się woli Boga. Z ko-
lei miłość do bliźniego: po-
święcanie czasu na rozmo-

wę, odwiedzanie ich, uzdra-
wianie, karmienie głodnych, 
po prostu bycie z drugim 
człowiekiem i bycie dla dru-
giego człowieka. Jezus, któ-
ry całym sobą kocha Boga 
Ojca, ma serce promieniują-
ce dobrocią. Na ile jesteśmy 
w kontakcie z Bogiem, na 
tyle jesteśmy dobrzy dla in-
nych. Zobaczyliśmy, jak Je-
zus realizował przykazanie 
miłości, a jak to jest z nami? 
Co mogę o sobie powie-
dzieć mówiąc o mojej miło-
ści względem Boga Ojca, a 
co mogę powiedzieć w od-
niesieniu do miłości wzglę-
dem mojego bliźniego? Czy 
zawsze w tym wszystkim 
co myślę, co mówię, co ro-
bię jest MIŁOŚĆ? Przykaza-
nie zaczyna się słowem: bę-
dziesz. Jezus mówi: będziesz 
miłował. Brzmi to trochę jak 
przykaz, odgórne polecenie. 
Widzimy na ile jesteśmy sła-
bi, nędzni, że nie potrafimy 
całym sobą kochać: sercem, 
duszą, umysłem. Również 
każdy nasz grzech przypo-
mina nam o tym, że jesz-
cze nie kochamy w pełni. Je-
zus dzisiaj chce nam powie-
dzieć, że jeśli będę otwierał 
się na Bożą łaskę to w kon-
sekwencji będę potrafił tak 
miłować, jak On nas umi-
łował. Jezus kończy przyka-
zanie mówiąc, że będę miło-
wał jak siebie samego. Tyl-
ko znając swoje braki, zna-
jąc swoje potrzeby mogę 
stawać się wrażliwszym na 
potrzeby drugiego człowie-
ka, mogę stawać się bardziej 
współczującym. Pielęgnuj 
swoją relację z Bogiem. Dbaj 
o wasz wspólny czas, a zoba-
czysz, że Bóg nauczy cię ko-
chać, nawet tych, których 
na dzień dzisiejszy sobie nie 
wyobrażasz, że można ko-
chać. Bóg jest miłością. Kto 
trwa w miłości trwa w Bogu. 

Ks. Krystian Dylewski 

W 30 dzień po pogrzebie,  
zmarłego w Poznaniu 

 Śp. Tomasza Arendta
Urodzony 27.12.1950 r. w Czarnogłowach, ukończył Tech-

nikum Budowlane w Szczecinie, po szkole zaczął pracę w Po-
gorzelicy w Ośrodku Wczasowym. Do Nowogardu przybył 
w 1979 r zatrudniając się w ówczesnym PGR-e, jako kierow-
nik budowy następnie zatrudnił się w PBR-u, później w PBO 
i pracował tam do 1990 r. Kiedy PBO zaczęło upadać stwo-
rzył własną Spółkę z oo Stolmel, prowadzącą prace wykoń-
czeniowe na budowie, zatrudniając w niej ok. 150 pracow-
ników. W 1994 r. Spółka z o.o. Stolmal przekształciła się w 
Spółkę Cywilną TMD (Tomasz, Mirosław, Dariusz) i w tej 
Spółce pracował do końca 2015 roku, do chwili przejścia na 
emeryturę. W maju br. wyprowadził się do Kiekrza pod Po-
znaniem, gdzie zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 
21.09. 2017 r. w Poznaniu, a pochowany był  28.09.2017 r. w 
Kiekrzu.

Pasją Tomasza były pszczoły i łowienie ryb. Firma TMD 
pomagała przy budowie kościoła pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego i jego wykończeniu. A przy budowie świetlicy śp. To-
masz był kierownikiem jej budowy.

Zapraszam na Mszę Świętą  
w intencji zmarłego,  

która zostanie odprawiona w dniu  
28 października  2017 roku, o godz. 18:00 
w Kościele  pw. św. Rafała Kalinowskiego

 w Nowogardzie. 
ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk



27-30.10.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

LEGO NINJAGO. FILM
27.10.2017,godz..15.30
28.10.2017,godz. 15.30
29.10.2017,godz. 15.30
animowany /  familijny / przy-

godowy, USA / 2017 / 90 min., od 
lat: B/O

POLSKI DUBBING
W pełnometrażowym filmie 

Ninjago do walki o Ninjago City 
staną: młody Lloyd, zwany rów-
nież Zielonym Ninją, oraz jego 
przyjaciele – tajni wojownicy i Ma-
ster Builderzy LEGO. Grupie prze-
wodzi mistrz kung fu, Wu, równie 
mądry, co dowcipny. Bohaterowie 
filmu muszą pokonać złego lor-
da Garmadona, Najgorszego Go-
ścia Wszech Czasów — i jednocze-
śnie ojca samego Lloyda. To epic-
kie starcie mecha z mechem i ojca 
z synem wystawi na próbę człon-
ków groźnej, choć niezdyscyplino-
wanej grupy współczesnych wo-
jowników ninja. Każdy z nich bę-
dzie musiał poskromić swoje ego 
i uczynić wszystko, by pokazać 
swoją prawdziwą moc. 

WSZYSCY  
MOI MĘŻCZYŹNI

27.10.2017, godz. 17.30
28.10.2017, godz. 17.30
29.10.2017, godz. 17.30
komedia romantyczna, USA / 

2017 / 97 min., Od lat: 15

Gwiazda rewelacyjnego serialu 
„Wielkie kłamstewka” oraz laureat-
ka Oscara – Reese Witherspoon w 
pełnej humoru i wzruszeń kome-
dii romantycznej o singielce, dla 
której trójkąt miłosny to zdecydo-
wanie za mało! Obok uwielbianej 
przez widzów aktorki, w obsadzie 
produkcji znaleźli się m.in.: Micha-

el Sheen, Lake Bell, Nat Wolff oraz 
posiadający polskie korzenie Pico 
Alexander. Film został wyprodu-
kowany przez królową komedii 
– Nancy Meyers – autorkę hitów 
„Czego pragną kobiety”, „Holiday” 
i „To skomplikowane”, zaś reżyse-
rii podjęła się jej córka Hallie Mey-
ers-Shyer, debiutując tym samym 
w kręceniu filmowej fabuły. Ideal-
ny film dla nowoczesnych kobiet 
i wszystkich zakochanych w nich 
mężczyzn! 

BlaDe  
RUNNER 2049

27.10.2017,godz. 19.30
28.10.2017,godz. 19.30
29.10.2017,godz. 19.30
thriller / sci-fi, USA / 2017 / 193 

min., od lat: 15

Kiedy w 1982 r. „Łowca andro-
idów” Ridleya Scotta trafił do kin, 
świat oszalał na punkcie śmiałej 
wizji przyszłości, a film szybko stał 
się jednym z najważniejszych ob-
razów science fiction w historii ki-
nematografii. Za reżyserię sequ-
ela filmu odpowiada Denis Ville-
neuve („Sicario”, „Labirynt”, „Ene-
my”). W rolach głównych zoba-
czymy Ryana Goslinga i Harrisona 
Forda, który ponownie wciela się 
w postać Ricka Deckarda. Akcja fil-
mu dzieje się kilkadziesiąt lat po 
wydarzeniach przedstawionych w 
1982 roku. Scenariusz autorstwa 
Hamptona Fenchera i Michaela 
Greena powstał w oparciu o ory-
ginalny koncept Ridleya Scotta i 
Fenchera. Za zdjęcia odpowiada 
trzynastokrotnie nominowany do 
Oscara Roger Deakins. 

Piątek -  27.10.2017 r.

Wmurowanie Kamienia Węgielnego 
Diecezjalny duszpasterz Sy-

biraków i Środowisk Kreso-
wych ks. dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk zaprasza wszystkich do 
udziału w uroczystości poświę-
cenia i wmurowania Kamie-
nia Węgielnego i urny zawiera-
jącej ziemie z miejsc męczeń-
stwa pod pomnik Ofiarom mor-
dów na Wołyniu i Kresach Połu-
dniowo – wschodnich w latach 
1939 do 1947 r. Uroczystość od-
będzie się pod przewodnictwem 
Ks. Metropolity Andrzeja Dzię-
gi, 27 października br., o godz. 
14:45 na Cmentarzu Central-
nym w Szczecinie przy Krzyżu 
Wołyńskim. sm

Wizualizacja pomnika, jaki stanie już w przyszłym roku na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie

Spotkanie z T. Płużańskim  
Zapraszamy na spotkanie z Tadeuszem Płużańskim. W sobotę, 28 października 2017 r., 
godz. 13.00, w świetlicy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Nowogard, świetlica środowi-
skowa im. Jana Pawła II w parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego na 
osiedlu Gryfitów. Spotkanie bę-
dzie prowadzić Kazimierz Ryn-
kiewicz.

Nota biograficzna gościa.
Tadeusz M. Płużański to syn 

prof.  Tadeusza Płużańskiego, 

naukowca, więźnia stalinow-
skiego, członka  TAP. Studio-
wał w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje się w powojennej 
historii Polski. Współpracuje 
ze Światowym Związkiem Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Publi-
kuje m.in. w „Biuletynie Infor-
macyjnym” ŚZŻAK,  „Najwyż-
szym Czasie!”,  „Naszej Pol-
sce”, „Uważam Rze”, „W sieci”, 
„Do Rzeczy”,  „Tygodniku So-
lidarność”,  „Gazecie Polskiej 
Codziennie”  i  „Gazecie Pol-
skiej”. Objął funkcję szefa działu 
opinie w „Super Expressie”. Jest 
m.in. autorem wydanej w 2011 
książki  Bestie, zawierającej za-
pis reporterskiego śledztwa do-

tyczącego funkcjonariuszy stali-
nowskich. Także autor biografii 
„Rotmistrz Pilecki i jego opraw-
cy”, oraz „Listy oprawców” za-
wierającej biogramy najważniej-
szych stalinowskich funkcjona-
riuszy czynnie zaangażowanych 
w dokonywanie zbrodni i repre-
sji na narodzie polskim.  Pod ko-
niec 2013 został prezesem Fun-
dacji „Łączka”. Prezes Społecz-
nego Trybunału Narodowego, 
obywatelskiego sądu ds. zbrod-
ni komunistycznych, w imieniu 
którego 9 lutego 2017 ogłosił in-
famię  Bolesława Bieruta  i  Ste-
fana Michnika. Od lipca 2017 
piastuje stanowisko szefa publi-
cystyki w TVP Info.

Są jeszcze bilety 

Wystąpi Stanisław Sojka 
Stanisław Sojka  – śpiewak, instrumentalista, kompozytor – który od lat należy do grona 
największych artystów polskiej sceny muzycznej, będzie gwiazdą koncertu, na który zapra-
szamy w piątek,  17 listopada, o godz. 20:00. 

Podczas nowogardzkiego kon-
certu artyście towarzyszyć będą 
syn Kuba na perkusji oraz Prze-
mek Greger na gitarze elek-
trycznej i akustycznej, z którymi 
stworzył projekt o nazwie  Soy-
ka Trio. Bilety na koncert w ce-
nie 70 PLN do nabycia w kasie 
NDK. 

Soyka Trio to poza Stanisła-
wem Sojką także jego syn Kuba 
grający na perkusji oraz Prze-
mek Greger na gitarze elektrycz-
nej i akustycznej. Trio stanowi 
bogatą i niebywale ciekawą pale-

tę kolorystyczną, a jazzowe tem-
peramenty i kompetencje wy-
zwalają podczas nagrań i w cza-

sie koncertów tę unikalną moc 
muzyki improwizowanej.

Opr. MS
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112 lub 797 050 886
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

WYMAGANIA:
• Wykształcenie minimum zawodowe, 
• Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych,
• Samodzielność i dobra organizacja pracy, 
• Odpowiedzialność za efekty swojej pracy.
OFERUJEMY: 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Wynagrodzenie zasadnicze + premia za jakość i wyniki pracy, 
• Możliwość rozwoju zawodowego w formie dedykowanych szkoleń,
• Darmowe posiłki w formie obiadów, 
• Dofinansowanie do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,  
• Niezbędne narzędzia do pracy.

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 
Obecnie poszukujemy do współpracy 

pracowników na stanowisko:

LAKIERNIK

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112 lub 797 050 886

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Wymagania:
1. Wykształcenie pro�lowe zawodowe lub średnie techniczne. 
2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 
3. Praktyczna znajomość układów mechanicznych i elektrycznych. 
4. Dobra organizacja pracy własnej. 
Oferujemy: 
1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
2. Wynagrodzenie zasadnicze + premia za jakość i wyniki pracy, 
3. Możliwość rozwoju zawodowego w formie dedykowanych szkoleń,
4. Darmowe posiłki w formie obiadów, 
5. Do�nansowanie do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,  
6. Niezbędne narzędzia do pracy.

Wymagania:
1. Wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane kierunkowe, 
2. Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym, 
3. Zaangażowanie i chęć do pracy.

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy 
pracowników na stanowisko:

MECHANIK

PRACOWNIK PRODUKCJI
– praca dla kobiet i mężczyzn

(STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA)

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYNAJMIE POMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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Mieszkańcy mówią: Najwyższy czas

Węgorzyce - po blokach nie ma prawie śladu
Wtorek, 24 października był dniem, na który mieszkańcy Węgorzyc czekali od ponad 20 lat. Niszczejące od lat bloki wybudowane w okresie PRL-u w cen-
trum miejscowości, w tym dniu zaczęły znikać z krajobrazu wsi. Dziś pozostał po nich tylko gruz, który również wkrótce zostanie uprzątnięty. 

Bloki postawiono jeszcze za 
czasów, kiedy PGR-y całkiem 
dobrze prosperowały. W Wego-
rzycach wybudowano dwa ta-
kie bloki, w jednym z nich mie-
ściła się kotłownia. W tym sa-
mym czasie budowano też bloki 
w Dębicach, - Budynki te posia-
dały już dach i okna, były w zasa-
dzie na wykończeniu. Prawdopo-
dobnie z braku pieniędzy lub pra-
cowników, padła decyzja, że naj-
pierw zostaną ukończone bloki w 
Dębicach, później u nas. Nieste-
ty zabrakło około pół roku, żeby 
skończyć budowę – mówi Łukasz 
Łokaj, radny i mieszkaniec Wę-
gorzyc. W międzyczasie Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne za-
kończyły działalność, w wyni-
ku przemian ustrojowych, a blo-
ki zostawiono na tak zwaną pa-
stwę losu. Ich stan pogarszał się 
z roku na rok i zamiast miesz-
kań dla wielu potrzebujących 
ludzi, pozostały po latach puste 
niszczejące bloki, które już od 
wjazdu do Węgorzyc odstrasza-
ły swoim wyglądem. 

W latach 90 – tych pojawiła 
się szansa, że budynki nie znisz-
czeją, a będą służyć ludziom. W 
tym czasie o ich wykupienie sta-
rał się Krzysztof Kosiński, obec-
ny właściciel Przychodni Praxis 
– Z tego co wiem, starał się o od-
kupienie bloków pod swoją dzia-
łalność medyczną, jednak Agen-
cja ich nie sprzedała. Dlaczego, 
nie wiadomo, a obiekty niszcza-
ły dalej – opowiada radny. Bu-
dynki trafiły jednak w ręce inne-
go prywatnego właściciela. Ten 
jednak nie znalazł najwyraźniej 
pomysłu na ich zagospodarowa-
nie. Mało tego, przez parę lat nie 
było z nim żadnego kontaktu, 
chociaż niejeden włodarz Gmi-
ny próbował. Obiekty popada-
ły w ruinę i stwarzały zagrożenie 
dla przebywających tam osób, 
szczególnie dzieci - Mieszkam 
naprzeciwko tej działki, gdzie 
stały bloki. Bardzo często trze-
ba było zwracać dzieciom uwagę, 
żeby nie bawiły się w tych zrujno-
wanych budynkach – opowiada 
mieszkanka Węgorzyc – Wisia-
ła nawet tabliczka, że nie wolno 
tam wchodzić, ale dzieci są tylko 
dziećmi. Nie raz gęsiej skórki do-
stawałam, jak widziałam, co one 
tam wyprawiają. Mało to czło-
wiek widzi w telewizji wypad-
ków? Albo, że odpowiednie służ-
by zajmą się tym dopiero, jak sta-

nie się jakaś tragedia? Cały czas 
się mówiło, żeby w końcu zrobić 
coś w tym kierunku, żeby pozbyć 
się tych bloków. Całe szczęście, że 
u nas nie doszło do żadnego wy-
padku – dodaje kobieta. 

Mieszkańcy Węgorzyc, wraz z 

wcześniejszymi radnymi i wój-
tem starali się o to, aby pozbyć 
się tych budynków. Oprócz kar 
dla właściciela, nie można było 
więcej wskórać. Radny Łukasz 
Łokaj, wraz z ówczesną soł-
tys Elżbietą Berlińską, a tak-

że mieszkańcami, podjęli decy-
zję, że nie należy ustępować w 
tej sprawie – Zgłosiliśmy się do 
Urzędu Gminy, gdzie pani Izabe-
la Żabicka pomogła nam w pisa-
niu i wysłaniu pism do Nadzoru 
Budowlanego. Później ustaliliśmy 
z panią Inspektor termin oglę-
dzin. Po kontrolach właściciel zo-
stał ukarany mandatem, miał za-
bezpieczać teren. Gmina Osina 
natomiast prowadziła rozmowy z 
Agencją i właścicielem na temat 
ich wyburzenia – mówi radny. 

Od dwóch lat wraz z Agencją, 
teraz KOWR, szukaliśmy możli-
wości rozebrania tych bloków-– 
mówi wójt Osiny, Krzysztof 
Szwedo – Staraliśmy się zrobić 
tak, aby nie obciążać tym budże-
tu gminy. Było kilka opcji, mię-
dzy innymi firma Budimex mia-
ła zająć się rozbiórką, jednak ten 
pomysł upadł. Przy dobrej współ-
pracy z dyrekcją Agencji i za po-
rozumieniem z właścicielem bu-
dynków, udało nam się znaleźć 
rozwiązanie. Bloki te rozbiera fir-
ma PHU Krzysztof Saja, z Nowo-
gardu – kontynuuje wójt. Koszt 
rozbiórki pokrywają pozyska-
ne materiały. Pokruszony gruz 
będzie wykorzystany do budo-
wy dróg, który firma robi dla 
Nadleśnictwa. Działka, na któ-
rej stały budynki pozostaje dalej 
w rękach prywatnych. Jak mówi 
wójt, Agencja będzie się starać 
odzyskać tę działkę – Kiedy już 

teren będzie należał do Agencji 
(KOWR), wystąpimy o przejęcie 
jej na mienie Gminy. Jednak do 
takiej sytuacji jeszcze daleka dro-
ga – mówi wójt K. Szwedo.

Mieszkańcy są zadowoleni ta-
kim obrotem sprawy. Jak mówią, 
czekali na to ponad 20 lat, aby 
ktoś w końcu pozbył się zagra-
żających i odstraszających blo-
ków w centrum wsi - Walka o to 
trwała wiele lat! - mówi p. Ma-
ria, mieszkanka Węgorzyc – Mó-
wiono, że ktoś wziął kredyt i ku-
pił te bloki, a później bank na to 
rękę położył i nie można było nic 
z tym zrobić. Jaka jest prawda, 
nie wiadomo? Najważniejsze, że 
nareszcie się ich pozbyto - doda-
je kobieta. Mieszkańcy mówią, 
że odkąd zburzyli bloki, mają te-
raz oprócz spokoju, m.in. o dzie-
ci, więcej światła – Budynki te 
straszyły i zasłaniały świat. Te-
raz jest widniej, bo zniknęły bure 
straszaki. Latem jeszcze drzewa 
je zasłaniały, a zimą ukazywały 
się w całej swojej brzydkiej odsło-
nie – mówi mężczyzna mieszka-
jący we wsi – To był już najwyż-
szy czas na pozbycie się ich z na-
szego terenu. Bardzo dobrze, że 
nie było u nas tak, jak zwykle się 
dzieje w świecie, – że działają do-
piero po tragedii. U nas jednak, 
całe szczęście, obyło się bez nie-
szczęścia, i bardzo dobrze – koń-
czy mężczyzna. DŚ

Tylko gruz pozostał po blokach, które miały służyć ludziom za mieszkania, a niestety nie dokończono ich budowy

Pan Łukasz Łokaj, który opowiedział nam o początkach walki o wyburzenie bloków
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Wnioski Gardna do budżetu gminnego 2018 cz. IV

Spółdzielnia proponuje współfinansowanie  
miejskich inwestycji
Największa nowogardzka spółdzielnia „Gardno” złożyła kilka wniosków do budżetu, w których proponuje współfinansowanie przedsięwzięć ważnych dla 
funkcjonalności miejskiej infrastruktury.

Budynki i tereny należące do 
Spółdzielni „Gardno” zlokali-
zowane są na ogół wśród zwar-
tej zabudowy centrum miasta, 
bądź tworzą duże osiedlowe za-
budowy. Takie usytuowanie po-
woduje, że drogi i parkingi osie-
dlowe są istotnym składnikiem 
miejskiej sieci komunikacyjnej 
i ich drożność oraz pojemność 
istotnie wpływa na funkcjonal-
ność całego miejskiego syste-
mu komunikacyjnego. Zarząd 
spółdzielni z jej prezesem Janem 
Smolirą, już od dawna aktywnie 
uczestniczy w formułowaniu i 
realizacji projektów z tego zakre-
su, które służyć z założenia mają 
nie tylko członkom spółdziel-
ni i mieszkańcom należących do 
niej bloków, ale także wszystkim 
mieszkańcom miasta. Projekty te 
wpisują rozwiązania realizowane 
na terenie spółdzielni w system 
miejski i zakładają dla osiągnię-
cia pełnej funkcjonalności ele-
menty realizowane także przez 
miasto na jego terenach.  Jest to 

więc swoistego rodzaju propozy-
cja współfinansowania komple-
mentarnych rozwiązań, głównie 
z obszaru infrastruktury komu-
nikacji. Także do budżetu miej-
skiego na rok 2018 spółdzielnia 
złożyła kilka takich wniosków. 
Prezentowaliśmy już trzy wnio-
ski.

Dzisiaj przedstawiamy kolej-
ny złożony przez spółdzielnię do 
budżetu 2018 projekt wspólnej z 
gminą inwestycji:

 2. Remont drogi i wykonanie 
miejsc postojowych - ul. Bohate-
rów Warszawy 105 - 106.

Działki gminne: obręb 5 m. 
Nowogard - 241/1 (działka dro-
gowa)

Działki SM „Gardno”: obręb 5 
m. Nowogard- 241/8, 253/10

Koszt inwestycji: 190 tys. zł, z 
tego: SM „Gardno” 174.000,- zł, 
Gmina 16.000,- zł,

Planowane efekty: zmoderni-
zowany odcinek drogi oraz 26 
nowych miejsc postojowych.

Inwestycja będąca konty-

nuacją modernizacji związa-
nej z budową przez Gminę dro-
gi i miejsc postojowych wzdłuż 
ogrodzeni a przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego na działce 
241/1.

W ramach kolejnego etapu re-

alizowanego przez spółdzielnię 
powstanie 26 nowych miejsc po-
stojowych, zlokalizowanych na 
działce spółdzielni 253/ 8 i dział-
ce gminnej 241/1. SM „Gardno” 
wykona dokumentację projekto-
wą i wystąpi z wnioskiem o wy-

danie decyzji - pozwolenia na 
budowę parkingów.

Udział gminy dotyczy pokry-
cia kosztów nakładów na dział-
ce gminnej 241/1.

sm

ul. Boh. Warszawy

Konkurs plastyczny 

Nagrodzone uczennice z naszej gminy
W minioną sobotę, 21 października, odbyły się w Nowogardzie Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzy-
cą. Podczas obchodów rozstrzygnięto wyniki konkursu „Cukierek odrzuć, hop - CUKRZYCY POWIEDZ STOP”. Pośród 
laureatów są uczennice szkół z naszej gminy.

Pośród 88 prac w kategorii 
klas I-III, zaszczytne II miej-
sce zajęła uczennica klasy I a, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie Pola Czyżak. Jej ko-
leżanka z klasy, Lena Grygow-
ska za swoją pracę otrzymała 
wyróżnienie. 

Natomiast w kategorii klas 
IV-VII wpłynęło 115 prac. I 

tutaj również nagrodzona zo-
stała uczennica z naszej gmi-
ny, Wiktoria Skrajda, uczęsz-
czająca do klasy IV w Szko-
le Podstawowej w Orzecho-
wie. Wraz ze swoją pracą, zaję-
ła ona II miejsce. Opiekunem 
prowadzącym była p. Andżeli-
ka Gurazdowska. - Bardzo się 
cieszę ze swojej wygranej. Jesz-

cze nie raz będę brać udział w 
takich konkursach – powiedzia-
ła Wiktoria. Jej koleżanka ze 
szkoły, Martyna Gurazdowska 
otrzymała wyróżnienie w ka-
tegorii młodszych klas. Obie 
dziewczynki są zadowolone z 
wygranych i mówią, że to nie 
pierwszy ich udział – Wiktoria 
i Martynka bardzo często star-

tują w różnych konkursach pla-
stycznych na każdym szczeblu, 
zajmując różne miejsca. Staram 
się im pomagać rozwijać talent 
i zachęcać do dalszych działań 
– mówi p. Andżelika Guraz-
dowska, opiekunka prowadzą-
ca dziewczynki.

Wśród innych szkół, ucznio-
wie biorący udział w konkur-

Wiktoria Skraja (w środku), uczennica IV klasy SP w Orzecho-
wie, która zajęła II miejsce w konkursie

Pola Czyżak, która zajęła II miejsce w swojej kategorii i Lena Grygow-
ska, która otrzymała wyróżnienie. Uczennice klasy I a ze SP 2 w Nowo-
gardzie

sach otrzymali wyróżnienia. I 
tak ze SP nr 1 w Nowogardzie 
wyróżnienia otrzymali - Mate-
usz Połatyński - klasa IV. Ze SP 
3 - Emilia Krakowska - klasa I, 
ze SP w Strzelewie wyróżnienia 
otrzymali następujący ucznio-
wie:  Oskar Kurowski - klasa II,  
Mateusz Mieczkowski - kla-
sa IV, Dominika Królik - klasa 
VII, Kacper Skowroński - klasa 
II. Wyróżnienie otrzymała tak-
że uczennica SP w Długołęce - 
Oliwia Macała - klasa V.

Dziennik Nowogardzki, 
wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym uczniom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. DŚ

Praca Wiktorii Skrajda ze SP w Orzechowie
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Rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Przyjadą Mosty
W najbliższy weekend, kolejne spotkania ligowe rozegrają drużyny Pomorzanina Nowogard. 
W sobotę (28 października), w Nowogardzie gościć będzie Promień Mosty. Z kolei juniorzy za-
grają w niedzielę na wyjeździe z Unią Dolice. 

Po dwóch kolejnych poraż-
kach Pomorzanin zagra u siebie z 
Promieniem Mosty. Rywale zaj-
mują 9. miejsce w ligowej tabeli 
i mają na swoim koncie 14 punk-
tów, czyli o 3 punkty więcej niż 
jedenasty Pomorzanin. Promień 
na wyjazdach prezentuje się do-
kładnie tak samo, jak na wła-
snym boisku. W pięciu dotych-
czas rozegranych wyjazdowych 
meczach, piłkarze z Mostów wy-
grali dwa spotkania, raz zremi-
sowali i zanotowali dwie poraż-
ki, strzelając przy tym 9 i tracąc 
14 goli. Pomorzanin z kolei jest 
jedną z czterech drużyn, które 
jeszcze nie przegrały na własnym 
boisku. Do tej pory podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego w czte-
rech meczach wygrali dwa spo-
tkania, a dwa razy remisowa-

li, przy bilansie bramkowym 13 
strzelonych i 4 stracone gole. 
W minionym sezonie piłkarze z 
Nowogardu nie potrafili wygrać 
z Promieniem. Dokładnie rok 
temu na własnym boisku jedynie 
zremisowali 1:1 z piłkarzami z 
Mostów, natomiast na wyjeździe 
przegrali 3:2. To będzie świetna 
okazja, aby poprawić tę statysty-
kę i awansować w ligowej tabe-
li. Początek tego meczu w sobo-
tę o godzinie 15:00. Juniorzy Po-

morzanina są w takiej samej sy-
tuacji, jak ich starsi koledzy, czy-
li przegrali dwa ostatnie mecze. 
Jeśli dodamy do tego remis z 7. 
kolejki, to podopieczni Pawła 
Błaszczyka nie mogą wygrać od 
trzech meczów. Będą mieli ku 
temu najlepszą okazję już w ra-
mach 11. kolejki. Nowogardzia-
nie zagrają w Dolicach z tamtej-
szą Unią. Co prawda, rywale zaj-
mują 5. miejsce w ligowej tabeli 
tracąc do Pomorzanina tylko je-

den punkt, jednak Unia nie na-
leży do najmocniejszych drużyn 
w tej lidze, a w pierwszym me-
czu przegrała w Nowogardzie aż 
8:3. Ponadto, po pauzie w dwóch 
meczach spowodowanej czerwo-
ną kartką do składu powinien 

już wrócić najlepszy strzelec Po-
morzanina, czyli Kacper Kozioł. 
Jak to ważny piłkarz dla drużyny 
prowadzonej przez Pawła Błasz-
czyka niech świadczy to, że pod 
jego nieobecność Pomorzanin 
w tych dwóch przegranych me-
czach nie zdołał strzelić gola. 
Wierzymy, że nowogardzianie w 
końcu odpalą i bez problemów 
zainkasują trzy punkty. Mecz za-
planowano na niedzielę o godzi-
nie 11:00. Przy artykule publiku-
jemy komplet gier w poszczegól-
nych ligach. 

KR
Przed rokiem Pomorzanin zremisował na własnym boisku z Promieniem Mosty 1-1

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
11. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Jantar Dziwnów (28.10; 11:00)
Sarmata Dobra – Sparta Gryfice  (28.10; 13:00)
Ina Ińsko – Błękitni Trzygłów  (28.10; 14:00)
Światowid Łobez – Orzeł Łożnica  (28.10; 15:00)
KP Przecław – Odrzanka Radziszewo (28.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty (28.10; 15:00)
Iskierka Szczecin – Polonia Płoty  (28.10; 15:30)
Masovia Maszewo – Mewa Resko  (29.10; 14:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
11. kolejka:
Energetyk Gryfino – Biali Sądów  (28.10; 11:00)
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard (29.10; 11:00)
Kluczevia Stargard – Mewa Resko  (29.10; 12:00)

LOK Nowogard

Zawody strzeleckie
W dniach 19-22 października 2017 roku w m. Zielonej Górze odbyły się Zawody Klasyfikacyj-
ne w strzelectwie sportowym - IX Memoriał Stanisława Maruchy. W zawodach uczestniczyło 
troje zawodników reprezentujących Klub Strzelectwa Sportowego LOK „TARCZA” Goleniów. 
Jednym z zawodników był Mateusz Mikołajczyk z Sekcji Strzeleckiej LOK Nowogardu.

Zawody przeprowadzone były 
tylko z broni pneumatycznej 
(karabin i pistolet).

Mateusz Mikołajczyk star-
tował w konkurencji karabin 
pneumatyczny 60 strz., katego-
ria junior. 

- w pierwszym strzelaniu uzy-
skał 583,8 punkty (w seriach 
5,7+98,9+95,8+96,5+97,8+99,1) 
zajmując 11 miejsce;

- w drugim strzelaniu uzyskał 
592,3 punkty (w seriach 98,4+10
2,0+100,1+96,1+97,5+98,2) zaj-
mując 8 miejsce, (blisko rekordu 
życiowego, który wynosi 592,9 
pkt.);

- w konkurencji karabin pneu-
matyczny 40 strzałów w kate-
gorii MIX startując razem z za-
wodniczką Martą Romanow-
ską z KSS LOK „Tarcza” Gole-
niów, sklasyfikowani zostali na 9 
miejscu z wynikiem 784,1 punk-
ty – Marta uzyskała 391,4 pkt. 
(96,5+95,7+99,7+99,5) a Mate-
usz uzyskał 392,7 pkt. i pobił swój 
rekord życiowy w tej konkuren-
cji (97,6+96,7+101,1+97,3), któ-
ry do tej pory wynosił 391,9 pkt. 
uzyskany w 2015 roku na zawo-
dach w Ustce.

Mateusz Mikołajczyk
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Druga porażka z rzędu juniorów

Nudny mecz z Kluczevią
W niedzielę (22 października), o godzinie 15:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard walczy-
li na swoim boisku z Kluczevią Stargard. Niestety nowogardzianie zanotowali po nudnym 
spotkaniu kolejną porażkę, ponownie nie strzelając gola. 

Pomorzanin Nowogard – Polski Cukier Kluczevia Stargard    0:1 (0:0)
Skład: Aleksander Osajda – Michał Teodorczyk (c) , Mateusz Wojty-

niak, Mateusz Toruński, Mateusz Rączka – Mateusz Lasocki, Adrian Za-
jąc (Krystian Wilke), Jakub Mościński, Michał Jutkiewicz – Jakub Jarecki 
(Paweł Zając), Jakub Stefanowski (Radosław Masalski).

Podopieczni Pawła Błaszczy-
ka po raz pierwszy w tym sezo-
nie z Kluczevią rywalizowali w 
ramach 3. kolejki. Wówczas po 
kontrowersyjnych decyzjach 
sędziego gospodarze wygra-
li 3:1. Piłkarze i trener Pomo-
rzanina mogli mieć żal, o nie-
które decyzje arbitra, a w mi-
nioną niedzielę na boisku mieli 
okazję do udowodnienia tego, 
kto jest lepszym zespołem. Po-
nadto w swoim ostatnim spo-

tkaniu na własnym boisku Po-
morzanin został rozgromiony 
przez Światowid Łobez (0:4), 
zatem było za co się rehabili-
tować. Niestety ponownie gra 
zespołu prowadzonego przez 
Pawła Błaszczyka przypomi-
nała walenie głową w mur. No-
wogardzianie nie zdołali poko-
nać golkipera gości po pierw-
szych 45. minutach. Aby od-
mienić sytuację trener gospo-
darzy przeprowadził trzy zmia-

ny, to jednak niewiele pomo-
gło. Na domiar złego, w 77. mi-
nucie goście objęli prowadze-
nie i nie oddali go już do ostat-
niego gwizdka sędziego. Tym 
samym nowogardzianie zano-
towali drugą porażkę z rzędu i 
do liderów rozgrywek tracą już 
10 punktów. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
10. kolejka:
Energetyk Gryfino – Unia Dolice   1:1
Biali Sądów – Światowid Łobez   2:2
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 9 20 28 10 6 2 1
2 Energetyk Gryfino 8 19 25 9 6 1 1
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 9 16 24 12 5 1 3
4 Pomorzanin Nowogard 8 10 17 20 3 1 4
5 Unia Dolice 9 9 22 31 2 3 4
6 Mewa Resko 8 6 12 19 1 3 4
7 Biali Sądów 9 3 9 36 0 3 6

Puchar Polski Masters Szczecinek 

Mistrzostwa w pływaniu
W dniach 21-22.10. 2017 roku odbyły się IX Zawody pływackie Kategorii Masters w Szcze-
cinku. Z naszego regionu brali udział zawodnicy z NTSNEXELO JF DUET i szkoła pływa-
nia Goleniów.

Zawodnicy:
Aleksander Wierzchoń z 

NTSEXELO JF DUET
styl klasyczny na 100 m – III 

miejsce z czasem 1:33 min
styl dowolny na 400 m – III 

miejsce z czasem 6:08 min
Sylwester Hawrot z NTSEXE-

LO JF DUET
styl dowolny na 400 m – III 

miejsce z czasem 6:53 min
styl dowolny na 50 m – VI 

miejsce z czasem 33:69 min
Joanna Kabat-Koperska Szko-

ła Pływania Goleniów
styl klasyczny na 100 m – II 

miejsce z czasem 1:49 min
styl dowolny na 400 m – I 

miejsce z czasem 7:50 min

Juniorzy Pomorzanina ostatni raz ze zwycięstwa cieszyli się 24 września w Sądowie

Impreza konna w Kościuszkach

„Hubertus 2017”
Dnia 14.10.2017 r., w Kościuszkach odbyła się impreza konna pod nazwą „Hubertus 2017”, 
w której udział wzięło 6 stajni tj.: Kościuszki, Wojcieszyn, Sąpolnica, Sieciechowo, Ostrzy-
ca i Maszewo.

Impreza rozpoczęła się jazdą 
w terenie, następnie była „Pogoń 
za lisem”, którą wygrała Katarzy-
na Damecka, nagrodę ufundo-
wał wójt gminy Osina – Krzysz-
tof Szwedo.

Drugą konkurencją była „Po-
tęga Skoku”, którą wygrała Klau-
dia Kozłowska, nagrodę ufun-
dował radny gminy Osina – Ra-
fał Wróbel. Trzecią konkurencją 

był „Tor Przeszkód”. Miejsca w 
tej konkurencji kolejno zdoby-
li : I miejsce – Julia Kowalczyk, 
II miejsce – Weronika Jaszcza, 
III miejsce – Klaudia Kozłow-
ska. Puchary ufundował An-
drzej Leja. 

Do dyspozycji gości i zawod-
ników była grochówka, bigos i 
gorąca herbata. 

Serdecznie dziękujemy pani 

Dorocie Milczarek za słodko-
ści, wszystkim, którzy pomaga-
li w obsłudze kuchni polowej 
oraz panu Tadeuszowi za opra-
wę muzyczną i pracę komenta-
tora, a szczególnie wszystkim 
jeźdźcom i ich rumakom, bo bez 
ich udziału nie byłoby imprezy. 

Inf. własne

Filip Hawrot Szkoła Pływania 
Goleniów

styl dowolny na 50 m – II 
miejsce z czasem 30:41 min

styl dowolny na 400 m – II 
miejsce z czasem 6:53 min

Maciej Wójcik Szkoła Pływa-
nia Goleniów

styl dowolny na 50 m – III 
miejsce z czasem 31:04 min

styl dowolny na 400 m – I 
miejsce z czasem 5:46 min

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

DŚ

Komunikat Policji!
W dniu 14 października br., w Nowogardzie na ul. 15-go Lute-

go, w pobliżu  ogrodów działkowych, znaleziono telefon komórko-
wy marki LG. Właściciel  zguby proszony jest o kontakt z Komisa-
riatem Policji w  Nowogardzie pod  nr. tel. 91-57-92-311 (lub 91-57-
92-340).

Uwaga !
W dniu 10 października br., 

na ul. Warszawskiej w Nowogar-
dzie ujawniono wózek dziecięcy, 
koloru biało-zielonego. Właści-
ciel zguby proszony jest o zgło-
szenie się do Komisariatu Policji 
w Nowogardzie lub pod nr tel. 
571-323-758 (mł. asp. Tomasz 
Pokorski).
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reklama

Finały Mistrzostw Powiatu w mini piłce nożnej

Uczennice SP nr 2 na podium
W dniach 12-13 października, na boisku w Goleniowie odbyły się Finały Mistrzostw Powia-
tu w mini piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Nowogard reprezentowały w sumie trzy zespo-
ły. Przyzwoicie spisały się piłkarki ze Szkoły Podstawowej nr 3, które wywalczyły 3. miejsce. 

W mistrzostwach Powiatu za-
równo pośród dziewcząt, jak i 
chłopców walczyły cztery zespoły. 
Rozgrywano w sumie tylko czte-
ry spotkania, najpierw mecze eli-
minacyjne po wylosowaniu prze-
ciwników, następnie zwycięzcy 
walczyli o 1. miejsce, a przegrani 
o najniższy stopień podium. Jako 
pierwsze do rywalizacji przystą-
piły dziewczęta. W Goleniowie, 
w dniu 12 października o awans 
do mistrzostw regionu B walczy-
ły cztery żeńskie drużyny: SP w 

Przybiernowie, ZSP w Mostach, 
SP nr 4 w Goleniowie oraz SP nr 2 
w Nowogardzie. Piłkarki z „dwój-
ki” w meczu o finał spotkały się z 
gospodyniami z Goleniowa. Ry-
walki wykazały się dużą skutecz-
nością i zaaplikowały uczennicom 
SP nr 2 aż 8 goli. Młode nowo-
gardzianki zdołały odpowiedzieć 
czterema bramkami i ostatecznie 
straciły szansę na walkę o finały 
Regionu B. W drugim meczu ZSP 
w Mostach skromnie pokonał SP 
w Przybiernowie 2:0. W meczu o 

3. miejsce zawodniczki z Nowo-
gardu zagrały już zdecydowanie 
lepiej w defensywie i po strzele-
niu rówieśniczkom z Przybierno-
wa czterech goli, wywalczyły 3. 
miejsce wygrywając 4:2. W finale 
SP nr 4 nie dała szans piłkarkom 
ZSP w Mostach, wygrywając 7:2. 
Tym samym to zawodniczki z Go-
leniowa będą reprezentować nasz 
powiat w mistrzostwach Regionu 
B. Następnego dnia do rywalizacji 
przystąpili chłopcy. Wystąpiły na-
stępujące drużyny: SP nr 4 w Go-

leniowie, SP w Dębicach oraz dwa 
zespoły z Nowogardu – SP nr 1 i 
SP nr 3. Niestety zespoły z Nowo-
gardu nie zdołały pokonać swoich 
rywali w walce o finał. Najpierw 
SP nr 3 dotkliwie przegrała 6:0  z 
gospodarzami z SP nr 4, następnie 
po zaciętym meczu różnicą jedne-
go gola SP nr 1 uległa podstawów-
ce z Dębic 1:2. Tym samym wal-
ka o najniższy stopień podium 
rozstrzygnęła się pomiędzy no-
wogardzkimi podstawówkami. O 
trzecim miejscu zadecydował tyl-

ko jeden gol, po wyniku 1:0 Szko-
ła Podstawowa nr 3 z Nowogar-
du ograła „jedynkę” z naszej gmi-
ny. W finale gospodarze, tak jak 
dzień wcześniej koleżanki z SP nr 
4, nie dali szans swoim rywalom 
z Dębic. Po wyniku 8:1, chłop-
cy z Goleniowa zajęli 1. miejsce i 
wywalczyli prawo gry w mistrzo-
stwach Regionu B. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz klasyfikację końcową. 

KR  

Na zdjęciu z lewej strony drużyna dziewcząt z SP nr 2 w Nowogardzie

Finały Mistrzostw Powiatu w mini piłce nożnej
Wyniki:
Chłopcy
SP nr 4 w Goleniowie – SP nr 3 w Nowogardzie 6:0
SP nr 1 w Nowogardzie – SP w Dębicach  1:2
Mecz o 3. miejsce
SP nr 1 w Nowogardzie - SP nr 3 w Nowogardzie 0:1
Finał:
SP nr 4 w Goleniowie – SP w Dębicach  8:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie
2. Szkoła Podstawowa w Dębicach
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
Do mistrzostw Regionu B awansował zespół Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie
Dziewczęta
SP nr 4 w Goleniowie – SP nr 2 w Nowogardzie 8:4
SP w Przybiernowie – ZSP w Mostach  0:2
Mecz o 3. miejsce:
SP nr 2 w Nowogardzie - SP w Przybiernowie 4:2
Finał:
SP nr 4 w Goleniowie – ZSP w Mostach  7:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie
2. Zespół Szkół Publicznych w Mostach
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa w Przybiernowie
Do mistrzostw Regionu B awansował zespół Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA

ZATRUDNI
SPrZeDaWCĘ

Miejsce pracy:  
Odział Zamknięty w Płotach ul. Koszalińska 2

Kontakt:
Tel. 91 39 25 570

e-mail biuro@ppgardia.pl

W dniu 9 XI 2017 r. o godz. 13.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego 

- odbędzie się Walne Zebranie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, 
na które zapraszam członków i sympatyków Towarzystwa.  

W razie małej frekwencji kolejny termin  
tego samego dnia o godz. 13.30

Przewodniczący TMZN
Franciszek Karolewski

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE 
SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- „PROFILAKTYKA RAKA 

PIerSI” WYJaZD Na BaDaNIa 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD 

i OKOLIC
DNIA 4 listopad 2017r. organi-
zuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z komplekso-
wej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsulta-
cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe infor-
macje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ 
SAMA!

Serdecznie Zapraszam  
Lidia Bogus

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

U W a G a
Koło Miejsko-Gminne Nr 36 PZW w Nowogardzie, 
zaprasza Członków Koła na Zawody Wędkarskie 

spinningowe z Łodzi w dniu 5.11.2017r, 
na jeziorze w  Nowogardzie.

Zbiórka o godz. 7:00 przy Restauracji  "Neptun".
Zapisy w Sklepie "Wędkarz" do dnia 2.11.2017r

Startowe – 10zł.
Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni posiadać 

kamizelki  ratunkowe 
I – miejsce, silnik elektryczny.

Zarząd

Szukam 
przyjaciółki 
na stałe w wieku 58-68 

lat. Tel. 887 30 19 36 

Praca  
na produkcji  
– Nowogard
Praca w systemie  

III zmianowym
Atrakcyjna stawka  
+ dodatki za nocki  

i weekendy
Informacje pod 

nr tel.: 797 318 414

Kupię pół bliźniaka 
lub piętro w kamienicy 

w Nowogardzie, 
płatność gotówką. 

606 64 22 90, 606 99 45 48 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 400 € za wyjazd w październiku. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPrZeDam 
SIODŁA do jazdy konnej 
+ STOJAKI DO SKOKÓW 

oraz inne  
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek Agroma), 
II piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar., 8 km 
od N-du. Cena 21 tys. Tel. 669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

• Wynajme lokal w centrum Nowogar-
du o powierzchni 54m. Tel. 604 269 
104

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 

•	 Kupię mieszkanie do remontu w starym 
budownictwie może być poddasze do 
adaptacji. Tel. 604 154 316

• Sprzedam były sklep w Karsku. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o pow. 
0,35 ha (3618,00m2) uzbrojoną w Nowo-
gardzie ul T. Kościuszki (szosa w stronę 
Warnkowa), może być przeznaczona na 
dwie działki. Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam działkę 
o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, za-
budowaną budynkiem kontenerowym 
o pow. 30 m2 przeznaczonym na prowa-
dzenie działalności. W budynku znajdu-
ją się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, prysz-
nic. Istnieje możliwość rozbudowy. Tel. 
602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
na ul. Bankowej od listopada. Tel. 503 
626 385 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum.Tel. 730 096 281

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 530 118 199 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we ul. Wojska Polskiego nowe budow-
nictwo. Tel. 606 401 128

•	  Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Sprzedam dom o pow. 120 m2, Bieni-
ce, lub zamienię na mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje w Nowogardzie. 600 
853 973

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do wyna-
jęcia. 722 154 477 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój do 1000m2. 501 307 
666 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 000 
435

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 2001 
r., cena 2200 zł. Tel.573 367 648 

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm 
3,2002r.,przebieg 77 tys. km. Tel. 
697665793

•	 Stare pojazdy, części kupię. 600 182 682 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 91 39 106 66, 502 530 452 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Transport koni. 607 739 866 

•	 Sprzedam obornik, 607 739 866

•	 Sprzedam ciągnik C-330 po remoncie 
cena 12500 zł, przyczepę sztywną po re-
moncie zarejestrowana, przyczepę jed-
noosiową ciągnikową, przyczepkę sa-
mochodową zarejestowaną. Tel. 696 
807 922 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po remoncie w 
Pomie Nowogard. Cena 12500 zł i przy-
czepę sztywną. 696 807 922 

 USŁUGI
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Remonty. 508 920 135 

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji poddaszy 
. Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330

•	 Matematyka, 668 17 12 12 

• Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

•	 Transport, przeprowadzki. Tel. 600 182 
682 

•	 Usługi Posacki Maszynowe. 607 440 222

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• Transport – usługi bus Maxi, kraj-za-
granica. Przewóz do 6 osób. 503 045 
960

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością pod-
staw elektryki. Oferujemy szkolenia i 
pomoc w zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa poszuku-
je osoby do pracy biurowej na stano-
wisko doradcy do spraw ubezpieczeń. 
Wymagania : min. średnie wykształ-
cenie, komunikatywność. Oferujemy 
umowę o pracę, atrakcyjne wynagro-
dzenie. Osoby zainteresowane proszę 
o wysyłanie CV na adres : nowogard@
cuk.pl, Tel. 510 100 263 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 501 
549 756 

• Zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. Organizujemy 
dowóz. Tel . 505 149 049 

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 214 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 607 654 692 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. Tel. 
509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•  Zatrudnię do pracy w budownictwie. 
Tel. 697 329 453 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, pra-
cowników ogólnobudowlanych. 694 
440 205 

•	 Zlecę pracę elektryczne przy budowie 
domu. Tel. 660 206 833 

•	 Potrzebuje przy budowie specjalistę 
do instalacji wod.-kan.. Tel. 501 307 666

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnie-
niowe - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-
554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

• Respirator przenośny tlenu niedro-
go sprzedam. Tel. 601 984 902 

•	 Z dniem 1 listopada 2017 do 
31.12.2017r. zawieszam wyjazd busa 
z Nowogardu o godz. 20.40 do Szcze-
cina. 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 382 453
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z książką

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. jedwabne nici do haftu
2. jętka
3. ... Falk, „Columbo”
4. dawna elegancja
5. marka polskiej ciężarówki
6. Omar, znany aktor egipski
7. miasto w Alpach (Włochy)
8. Międzynarodowa Federacja Łucz-
nicza
9. gatunek miękkiego drewna
10. biały koń w ciemne plamy
11. środek odkażający
12. jezioro w północnej Finlandii
13. turecka rezydencja rządowa
14. pukanie do drzwi
15. dopływ Kury
16. awantura, kłótnia
17. bokser, Mike ...
18. władczyni
19. jucha
20. miasto Stefana Żeromskiego
21. miasto blisko Łomży
22. era archaiczna
23. Nicolas, aktor amer.
24. jeden ze stanów USA, ma motto 

„Wolność i niezależność”
25. kuśtykanie
26. Polska do 1989
27. elegancki strój kobiecy
28. malina zdrobniale
29. wspierała MO
30. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych
31. międzynarodowa waluta
32. miasto w Birmie
33. angielski tytuł feudalny
34. trzymają firankę
35. Delon, aktor
36. „pensja” inwalidy
37. rzymski bóg miłości
38. choroba brzuszna
39. imię Fleminga, twórcy Bonda
40. deski narciarza
41. najwyższy szczyt Filipin
42. terroryści z Irlandii
43. wachlarz japoński

Poziomo:
44. słodka pułapka na muchy
45. jedyny pierwiastek ośmiowarto-
ściowy

46. krewniak krzesełka
47. szalbierz
48. śrubowa linia
49. córka Kadmosa i Harmonii
50. więcej niż gem
51. siedziba Hadesa
52. ciężarówka z kontenerem
53. Tomasz, filomata
54. z ZUS
55. morski ślimak; szkodnik ostryg
56. włoski wiatr
57. wiersz dla ukochanej
58. ironia, drwina
59. mieszka w Londynie
60. instrument Stana Getza
61. wyspa z Nikozją
62. powieść Z. Brodzkiego
63. szary metal, l. a. 39
64. męczy po bibie
65. dyletant
66. obniżenie się trzewi
67. psotny Murzynek z wierszyka dla 
dzieci
68. nowo wybrany prezydent
69. zawiadomienie o śmierci podane 
do ogólnej wiadomości

70. płynie przez Berno
71. Cassius ..., Muhammad Ali
72. komasowanie
73. ściska serce
74. model fiata
75. kuglarz cyrkowy
76. pukiel, kędzior
77. Muhammad, bokser
78. szwedzki „grosz”
79. Czarna Woda
80. zespół jazzowy
81. delfin z Amazonki
82. nie zadzieraj go!
83. miasto w Kraju Nadmorskim
84. resztka ręki po amputacji
85. pertraktacje, rokowania
86. łódź Jazona
87. w mitologii asyryjskiej córka 
boga burzy
88. ... Fonda, aktorka
89. dawniej: gra słów
90. masyw na Saharze
PODPOWIEDŹ: ARAKS, ARTIOM, 
EFEMERYDA, INARI, LNIA, PTOZA

Gordon Stainforth
FIVA. PRZEKROCZYĆ 
GraNICĘ STraCHU

W 1969 roku młodzi wspinacze, 
Gordon i John Stainforth, postano-
wili zmierzyć się z najwyższą w Eu-
ropie pionową ścianą skalną, nor-
weską Ścianą Trolli. Zachęceni przez 
„ekspertów”, pewni swoich umie-
jętności i zaopatrzeni w marny pro-
wiant oraz sprzęt, który dziś okre-
ślilibyśmy jako przestarzały, wybra-
li drogę nazywaną „Fiva” (słowo wy-
mawiane jak angielskie fever - go-
rączka).

Niestety bracia zlekceważyli ka-
pryśną i groźną naturę gór. Przygo-
da, która miała im zająć jedno po-
południe, okazała się trwającym 
ponad 50 godzin testem sprawno-
ści fizycznej, a także prawdziwą pró-
bą charakteru i zaufania. To była wy-
prawa, która mogła kosztować ich 
życie.

Minęło 40 lat, nim autor - który 
dziś wspina się, pisze książki i foto-
grafuje góry - zdecydował się opi-
sać te dramatyczne wydarzenia. To 
bardzo osobista, wspaniale opo-
wiedziana, a zarazem nietypowa re-
lacja, pozwalająca czytelnikowi do-
trzymać kroku młodym Stainfor-
thom, pokonującym nieprzyjazną i 
trudną skalną drogę.

Unikalne, intensywne doświad-
czenie, o którym powinien przeczy-
tać każdy pasjonat gór, każdy wspi-
naczkowy nowicjusz, by ustrzec 
się błędów. Ale również każdy do-
świadczony wspinacz - by przeko-
nać się, że wszyscy je popełniamy. 
Fiva to pisarstwo najwyższej próby; 
nie tylko wpisuje się w nurt najlep-
szych książek alpinistycznych, lecz 
także dotyka tematów uniwersal-
nych, ogólnoludzkich.

„Nigdy nie czytałem książki lepiej 
opisującej przygodę alpinistyczną 
niż Fiva - tak bardzo ją przeżywa-
łem, że docierając do ostatniej stro-
ny, odczuwałem stres pourazowy!” - 
Andy Kirkpatrick, autor Psychoverti-
cal: przestrzeń obłędu.

„Zakochałem się w szczegółach z 
epoki i łagodnym autoironicznym hu-
morze, który rozładowuje napięcie, a 
jednak nigdy nie przesłania trudów 
wspinaczki.” - Joe Simpson, autor Do-
tknięcia pustki.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Skazaniec nigdy nie 
dorasta do szubienicy

Jolanta Kozioł, Szymon Ry-
barczyk, Halina Stefańska, Cecy-
lia Furmańczyk, Henryk Rosa, Mi-
chał Furmańczyk, Urszula Kacz-
marek, Krystyna Lameta, Roman 
Kaczmarek, Genowefa Maćkow-
ska, Agnieszka Skowrońska, Ma-
ria Kloch, Malwina Bryndza, Rena-
ta Wiertalak, Marek Feliksiak, Pe-
lagia Feliksiak, Danuta Skowron, 
Christiana Syfert, Renata Dumań-
ska, Barbara Górska, Halina Galus, 
Krystyna Perdek

Zwycięzca książka: Malwina 
Bryndza

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
rek Feliksiak, Renata Dumańska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Jagoda Zarczyńska, Zuzia Paś, 

Basia Kloch, Julia Frumańczyk, 
Marcin Patecki, Bartek Feliksiak, 
Kacper Skowroński, Kasia Wierta-
lak, Krzysztof Tomczak, Ola Wój-
cik, Michasia Miśkiewicz, Aleksan-
dra Januszonek

Zwycięzca: Zuzia Paś 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl



Wtorek 
31  października 2017 r 
Nr 83 (2612)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 7

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Odkryli osadę 
sprzed 3 tys. lat

s. 2

OgłOszenia

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w czwartek
godz. 9.00-11.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Msze święte 
w dniu 1 i 2 
listopada

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Wsiadaj do "suki" 
i nie pyskuj

s. 4

"grzegorz" 
dmuchał mocno

nastolatków trzymali  
w radiowozie nie podając 
powodu?

D. Maślana 
kierownikiem OPs s.  7

 s. 3

Kolejny wypadek w pracy

Zginął  młody 
człowiek s. 3

OgłOszenie

Boh. Warszawy

Kobieta i dziecko 
z obrażeniami

 s. 6

OgłOszenia

UWaga PaCJenCi
Drodzy Pacjenci, z powodu otwarcia swojego gabinetu w 

Nowogardzie,zostałam w trybie natychmiastowym zwol-
niona z pracy. Przepraszam za niedogodności, zapraszam 
wkrótce do nowego gabinetu. 

W razie potrzeby zapraszam na wizytę do Goleniowa, ul. 
Sadowa 18 B.

Marta Kędzierska
lekarz stomatolog

tel. 790 267 400
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   Kronika policyjnanasza sonda  
Już w środę obchodzić będziemy Wszystkich Świętych, a 
dzień później Dzień Zaduszny. Z tej okazji zapytaliśmy 
przechodniów Nowogardu, jak będą spędzać ten czas? Czy 
jest ktoś, kogo w tym dniu szczególnie wspominają? Czy 
może uważają, że jest to pretekst do spotkania się z rodziną?

Pan Marcin: W czasie dnia 
Wszystkich Świętych, wspólnie z 
rodziną odwiedzamy groby na-
szych bliskich, tutaj w Nowogar-
dzie. W tym dniu zawsze szczegól-
nie wspominam swoją babcię, jed-
ną i drugą, których niestety nie ma 
już wśród nas. Podczas tego okresu 
można się też spotkać z rodziną,   i 
powspominać bliskich.

Pan Władysław: Razem z ro-
dziną zapalamy znicze i stawia-
my kwiaty na grobach bliskich w 
Żabowie, ponieważ tam są wszy-
scy pochowani. Zawsze szczegól-
nie wspominam w tym dniu swo-
ich rodziców i rodzeństwo: brata i 
siostrę. Ten dzień jest dość smutną 
okazją świąteczną, ale jest on też 
okazją do spotkania się z rodziną. 
Rodzeństwo nasze się porozjeż-
dżało w różne strony i ciężko nam 
się spotykać. Widzimy się najczę-
ściej właśnie z okazji takich jak ta, czy też z okazji wesela lub pogrzebu.

Pan Przemysław: Jestem ze 
Szczecina i do cmentarza tam 
mam około 650 metrów. Za-
wsze z okazji 1 listopada idę 
na groby i zapalam znicze swo-
im bliskim. Szczególnie wte-
dy wspominam babcię i dziad-
ka. Ten dzień może być rów-
nież pretekstem do spotkania 
się z rodziną, jednak lepiej by 
było, gdybyśmy się odwiedzali 
częściej, niż tylko z okazji tych 
świąt. 

Pan Andrzej: Pierwszego 
listopada, wraz z rodziną od-
wiedzamy groby w Sikorkach i 
w Nowogardzie.  Wspominam 
zawsze szczególnie wtedy swo-
ja mamę, ale także innych bli-
skich i znajomych, którzy ode-
szli z tego świata. Ten dzień 
jest dla mnie też okazją do zo-
baczenia się z rodziną, ponie-
waż na co dzień nie przeby-
wam tu na miejscu, w domu.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

23.10.2017 r.
godz. 14:28
Patrol OPP Sczecin dokonał za-

trzymania Norberta Z. zam. No-
wogard, poszukiwanego celem 
ustalenia miejsca pobytu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

25.10.2017 r.
godz. 09:59
Policjanci RD KPP Goleniów w 

trakcie kontroli drogowej ujawni-
li, że kierujący samochodem Mit-
shubisi Tadeusz B. zam. Strzelewo, 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0,38 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 13:34
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na Placu Wolności, zatrzymali 

Mariusza K.  zam.Nowogard, po-
szukiwanego na podstawie na-
kazau doprowadzenia wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 16:48
Dominika B. zam.Nowogard, 

powiadomiła o kradzieży przed-
niej tablicy rejestracyjnej z pojaz-
du Nissan Almera, który był za-
parkowany na parkingu osiedlo-
wym, przy ul. Osiedlowej. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

26.10.2017 r.
godz. 10:47
Policjanci RD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej na ul. 
Bohaterów Warszawy ujawnili, że 

kierujący rowerem Stanisław G. l. 
58, (zam. J. powiat goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści (1,23 mg/l). Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

27.10.2017 r.
godz. 17:42
Policjanci OPP Szczecin w No-

wogardzie na ul. Dworcowej, do-
konali zatrzymania poszukiwane-
go Mariana B. lat 61 zam. Niem-
cy (bez stałego miejsca pobytu na 
terenie Polski) poszukiwanego na 
podstawie Zarządzenia, wydane-
go przez Prokuraturę Rejonową w 
Goleniowie, do ustalenia miejsca 
pobytu.

KPP Goleniów

Uroczystości liturgii w dniu 1 i 2 listopada 
2017 roku w poszczególnych Parafiach i ich 
Kościołach filialnych

W środę - 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych.
 Na Cmentarzu w Nowogardzie zostaną odprawione Msze święte o godz. 9:00, 10:00 i 11:00.
Około godz. 12: 30 gromadzimy się przy Bramie głównej, aby włączyć się do procesji i modlić za zmarłych, 

leżących na naszym cmentarzu.
Ok. godz. 13.00 (po dojściu procesji z Kościoła pw. WNMP na cmentarz), odprawiana będzie na cmenta-

rzu Msza św. w intencji wszystkich zmarłych. 
  W tym roku Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie jest odpowiedzialna za oprawę litur-

giczną na cmentarzu. 
Wypominki, które w tym roku będą złożone na cmentarzu, zostaną odczytane w Kościele pw. św. Rafała 

Kalinowskiego w Nowogardzie.
Msze św. w Parafiach w Nowogardzie 

1. W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, Msze św. w dniu 1 listopada 2017r.- środa, 
tak jak w każdą niedzielę, tj. o godz. 7:30, 9:00, 11:00 i 18:00 za wyjątkiem Mszy św. o godz. 12: 30, której nie 
będzie. 

   -W Kościołach filialnych Parafii Msze św. w dniu 1 listopada 2017r. – środa, tak jak w każdą niedzielę.
 
W czwartek - 2 listopada 2017 r., w Dzień Zaduszny, Msze św. w Kościele Parafii pw. św. Rafała Kalinow-

skiego w Nowogardzie o godz. 9:00 i 18:00. Na cmentarzu Różaniec w intencji zmarłych o godz. 16: 00, gro-
madzimy się przy Bramie głównej.

2. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie - w środę - 1 listopada 2017r., w uroczystość 
Wszystkich Świętych, Msza św. o godz. 9: 00, nie będzie Mszy św o godz. 12:00                          

- W Kościołach filialnych Parafii Msze św. w Lestkowie o godz. 8:00, w Miętnie o godz. 10: 00.  

W czwartek - 2 listopada 2017r., w Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie, wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msza św. o godz. 17.00.

3.W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, Msze święte w dniu 1 listopada 2017 r., - środa, 
o godz. 7: 00; o godz. 9: 30; o godz. 11:00 i o godz. 12: 00 (po tej Mszy św. ok. godz. 12:30 z Kościoła wyruszy 
procesja na cmentarz w Nowogardzie), kolejna Msza św. w tym dniu, w Kościele, o godz. 18.00. 

-W Kościołach filialnych Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Msze św., tak jak w każdą niedzielę.

 W czwartek – 2 listopada 2017 r., w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, I czwartek miesiąca 
Msza Św. o godz. 9.00, a o godz. 17.00 wypominki. Msza Św. o godz. 18.00 odprawiona będzie za zmarłych, 
którzy odeszli do wieczności w ciągu tego roku.

W dniu 5.11.2017r,  w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Msze św. odbędą się:
- o godz. 9: 15 wypominki - Zachodniopomorski Związek Sybiraków
- o godz. 11: 00 Msza św. za zmarłych Nauczycieli nowogardzkich szkół i przedszkoli

opr. MR

W TYCH DniaCH ODeszLi DO WieCznOŚCi
Ryszard Sałaga: lat 61, zmarł 29.10.2017r., pogrzeb odbędzie się 31.10.2017 r., o godz. 

14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

Wolne stanowisko 
dla manicurzystki, 
może być z własną

 działalnością. 
531 021 921 

Zatrudnię fryzjerkę 
z doświadczeniem  

lub osobę po szkoleniu
 fryzjerskim 

z aktualną książeczką zdrowia. 
531 021 921

nastolatkowie spędzili pół godziny w radiowozie bez powodu?

Wsiadaj do "suki" i nie pyskuj…
W piątek, 13 października, około godziny 22:30, trzej 16 i 17 latkowie wracając do domu z zakupów spożywczych, zostali zatrzymani przez funkcjonariu-
szy policji na prawie pół godzinne wylegitymowanie. Jak twierdzą młodzi ludzie, policjanci ani się nie przedstawili, ani też nie podali powodu, dla jakie-
go chcą sprawdzić ich dokumenty, a także ich telefony komórkowe. Policja twierdzi jednak, że interwencja przebiegała zgodnie z prawem. 

Kolejny tragiczny wypadek w pracy 

Zmarł młody mieszkaniec 
Kościuszek
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie prowadzi postępowanie w sprawie wypadku, do jakie-
go doszło na terenie zakładu rolnego Futrex w Żdżarach pod Goleniowem, w wyniku które-
go zmarł 23-letni mieszkaniec Kościuszek. 

Do tragicznego zdarzenia do-
szło 21 października. Prokuratura 
nie ujawnia jednak okoliczności 
zdarzenia ani szczegółów prowa-
dzonego postępowania. Potwier-
dza jedynie, że doszło do zdarze-
nia. 

- Mogę tylko potwierdzić, że 
Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie prowadzi postępowania w 
sprawie śmierci 23-letniego męż-
czyzny na terenie zakładu Fu-
trex w Żdżarach. Postępowanie 
jest zakwalifikowane na tym eta-
pie, jako wypadek przy pracy. Ze 
względu na dobro trwającego po-
stępowania prokurator prowadzą-
cy nie informuje o szczegółach - 
mówi Joanna Biranowska-Sochal-
ska, rzecznik prasowy Prokuratu-
ry Okręgowej w Szczecinie.

Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że ciało młodego mężczy-
zny znaleźli pracownicy zakła-
du w Żdżarach, gdzie znajduje się 
ferma norek oraz zakład produk-
cji pasz dla tych zwierząt.  Mia-
ło się ono znajdować w kabinie 
sztaplarki, której operatorem był 
23-latek. Jak informuje rzecznik 
PO w Szczecinie, zwłoki mężczy-

zny zostały poddane badaniom 
sekcyjnym. Mają one dać odpo-
wiedź na temat bezpośredniej 
przyczyny śmierci. 

Zmarły tragicznie mężczyzna 
to mieszkaniec Kościuszek. Miał 
liczne rodzeństwo, w tym brata 
bliźniaka. Jego pogrzeb odbędzie 
się dziś, tj. wtorek (31.10), w Ko-
ściuszkach. 

Przypomnijmy, że to już dru-
gi śmiertelny wypadek podczas 
pracy, do jakiego doszło w ostat-

nich dniach na naszym terenie. 
W dniu 18 października, w cza-
sie wykonywania prac remonto-
wych w jednym z mieszkań przy 
ul. Boh. Warszawy w Nowogar-
dzie na skutek porażenia prądem 
zmarł 42-letni mieszkaniec Siko-
rek. Rodzina, bliscy i licznie zgro-
madzeni znajomi żegnali zmarłe-
go w środę, w zeszłym tygodniu. 
Został pochowany na cmentarzu 
w Sikorkach. 

MS

Nastolatkowie wracali już do 
domu z zakupów spożywczych, 
jednego ze sklepów na osiedlu 
Bema. Jak twierdzą, nie zachowy-
wali się agresywnie, ani podejrza-
nie. Mimo to, będąc już pod swo-
im blokiem, policjanci, którzy je-
chali za nimi przez całą drogę od 
sklepu, postanowili ich zatrzy-
mać. Czterech funkcjonariuszy 
nakazało im wejść do środka ra-
diowozu, którym jechali. Młodzi 
mężczyźni twierdzą, że policjanci 
nie podali im powodu zatrzyma-
nia, a także nie okazali się legity-
macją służbową, choć ci domaga-
li się takiej wiedzy. 

 – Pytaliśmy się policjantów, 
dlaczego nas trzymają, skoro nie 
zrobiliśmy nic złego – mówi jeden 
z nastolatków – Na początku nic 
nie odpowiadali. W końcu jeden z 
nich chyba nie wytrzymał i powie-
dział, że mamy nie pyskować, bo 

nas rodzice odbiorą z komisaria-
tu – dodaje. Nastolatkowie byli 
legitymowani prawie pół godzi-
ny, podczas której spisywano ich 
dane osobowe i sprawdzano tele-
fony komórkowe. Rodzice nasto-
latków są oburzeni takim zacho-
waniem policjantów, biorąc pod 
uwagę przebieg zdarzenia – Ro-
zumiem, że gdyby chłopcy zacho-
wywali się nieodpowiednio, krzy-
czeli, śmiecili czy psuli cokolwiek – 
mówi matka jednego z chłopców 
– Oni jednak wracali do domu ze 
sklepu, gdzie kupowali słodycze. 
Nawet nie alkohol. Jestem jeszcze 
w stanie zrozumieć, że zatrzymali 
ich z powodu późnej godziny. Ale 
dlaczego to wszystko wyglądało 
w ten sposób? Prawie pół godziny, 
bez podania powodu i bez przed-
stawienia się? I dlaczego spraw-
dzali im telefony? - pyta kobieta.

Policja odpowiada

Redakcja DN wysłała w dniu 
18.10. 2017 r. maila do rzeczni-
ka policji, st. asp. Julity Filipczuk, 
z pytaniami odnośnie tego zda-
rzenia. Odpowiedź otrzymaliśmy 
dopiero 26 października w której 
wyjaśnia - Odpowiadając na za-
pytania dotyczące „zatrzymania 
nieletnich” informuję, że policjan-
ci dokonali czynności legitymo-
wania małoletnich, a nie ich za-
trzymania – pisze rzecznik – Po-
licjanci przystępujący do czynno-
ści służbowych, w tym również do 
legitymowania, obowiązani są po-
dać: stopień, imię i nazwisko oraz 
podstawę prawną oraz przyczy-
nę podjęcia czynności służbowej – 
dodaje. Pierwszy więc punkt, czy-
li przedstawienie się policjantów, 
nie został spełniony – tak twier-
dzą nastolatkowie, którzy mówią, 
że policjanci im się nie przedsta-
wili. Funkcjonariusze mieli nie 

poinformować nieletnich także 
o powodzie zatrzymania. Pod-
stawę prawną do wylegitymowa-
nia nieletnich, podaje nam rzecz-
nik prasowy policji - Podstawą 
prawną działania policji w tym 
przypadku była Ustawa o policji, 
w związku z zarządzeniem 1619 
Komendanta Głównego Policji z 
dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań 
przez policjantów w zakresie prze-
ciwdziałania demoralizacji i prze-
stępczości nieletnich oraz działań 
podejmowanych na rzecz małolet-
nich. W paragrafie 10 tego rozpo-
rządzenia, na który powołuje się 
rzecznik policji, jest punkt, któ-
ry wskazuje, że policjanci mogą 
wylegitymować osoby nieletnie 
w porze nocnej, które nie są pod 
opieką rodziców w miejscach lub 
okolicznościach, gdzie mogą stać 
się ofiarami lub sprawcami prze-
stępstwa. Rodzice jednak nie 
zgadzają się z tym – Mój syn był 
parę metrów od domu. Ani on, 
ani jego koledzy nie byli agresyw-
ni, nic im nie zagrażało. Ale sko-
ro tak, to, dlaczego policjanci im 
tego nie powiedzieli? - pyta kobie-
ta. Zastanawia się także, na ja-
kiej podstawie i dlaczego, funk-
cjonariusze mieli sprawdzić kod 

IMEI (jest to niepowtarzalny nu-
mer przypisany każdej komór-
ce na całym świecie) ich telefo-
nów komórkowych - Podczas le-
gitymowania sprawdzany jest tak-
że telefon komórkowy osoby. Taka 
forma sprawdzenia aparatu po-
zwala zweryfikować, czy dany eg-
zemplarz pochodzi z legalnego 
źródła, czy też jest zarejestrowany 
w systemie, jako utracony w wy-
niku przestępstwa – odpowiada 
rzecznik - W związku z powyż-
szym działanie funkcjonariuszy 
(od momentu zatrzymania) było 
zgodne z obowiązującymi przepi-
sami prawa. 

Sami legitymowani, jak i ich 
rodzice nie zgadzają się ze zda-
niem rzecznik Policji. – Policjan-
ci się nie przedstawili i nie poda-
li nam powodu zatrzymania – 
mówi jeden z nastolatków, a jego 
matka dodaje – Taki sposób trak-
towania młodzieży jest później 
jednym z wielu powodów, przez 
który młodzi ludzie nie ufają po-
licji. Uważam, że najwyższa pora 
zmienić metody legitymowania 
obywateli – nawet tych młodych – 
kończy wzburzona kobieta.

DŚ

Zakład w Żdżarach. W tej firmie pracował tragicznie zmarły 23 - latek

Pod samym domem policja postanowiła ztrzymać młodych mężczyzn, bez poda-
wania powodu
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zmiana organizacji wokół cmentarza, ale… i znacznie dalej

Na wniosek Gminy zmiany już od poniedziałku
Na wniosek Gminy, starosta, od poniedziałku, 30 października, wprowadził zmianę organizacji ruchu w pobliżu nowogardzkiego cmentarza. Tym samym 
nowogardzcy handlowcy rozpoczęli sprzedaż kwiatów i zniczy.

Wczoraj, od godzin poran-
nych, nowogardzcy przedsię-
biorcy, którzy wydzierżawi-
li działki w pobliżu cmentarza, 
rozpoczęli handel. Porozsta-
wiali swoje stoiska, gdzie moż-
na kupić znicze, kwiaty a także 
stroiki na groby bliskich. Jed-

nocześnie, także od rana, za-
częła obowiązywać zmiana or-
ganizacji ruchu w rejonie oko-
ło cmentarnym.

W tym roku, ulica Nadto-
rowa będzie otwarta dla ru-
chu, natomiast z możliwości 
ruchu dla pojazdów wyłączo-
ny jest kawałek ulicy Cmentar-
nej, od strony torów do skrzy-
żowania z ul. Młynarską. Da-
lej ul. Cmentarna jest jedno-
kierunkowa. Zmiana ta bę-
dzie trwać od 30 października 
do 2 listopada. Poniżej załącza-
my dokładną mapkę ze zmia-
ną organizacji ruchu. Świątecz-

na zmiana aczkolwiek obejmu-
je ulice przy cmentarzu, to jed-
nak jej skutki odczuwane są w 
całym mieście. Wszystko głów-
nie dlatego, że zmiana organi-
zacji ruchu powoduje wyłącze-
nie z możliwości użytkowania 
jednego z dwóch nowogardz-

kich przejazdów przez tory. 
W ten sposób ogromną bloka-
dę płynności stanowi i tak, na 
co dzień wąskie gardło syste-
mu komunikacyjnego miasta, 
czyli przejazd kolejowy w cią-
gu 700-lecia. Skutkiem tego 
ogromne korki przez cały po-
niedziałek (pewnie i wtorek) 
głównie na ulicy Boh. Warsza-
wy.  Podczas tych świąt apelu-
jemy do odwiedzających swo-
ich bliskich na cmentarzu w 
Nowogardzie, o zachowa-
nie ostrożności podczas świąt 
Wszystkich Świętych. 

DŚ 

Ulica Nadtorowa, która w tym roku jest otwarta dla ruchu pojazdów

Wielokrotnie pisaliśmy w DN, że Rondo Sybiraków aczkolwiek ładne wizualnie nie spełnia istotnej funkcji w udrożnieniu syste-
mu komunikacynego miasta. Wszystko dlatego, że w zupełnie innym miejscu jest wąskie gardło tego systemu i jest nim prze-
jazd przez tory. Na zdjęciu korek wzdłuż ulicy Boh. Warszawy z kierunku Dobrej- tak to wyglądało w poniedziałek cały dzień.

Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 30.10 do 2.11

Trzechel: Ołtarz i 
krzyż na cmentarzu 
Nowa wiata z ołtarzem i krzyż stanęły na cmentarzu w 
Trzechlu. W najbliższą środę, 1 listopada, zostanie tam od-
prawiona Msza św. w intencji wszystkich zmarłych. 

Wiata i krzyż zostały wykonane 
z sosnowego drewna, a następnie 
dobrze zaimpregnowane. Zbudo-
wali je własnoręcznie mieszkań-
cy Trzechla, pod „wodzą” sołty-
sa Krzysztofa Feliksiaka.  Mate-
riały zakupiono ze środków fun-
duszu sołeckiego. Pierwsza Msza 

św. przy nowym ołtarzu i krzy-
żu odbędzie się w dniu Wszyst-
kich Świętych, 1 listopada, o godz. 
10:00. Odprawi ją ks. proboszcz 
Zbigniew Tyszkiewicz. Kapłan 
dokona również poświęcenia obu 
miejsc. 

MS
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ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ
 z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 4 listopad 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do

 NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Wyrazy głebokiego 
współczucia 

dla Pani Dyrektor 
Danuty Ziółkowskiej

 z powodu śmierci 

Brata 
składają 

Pracownicy 
Szkoły Podstawowej 

w Długołęce 

Znaleziono telefon w okolicach
 ul. Warszawskiej koło księgarni. 

Tel. 664 425 422

straż interweniowała prawie 20 razy

"Grzegorz" dmuchał mocno
Podczas tego weekendu (28.10-29.10) przez nasz region przechodził orkan "Grzegorz", któ-
ry pozostawił po sobie powalone konary drzew. Straż Pożarna tylko na terenie gminy, inter-
weniowała prawie 20 razy.

Orkan Grzegorz nadciągnął od za-
chodu. Nasze województwo, jako jed-
no z nielicznych, najmocniej odczuło 
jego siłę. Niestety żywioł nie ominął 
również naszej gminy. Najwięcej szkód 
orkan wyrządził z soboty (28.20) na 
niedzielę (29.10). Straż Pożarna miała 
pełne ręce roboty. Wezwań do powa-
lonych na drogę drzew było 16 i jedno 
wezwanie do zalanej piwnicy.

Poniżej pokazujemy, gdzie w nie-
dzielę, 29.10, Straż Pożarna usuwała 
skutki silnych wiatrów:

03:57 – Wierzbięcin, 04:50 – Błotno, 
04:56 – Olchowo, 05:06 – Ostrzyca, 
05:12 – Węgorza, 05:15 – Nowogard, 
05:40 – Nowogard, ul. Woj. Polskiego, 
05:57 – Świerczewo, 06:28 – Wierzchy

06:58 – Długołęka – zalana piwnica, 
07:02 – Sikorki, 07:25 – Słajsino, 09:15 
– Trzechel, 09:18 – Długołęka, 10:11 
– Olchowo, 11:49 – Trzechel, 12:04 – 
Bochlin. 

Strażacy wciąż otrzymują wezwania 

do usuwania skutków silnych wiatrów. 
W pierwszej kolejności zajęli się drze-
wami, które utrudniały poruszanie się 
po drogach.

Przy tekście publikujemy także kil-

ka zdjęć miejsc, gdzie doszło do po-
walenia drzew złamanych silnymi po-
dmuchami orkanu. 

DŚ

Silny wiatr połamał także gałęzie, które spadły na plac pokazowy należący do fir-
my S. Furmańczyk, niszcząc kilka płyt nagrobnych.

Przy wjeździe do Strzelewa silny wiatr przewrócił aż trzy drzewa, na szczęście nie 
poleciały one na drogę

Powalone drzewo uszkodziło ogrodzenie boiska przy placu Szarych Szeregów

groźny wypadek przy ul. Boh. Warszawy 

 Kobieta i dziecko z obrażeniami ciała
Co najmniej dwie osoby ranne, w tym matka i jej dziecko - to bilans piątkowego wypadku drogowego, do jakiego doszło przy ul. Boh. Warszawy, kilkadzie-
siąt metrów przed stacją paliw.  

Do zdarzenie doszło ok. godz. 
19:00, na prostym odcinku drogi, 
pomiędzy siedzibą Nadleśnictwa 
Nowogard a stacją paliw. Jak wy-
nika z naszych ustaleń, kierujący 
samochodem marki Peugeot 407 
na łobeskich numerach rejestra-
cyjnych, jadąc w kierunku Kulic, 
w czasie wyprzedzania, uderzył 
w skręcającego w lewo kierujące-
go samochodem marki Opel Vec-
tra, po czym z impetem wpadł na 
chodnik i zatrzymał się na ogro-
dzeniu. W Oplu podróżowały 
dwie osoby - to pracownicy OPS 
w Nowogardzie, w tym powołana 

kilka godzin wcześniej nowa kie-
rownik jednostki, Dorota Maśla-
na. Mimo, że samochód, którym 
jechali urzędnicy, został bardzo 
poważnie uszkodzony, oboje wy-
szli z kolizji bez szwanku. Mniej 
szczęścia mieli pasażerowie Peu-
geota – to prawdopodobnie żona 
i dzieci kierowcy, w wieku 10 i 12 
lat. Kobieta z obrażeniami głowy 
została przewieziona do nowo-
gardzkiego szpitala. Jedno z dzie-
ci natomiast doznało obrażeń w 
okolicy brzucha, na skutek zaci-
śnięcia się w chwili uderzenia pa-
sów bezpieczeństwa – informują 

nas służby ratownictwa medycz-
nego. Drugie z dzieci i kierowca 
nie odnieśli poważnych obrażeń. 

Jak mówili na miejscu świadko-
wie zdarzenia, to cud, że w chwi-
li, gdy doszło do zdarzenia nikogo 
nie było na chodniku. W tych go-
dzinach wiele osób spaceruje w tej 
okolicy z psami, lub biega. 

Pracownicy OPS Nowogard, 
którzy brali udział w zdarze-
niu, podkreślają, że na pochwa-
łę zasługuje interwencja dwóch 
młodych osób, przypadkowych 
świadków. To policjant i strażak, 
którzy wracali wspólnie ze szkół-
ki. Nie czekając na przyjazd służb 
ratunkowych, przystąpili oni od 
razu do udzielania pomocy po-
szkodowanym, i zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 
Z uwagi na obrażenia kobiety, 

pasażerki samochodu marki Peu-
geot, zdarzenie zostało zakwalifi-
kowane jako wypadek, a nie koli-
zja. Sprawa trafiła do Prokuratu-
ry Rejonowej w Goleniowie i naj-

pewniej zakończy się wnioskiem 
o ukaranie sprawcy przez sąd. Jak 
udało nam się ustalić, wszyscy 
uczestnicy, w tym kierowca, który 
spowodował zdarzenie, byli trzeź-
wi. 

MS

Oplem Vectra jechało dwoje pracowników OPS Nowogard
W zdarzeniu brały udział dwa samochody

KOnDOLenCJeOgłOszenie

OgłOszenie
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ZAPROSZENIE 
Dnia 4 listopada 2017 r., w Wojcieszynie odbędzie się wmurowanie Kamienia Węgielnego w budo-

wanym kościele pw. św. JP II oraz poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na cześć pierwszych osadników 
wsi. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym uroczy-
stym wydarzeniu. 

Program uroczystości:
Godz. 11:30 Różaniec

Godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Wejmana
Po Mszy św. poczęstunek. 

Mieszkańcy Wojcieszyna i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

U W A G A
Koło Miejsko-Gminne Nr 36 PZW w Nowogardzie, 

zaprasza Członków Koła na Zawody Wędkarskie 
Spiningowe z Łodzi w dniu 5.11.2017r, 

na jeziorze w  Nowogardzie.
Zbiórka o godz. 7:00 przy Restauracji  "Neptun".
Zapisy w Sklepie "Wędkarz" do dnia 2.11.2017r

Startowe – 10zł.
Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni posiadać 

kamizelki  ratunkowe
I – miejsce, silnik elektryczny.

Zarząd

nowogard węzeł Wschód 

Budują Punkt Utrzymania Drogi
Od kilkunastu tygodni na działce w zakolu dróg przy węźle Nowogard Wschód (Wojcie-
szyn) trwają prace ziemne. Jak się dowiedział DN, trwa tu budowa odcinkowego punktu 
utrzymania drogi (S-6)

 Jak nas poinformował rzecz-
nik GDDKiA w Szczecinie, p. Ma-
teusz  Grzeszczuk trwające pra-
ce ziemne na działce położo-
nej w obrębie zjazdów węzła No-
wogard- Wschód i drogi dojaz-
dowej do Wojcieszyna, to budo-
wa odcinkowej stacji utrzymania 
(OUD) dla drogi ekspresowej S-6. 
Z obiektu – mówi DN p. Grzesz-

czuk- będą korzystać firmy, któ-
re wygrają przetargi na utrzyma-
nie bieżące (w tym zimowe) dro-
gi ekspresowej. Zbudowane zo-
staną tutaj pomieszczenia ma-
gazynowe, w tym magazyn soli i 
innych środków do odmrażania 
drogi, pomieszczenia do garażo-
wania sprzętu oraz pomieszczenia 
administracyjne -informuje rzecz-

nik.  OUD wchodzą w skład infra-
struktury drogowej obok punk-
tów obsługi pasażera (tam toalety, 
bary, stacje paliw). Taka stacja bę-
dzie budowana w okolicy Wyszo-
góry, natomiast kolejny po Nowo-
gardzie UOD znajdzie się w obrę-
bie węzła Kołobrzeg- Zachód. 

sm            

zgodnie z porozumieniem 

Remont w 
Świerczewie 
Trwa przebudowa drogi gminnej w Świerczewie, od kościoła 
w kierunku świetlicy wiejskiej. Wykonawcą robót jest PRD 
SA z Nowogardu. 

Inwestycja ta jest konsekwen-
cją porozumienia pomiędzy staro-
stwem powiatowym w Goleniowie 
i Gminą Nowogard, dzięki które-
mu możliwa była modernizacja 
drogi na kilkukilometrowym  od-
cinku Nowogard-Strzelewo, z po-
mocą środków unijnych. Gmi-
na Nowogard miała właśnie w ra-
mach tego porozumienia wykonać 
około 100- metrowy odcinek drogi 
wewnętrznej wsi.  Prace podzielo-
no na dwa etapy, zaczynając robo-
ty od skrzyżowania z drogą głów-
ną biegnącą przez wieś. Oprócz 

nowej nawierzchni asfaltowej, wy-
budowana zostanie w pobliżu ko-
ścioła nowa zatoka autobusowa i 
chodniki, a tam gdzie jest taka ko-
nieczność powstaną również zjaz-
dy do posesji. Roboty polegające 
na wyłożeniu nawierzchni polbru-
kowych zlecono podwykonawcy- 
lokalnej firmie Grześ-Bud. 

Cała inwestycja została wyce-
niona na 237 tys. 392zł. Prace 
mają być zakończone jeszcze w li-
stopadzie. 

MS

OgłOszenie

OgłOszenie
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W końcu rozstrzygnęli 

Dorota Maślana nowym kierownikiem OPS 
Nowym kierownikiem nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej została Dorota Maślana, wieloletni pracownik tej instytucji, zajmująca się dotych-
czas m.in. wsparciem rodzin dotkniętych przemocą. 

Dorota Maślana ukończyła 
studia z zakresu zarządzania 
jednostkami pomocy społecz-
nej w Wyższej Szkole Admini-
stracji w Szczecinie. W Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w No-
wogardzie pracuje od ponad 
27 lat. Przez ostatnie 10 lat kie-
rowała działającym w tej in-
stytucji Zespołem Interwencji 
Kryzysowej (ZIK), zajmują-
cym się udzielaniem pomocy 
rodzinom dotkniętym zjawi-
skiem przemocy domowej.  
Na razie nie ma jeszcze decy-
zji, kto będzie nowym koordy-
natorem ZIK. Świeżo upieczo-
na kierownik zapowiada jed-
nak, że w nowogardzkim OPS 
będzie chciała przeprowadzić 
kilka zmian organizacyjnych. 

- Myślę, że wprowadzę kilka 
zmian organizacyjnych w po-
szczególnych działach Ośrod-
ka, ale to  wymaga czasu. Po-

dejmowane kroki muszą być 
wysoce przemyślane i rozważ-
ne, mają służyć przede wszyst-
kim naszym klientom oraz 
moim współpracownikom. Na 
chwilę obecną nie ma jeszcze 
wyznaczonej osoby, której za-
daniem będzie poprowadzenie 
Zespołu Interdyscyplinarnego, 
ale z uwagi na szczególny cha-
rakter tej pracy postaram się 
wyznaczyć taką osobę jak naj-
szybciej – zapowiada w rozmo-
wie z  „DN”, Dorota Maślana, 
i podkreśla, że chce postawić 
na wzmocnienie współpra-
cy Ośrodka z instytucjami ze-
wnętrznymi: - moim celem jest 
podejmowanie bardzo dobrej i 
na wysokim poziomie współ-
pracy   ze wszystkimi instytu-
cjami pomocowymi oraz me-
diami – dodaje nowa kierow-
nik OPS w Nowogardzie. 

D. Maślana została wyłonio-

na w drodze konkursu na to 
stanowisko, a nominację ofi-
cjalnie otrzymała w zeszły pią-
tek, w obecności pracowników 
OPS. Wręczył ją jej osobiście 
wiceburmistrz Krzysztof Ko-
libski, ten sam, który w sierp-
niu, nieoczekiwanie zwolnił z 
pracy byłą kierownik tej jed-
nostki Teresę Skibską. 

Krążą pogłoski, że D. Maśla-
na jakiś czas temu zapisała się 
do SLD- partii, której jak wia-
domo szefem w Nowogardzie 
jest burmistrz Robert Czapla. 
Pytana przez nas o ewentualną 
przynależność do SLD nowa 
pani kierownik unika kon-
kretnej odpowiedzi, twierdząc 
że jej polityczne sympatie to 
„sprawa prywatna, a nie służ-
bowa”.  

MS
Dorota Maślana, nowy kierownik OPS w Nowogardzie, od lat kierowała Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie

Osada sprzed 3 tys. lat

Wykopaliska na terenie budowy S6
Od kilku tygodni trwają prace archeologiczne eksploracyjne na terenie budowy jednego z odcinków trasy S-6. Odkryto pozostałości osady kultury łużyckiej 
sprzed 3000 lat.

W okolicach Płot na terenie 
pod budowaną drogi S-6 trwają 
prace archeologiczne w związku 
z natrafieniem w tym miejscu 
na pozostałości osady sprzed 
3000 lat.   - To osada z okresu 
kultury łużyckiej- mówi dla DN 
prowadzący prace archeolog - 
odsłonięte przez nas jamy ziem-
ne zawierają zabytki stanowiące 
pozostałości materialne po osa-
dzie, której granice wyraźnie się 
zarysowują w miarę postępu na-
szych prac. W odkrytych jamach 
ziemnych, które pokazujemy na 
zdjęciach znaleziono dotych-
czas kilkanaście tysięcy zabyt-
ków w postaci fragmentów ce-
ramiki zarówno użytkowej, jak i 

ceremonialnej (urny grzebalne). 
Nie znaleziono szczątków kości, 
ponieważ ludy kultury łużyckiej 
spopielały zwłoki swoich zmar-
łych. Prace trwają już od kil-
kunastu tygodni i stale posze-
rza się obszar eksploracji - sza-
cujemy, że ilość zabytków, ja-
kie tu odnajdziemy może dojść 
do kilkudziesięciu tysięcy-infor-
muje nasz rozmówca- wszyst-
kie zabytki są przez nas czysz-
czone, opisywane i przygotowy-
wana jest odpowiednia doku-
mentacja znaleziska przed prze-
kazaniem całości wydobytych 
zabytków do magazynów mu-
zealnych. Ekipa archeologiczna 
pracuje na zlecenie wykonaw-

cy budowy- tak stanowi prawo, 
które na głównego wykonawcę 
nakłada w tym zakresie szereg 
obowiązków mających chronić 
ewentualne pozostałości arche-
ologiczne przed zniszczeniem 
w wyniku prac ziemnych pro-
wadzonych na terenach budów. 
Jak się okazuje wykonanie tych 
obowiązków pociąga za sobą 
prowadzenia prac archeologicz-
nych, ale także wysoką opłatę na 
rzecz muzeum, które znalezione 
zabytki przejmuje.  

sm    
Jamy ziemne odkryte na terenie budowy S 6

Więcej policyjnych patroli na drogach

Trwa Akcja „Znicz 2017”
W piątek, 27 października rozpoczęła się policyjna Akcja „Znicz 2017”, która jest spowodo-
wana wzmożonym ruchem pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy, związana ze święta-
mi Wszystkich Świętych. Policyjna akcja ma trwać do 2 listopada.

Podczas wzmożonych kontro-
li w ruchu drogowym, policjan-
ci będą zwracać szczególną uwa-
gę na prędkość, wyprzedzanie, 
brawurową jazdę kierowców oraz 
ich trzeźwość. Sprawdzany rów-
nież będzie stan techniczny pojaz-
dów a także to, czy dzieci są prze-
wożone w fotelikach, a kierowcy 
i pozostali pasażerowie mają za-

pięte pasy bezpieczeństwa. Stróże 
prawa egzekwować będą, również 
obowiązek używania przez pie-
szych poruszających się po dro-
dze, po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, elementów odbla-
skowych.

Kierowcy samochodów cięża-
rowych i zespołów pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 12 ton muszą pa-
miętać, iż w okresie Wszystkich 
Świętych obowiązują zakazy po-
ruszania się takich pojazdów po 
drogach, w następujących dniach: 
31 października w godz. 18.00 – 
22.00 i 1 listopada w godzinach 
8.00 - 22.00.

DŚ

W jamach znaleziono już kilkanaście tysięcy pozostałości ceramiki 
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W zielonym Przedszkolu

Świętowali urodziny marchewki
Dnia 24.10.2017 w Zielonym Przedszkolu odbyło się niecodzienne święto, a mianowicie 
urodziny marchewki. W tym dniu w ubiorach przedszkolaków, oraz wychowawczyń domi-
nował kolor pomarańczowy. 

Wspólne świętowanie urodzin 
marchewki, jak co roku ma na 
celu dostarczenie dzieciom du-
żej dawki energii, oraz uśmiechu, 
a tego było nie mało podczas tań-
ców i śpiewów. 

W tym roku podczas imprezy 
urodzinowej dzieci mogły przy-
pomnieć sobie, jak ważne dla na-
szego zdrowia jest zdrowe odży-

wianie się i sport. Swoją wiedzą i 
umiejętnościami mogły wykazać 
się w specjalnie przygotowanym 
przez marchewkę Quizie, układa-
niu warzywnych puzzli oraz ćwi-
czeniach gimnastycznych. 

Marchewka przygotowała też 
konkurencję dla przedszkolaków, 
które miały za zadanie odnaleźć 
wszystkie marchewki znajdują-

ce się w sali. Urodziny nie mogły 
się odbyć, bez wcześniej przygo-
towanych prezentów. Marchew-
ka otrzymała od przedszkolaków 
piękne wierszyki oraz piosenki. 

Zakończeniem uroczystości 
były wspólne tańce i śpiewy, któ-
rych dzieci nigdy nie mają dość.                                                                      

A.Z.
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zielone Przedszkole

Akcja charytatywna z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej
Już od kilku lat w Zielonym Przedszkolu Dzień Edukacji Narodowej, to także szczęśliwy 
dzień dla osoby potrzebującej. W tym roku akcja charytatywna zorganizowana w dniu 
13.10.2017r., była dla Lenki Kubickiej. 

Lenka urodziła się, jako 
wcześniak. Na co dzień jest 
uroczym, uśmiechniętym 
dzieckiem, niestety choruje na 
mózgowe porażenie dziecię-
ce, zespół Dandy – Walker’a, 
dysplazję oskrzelowo – płuc-
ną, retinopatię i ma wadę słu-
chu. Nie potrafi samodzielnie 
chodzić, ani siedzieć, wymaga 
ciągłej opieki. Ogromną szan-

są na rozwój dziecka, jest sta-
ła, kompleksowa rehabilitacja. 

Pracownicy, dzieci i rodzice 
z Zielonego Przedszkola zor-
ganizowali akcję, by pomóc 
w zakupie wózka dla Lenki, 
koszt takiego wózka to 8 000 
złotych. Każda chętna osoba 
mogła zakupić kwiatek zro-
biony przez dzieci w grupach 
ze swoimi paniami i wręczyć 

go swoim nauczycielkom z 
okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. 

Z całej akcji udało nam się 
zebrać 2 364,53 PLN. 

Serdeczne podziękowania 
dla darczyńców i wszystkich 
osób, które wspierały naszą 
akcję.
                                                                                                                

Inf. A.Z.

ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie
zaprasza do udziału w debacie ewaluacyjnej pn. 

„Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – Możesz mieć 
na nie wpływ”, która odbędzie się  
dn. 08.11.2017 r. o godz. 11.00 

w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie.
        Serdecznie zapraszam 

Oddał znalezione 
pieniądze na policję
W środę, 25 października, na ul. Poniatowskiego, młody 
mieszkaniec Nowogardu znalazł portfel z zawartością do-
kumentów, znacznej ilości pieniędzy i dokumentów. 

Znaleziony portfel należał 
do mieszkańca Gryfic. 27 la-
tek z Nowogardu, znalazł zgu-
bę w godzinach porannych na 
ul. Poniatowskiego, w pobliżu 
sklepu spożywczego - Miesz-
kaniec zajrzał do środka, aby 
sprawdzić, czy znajdują się w 
nim dokumenty, mogące po-
móc mu w ustaleniu osoby, do 
której należy. Okazało się, że 
oprócz dokumentów, znajdują 
się w nim również pieniądze w 
kwocie ponad 6 000 zł - poin-

formowała nas rzecznik po-
licji, st. asp. Julita Filipczuk. 
Mężczyzna udał się, więc z 
portfelem na Komisariat Po-
licji w Nowogardzie i popro-
sił o przekazanie go właści-
cielowi. 

Funkcjonariusze skontak-
towali się z właścicielem, któ-
ry dzięki uczciwemu znalaz-
cy, krótko po zdarzeniu oso-
biście odebrał swoją zgubę. 

DŚ
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Ciekawe spotkanie w świetlicy im. JP ii 

Znany reportażysta odwiedził Nowogard 
W minioną sobotę, 28 października, o godz. 13.00 w świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyło się spo-
tkanie z Tadeuszem Płużańskim, prezesem znanej Fundacji „Łączka”, autorem historycznych reportaży śledczych, dziennikarzem oraz szefem publicysty-
ki w TVP Info. 

W spotkaniu wzięło udział 
około 30 osób. Prowadził je Ka-

zimierz Rynkiewicz, przed laty 
red. naczelny Dziennika Nowo-

gardzkiego, później wydawca 
gazety w Łobzie, ostatnio autor 
książek o losach żołnierzy Ar-
mii gen. Andersa. W czasie spo-
tkania w Nowogardzie, T. Płu-
żański opowiadał o swojej pasji 
do powojennej, i nie tylko, hi-
storii Polski, zwłaszcza działal-
ności żołnierzy Armii Krajowej, 
później działających w konspi-
racji w ramach Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość. Mówił o 
swoim stosunku do PRL i bez-
kompromisowej postawie do 
tych, którzy nie zostali osądzeni 
za swoje zbrodnie poczynione 
w tym okresie na obywatelach 
walczącą o prawdziwą wolną 
Polskę po II Wojnie Światowej.  
Na pamiątkę pobytu w Nowo-

gardzie otrzymał kolekcjoner-
skie banknoty od Tadeusza Łu-
kaszewicza, znanego lokalnego 
numizmatyka, z okazji imienin, 
które przypadały właśnie w so-
botę, 28 października. Pod ko-
niec spotkania przybyły do nas 
gość chętnie podpisywał swoje 
książki. Odpowiadał również na 
pytania z sali. 

T. Płużański to nie tylko pre-
zes Fundacji „Łączka”, spra-
wująca opiekę nad Kwaterą na 
Łączce, miejscu  pochówku po-
mordowanych przez komuni-
stów Żołnierzy Niezłomnych, 
ale także autor kilku książek, w 
tym najpopularniejszej wydanej 
w roku 2011, pt. Bestie- zawiera-
jącej zapis reporterskiego śledz-

twa dotyczącego funkcjonariu-
szy stalinowskich. Napisał także 
biografię o rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim ( „Rotmistrz Pilecki i 
jego oprawcy”), z którym współ-
pracował jego ojciec - również 
Tadeusz. T. Płużański to tak-
że dziennikarz, współpracuje 
m.in. z Super Expressem, tygo-
dnikami: „W sieci”, „Do Rzeczy”, 
„Tygodnik Solidarność”. Od lip-
ca tego roku piastuje także sta-
nowisko szefa publicystyki w 
TVP Info. 

W tym roku wydał już swoją 
siódmą książkę, tym razem pod 
tytułem: Obława na Wyklętych. 
Polowanie bezpieki na Żołnierzy 
Niezłomnych.  

MS

Spotkanie z T. Płużańskim w Nowogardzie prowadził Kazimierz Rynkiewicz

Multimedialna afera w zsP cd. – uczniowie nagrywani kamerą przez nauczyciela

Wprowadzili do szkoły mediatora
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pojawił się mediator, który ma rozwiązać napiętą sytuację pomiędzy uczniami a jedną z nauczycielek, która jak 
twierdzą ci pierwsi miała bez ich zgody nagrywać kamerą przebieg lekcji. Informacje w tej sprawie przekazał nam starosta goleniowski. 

Wracamy do sprawy multime-
dialnej afery w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-

dzie, znajdującej się przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego.  Przypomnijmy, 
że grupa kilku uczniów z czwar-

tej klasy technikum pojazdów sa-
mochodowych zgłosiła się do re-
dakcji DN z prośbą o interwencję 
w dość nietypowej sprawie. Otóż 
zdaniem uczniów, nauczycielka 
języka polskiego miała ich nagry-
wać w czasie lekcji, wcześniej nie 
pytając ich o zgodę. To w opinii 
młodych ludzi było nie tylko zła-
maniem praw ucznia, ale też tych 
obywatelskich, jak choćby prawo 
do ochrony wizerunku. Dodat-
kowo, jak zwracają uwagę ucznio-
wie, w statucie szkoły nie ma 
mowy o tym, aby nauczyciel mógł 
bez zapytania rejestrować na wła-
sny użytek przebieg lekcji za po-
mocą sprzętu video. 

O wyjaśnienie sprawy popro-

siliśmy dyrektora ZSP, jednak do 
dnia dzisiejszego żadnej odpowie-
dzi nie otrzymaliśmy. Komento-
wać sprawy nie chciała także sama 
nauczycielka, do której dzwonili-
śmy. Niezależnie od tego, o niepo-
kojących sygnałach od uczniów, 
powiadomiliśmy organ prowa-
dzący szkołę, czyli Starostwo Po-
wiatowe, a to podjęło już stosow-
ne kroki.  

- W chwili obecnej w szkole pro-
wadzona jest mediacja pomiędzy 
stronami (nauczyciel i uczniowie) 
przez specjalistę z Fundacji „Im-
plus”, celem wyjaśnienia sytuacji 
i zażegnania konfliktu- informuje 
T. Kulinicz, starosta goleniowski. 
Dalej starosta dodaje, że dyrektor 

ZSP, Jarosław Chudyk, złożył już 
„obszerne wyjaśnienia” dotyczące 
zaistniałego w szkole incydentu z 
użyciem kamery, ale do czasu za-
kończenia pracy mediatora, staro-
stwo szczegółów dotyczących sta-
nowiska dyrektora nie ujawnia. 

Po naszej interwencji osob-
ną kontrolę w tej sprawie prowa-
dzi także Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie. O jej wynikach mamy 
zostać poinformowani po zakoń-
czeniu wizytacji w szkole- zade-
klarowała nam Małgorzata Duras, 
rzecznik prasowy, Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie.

MS
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załatwili sprawę w 3 minuty i wygrali z 
Promieniem

Maciej Gołdyn wraca do gry!
W sobotę (28 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomo-
rzanina podejmowali Promień Mosty. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego po strzeleniu 
dwóch goli na przestrzeni trzech minut wywalczyli trzy punkty. Ważnym wydarzeniem tego 
meczu był powrót na boisko Macieja Gołdyna, którego obecność z pewnością wzmocni no-
wogardzki zespół. 

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 2:0 (0:0)
Gole: Maciej Grzejszczak (62’), Kamil Lewandowski (64’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Fernando 

Batista (Karol Osakiewicz) – Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski (c) , Kacper Litwin 
(Maciej Gołdyn), Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski, Rafał Listkiewicz.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
11. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Jantar Dziwnów 0:5
Sarmata Dobra – Sparta Gryfice  0:8
Ina Ińsko – Błękitni Trzygłów  5:3
Światowid Łobez – Orzeł Łożnica  5:0
KP Przecław – Odrzanka Radziszewo 5:0
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 2:0
Iskierka Szczecin – Polonia Płoty  1:0
Masovia Maszewo – Mewa Resko  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 11 29 32 9 9 2 0
2 Jantar Dziwnów 11 26 41 10 8 2 1
3 Iskierka Szczecin 11 23 17 9 7 2 2
4 Masovia Maszewo 11 20 22 17 6 2 3
5 Sparta Gryfice 11 19 32 17 6 1 4
6 Błękitni Trzygłów 11 19 28 17 6 1 4
7 Mewa Resko 11 18 21 14 5 3 3
8 Polonia Płoty 11 16 17 9 5 1 5
9 Ina Ińsko 11 15 18 17 4 3 4
10 Pomorzanin Nowogard 11 14 24 16 4 2 5
11 Promień Mosty 11 14 22 23 4 2 5
12 KP Przecław 11 14 24 31 4 2 5
13 Orzeł Łożnica 11 8 8 30 2 2 7
14 Ehrle Dobra Szczecińska 11 7 14 28 1 4 6
15 Sarmata Dobra 11 4 13 52 1 1 9
16 Odrzanka Radziszewo 11 3 7 41 1 0 10

Jak informowaliśmy przed tym 
spotkaniem, Pomorzanin w mi-
nionym sezonie nie zdołał poko-
nać Promienia. W meczu u sie-
bie nowogardzianie zremisowali z 
Mostami 1:1, a na wyjeździe prze-
grali 3:2. W minioną sobotę pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go prezentowali się nieco lepiej od 

gości i stwarzali sobie groźniejsze 
sytuacje. W pierwszej części me-
czu bramka mogła paść po ład-
nym uderzeniu w okienko, w wy-
konaniu Kamila Lewandowskie-
go. Strzał z 16 metrów napastnika 
Pomorzanina efektownie wybro-
nił golkiper gości. Po zmianie stron 
podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego wciąż przeważali, ale przez 
pierwszy kwadrans nie byli w sta-
nie objąć prowadzenia. Po godzi-
nie gry, wreszcie gospodarze dopię-
li swego. W 62. minucie oskrzydla-
jącą akcję przeprowadził Fernan-
do Batista, który idealnie zacentro-
wał w pole karne, gdzie strzałem 
głową bramkarza Promienia poko-
nał Maciej Grzejszczak. Nowogar-
dzianie bardzo szybko ustalili wy-
nik tego spotkania. W 65. minucie 
Pomorzanin przeprowadził ładną 
składną akcję, w którą zaangażowa-
ni byli ofensywni piłkarze. Futbo-
lówka trafiła w pole karne do Ka-
mila Lewandowskiego, który nie 

dał szans golkiperowi gości i pod-
wyższył na 2:0. W tym spotkaniu 
miało miejsce jeszcze jedno wyda-
rzenie, które z pewnością ucieszy-
ło kibiców Pomorzanina. W 82. mi-
nucie meczu na placu gry pojawił 
się Maciej Gołdyn, który ostatni raz 
reprezentował nowogardzki klub w 
sezonie 2015/2016. Jak to ważny 
piłkarz dla Pomorzanina chyba ni-
komu nie trzeba przypominać. Ma-
ciej Gołdyn nie odstawia nogi, po-
trafi strzelać bramki i jego gra za-
wsze miała pozytywny wkład na 
końcowe rezultaty. Przypomnijmy, 
że wychowanek Pomorzanina zre-
zygnował z gry ze względu na po-
wody osobiste, za sprawą służbo-
wych obowiązków ciężko mu było 
znaleźć czas na pasję, jaką jest piłka 
nożna. Wierzymy, że Maciej Goł-
dyn na dłużej wróci do składu Po-
morzanina i pomoże swoim kole-
gom w uzyskiwaniu dobrych rezul-
tatów. Pomorzanin choć w ligowej 
tabeli zajmuje dopiero 10. miejsce, 

może pochwalić się świetnym bi-
lansem na swoim boisku. Nowo-
gardzianie do tej pory rozegrali u 
siebie 5 spotkań, trzy razy wygrali i 
dwukrotnie zremisowali, strzelając 
15 i tracąc jedynie 4 gole. Dodajmy, 
że na własnym boisku oprócz Po-
morzanina niepokonane są jeszcze 
tylko trzy najlepsze drużyny w roz-
grywkach: Światowid Łobez, Jantar 
Dziwnów i Iskierka Szczecin. Przy 
artykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Maciej Grzejszczak strzałem głową 
otworzył wynik meczu z Promieniem

W 82. minucie na boisku po długiej prze-
rwie zameldował się Maciej Gołdyn

Dotkliwa porażka z Unią Dolice

Co się dzieje z juniorami?
W niedzielę (29 października), o godzinie 11:00, na boisku w Dolicach juniorzy Pomorzanina rywalizowali z tamtejszą Unią. Pomorzanin, który w pierw-
szym meczu rozgromił Unię 8:3, nieoczekiwanie wysoko przegrał 6:3. Czy możemy już mówić o sporym kryzysie, jaki dopadł zespół prowadzony przez 
Pawła Błaszczyka? Przypomnijmy, że była to trzecia porażka z rzędu. 

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 6:3 (5:0)
Gole: Michał Jutkiewicz (80’), Kacper Kozioł (88’, 90’)
Skład: Aleksander Osajda (Jakub Tandecki) – Michał Teodorczyk (c) (Adrian Zając), Mateusz Wojtyniak, Mateusz Rączka (Krystian Wilke), Bartłomiej Kozieł – 

Jakub Mościński, Mateusz Lasocki, Michał Jutkiewicz, Jakub Jarecki (Paweł Zając) – Jakub Stefanowski (Piotr Saja), Kacper Kozioł.    

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
11. kolejka:
Energetyk Gryfino – Biali Sądów  4:0
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 6:3
Kluczevia Stargard – Mewa Resko  1:1 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 9 22 29 9 7 1 1
2 Światowid 63 Łobez 9 20 28 10 6 2 1
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 10 17 25 13 5 2 3
4 Unia Dolice 10 12 28 34 3 3 4
5 Pomorzanin Nowogard 9 10 20 26 3 1 5
6 Mewa Resko 9 7 13 20 1 4 4
7 Biali Sądów 10 3 9 40 0 3 7

Coraz gorzej prezentują się ju-
niorzy Pomorzanina, którzy w 
niedzielę grając w Dolicach mie-
li za zadanie przerwać serię po-
rażek. Unia to nie był zbyt wy-
magający rywal, o czym świad-
czy choćby fakt, że podopiecz-
ni Pawła Błaszczyka w pierw-
szym meczu pokonali Dolice aż 
8:3. Okazało się jednak, że piłka-
rze z Dolic bardzo mocno chcie-
li zrewanżować się nowogardzia-
nom za tamtą porażkę. Już w 2. 
minucie Unia objęła prowadze-
nie, a po 9. minutach gry zrobi-
ło się 2:0 dla gospodarzy. Pierw-
sza połowa to istny pogrom, gdyż 

kolejne bramki dla gospodarzy 
padały odpowiednio w 28., 32. 
i 34. minucie. Po zmianie stron 
trener Paweł Błaszczyk przepro-
wadzał liczne roszady w składzie, 
jednak te nie przynosiły efek-
tów. W 78. minucie Unia Dolice 
podwyższyła na 6:0. Piłkarze Po-
morzanina ambitnie walczyli o 
bramkę honorową i zdołali strze-
lić gola gospodarzom dopiero w 
80. minucie, za sprawą trafienia 
Michała Jutkiewicza. W końców-
ce spotkania dwie bramki dorzu-
cił jeszcze Kacper Kozioł, strzela-
jąc w 88. i 90. minucie i choć wy-
nik 6:3 nie wyglądał już tak tra-

gicznie jak 6:0, to jednak może-
my już mówić powoli o sporym 
kryzysie w zespole juniorów. Nie 
można inaczej nazwać gry zespo-
łu, który w tym sezonie potrafił 
już pokonać w Gryfinie drużynę 
lidera, aby później ze słabą Unią 
przegrać po stracie sześciu goli. 
Była to trzecia porażka z rzędu, 
wskutek której Pomorzanin spadł 
na 5. miejsce w ligowej tabeli. W 
tych rozgrywkach gorzej prezen-
tują się już tylko Biali Sądów oraz 
Mewa Resko... Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika 
Rasowska, aleksandra Lisowska

Żywa lekcja historii w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
26 października w naszej szkole odbyło się spotkanie klas I TIPS, I TLS, i IE  z Panią Fran-
ciszką Kobylińską – prezes  Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie. 

Pani Kobylińska wspominała okres zesłania na Syberię, który zapamiętała jako: „głód, strach  
i zimno, a także brak szacunku do innych ludzi”. Przybliżyła nam te czasy wspominając własne historie z 
tamtego okresu. Dziękujemy za tak interesującą lekcję historii. 

Monika Rasowska 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

ROzKłaD JazDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:
godz. Odjazdu:
nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
szczecin główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
godz. Odjazdu:
nowogard

stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

sprzedam (cena 99 000 zł) lub 
wynajmę (czynsz 900/m-c) 

biuro składające się z korytarza i dwóch pomieszczeń. 
Jedno typowo na sekretariat z meblami pod wymiar około 12 m kw. 
Drugie pomieszczenie sala wykładowa ok. 22 m kw. 
Do obu wchodzi się z korytarza. Ogrzewanie gazowe. 
Dodatkowo własne WC damskie i męskie z umywalką. 

nowogard ul. Boh. Warszawy 34 (budynek agroma), 
ii piętro. Parking przy budynku. 

tel. 604 183 160

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl
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OgłO sze nia drob ne

ReKLaMa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nieRUCHOMOŚCi

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 
0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowo-
gard. 693 850 197

•	 sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 najlepsze ceny 
w nowogardzie, Osiedle słonecz-
ne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum No-
wogardu. 512 070 551 

• Sprzedam  kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. Cena 
75 tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 
458 

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 
440 385

• Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 
• Kupię mieszkanie do remontu w sta-

rym budownictwie może być podda-
sze do adaptacji. Tel. 604 154 316

• Sprzedam były sklep w Karsku. 
609 24 58 16 

• Sprzedam – działkę budowlaną o 
pow. 0,35 ha (3618,00m2) uzbrojo-
ną w Nowogardzie ul T. Kościusz-
ki (szosa w stronę Warnkowa), może 
być przeznaczona na dwie działki. 
Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowadze-
nie działalności. W budynku znaj-
dują się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 
prysznic. Istnieje możliwość rozbu-
dowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone miesz-
kanie dwupokojowe atrakcyjna lo-
kalizacja, odnowione, również dla 
cudzoziemniców. Tel. 609 868 434 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na ul. Bankowej od listopada. 
Tel. 503 626 385 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w No-
wogardzie w pobliżu centrum.Tel. 
730 096 281

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 530 118 199 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Wojska Polskiego nowe 
budownictwo. Tel. 606 401 128

•	  Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Sprzedam dom o pow. 120 m2, Bie-
nice, lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe 3 pokoje w Nowo-
gardzie. 600 853 973

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do 
wynajęcia. 722 154 477 

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 
817 880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 
000 435

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie 
do I piętra. Tel 91 39 73 313 

MOTORYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 
2001 r., cena 2200 zł. Tel.573 367 
648 

•	 sprzedam opony zimowe 
215/55/17 stan idealny. 605 946 
041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

•	 Stare pojazdy, części kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam Opla Astrę rocznik 94, re-
jestracja i OC do 09.2018, benzyna 
+ gaz. Tel. 609 582 053 

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

• Wyprzedaż kur 1,5 rocznych. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 91 39 106 66, 502 
530 452 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

• Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 
006 

• Transport koni. 607 739 866 

• Sprzedam obornik, 607 739 866

• Sprzedam ciągnik C-330 po remon-
cie cena 12500 zł, przyczepę sztyw-
ną po remoncie zarejestrowana, 
przyczepę jednoosiową ciągnikową, 
przyczepkę samochodową zarejesto-
waną. Tel. 696 807 922 

• Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 
853 573 

• Sprzedam ciągnik C-360 po remon-
cie w Pomie Nowogard. Cena 12500 
zł i przyczepę sztywną. 696 807 922

•  Sprzedam mini ciągniczek samo-
róbke do remontu, siłownik do przy-
czepy O-47, kuźnie polową, pług 
konny na kółkach, agregat prądo-
twórczy 220 V. Tel 669 823 464 

 UsłUgi
•	 SZPACHLOWANIE-MALOWANIE . 

605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 MOnTaŻ MeBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FiRMa UsłUgOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

• Remonty. 508 920 135 

• Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi oraz adaptacji pod-
daszy . Tel. 600 626 268 

• Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

• Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Matematyka, 668 17 12 12 

• Spawanie aluminium, stal nie-
rdzewna, balustrady itp. 78 56 35 
000

• Transport, przeprowadzki. Tel. 600 
182 682 

• Usługi Posacki Maszynowe. 607 
440 222

• Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
panele. Tel. 534220317

• Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

• Transport – usługi bus Maxi, kraj-

-zagranica. Przewóz do 6 osób. 

503 045 960

PRaCa
• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-

lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

• Poszukuje osoby do wykonania wia-
ty drewnianej. Tel. 502 103 432 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Firma CUK ubezpieczeniowa po-
szukuje osoby do pracy biurowej na 
stanowisko doradcy do spraw ubez-
pieczeń. Wymagania : min. średnie 
wykształcenie, komunikatywność. 
Oferujemy umowę o pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie. Osoby zainte-
resowane proszę o wysyłanie CV na 
adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 
100 263 

• Zatrudnię murarza – pomocnika. 
501 549 756 

• Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel . 505 149 049 

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
Lewiatan, Bohaterów Warszawy. 
502 239 619, 91 39 21 373 

• Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 
214 

• Przyjmę pracownika budowlane-
go. Tel. 607 654 692 

• Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•  Zatrudnię do pracy w budownic-
twie. Tel. 697 329 453 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULaRna Linia Mi KRO BU sO Wa seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OsóB - RO Man BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłaD JazDY BU sóW
inFORMaTOR LOKaLnY - nOWOgaRD

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

• Zlecę pracę elektryczne przy budo-
wie domu. Tel. 660 206 833 

• Potrzebuje przy budowie specjali-

stę do instalacji wod.-kan.. Tel. 501 

307 666

inne  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 sprzedam tanio szafka RTV, szaf-
ka wisząca i ława kolor wenge-
+wanilia. 512 012 823 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na uli-
cy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 
737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa mocna 
budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniają-
cy/zraszacze i linie kroplujące - 79 
zł. Bosch Dmuchawa - Odkurzacz 
ogrodowy- Nowy - 299 zł. Karcher 
- Myjki ciśnieniowe - Nowa - od 99 
zł. Tel. 503-005-554

• Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 
18 297 

• Oddam gruz. 884 794 661
•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwu-

miesięczne. 607 545 533

•	 Respirator przenośny tlenu nie-
drogo sprzedam. Tel. 601 984 
902 

•	 Z dniem 1 listopada 2017 do 
31.12.2017r. zawieszam wyjazd 
busa z Nowogardu o godz. 20.40 
do Szczecina. 



Nr 83 (2612)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PiaseK, PiaseK PRzesieWanY, ŻWiR, 
CzaRnOzieM, POsPółKa 

 ŻWiROWnia DłUgOłĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLienTa

OgłOszenie

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie 
stołowym

Srebro i brąz dla Osiny
W miniony piątek (27 października), miały miejsce Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym 
Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Zawody rozegrane zostały w Stepnicy, a wzięły w 
nich udział dwa zespoły reprezentujące szkołę w Osinie. Zawodnicy z Osiny spisali się bar-
dzo dobrze - dziewczęta wywalczyły srebro, natomiast chłopcy brąz.  

W piątek (27 października), 
w Stepnicy odbył się Finał Mi-
strzostw Powiatu w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym dziew-
cząt i chłopców, w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Do rozgry-
wek zgłosiło się po sześć zespo-
łów w każdej z kategorii. Druży-
na dziewcząt Szkoły Podstawowej 
w Osinie w składzie: Daria Guz, 
Emilia Barszczak i Wiktoria Mar-
ciniak, podczas zawodów zapre-
zentowała się bardzo dobrze, gdyż 
wygrywając swoją grupę dotar-
ła do finału i wywalczyła Wicemi-
strzostwo Powiatu. Reprezentacja 
chłopców w składzie: Paweł Roze-
słański i Filip Grabowski, po bar-
dzo zaciętych i wyrównanych spo-
tkaniach, ostatecznie stanęła na 
najniższym stopniu podium zaj-

mując trzecie miejsce Mistrzostw. 
Uczniowie i uczennice szkoły z 
Osiny otrzymali z rąk organizato-
rów brązowe i srebrne medale, dy-
plomy oraz puchary Starosty Go-

leniowskiego. Gratulujemy teni-
sistkom i tenisistom stołowym z 
Osiny uzyskanych wyników.

Oprac: KR 

zzPn informuje:

Zostań sędzią 
piłkarskim
Rusza nabór przeprowadzony przez Komisję Sędziowską 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej na sędziów 
piłkarskich. Zapisy mają potrwać do końca listopada. Je-
śli chcesz zostać sędzią piłkarskim, więcej informacji znaj-
dziesz na oficjalnych stronach ZZPN oraz KS. 

Zarząd Komisji Sędziowskiej 
Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej ogłasza nabór na 
sędziów piłki nożnej. Zapisy po-
trwają do końca listopada. Roz-
poczęcie planowane jest na po-
czątek grudnia, a kurs trwać bę-
dzie 3 miesiące. Zajęcia odby-
wać się będą w Szczecinie raz w 
tygodniu, w soboty. Warunkiem 
uczestnictwa w kursie jest wy-
pełnienie ankiety, którą można 
pobrać na oficjalnej stronie KS -  

http://sedzia.net oraz przesłanie 
jej do dnia 30.11.2017 na adres 
nabor@sedzia.net. Koszt uczest-
nictwa wynosi 150 zł. W cenie 
kursu kandydat otrzyma najnow-
sze Przepisy Gry w Piłkę Nożną, 
podstawowe wyposażenie sędzie-
go (kartki oraz gwizdek) oraz li-
cencję sędziowską, dzięki której 
po zaliczeniu egzaminów kandy-
dat będzie mógł prowadzić zawo-
dy od rundy wiosennej sezonu 
2017/18.

KR

Uczniowie SP w Osinie pośród chłopców wywalczyli w Stepnicy brązowe medale

Reprezentantki SP w Osinie wywalczyły srebrne medale Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.11.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Dzień Wszystkich Świętych – fotorelacja  •  Jak nie śmieci, to błoto
Szykują się na „powrót Stalina na czarnym czołgu”

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
3 listopada 2017 r. 
Nr 84 (2613)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

PIelĘGNIarkĘ 
ZaTrUDNIĘ 

do pracy 
w przychodni 

Sanus Nowogard 
mile widziane także 

emerytki. 

Tel. 606 125 591 

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Wynajmę lokal 
o powierzchni użytkowej 70 m2 

na działalność gospodarczą 
(medyczną, biurową) 

przy ulicy 3 Maja 46 w Nowogardzie. 
Kontakt pod nr 

tel. 694 440 201 lub 695 264 677

s. 3

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
DORADCĘ DZIAŁU BLACHARSKIEGO

PRACOWNIKÓW MYJNI
PRACOWNIKÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH

Prawie milion 
złotych 
przeszło  
koło nosa

Piotr krystkiewicz
opowiada  
o "Wyspie  
przetrwania"

s. 10, 11

"Ślepota" 
czy kolejny 
przekręt na 
komisariacie?

s. 3
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Ludziom utrudnili, a sobie...

Zrobili sobie wolne
Nie wszystkim mieszkańcom spodobała się informacja zamknięciu Urzędu Miejskiego w 
dniu 2 listopada. 

„Uprzejmie informuję, że w 
związku z obowiązkiem udzie-
lenia pracownikom dnia wol-
nego za Narodowe Święto Nie-
podległości wypadające w so-
botę, na podstawie art. 130 §2 
Kodeksu pracy,  dnia 2 listopa-
da 2017r. Urząd Miejski w No-
wogardzie będzie nieczynny. W 
celu załatwienia spraw zaprasza-
my w kolejnym dniu roboczym. 
Za utrudnienia przepraszamy. 
Sekretarz Gminy 

Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka”- to oficjalny komunikat, jaki 
pokazał się na stronie miasta, 
jeszcze przed Wszystkimi Święty-
mi. Zdaniem naszej czytelniczki 
decyzja o zamknięciu UM w tym 
dniu, to spore utrudnienie, szcze-
gólnie dla osób przyjezdnych. 

- Ludzie przyjeżdżają z różnych 
stron i czasem to jedna z niewielu 
okazji, aby załatwić sprawy urzę-
dowe, a urząd nieczynny. To jakiś 
żart - pisze do nas czytelniczka. 

MS

Dzień Wszystkich 
Świętych – fotorelacja 

Fot. Robert Leszczyński

ZAPROSZENIE - Wojcieszyn

Wmurujemy Kamień Węgielny
Dnia 4 listopada 2017 r., sobota, w Wojcieszynie odbędzie się wmurowanie Kamienia Węgielnego w 

budowanym kościele pw. św. JP II oraz poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na cześć pierwszych osadni-
ków wsi. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym uro-
czystym wydarzeniu. 

Program uroczystości:
Godz. 11:30 Różaniec
Godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Wejmana
Po Mszy św. poczęstunek. 
Mieszkańcy Wojcieszyna i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

Dystrybucja żywności „CARITAS” 
Parafialny Zespół „Caritas” działający przy kościele 

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, 
że w najbliższy wtorek (7.11)  oraz środę  (8.11) odbę-
dzie się dystrybucja żywności z pomocy unijnej. We 
wtorek po odbiór darów zapraszamy osoby o nume-
rach od 1 do 80, od godz. 14.00. Natomiast w środę, 

4 października, żywność będzie wydawana osobom 
posiadającym nr od 81- do końca listy, również od 
godz. 14:00. Miejsce wydawki: biuro PZC „Caritas” w 
Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2 a. 

PZC „Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

Wolne stanowisko 
dla manicurzystki, 

może być z własną
 działalnością. 
531 021 921 

Zatrudnię fryzjerkę 
z doświadczeniem  lub osobę 

po szkoleniu fryzjerskim 
z aktualną książeczką zdrowia. 

531 021 921

Kolejny bubel urzędu 

Prawie milion złotych 
przeszło koło nosa
Wniosek burmistrza Roberta Czapli (SLD), o dofinansowanie z budżetu wojewody (dawna 
„schetynówka”) przebudowy łącznika Dworcowej, przepadł już na etapie wstępnej oceny z 
powodów błędów formalnych. Tym samym gmina Nowogard utraciła szanse uzyskania po-
nad pół milionowego wsparcia dla tej strategicznej inwestycji.

W pełnym próżnego samo-
chwalstwa sprawozdaniu ze 
swojej działalności za okres od 
czerwca do października 2017 
roku, burmistrz Robert Cza-
pla będący jednocześnie wice-
szefem wojewódzkiego  SLD pi-
sze: - Przygotowałem wniosek o 
dofinansowanie projektu „Prze-
budowa przedłużenia łącznika 
ul. Dworcowej w Nowogardzie”. 
Kwota dofinansowania w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019 – 616 
082,72 zł.  W tych dniach Urząd 
Wojewódzki opublikowała listę 
wniosków, które otrzymały dofi-
nansowanie, i tych odrzuconych. 
Wniosek przygotowany przez 
Roberta Czaplę został odrzuco-
ny już na etapie wstępnej oceny, 
z powodu błędów formalnych. 
Tym samym, podobnie jak już 

wielokrotnie bywało, z burmi-
strza Czapli zapowiedzi, o suk-
cesie pozostała tylko zapowiedź. 
I oczywiście zdjęcia z podpisy-
wania uroczystego wniosku... źle 
napisanego wniosku rzecz jasna. 
Nieudolność burmistrza Cza-
pli w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych najlepiej mierzy się 
porównaniem do innych.  I tak 
w latach 2007-2015 Gmina No-
wogard pozyskała w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca (per capita) 
kwotę 3,26 zł tych dofinansowań, 
co plasuje ją w ścisłej końcówce 
w kraju!  Dla porównania Gmi-
na Goleniów pozyskała w tym sa-
mym czasie około 600 zł per ca-
pita.  Komentować nie trzeba. 
Przebudowa łącznika Dworco-
wej obrazuje nieudolność nasze-
go włodarza w wielu aspektach. 
Oprócz nieudanego wniosku o 
dofinansowanie, „popisał” się tu 

także wyjątkowym brakiem sku-
teczności – od początku roku z 
zabezpieczonej na łącznik przez 
Radę Miejską kwoty prawie 1,5 
mln złotych nie wykorzystał ani 
złotówki, ponieważ nie ruszo-
no palcem dla realizacji tej stra-
tegicznej (umożliwia wykorzy-
stanie drogich terenów w cen-
trum) inwestycji. Niektórzy po-
dejrzewają, że oprócz nieudol-
ności chodzi tutaj jeszcze o swo-
isty sabotaż – burmistrz general-
nie nie wykonuje projektów in-
westycyjnych założonych przez 
Radę w budżecie. Za to właśnie 
już trzykrotnie nie otrzymał ab-
solutorium i zanosi się na kolej-
ne po tym roku budżetowym.   A 
sam łącznik będzie musiał chy-
ba poczekać nie tylko na kolejny 
budżet, ale na kolejnego... burmi-
strza.  

sm

Burmistrz z SLD będzie 
przepraszał 

Szykują się na 
„powrót Stalina 
na czarnym czołgu”
Obelisk stojący na Placu Wolności został wpisany na listę 
obiektów IPN przeznaczonych do wyburzenia. Zgodnie z 
nowelizacją ustawy, stać się to musi w ciągu najbliższych 
12-tu miesięcy. Jednak mimo to burmistrz postanowił pod-
dać go zabiegom renowacyjnym. Generalne mycie to punkt 
pierwszy tej renowacji za publiczną kasę. 

Zabieg czyszczenia stojących 
na cokole betonowych wojów 
miał miejsce w miniony wto-
rek, 31.10, w godzinach przed-
południowych. Jak wiadomo, 
już od kilkunastu tygodni, obe-
lisk stojący na Placu Wolności 
został wpisany na listę obiek-
tów IPN przeznaczonych do 
wyburzenia.  Zgodnie z noweli-
zacją odpowiedniej ustawy sej-
mowej, stać się to musi w cią-
gu najbliższych 12-tu miesięcy. 
Pismo w tej sprawie IPN prze-
kazał na ręce Przewodniczą-
cego Rady i stosowny projekt 
uchwały zobowiązującej bur-
mistrza do wykonania zapi-
sów ustawy zapewne w najbliż-
szym czasie znajdzie się w pro-
gramie sesji Rady- znajdzie się, 
ponieważ taka konieczność wy-
nika z obowiązującego w Pol-
sce prawa. Wydaje się jednak, 
że burmistrz, który jest jak wia-
domo wiceszefem wojewódz-
kiego SLD, nie w Polsce, ale w 
PRL-u (jak i całe SLD) tkwi po 
uszy. Dlatego mamy kolejną 
hecę z ustawicznie prowadzoną 
za gminne pieniądze renowacją 
pomnika, który i tak skończy 
wkrótce na gruzowisku. W po-
przednich latach kadencji Cza-
pli przeprowadzono tu już dwa 
kosztowne odnowienia. Patrząc 
dzisiaj na ten żałosny spektakl 
szorowania betonu (dosłownie) 

można odnieść wrażenie, że 
nowogardzkie SLD na czele ze 
swoim szefem Robertem Cza-
plą szykują się na „powrót Sta-
lina na czarnym czołgu”. Wte-
dy dopiero nastanie ponow-
nie porządek- marzą sobie ko-
muchy lokalne- i wreszcie żad-
nej wolności, zwłaszcza koniec 
wolności słowa, w tym koniec 
jedynej w Nowogardzie wolnej 
prasy, czyli DN – będzie tylko 
nasza czerwona bibuła i nasze 
na wieki koryto… 

sm
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„Nie zauważyli” przez cztery lata! 

Ślepota czy kolejny przekręt na komisariacie?
Nowogardzki komisariat trapią prawdziwe nieszczęścia wynikające z panującej tutaj od dawna epidemii „ślepoty”. Rozmiar tego zjawiska może niestety 
porażać, a w poniższym tekście ujawniamy kolejny przykład. Dotyczy on „nie zauważenia” 3 nielegalnych banerów wiszących od czterech lat na płocie na-
szego komisariatu.

Mniej więcej od czterech lat 
na płocie nowogardzkiego ko-
misariatu Policji wisiały so-
bie trzy okazałe banery jednej 
z nowogardzkich firm z bran-
ży reklamowej. Płot komisaria-
tu jest miejscem bardzo atrak-
cyjnym pod względem reklamo-
wym, choćby dlatego, że „działa” 
tu szczególne uwiarygodnianie 
wiszącej tutaj reklamy, ponie-
waż jest to płot instytucji zaufa-
nia publicznego.  Wspomniane 
banery zostały umieszczone do-
datkowo na tzw. „widoku”, czy-
li naprzeciwko schodów przy-
chodni i biurowca szpitalnego, 
vis a vis wyjścia z plaży miej-
skiej oraz od strony ulicy Woj-
ska Polskiego. Jednocześnie ba-
nery te rzucały się wyjątkowo 
„w oczy” także dlatego, że tylko 
one były eksponowane na liczą-
cym dobrze ponad 100 metrów 
długości płocie- żadna inna fir-
ma się tutaj nie wystawiała.  I to 
ten fakt nas zaintrygował, – dla-
czego w tak atrakcyjnym rekla-
mowo i posiadającym wiele wol-
nego miejsca płocie wiszą bane-
ry tylko jednej firmy?  Może jest 
tutaj po prostu drogo, ponieważ 
Policja, jako instytucja publicz-
na ceni swoje „walory”?.  Wia-
domo też, że każdy grosz jest tu 
na wagę złota i potrzebny choć-
by na paliwo, którego notorycz-
nie brakuje.  (Oczywiście tyl-
ko, gdy trzeba ruszyć d… z in-
terwencją).  Tak czy siak pytania 
powyższe nie dawały nam spo-
koju.  Dziennikarze tak mają - 
zawsze na dyżurze…

Wysłaliśmy pismo bardzo 
uprzejme

Po naradzie i analizie prezes 
naszego wydawnictwa postano-
wił, że będziemy także ubiegać 
się o zezwolenie na umieszczenie 
reklam Dziennika Nowogardz-
kiego na płocie nowogardzkiej 
Policji -  od lat jako prasa wspo-
magamy policję - mówił pre-
zes –  opisujemy wszystkie groź-
ne społecznie  zjawiska identyfi-
kując dla przestrogi liczne przy-
padki, złodziejstwa, narażania 
zdrowia i życia współobywate-
li, czy  niebezpieczne dla dzieci i 
młodzieży  patologie, zwłaszcza 
różne objawy  narkomani. Nasza 
obecność na policyjnym płocie z 
reklamą DN byłaby więc zupeł-
nie naturalna i nieco wzmacnia-
jąca społeczną osłonę w zakresie 

profilaktyki i zwalczania prze-
stępstw.  Może w ramach takiej 
pożytecznej symbiozy „nie ze-
drą” z nas za wiele – zastanawiał 
się prezes- przy okazji dowiemy 
się, na jakich zasadach korzysta-
ła z powierzchni reklamowej po-
licyjnego płotu firma, której re-
klamy wiszą tam już cztery lata 
- skończył prezes. W efekcie wy-
słaliśmy do komendanta powia-
towego kilkanaście dni temu pi-

smo o następującej treści: - W 
związku z eksponowaniem na 
ogrodzeniu KP Nowogard rekla-
my firmy Agencja Reklamowa… 
(tu nazwa), prosimy o informa-
cję, na jakich zasadach reklama 
ta funkcjonuje w tym miejscu? Je-
steśmy także zainteresowani, na 
tych samych zasadach jak firma 
(tu nazwa), ekspozycją reklam 
Dziennika Nowogardzkiego. Pro-
simy w związku z tym o przedsta-

wienie szczegółowych warunków.  
Z poważaniem Marek Słomski, 
prezes Wydawnictwo Dom Judy 
sp. z o.o. 

Dostaliśmy odpowiedź 
także uprzejmą, ale…

Dzień dobry – pisze w odpo-
wiedzi mailowej p. rzecznik go-
leniowskiej policji st. asp. Juli-
ta Filipczuk - odpowiadając na 
Pana zapytanie dotyczące ekspo-
nowania reklamy na ogrodzeniu 
KP Nowogard informuję, że re-
klama została usunięta. Dzięku-
ję za zwrócenie uwagi w tym te-
macie. Jednocześnie informuję, że 
nie uzyskiwaliśmy z tego tytułu 
żadnych korzyści majątkowych i 
nie jesteśmy 

zainteresowani umieszczaniem 
żadnych reklam na ogrodzeniu 
tut. Komisariatu - kończy zdecy-
dowanie p. rzecznik działająca, 
przypomnijmy, w imieniu Ko-
mendanta Powiatowego i lokal-
nego także.

I co dalej…
Przyznamy, że byliśmy zdu-

mieni treścią otrzymanej odpo-
wiedzi i to nie dlatego, że odmó-
wiono w niej naszej prośbie. Nie 
przyszło nam jednak do głowy, 
że jest to możliwe, aby prywat-
na firma korzystała przez cztery 
lata nieodpłatnie z powierzchni 
reklamowej instytucji publicznej 
zwłaszcza takiej, jaką jest Policja 
(i to korzystała tylko jedna „wy-
brana”) i nikt na to nie reagował. 
Na dodatek, jak wynika z pisma, 
także nikt w Policji, ani nowo-
gardzkiej, ani goleniowskiej tego 

faktu ponoć nawet „nie zauwa-
żył”.  Świadczy o tym zwłasz-
cza ten fragment pisma p. rzecz-
nik: dziękuję za zwrócenie uwagi 
w tym temacie. Zdumienie, gra-
niczące z niedowierzaniem, bu-
dzi też całkowita beztroska i po-
czucie bezkarności emanujące 
z pisma p. rzecznik. Czy na Po-
licji myślą, że odbiorcy takich 
pism nie myślą czyli, że są idio-
tami?  Trudno się zatem dziwić, 
w związku z opisanym zachowa-
niem lokalnych „stróżów pra-
wa” (o paradoksie!), że nie tyl-
ko banerów wiszących 4 lata na 
płocie „nie zauważono”, ale tak-
że nikt „nie widział” jak znik-
nęły w 2014 z magazynu nowo-
gardzkiej komendy, skonfisko-
wane kontrabandzie, papiero-
sy o wartości ponad 200 tys. zło-
tych, czy dziwić się temu, że nikt 
na Policji dotąd „nie zauważył” 
regularnego narkotyzowania się 
niektórych członków lokalnej 
„elity” rządzącej, (o kogo chodzi 
to wszak tajemnica jest poliszy-
nela w Nowogardzie). I to tylko 
najgrubsze przykłady.  Nieste-
ty wbrew temu, za co dziękuje 
nam p. rzecznik naszym celem 
nie było „zwrócenie uwagi w tym 
temacie” Policji, ale postawienie 
zasadniczego pytania: ile Poli-
cja zainkasowała za reklamowa-
nie przez 4 lata prywatnej firmy?  
Warto dodać, że jest to firma 
ciesząca się także szczególnymi 
względami (zlecenia) miejsco-
wego Ratusza. Jeśli zaś nie zain-
kasowała tych zysków Policja to, 
dlaczego tak się stało i KTO jest 
ostatecznym beneficjentem tego 
dealu?  Tak więc nawiązując do 
odpowiedzi Policji, „zwrócenie 
uwagi w tym temacie” w wyko-
naniu DN to dopiero nastąpi i 
będzie to „zwrócenie uwagi” na 
to, co dzieje się w nowogardz-
kim komisariacie, instytucjom 
powołanym do „przeszukiwania 
szuflad” i badania prawdomów-
ności ( wariometrem) także po-
licjantów.  Być może się okaże, 
że ostatnie aresztowania wśród 
naszych mundurowych to do-
piero początek… smutny począ-
tek, ale dający zarazem nadzieję, 
że krętactwo zawsze skończy się, 
tak samo niezależnie od tego, co 
się ma na pagonie. 

sm
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Jak nie śmieci, to błoto 
Do redakcji wpłynęły sygnały od czytelników, którzy w dniu 1 listopada wybrali się na na-
sze cmentarze, by pomodlić się za swoich bliskich. Dotyczą one nie tylko nieporządku, ale 
też warunków, w jakich przyszło przemieszczać się pomiędzy mogiłami. 

Pierwszy sygnał otrzymaliśmy 
od czytelnika, który wybrał się 
na cmentarz do Żabowa.

- Przed wejściem stoją peł-
ne kontenery, nie wiem, kto za-
rządza tym cmentarzem, ale to 
wielki wstyd. Pełno śmieci przed 
główną bramą, wiatr je poroz-
rzucał po całym terenie. Nie wy-
gląda to estetycznie, zwłasz-
cza, że to miejsce, gdzie w spo-
sób szczególny trzeba dbać o sza-
cunek i porządek- pisze do nas 
mieszkaniec Nowogardu. 

Naszym zdaniem nie stało bo-
wiem nic na przeszkodzie, aby 
w ten czas, dzień przed 1 listo-
pada, opróżnić kontenery. Tym 
bardziej, że taka sytuacja powta-
rza się, co roku. Odpowiedzialny 
za ten stan rzeczy jest ZBK. 

Kolejny sygnał dotyczył błota, 
po jakim odwiedzający mogiły 
swoich bliskich, musieli chodzić 
na nowogardzkim cmentarzu. 

- W załączniku przesyłam zdję-
cia jednej z alejek na cmentarzu, 
która zawsze tak wygląda, kiedy 
jest mokro podczas Wszystkich 
Świętych, a po większym deszczu 
każdorazowo tworzy się wielka 
kałuża.   Poruszanie   odbywa się 
bokiem między grobami. Czy na-

prawdę nie da się tego zrobić od 
ponad dwudziestu lat, jest to w 
końcu miejsce, po którym po-
ruszają się setki, jak nie tysiące 
odwiedzających cmentarz? Czy 
naprawdę jest to, aż tak kosztow-
na inwestycja?- pyta nasz kolej-
ny czytelnik. 

Sygnały Czytelników @  

Zamiast alejki, błotne koleiny, tak wygląda jedna z głównych alejek na cmentarzu 
w Nowogardzie

Tak 1 listopada wyglądał śmietnik przy bramie głównej w Żabowie

Przy tej sprawie warto się za-
trzymać. Jak wiadomo, gmina od 
lat nie inwestuje w cmentarz, a 
budowa nowych dróg z pewno-
ścią nie leży w kompetencji za-
rządców, którzy w imieniu mia-
sta administrują nekropolią. Za-
miast tego, jak mieliśmy przy-
kład w tym roku, urząd miej-
ski, na czele z R. Czaplą zajmu-
je się rozbudzaniem intrygi ko-
munikacyjnej, po tym jak, zresz-
tą na podstawie ustaleń z gminą, 
starosta wprowadził w tym roku 
zmiany w organizacji ruchu wo-
kół cmentarza, na nieco nowych 
zasadach. W tym celu, aby za-
maskować wieloletnie zaniedba-
nia w inwestowanie w komunal-
ny cmentarz, urzędnik z ratusza 

chodził z aparatem wokół naszej 
nekropolii, aby uchwycić rzeko-
my „komunikacyjny chaos”, jaki 
miał mieć miejsce. Jak wiadomo, 
nic takiego się nie wydarzyło, a 
nawet zdaniem wielu było lepiej, 
o czym piszemy w numerze, pu-
blikując list, jaki w tej sprawie 
otrzymaliśmy od czytelnika.  In-
tryga w wykonaniu ekipy bur-
mistrza  miała  też swój wizual-
ny wymiar  w postaci czterech  
kosztownych tabliczek z infor-
macją że to starosta wprowadził 
tegoroczny sposób regulacji ru-
chu. Tabliczki kosztowały  po-
dwójnie ponieważ ktoś je skradł 
i zostały wykonane ponownie. 
To już naprawdę choroba jest.    

MS

Stanowisko w sprawie fermy norek 

Poparli mieszkańców Sikorek 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni większością głosów przyjęli stanowisko przy-
gotowane przez klub Wspólny Nowogard, wyrażające poparcie dla mieszkańców Sikorek, 
sprzeciwiających się budowie w sąsiedztwie fermy norek. 

Przypomnijmy, że to nie 
pierwsza uchwała, jaką RM 
przyjęła w sprawie budowanej 
tam fermy norek. Wcześniej, 
również na wniosek radnych z 
WN, Rada zobowiązała burmi-
strza, by ten poczynił wszystko, 
aby budowa zakładu we wsi zo-
stała zablokowana. Rada Miej-
ska przyjęła również uchwa-
łę, która zobowiązuje hodow-
ców norek, chcących usytuować 
swoje zakłady na naszym termi-
nie, do przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych. W Sikor-
kach jednak budowa rozpoczę-
ła się, zanim tę uchwałę przyję-
to, toteż inwestor nie był do tego 
zobowiązany. Niemniej budo-
wana tam ferma od samego po-
czątku wzbudza społeczne pro-
testy, głównie z powodu odle-
głości od najbliższych zabudo-
wań mieszkalnych, w jakiej za-
kład został usytuowany. Ferma 
położona jest 38 m od najbliż-
szego domu, a 300 metrów od 
centrum wsi. Oburzenie wzbu-

dza także fakt, że mieszkańcy 
wsi nie zostali przez organ wy-
dający warunki dla zabudowy, 
czyli gminę, wzięci w ogóle pod 
uwagę jako strona postępowa-
nia. Mimo protestów i sporów 
przed sądem, jakie zainicjowa-
li sami mieszkańcy wsi, inwestor 
się z budowy nie wycofał, gmina 

nie poczyniła też żadnych kro-
ków, na jakie liczyła społeczność 
w Sikorkach. Tym samym rad-
ni postanowili raz jeszcze stanąć 
po stronie obywateli, przyjmu-
jąc opublikowane  stanowisko - 
patrz poniżej. 

red.

Przyjeżdżam, co roku z daleka z moją rodziną na nowogardzki 
cmentarz w okresie Świąt Wszystkich Świętych. Dziękujemy, że  ktoś 
pomyślał i zmienił dotychczas stosowane regulacje w ruchu wokół 
cmentarza. Wreszcie przed  główną bramą cmentarza nie było pra-
wie sprzedających kwiaty i znicze i mogliśmy spokojnie przejść nie 
przeciskając się wśród kupujących. Kto chciał  mógł spokojnie sko-
rzystać ze stoisk ustawionych nieopodal tam, gdzie nikomu nie prze-
szkadzały. Brawo władze. 

Były mieszkaniec Nowogardu 

@    Ludzie listy piszą 

                               

ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie
zaprasza do udziału w debacie ewaluacyjnej pn. „Porozma-

wiajmy o Bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ” która 
odbędzie się  dn. 08.11.2017 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Miej-
skiej w Nowogardzie.

Serdecznie zapraszam 



Nr 84 (2613)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Grzelak: lat 60, zmarł 1.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 

3.11.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Strzelewie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus przemówił do tłumów 
i do swych uczniów tymi sło-
wami: Na katedrze Mojżesza 
zasiedli uczeni w Piśmie i fary-
zeusze. Czyńcie więc i zacho-
wujcie wszystko, co wam pole-
cą, lecz uczynków ich nie na-
śladujcie. Mówią bowiem, ale 
sami nie czynią. Wiążą cięża-
ry wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramiona, 
lecz sami palcem ruszyć ich nie 
chcą. Wszystkie swe uczynki 
spełniają w tym celu, żeby się 
ludziom pokazać. Rozszerza-
ją swoje filakterie i wydłuża-
ją frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na ucztach 
i pierwsze krzesła w synago-
gach. Chcą, by ich pozdra-
wiano na rynkach i żeby lu-
dzie nazywali ich Rabbi. Otóż 
wy nie pozwalajcie nazywać 
się Rabbi, albowiem jeden jest 
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie waszym 
ojcem; jeden bowiem jest Oj-
ciec wasz, Ten w niebie. Nie 
chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden 
jest tylko wasz Mistrz, Chry-
stus. Największy z was niech 
będzie waszym sługą. Kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się poniża, będzie wywyż-
szony. (Mt 23,1-12) 

Jesteśmy w stanie, słucha-
jąc dzisiejszej Ewangelii, od 
razu wskazać ludzi z nasze-
go otoczenia, że Jezus do nich 

kieruje dzisiejsze swoje sło-
wa. Podobnie mogło być i w 
tym tłumie. Kiedy Jezus wy-
powiedział słowa przestrogi, 
pouczenia to jeden na dru-
giego zaczął patrzeć, szukając 
w nim winy. Jezus mówi dziś 
do mnie, bym to ja miał się na 
baczności. Bym to ja przeana-
lizował swoje postępowanie, 
a nie postępowanie innych. 
Dzisiejszy fragment świętej 
Ewangelii mnie zawstydza. 
Nie tylko zachęca mnie, ale 
wręcz zmusza do dokonania 
refleksji nad spełnianą przeze 
mnie posługą głoszenia Słowa 
Bożego. Głosiciel Słowa ma 
być autentyczny. Co to zna-
czy? Nie tylko głosić naucza-
nie Jezusa, ale tym Słowem 
żyć! Ewangelia nie może być 
obok mojego życia. Mam żyć 
Ewangelią i to czystą Ewange-
lią! Bez dodawania sobie do 
niej czegoś albo odrzucania. 
Czy przez jakieś moje przy-
wileje nie czuję się, że jestem 
ponad prawem? Przecież nikt 
nie może być ponad prawem 
Bożym. Jakże często jesteśmy 
aż nadto krytyczni wobec in-
nych, a jednocześnie samych 
siebie rozgrzeszamy, uspra-
wiedliwiamy. Jezus mówi 
dziś: wy wszyscy braćmi je-
steście. Czy między nami rze-
czywiście jest relacja brater-
ska? Czy odnosimy się do sie-
bie faktycznie jak do rodzeń-
stwa? Czy moje mówienie 
podczas kazania Bracia i Sio-
stry to mój stosunek do Was, 
a może tylko nic nie znaczące 
dla mnie słowa? Jezus uniżył 
samego siebie, przyjąwszy po-
stać sługi. Przyszedł, aby słu-
żyć, nie żeby Mu służono. Je-
zus był tym, który był z dru-
gim człowiekiem, który każ-
dego traktował jak brata. A 
ja?... Jezus „dotykał” ludzkich 

problemów, ludzkich drama-
tów. A ja? Jezus chce mi dzi-
siaj powiedzieć: rusz pal-
cem cudze ciężary! Nie oce-
niaj, nie potępiaj! Dotknij cu-
dze problemy. Pomóż dru-
giemu, swojemu bratu i sio-
strze w wierze, nieść Jego ży-
ciowy ciężar. Nie dowalaj mu 
bardziej… Przez sakrament 
chrztu świętego każdy z nas, 
nie tylko kapłan, zostaliśmy 
wszczepieni w prorocką misję 
Jezusa. Misję głoszenia światu 
Dobrej Nowiny. Ojciec Święty 
Franciszek, w adhortacji apo-
stolskiej o głoszeniu Ewange-
lii w dzisiejszym świecie, po-
daje nam trafne wskazów-
ki na co powinniśmy zwrócić 
uwagę w wypełnianiu naszej 
misji głoszenia. Zawsze po-
winniśmy zaczynać od naszej 
relacji z Jezusem. To Jego no-
winę mamy głosić. Papież pi-
sze: każdy chrześcijanin jest 
misjonarzem w takiej mie-
rze, w jakiej spotkał się z mi-
łością Boga w Chrystusie Je-
zusie. Na ile sam doświadczę 
działania Dobrej Nowiny w 
moim życiu, na tyle będę po-
trafił dzielić się nią z innymi. 
Papież Franciszek pisze rów-
nież o szacunku do drugiego, 
mojego brata. Znamy to wy-
darzenie, gdy Bóg kazał Moj-
żeszowi zdjąć sandały, bo zie-
mia, na której stoi jest świę-
ta. Papież mówi, aby wszy-
scy nauczyli się zawsze zdej-
mować sandały wobec świę-
tej ziemi drugiego. Mam sta-
wać się chrześcijaninem o 
spojrzeniu pełnym szacun-
ku i współczucia, bo prze-
cież sami tego potrzebujemy i 
od innych oczekujemy. Panie 
Jezu, proszę dziś Ciebie: pro-
szę pokaż mi, co chcesz zmie-
nić w moim postępowaniu. 
Proszę pokaż mi osoby, prze-
strzenie, do których mam do-
trzeć z Twoją Nowiną. Po-
ślij mnie tam, gdzie sam pra-
gniesz przyjść! 

Ks. Krystian Dylewski 

W intencji zmarłych Sybiraków 
oraz Nauczycieli 

Zaproszenie na 
Msze Święte 

W dniu 5.11.2017r, niedziela, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, 
o godz. 9:15 odbędzie się Msza św. w intencji zmarłych Sybiraków. 
Natomiast o godz. 11:00 wierni modlić się będą za nieżyjących już 
Nauczycieli nowogardzkich szkół i przedszkoli. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Polecamy miłosierdziu Bożemu zmarłych Śp. nauczycieli 
nowogardzkich szkół i przedszkoli:
1. Śp. Andrzejewski Konrad
2. Śp. Banuch Elżbieta
3. Śp. Barg Stanisława
4. Śp. Błażyńska Maria
5. Śp. Borczyk Krystyna
6. Śp. Brodniak Józef
7. Śp. Brzost Renata
8. Śp. Chodakowska-Ignasiak 
 Halina
9. Śp. Chomińska Zuzanna
10. Śp. Chomiński Wojciech
11. Śp. Chudyk Teresa
12. Śp. Chudziński Edward
13. Śp. Czernikiewicz Teresa
14. Śp. Dajczak-Macikowska Józefa
15. Śp. Dominick Jadwiga
16. ŚP. Doroba Tadeusz
17. Śp. Drabik Władysław
18. Śp. Dreling Stanisława
19. Śp. Fijałkowski Ryszard
20. Śp. Galińska Maria
21. Śp. Gałecki Andrzej
22. Śp. Garliński Stanisław
23. Śp. Gawłowski Henryk
24. Śp. Giedgowt Bożena
25. Śp. Gołębiewski Mieczysław
26. Śp. Gust Zbigniew
27. Śp. Górczewski Grzegorz
28. Śp. Górnicz Marianna
29. Śp. Grad Elżbieta
30. Śp. Gruchała Roman
31. Śp. Horyń Genowefa
32. Śp. Ilnicka Maria
33. Śp. Ilnicki Eugeniusz
34. Śp. Jaguś Stanisława
35. Śp. Jakubowiak Jan
36. Śp. Jawtoszuk Stanisław
37. Śp. Jeż Świetlana
38. Śp. Kamionka Stanisława
39. Śp. Karman Maria Magdalena
40. Śp. Kazimierowska Maria
41. Śp. Kępa Stanisława
42. Śp. Kondraciuk Aurelia
43. Śp. Kopyciński Ryszard
44. Śp. Kopyłowicz Aleksander
45. Śp. Korowaj Aneta
46. Śp. Kosman Jan
47. Śp. Kowalczyk Józef
48. Śp. Krzysztoszek Maryla
49. Śp. Kubaszewska Maria Barbara
50. Śp. Kuźnicka Maria
51. Śp. Kwiatkowski Jan
52. Śp. Laboń Marceli
53. Śp. Laboń Leokadia
54. Śp. Lembas Janina
55. Śp. Litwin Janina
56. Śp. Litwin Władysław
57. Śp. Majewska Zenobia
58. Śp. Makowski Albin
59. Śp. Marcinkowski Krzysztof
60. Śp. Martyniuk Jan
61. Śp. Matysiak Ryszard

62. Śp. Mordzak Walentyna
63. Śp. Nanowska Nadzieja Elżbieta
64. Śp. Narewska Zofia
65. Śp. Nastawny Władysław
66. Śp. Nowak Anastazja
67. Śp. Ochman Alina
68. Śp. Pągowski Jan
69. Śp. Piątkowski Zenon
70. Śp. Pluskota Irena
71. Śp. Podemski Stanisław
72. Śp. Prawdzic Alicja
73. Śp. Piórowska Salomea
74. Śp. Rembacz Danuta
75. Śp. Reszka Jadwiga
76. Śp. Rożek Janina
77. Śp. Rudawski Antoni
78. Śp. Rymarczyk Anna
79. Śp. Rzeszowska Marzenna
80. Śp. Rzeszowski Stanisław
81. Śp. Sawicki Wiesław
82. Śp. Seweryniak Jan
83. Śp. Sędłak Antoni
84. Śp. Sowa Stanisław
85. Śp. Spurgiasz Konstanty
86. Śp. Staniewska Janina
87. Śp. Stec Halina
88. Śp. Stec Piotr
89. Śp. Steczek Stanisław
90. Śp. Suprynowicz Adolf
91. Śp. Susitko Alina
92. Śp. Szałkiewicz Antoni
93. Śp. Szczur Teresa
94. Śp. Szpytman Irena
95. Śp. Sztengiert Mirosława
96. Śp. Tabin-Białencka Regina
97. Śp. Urbański Tadeusz
98. Śp. Walczak Jan
99. Śp. Waleryszak Hanna
100. Śp. Wiercioch Stefania
101. Śp. Wierna Teresa
102. Śp. Wierszko Jan
103. Śp. Wróbel Weronika
104. Śp. ks. Zaklika Grzegorz
105. Śp. Zborowska Teresa
106. Śp. Zgieb Zofia
107. Śp. Ziemińska Romana
108. Śp. Siostra Zygmunta
109. Śp. Siostra Róża
110. Śp. Chmielewska Maria
111. Śp. Babiarz Wanda
112. Śp. Jaszczuk Anna
113. Śp. Czausz Antoni
114. Śp. Jawtoszuk Janina
115. Śp. Szpon Lech
116. Śp. Tarczykowski Franciszek
117. Śp. Zalewska Helena
118. Śp. Łuka Teresa
119. Śp. Marynowski Stanisław 
120. Śp. Gańczak Sabina 
121. Śp. Szwabowicz Ferdynand

Źródło: WNMP w Nowogardzie
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U św. Rafała Kalinowskiego…
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II 
przy parafii św. Rafała Kalinowskiego odbył się Bal Świętych.

Bal poprzedziło nabożeństwo 
różańcowe, w czasie którego na-
stąpiło rozstrzygnięcie Konkur-
su na Najpiękniejszy Różaniec. 
Nagrodzono twórców najpięk-
niejszych różańców i najbardziej 
wytrwałych uczestników nabo-
żeństwa różańcowego dla dzie-
ci. Dzielni mali przyjaciele mo-
dlitwy różańcowej otrzymali od 
ks. Proboszcza kanonika Kazi-
mierza Łukjaniuka słodki upo-
minek i nagrodę książkową.

Bal Świętych rozpoczął się od 
Konkursu Talentów. Jury w skła-
dzie: Martyna Bator-Rogala, Jo-
anna Rosołowska, Maria Kor-
szeń miało nie lada zadanie wy-

brania zwycięzcy, ponieważ 
wszyscy uczestnicy Konkur-
su pięknie śpiewali, tańczyli lub 
grali na różnych instrumentach. 
Po długich obradach jury przy-
znało wszystkim uczestnikom 
pierwsze miejsce.

Dzieci wystąpiły na Balu prze-
brane za ulubionego świętego, w 
tym między innymi za: św. Ma-
rię Goretti, św. Dominika Sa-
vio, św. Amelię, św. Agnieszkę, 
Anioła Stróża. W nagrodę za 
wspaniałe przebrania i przedsta-
wienie świętego, dzieci otrzyma-
ły kalendarze z aniołami na 2018 
rok ufundowane przez ks. Kry-
stiana Dylewskiego.

W trakcie Balu dzieci uczest-
niczyły w różnych konkursach i 
zabawach, ale najwięcej radości 
sprawił im taniec z pustym krze-
słem.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz sponsorom, 
którzy chcieli pozostać anoni-
mowi. 

Już dziś zapraszamy na Bal, 
który odbędzie się za rok!

s. Iwetta Verbistka – katechetka 
SP nr 3 i Marta Jastrzębska 

– wychowawca Świetlicy 
Środowiskowej im. Jana Pawła 

II przy parafii św. Rafała 
Kalinowskiego

W parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP 
Bal Wszystkich Świętych już po raz kolejny odbywał się 
we wtorek (31 października), w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie. 

Inicjatywa kierowana do dzie-
ci, a realizowana przez uczestni-
ków modlitwy różańcowej, była 
okazją do poznawania życiory-
sów świętych Kościoła katolic-
kiego poprzez wspólną zabawę, 
a także odpowiednio przygoto-
wane stroje. Grono uczestników 
radosnej zabawy chciało poka-
zać, że ten dzień nie jest smut-
ny, ale radosny i kierujący nas 
ku Niebu. Z roku na rok grono 
„Świętych” jest coraz liczniejsze. 
Tym razem uczestników balu 
było niemal sześćdziesięciu.

We wtorkowe popołudnie 
dzieci spotkały się na ostatniej 
październikowej modlitwie ró-
żańcowej, a po niej wielu z kan-
dydatów do Raju mogło przed-
stawić się i powiedzieć kilka 

słów o swoim życiu na ziemi. 
Później w części katechetycz-
nej odbywały się liczne zabawy i 
konkursy z iście anielską muzy-
ką w tle. Nie zabrakło także oka-
zji do tańca, gdyż zgodnie z za-
leceniem św. Augustyna: „Isto-
to ludzka! Ucz się tańca. Bo ina-
czej, cóż poczną z Tobą anioło-
wie w niebie...” każdy miał oka-
zję na zaprezentowanie swoich 
umiejętności na parkiecie. Po 
takim zmęczeniu fizycznym na-
leżało zregenerować swoje siły 
podczas wspólnego poczęstun-
ku. Dzieci otrzymały też prezen-
ty przygotowane przez ks. pro-
boszcza i siostry oraz miały oka-
zję poznać hymn balu i życiory-
sy wielu świętych.

Siostra Melania 

Bal Wszystkich Świętych

Na Wszystkich Świętych
Ktoś nad tym czuwa i to rok w rok
Aby rozświetlił znicz nocy mrok
Aby zakwitły na prostym grobie
Kwiaty w królewskiej jakby ozdobie
Aby zniknęły też podłe złości 
I nie zatruły nędzą godności
Aby i pamięć nie zapomniała
Komu miłością nie odpłacała
Kto więc ochrania padół wyklętych?
Szwadrony liczne z baz Wszystkich Świętych

Marek Słomski 31. 10.2017
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Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WyNAJMIE POMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Radości w każdej minucie,
przyjaźni w każdej godzinie, 

szczęścia każdego dnia, 
miłości przez całe życie!

Z okazji 50 urodzin 

Zbyszkowi 
Wawrzyniakowi

życzą 
Rodzice, Siostra z Rodziną 

i Bracia z Rodzinami Sponsorzy:

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: 

posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45 
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Sklep SpORTOWY 
Małgorzata Kubicka

kaR-GaZ 
Ryszard Karpul

ZpZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI wyścIgu MIkołajkowego

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las
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500 lat reformacji, czyli dzieje luterańskiej zarazy 

„Chłopi nie lepsi są od słomy, zabić chłopa to 
nie morderstwo, to pomoc w gaszeniu pożaru”
Nie sposób zrozumieć godnych pożałowania owoców reformacji, jeśli nie zbadamy wpierw korzeni drzewa, które zrodziło tak zgniłe owoce, czyli sa-
mego nauczania Lutra. W tych dniach niektórzy, również i u nas angażują się w obchody 500 lat reformacji – warto zatem, aby wiedzieli co zacz czynią. 

Zatem zacznijmy od samego po-
czątku, a więc od tego, co działo się 
w głowie Marcina Lutra. Ojciec pro-
testantyzmu mówił i pisał bowiem 
rzeczy, w które do dziś wprost trud-
no uwierzyć. Zamieszczone niżej 
cytaty są autorstwa samego Lutra i 
podajemy też źródła, w których są 
zapisane. Lektura tych wypowiedzi 
jest porażająca - a stosunek Lutra 
do Żydów, chłopów, kobiet, wolnej 
woli i innych zagadnień etycznych 
pozwala nam lepiej zrozumieć skąd 
to w Europie, wyrosłej przecież na 
wielkiej kulturze starożytnej, zaist-
niały takie haniebne zjawiska, jak 
faszyzm z holocaustem, komunizm 
z wycinaniem chłopstwa i tzw. spo-
łeczną gospodarka rolną (pgr). Skąd 
się wzięła niewolnicza antropologia 
sprowadzająca człowieka do roli 
narzędzia (brak wolnej woli) i kon-
sumenta przyjemności, a także skąd 
się wziął wreszcie praktyczny ateizm 
doprowadzający do poczucia bez-
sensu istnienia kolejne pokolenia 
zainfekowanych „naukami” inspiro-
wanymi Lutrem. 

 Marcin Luter o godności 

i majestacie Boga
 1. „Nie ma znaczenia, jak zacho-

wywał się Chrystus – liczy się tylko 
to, czego nauczał” 

(źródło: Erlangen, tom. 29, s. 126).

Marcin Luter o Dekalogu
 2. „Jedyny cel [Dekalogu] to po-

kazanie człowiekowi niemożności 
czynienia przez niego dobra i na-
uczenie go rozpaczania nad sobą” 

(źródło: Henri Denifle, Luther et 
Lutheranisme. Etude Faite d’apres les 

sources, tłum. J. Paquier, A. Picard, 
Paris 1912-13, tom. III, s. 364).

  3. „Musimy usunąć Dekalog z 
oczu i z serca” 

(źródło: De Wette 4, 188).
 4. „Jeśli dopuścimy, by on – De-

kalog – miał jakikolwiek wpływ na 
nasze sumienie, stanie się on przy-
krywką całego zła, herezji i bluź-
nierstw” 

(źródło: Comm. ad Galat, s. 310).
5. „Ważniejsze jest strzec się 

przed dobrymi uczynkami niż 
przed grzechem” 

(źródło: Tischreden, wyd. witten-
berdzkie, tom. VI, s. 160).

Marcin Luter i materialna 
konieczność dobrych uczynków

6. „Dobre uczynki są złe i są 
grzechem, jak pozostałe” 

(źródło: Henri Denifle, Luther et 
Lutheranisme. Etude Faite d’apres les 

sources, tłum. J. Paquier, A. Picard, 
Paris 1912-13, tom. III, s. 47).

 7. „Nie ma zgorszenia większego, 
bardziej niebezpiecznego, bardziej 

jadowitego niż dobre życie ze-
wnętrzne, objawiające się dobrymi 
uczynkami i pobożnym sposobem 
życia. Jest to wspaniała brama, dro-
ga, która wiedzie do potępienia” 

(źródło: Henri Denifle, Luther et 
Lutheranisme. Etude Faite d’apres les 

sources, tłum. J. Paquier, A. Picard, 
Paris 1912-13, tom. II, s. 128).

Marcin Luter 

o znaczeniu wolnej woli
8. „(...) jeśli chodzi o Boga i o 

wszystko, co wywiera wpływ na 
zbawienie lub potępienie, [czło-
wiek] nie ma wolnej woli, ale jest 
jeńcem, więźniem i niewolnikiem 
pańszczyźnianym albo woli Boga, 
albo woli szatana” 

(źródło: esej Bondage of the Will, 
[w:] Martin Luther: Selections From 
His Writings, red. John Dillenberger, 

Anchor Books, 1962, s. 190).
9. „Jego [Judasza] wola była dzie-

łem Boga; Bóg swoją wszechmocą 
poruszał jego wolą, tak jak wszyst-
kim, co jest na tym świecie” 
(źródło: De servo Arbitrio, przeciwko 

wolnej woli człowieka)
10. „Żaden dobry uczynek nie 

jest wynikiem czyjejś własnej mą-
drości, ale wszystko musi się dziać 
w otępieniu. (...) Rozum należy od-
rzucić, gdyż jest on wrogiem wiary” 

(źródło: Tischreden, Weimar, VI, 
143, 25-35).

 Marcin Luter o życiu 
chrześcijańskim

11. „Bądź grzesznikiem i niech 
twoje grzechy będą ogromne, ale 
niech twoja ufność w Chrystu-
sa będzie silniejsza i raduj się w 
Chrystusie, który jest zwycięzcą 
nad grzechem, śmiercią i światem. 
Będziemy grzeszyć przebywając tu-
taj, gdyż to życie nie jest miejscem, 
gdzie mieszka sprawiedliwość. (...) 
Żaden grzech nie może nas od Nie-
go odłączyć, nawet gdybyśmy mieli 
tysiące razy każdego dnia zabić czy 
popełnić cudzołóstwo” 

(źródło: Let Your Sins Be Strong, 
[w:] The Wittenberg Project, The 
Wartburg Segment, tłum. Erika 

Flores, [w:] Dr. Martin Luther, Säm-
mtliche Schriften, list nr 99, 

1 VIII 1521. – por. także Henri De-
nifle, Luther et Lutheranisme. Etude 

Faite d’apres les sources, 
tłum. J. Paquier, A. Picard, Paris 

1912-13, t. II, s. 404).
 12. „Nie pytaj o nic swojego su-

mienia, a jeśli przemówi, nie słu-
chaj go; jeśli będzie nalegać, zdław 
je, zabawiaj się; jeśli to konieczne, 
popełnij jakiś dobry duży grzech, 
aby je odpędzić. Sumienie to głos 
szatana, a koniecznie należy zawsze 
robić coś wprost przeciwnego do 

tego, czego chce szatan” 
(źródło: J. Dollinger, La Reforme et 

les resultants qu’elle a produits, tłum. 
E. Perrot, Gaume, Paris 1848-49, 

tom. III, s. 248).

Marcin Luter

 o sprawiedliwości społecznej
 13. „Chłopi nie lepsi są od słomy. 

Nie usłyszą słowa i są pozbawieni 
rozsądku; zatem należy ich przy-
musić do słuchania trzaskiem bicza 
i świstem kul i to jedyna rzecz, na 
którą zasługują” 

(źródło: Erlangen, t. 24, s. 294).
  14. „Zabić chłopa to nie mor-

derstwo; to pomoc w gaszeniu po-
żaru. Niech nie będzie półśrodków! 
Zmiażdżyć ich! Podciąć im gardła! 
Przebić ich. Nie zostawiajcie kamie-
nia na kamieniu! Zabić chłopa to 
zniszczyć wściekłego psa!” – „Jeśli 
mówią, że jestem bardzo surowy i 
niemiłosierny, niech szlag trafi mi-
łosierdzie! ” 

(źródło: Erlangen, t. 24, s. 294).
  15. „Jak poganiacze osłów, któ-

rzy muszą nieustannie okładać 
osły kijem i batem, gdyż inaczej nie 
będą posłuszne, tak władcy muszą 
postępować z ludem; muszą pędzić 
go, bić, dławić, wieszać, palić, ści-
nać głowy i torturować, aby budzić 
lęk i hamować lud” 

(źródło: Erlangen, t. 15, s. 276).

  Marcin Luter 

o miłowaniu Żydów
16. „Moja rada, jak powiedziałem 

wcześniej, jest taka: Po pierwsze, 
by spalić ich synagogi, a każdy, kto 
może, niech rzuca siarkę i smołę; 
(...) Po drugie, żeby wszystkie ich 
księgi – ich modlitewniki, ich pi-
sma talmudyczne, a także całą Bi-
blię – im zabrać, nie zostawiając ani 
kartki, a zachować je dla tych, któ-
rzy mogą się nawrócić. (...) Po trze-
cie, by zabronić im pod karą śmier-
ci sławienia Boga, dziękczynienia, 
modlitwy i publicznego nauczania 
wśród nas i w naszym kraju. (...) 
Po czwarte, by zabronić im wypo-
wiadania imienia Boga w zasięgu 
naszego słuchu. (...) Ten, kto usły-
szy to imię [Boga] wypowiedziane 
przez Żyda, musi poinformować 
władze albo obrzucić go świńskim 
łajnem, gdy go zobaczy i gonić go” 
(źródło: Martin Luther, On the Jews 

and Their Lies, tłum. Martin H. 
Bertram, Fortress Press 1955).

17. „Spalić ich synagogi. Zabro-
nić im wszystkiego, o czym wspo-
mniałem wyżej. Zmusić ich do 
pracy i traktować ich z wszelakiego 
rodzaju surowością, tak jak uczynił 
to Mojżesz na pustyni, gdy zabił 
trzy tysiące. (...) Jeśli to nie zadzia-

ła, musimy gonić ich jak wściekłe 
psy, aby nie stać się współuczestni-
kami ich wstrętnego bluźnierstwa 
i wszystkich ich przywar i po to, 
abyśmy nie zasłużyli na gniew Boga 
i nie zostali potępieni wraz z nimi. ” 

(źródło: About the Jews and Their 
Lies, cyt. P.F. O’Hare, The Facts Abo-
ut Luther, TAN Books 1987, s. 290).

  18. „Gdybym miał ochrzcić 
Żyda, zabrałbym go na most nad 
Łabą, powiesił kamień u jego szyi 
i zepchnął go ze słowami: Chrzczę 
ciebie w imię Abrahama” 

(źródło: Hartmann Grisar, Luther, 
t. V, s. 413).

19. „Żydzi zasługują na to, by 
wieszać ich na szubienicy siedem 
razy wyżej od zwykłych złodziei” 

(źródło: Weimar, t. 53, s. 502).

Marcin Luter 

na temat świętości i godności 
małżeństwa

20. „Jeśli mąż nie ma ochoty, jest 
inny, który ma; jeśli żona nie ma 
ochoty, wówczas niech przyjdzie 
pokojówka” 

(źródło: Of Married Life).
21. „Przypuśćmy, że doradziłbym 

żonie impotenta (za jego zgodą), 
by oddała się innemu, powiedzmy: 
bratu męża, ale by zachowała ten 
mariaż w tajemnicy i przypisała 
dzieci tzw. domniemanemu ojcu. 
Rodzi się pytanie: Czy taka kobieta 
jest w stanie, który gwarantuje zba-
wienie? Moja odpowiedź: z pewno-
ścią” 

(źródło: On Marriage).
 22. „Nie jest sprzeczne z Pismem 

Świętym, by mężczyzna miał kilka 
żon” 

(źródło: De Wette, t. 2, s. 459).
23. „Słowo i dzieło Boga jest cał-

kiem jasne, to znaczy, że kobiety są 
stworzone po to, aby być albo żona-
mi, albo prostytutkami” 

(źródło: On Married Life).
24. „Mimo całego dobra, jakie 

mogę powiedzieć o życiu małżeń-
skim, nie przyznam naturze tyle, 
by poświadczyć, że nie ma w nim 
grzechu (...), żadna powinność mał-
żeńska nie jest nigdy pozbawiona 
grzechu. Powinność małżeńska 
nigdy nie jest wypełniana bez grze-
chu” (źródło: Weimar, t. 8, s. 654. 

Innymi słowy dla Lutra akt małżeń-
ski jest „grzechem, który niczym się 
nie różni od cudzołóstwa”, ibid. Jaki 
jest zatem, możecie się spytać, cel 
małżeństwa dla Lutra? Luter stwier-
dza, że jest nim po prostu zaspo-
kojenie swoich żądz seksualnych: 
„Ciało domaga się kobiety i musi ją 
mieć”, albo: „Małżeństwo jest lekar-
stwem na cudzołóstwo” – 

Hartmann Grisar, Luther, 
t. IV, s. 145).

 Marcin Luter 

o równości i moralizowaniu
  25. „Jakąż krzywdę mogłoby to 

wyrządzić, gdyby człowiek powie-
dział dobre, mocne kłamstwo w 
godnej sprawie i dla dobra kościo-
łów chrześcijańskich?” 

(źródło: Lenz, Briefwechsel, 
t. 1, s. 373)

 26. „Kłamać z konieczności albo 
dla wygody, albo usprawiedliwiając 
się – takiego kłamstwa nie będzie 
się traktować jako rzeczy przeciw-
nej Bogu; był On gotów wziąć takie 
kłamstwa na siebie” 

(źródło: Lenz, Briefwechsel, 
t. 1, s. 375).

 Marcin Luter i pokora
  27. „Św. Augustyn czy św. Am-

broży nie mogą się ze mną równać” 
(źródło: Erlangen, t. 61, s. 422).

  „To, czego nauczam i co piszę, 
pozostaje prawdą, nawet gdyby cały 
świat miał z tego powodu rozpaść 
się na kawałki” 

(źródło: Weimar, t. 18, s. 401).

Marcin Luter 

o wartości Pisma Świętego
  28. „Moim zdaniem ona [księ-

ga Apokalipsy] nie nosi na sobie 
piętna charakteru apostolskiego 
ani prorockiego. (...) Każdy może 
ukształtować swój sąd o tej księdze; 
jeśli chodzi o mnie, to czuję do niej 
wstręt i jest to dla mnie wystarcza-
jący powód, by ją odrzucić” 

(źródło: Sammtliche Werke, 63, 
s. 169-170, [w:] P.F. O’Hare, The 
Facts About Luther, TAN Books, 

1987, s. 203).
 29. „Jeśli wasz papista drażni was 

tym słowem („sama” – Rz 3,28), 
powiedzcie mu wprost, że dr Mar-
cin Luter tak uważa: papista i osioł 
to jedno i to samo... Luter tak to 
przyjmuje, a jest on doktorem prze-
wyższającym wszystkich doktorów 
w całym papiestwie” 

(źródło: Amic. Discussion, 1, 127, 
[w:] P.F. O’Hare, The Facts About 

Luther, TAN Books 1987, s. 201. Por. 
także J. Dollinger, La Reforme et les 

resultants qu’elle a produits, tłum. E. 
Perrot, Gaume, Paris 1848-1849, t. 
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Rozmowa z Piotrem Krystkiewiczem z Dąbrowy, 
uczestnikiem telewizyjnego programu „Wyspa Przetrwania” 

Po prostu byłem sobą… 
Jako jeden z 16 śmiałków, walczył ze swoimi słabościami, doświadczył głodu, niejednokrotnie musiał zmierzyć się z własnym organizmem, wykazując się 
sporymi umiejętnościami fizycznymi. Jego zmagania mogliśmy śledzić w programie „Wyspa Przetrwania”, emitowanym przez telewizję Polsat. Mowa o 
Piotrze Krystkiewiczu, 31-latku pochodzącym z Dąbrowy Nowogardzkiej, z zawodu strażakiem, który wziął udział w telewizyjnym reality- show, na jed-
nej z dziewiczych wysp archipelagu Fidżi. W rozmowie z DN, Piotr opowiada, jak trafił do programu i co było dla niego największym wyzwaniem. Uchy-
la też rąbka kulisów telewizyjnej produkcji. 

DN: W jaki sposób dowie-
działeś się o programie?

Piotr Krystkiewicz: Przy-
jechałem do rodziców, którzy 
mieszkają w Dąbrowie, i choć 
generalnie nie oglądam telewizji, 
włączyłem Polsat. Puścili akurat 
reklamę z takim hasłem: „chcesz 
wziąć udział w niesamowitej 
przygodzie na jednej z wysp Fi-
dżi, zgłoś się do nas”. Wysłałem 
maila, później dostałem telefon i 
zostałem zaproszony na rozmo-
wę. Pojechałem na ten casting, 
ale wracając do domu myślałem 
sobie, że gdzie taki chłopak ze wsi 
się dostanie. Po jakimś czasie na 
stronie internetowej programu 
pojawiała się informacja, że oso-
by, które przeszły do kolejnego 
etapu zostaną o tym poinformo-
wane. Do mnie jednak nie przy-
szła żadna informacja, więc w 
ogóle o tym zapomniałem. Jakiś 
czas później otrzymałem jednak 
telefon, z zaproszeniem na kolej-
ny etap castingu. Okazało się, że 
dostałem się do programu, a na 
drugi dzień przyjechała do mnie 
ekipa telewizyjna, która nagrała 
takie przebitki związane z moją 
służbą, rodziną, życiem prywat-
nym. Następnego dnia musia-
łem się spakować i poleciałem 
na Fidżi. Wszystko działo się 
bardzo szybko. Nie miałem na-
wet czasu myśleć o tym, co może 
mnie tam spotkać. 

Na czym polegał ten casting, 
ile osób brało w nim udział?

O formule samego castingu 
niestety nie mogę mówić, ale 
wiem, że było podobno 10 tysię-
cy chętnych. Wtedy zrozumia-
łem, że to naprawdę duże wyróż-
nienie dostać się do programu 
spośród tylu osób. Zwłaszcza, 
że wśród nich nie brakowało ta-
kich, co mają spore doświadcze-
nie w prezentacji swojej osoby 
występami publicznymi. Wybra-
no jednak mnie. Może dlatego, 
że zupełnie nie wizualizowałem 
sobie, jak miałoby to wszystko 
wyglądać, w jaki sposób mam 
się zachowywać. Po prostu by-
łem sobą.

Kiedy poznałeś innych 
uczestników programu, czy 
wcześniej wiedziałeś, z kim 

spędzisz najbliższe dni, tygo-
dnie na bezludziu? 

Poznaliśmy się dopiero tam na 
miejscu, kiedy płynęliśmy stat-
kiem na wyspę. Wówczas za-
częła się rywalizacja. W pierw-
szych godzinach wszyscy sie-
bie nawzajem obserwowali. Od 
początku zaplanowałem, że nie 
będę zbyt wiele o sobie mó-
wił, wolałem słuchać innych. W 
końcu musiałem tam jak najdłu-
żej przetrwać. 

Programy telewizyjne tego 
typu rządzą się swoimi pra-
wami, często są reżyserowane, 
tak, aby widz wierzył, że to, co 
ogląda jest w 100 procentach 
prawdziwe. A jak było w przy-
padku tego programu? Czy na-
prawdę wywieziono was na od-
ludzie, bez jedzenia, wody i do-
bytków cywilizacji, na pastwę 
losu? Czy może poza kamera-
mi życie toczyło się już nor-
malnie?  

Kiedy gasły kamery wszystko 
wyglądało dalej tak samo. To, co 
widać w telewizji jest naprawdę 
wyrywkiem naszego życia, które 
tam prowadziliśmy. Musieliśmy 

walczyć o przetrwanie, szukać 
pożywania. Jeden szedł na ryby, 
drugi zerwać papaje czy kokosy. 
Nikt w to nie ingerował, kame-
ry nas tylko obserwowały. Nie 
było tam naprawdę żadnej reży-
serii, pokazywano to, w jaki spo-
sób sobie radzimy, pozbawieni 
podstawowych dóbr, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni w co-
dziennym życiu. Mieszkaliśmy 
na jednej z 300 wysp archipela-
gu, niezamieszkanej przez ludzi, 
dziewiczej. 

Mówisz, że musieliście sami 
zdobywać jedzenie? Czy zda-
rzało się, że brakowało wam 
pożywienia? 

Tak, zdarzyło się nawet, że nie 
jadłem przez 3-4 dni. To było za-
raz na początku. Pierwszy raz 
doświadczyłem w życiu głodu. 
Najgorzej było pod koniec, kie-
dy już brakowało mi węglowo-
danów. Wtedy zacząłem mieć 
trudności z logicznym myśle-
niem, mózg pracował tak jak-
by był spowolniony. Nie było te 
miłe i łatwe doświadczenie, ale 
niezwykle zbliżające nas do sie-
bie.

Fidżi, nazywane są rajem na 
Ziemi, a jakie wrażenie na To-
bie zrobiło to miejsce? 

Szczerze mówiąc, dopiero te-
raz, gdy oglądam program w te-
lewizji, dostrzegam piękno tego 
miejsca (śmiech). Tam brakowa-
ło czasu na podziwianie przyro-
dy i krajobrazów. Byłem głodny, 
zmęczony i ciągle się zastana-
wiałem, jak mam przetrwać na 
wyspie. Nie dostrzegałem tego, 
co mnie otacza.  Idziesz do bu-
szu, nie patrzysz na rośliny, tylko 
szukasz jedzenia, gałęzi na opał. 
Jedyna rzecz, którą najbardziej 
wspominam, to rafa koralowa, 
kiedy wybrałem się na ryby. Pa-
miętam masę kolorów, pięknych 
ryb, które zwykle możemy oglą-
dać w akwariach, czy w telewizji. 
Aż żal było na nie polować, no, 
ale trzeba było coś jeść. 

Czy miałeś jakiś kryzys w 
trakcie programu, moment, w 
którym stwierdziłeś, że już wy-
starczy?

Tak. Takim pierwszym mo-
mentem było, kiedy musiałem 
przejść do drużyny przeciwnej, 
plemienia Mataki. Czułem, że 

ta przygoda się kończy. Było mi 
trochę przykro, bo z poprzed-
nią grupą, już się zżyłem, wiele 
razem przeżyliśmy. W pierwszej 
konkurencji już z nową druży-
ną byłem najsłabszym ogniwem, 
nie miałem dobrego dnia. Mimo 
to drużyna postawiła w głoso-
waniu na mnie i wyeliminowała 
inną osobę, na którą ja także gło-
sowałem.  Drugi kryzys miałem 
po radzie plemienia, kiedy ukła-
dałem się z „żółtymi” i głosowa-
łem na Karolinę, która ostatecz-
nie z programu odpadła. Wów-
czas jeden z uczestników powie-
dział do mnie, że „jestem nie-
godzien pełnienia funkcji stra-
żaka”. Wtedy uznałem, że nie 
chcę w to brnąć. Stwierdziłem, 
że nie warto słuchać takich rze-
czy i czas zakończyć tę przygo-
dę. W kolejnej konkurencji nie 
mogłem jednak odpuścić, bo by-
łem z Julką w drużynie. Musia-
łem walczyć także o nią. Nieste-
ty przegraliśmy i tak zakończyli-
śmy swoją przygodę. 

Nie bez znaczenia w pro-
gramie była kondycja fizyczna 
uczestników. Stawiano przed 
wami przecież niełatwe zada-
nia, wymagające siły i zwin-
ności. Ty radziłeś sobie w nich 
świetnie, dbasz o swoją kondy-
cję? 

Moja przygoda ze sportem 
trwa od czasów gimnazjum. Bie-
gam, mam za sobą już półmara-
tony i maratony oraz wiele im-
prez na 10 km. Moim cichym 
planem jest zrobienie i ukoń-
czenie pierwszego triathlonu. Je-
stem w tygodniu siedem razy na 
siłowni. Mam też inną pasję, to 
motoryzacja, motocykle i miłość 
do Volkswagenów Golfów - po-
siadam już trzy egzemplarze…

Jesteś też z zawodu straża-
kiem, jak to się stało, że właśnie 
wybrałeś taki zawód? 

Ja go nie wybrałem (śmiech), 
to był boski plan. Wierzę w to, 
że w życiu nie ma przypadków i 
wszystko jest tam na górze zapi-
sane. Kiedyś przeczytałem ogło-
szenie w prasie, że poszuku-
ją kandydatów do pracy w stra-
ży, w Stargardzie. Pojechałem na 
nabór razem z moim bratem. Ja 

Piotr podczas jednej z konkurencji w programie Wyspa Przetrwania, jaki emitowany jest przez kanał Polsat
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się dostałem, on trafił na listę re-
zerwową. Nie wiedząc jeszcze o 
tym pojechaliśmy na kolejny na-
bór, który jakoś odbywał się w 
tym czasie w Szczecinie. Oka-
zało się, że tym razem oboje je-
steśmy na liście przyjętych. Tak 
to się zaczęło. Pracuję w straży 
od 10 lat, a od 3 w Szczecinie. 
Obecnie z bratem służę w tej sa-
mej jednostce. 

Wróćmy jeszcze do progra-
mu. Jak już wiadomo, Ty go nie 
wygrałeś, choć wytrwałeś 7 od-
cinków. Główną nagrodę dla 
zwycięzcy jest 150 tys. zł, czy 
zastanawiałeś się, co byś zro-
bił z tymi pieniędzmi, gdybyś 
to jednak Ty wygrał program?

Kiedy byłem na wyspie, nie 
myślałem o tym, dopiero po po-
wrocie. Na pewno część tej kwo-
ty przekazałbym na rzecz mo-
jej koleżanki z czasów liceum, 

Patrycji Kowalczyk, teraz Dą-
browskiej znanej, jako „Kropa”. 
Dziewczyna choruje na raka i 
potrzebuje pomocy. Kiedyś z ko-
legami z siłowni zorganizowali-
śmy akcję charytatywną. Pole-
gało to na tym, że wykonywa-
liśmy ćwiczenie „burpees”, czy-
li padnij-powstań-wyskocz. Za 
każde powtórzenie sponsorzy 
płacili określoną sumę. Zebra-
ne pieniądze przekazaliśmy na 
rzecz jednego z domów dziecka. 
Gdybym wygrał chciałbym roz-
reklamować tę akcję. Mam też 
pomysł na akcję reklamową, w 
której przestrzegalibyśmy ludzi 
o różnych zagrożeniach, jak np. 
tlenek węgla. Planuję wspólnie z 
kolegą z Jednostki, nakręcić kil-
ka spotów do Internetu, korzy-
stając z tego, że teraz powiedz-

my, jestem trochę rozpoznawal-
ny.  Myślę też, że wysłałbym ro-
dziców na wakacje, pewnie do 
Watykanu, bo moi rodzice są 
głęboko wierzący. A jeśli cho-
dzi o moją osobę? Każdy ma ja-
kieś tam zobowiązania finanso-
we, więc na pewno bym je spła-
cił, a resztę odłożył. 

To bardzo szlachetne, bo do-
piero na końcu hierarchii wy-
mieniasz swoje własne potrze-
by i plany. Pomaganie drugie-
mu człowiekowi jest dla Ciebie 
ważne? 

Moja praca polega na ratowa-
niu ludzkiego życia, poświęca-
niu się dla kogoś. I tu masz już 
odpowiedź. To jest moim zda-
niem sens życia, i jeśli mój udział 
w programie może jeszcze bar-
dziej się to tego przyczynić, to 
nie chcę zmarnować tej szan-
sy. W tym miejscu chciałbym za 

pośrednictwem DN, podzięko-
wać wszystkim, którzy trzymali 
za mnie kciuki, a przede wszyst-
kim moim rodzicom, także za 
to, że wychowali mnie na takie-
go człowieka. Osobne podzięko-
wania kieruję dla Michała Wia-
tra, który pomaga w promocji 
mojej osoby. 

Program Wyspa Przetrwa-
nia jest emitowany nadal, choć 
Ty już od dawna wiesz, kto go 
wygra.  Zdradzisz czytelnikom 
nazwisko zwycięzcy? 

Oczywiście, że wiem, ale nie 
mogę tego zrobić, bo emisja 
programu jeszcze trwa. Do za-
chowania tajemnicy zobowiązu-
je nas umowa z producentami. 
Wszyscy dowiecie się już wkrót-
ce, kto wygrał i zdobył główną 
nagrodę. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Ważne dla Piotra jest pomaganie drugiemu człowiekowi, tu na fotografii w koszul-
ce ze zdjęciem chorującej na nowotwór Kropy, czyli Patrycji Dąbrowskiej, również 
pochodzącej z Nowogardu

Podsumowanie akcji #komórkomania

Rozdano certyfikaty
W poniedziałek, 23 października 2017 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoły za życiem” szko-
łom, które włączyły się do akcji „Zachodniopomorska #Komórkomania”.

Akcja „Zachodniopomorska 
#Komórkomania” odbyła się po 
raz pierwszy i została przepro-
wadzona w zachodniopomor-
skich szkołach, w ramach po-
rozumienia zawartego 1 marca 
2017 r. pomiędzy Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie i Funda-
cją DKMS. Porozumienie pod-
pisane przez Fundację DKMS 
i Zachodniopomorską Kurator 
Oświaty zakładało przeprowa-
dzenie tej akcji, również w tym 
roku szkolnym. Celem przedsię-
wzięcia było podnoszenie świa-
domości ogromnej wagi ratowa-

nia życia ludzkiego, przeprowa-
dzenie akcji edukacyjno-infor-
macyjnej na temat idei dawstwa 
szpiku kostnego oraz umożli-
wienie rejestracji w systemie 
Dawców szpiku każdemu, kto 
podejmie świadomą decyzję, by 
zostać Dawcą. Do akcji włączyło 
się 27 szkół z województwa za-
chodniopomorskiego. 

W tegorocznej akcji zareje-
strowano więc łącznie 560 peł-
noletnich osób ze wszystkich za-
chodniopomorskich szkół.

Wśród nowogardzkich szkół 
udział w akcji wzięły: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
ppor. Emilii Gierczak, ZSO II Li-
ceum Ogólnokształcące, a także 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie.

Z rąk p. Magdaleny Zaręb-
skiej-Kuleszy Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty, dyrek-
torzy szkół oraz szkolni koordy-
natorzy otrzymali podziękowa-
nia za pomoc i zaangażowanie w 
organizację akcji w swojej szko-
le. 

DŚ

Uczennice II LO Wiktoria Kozłowska i Natalia Waterman wraz z 
Kurator Oświaty podczas podsumowania akcji komórkomanii

Jolanta Machut, zastępca dyr. I LO, Kurator Oswiaty M. Zaręb-
ska-Kulesza i Jolanta Burewicz na rozdaniu certyfikatów
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Natan syn 
Kamili i Zbigniewa 
ur. 22-10-2017 z Starogardu

Ola córka 
Moniki i Adama Miller 
ur. 20-10-2017 z Kulic

Mikołaj syn 
Moniki i Emila 
ur. 23-10-2017 z Maszewa

Marcel syn 
Joanny i Krzysztofa Wojdalskich 
ur. 23-10-2017 z Nowogardu

Marcel syn 
Viktoriji Siateckiej 
ur. 20-10-2017 z Wicimic

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Ruszają zapisy!
Jak poinformował organizator, ruszyły już zapisy do IX edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatko-
wej. Przypomnijmy, że rozgrywki siatkarskie odbywające się w Osinie są obecnie najwięk-
szą amatorską ligą w powiecie goleniowskim. Zapisy mają potrwać tylko do 15 listopada. 

Już niewiele czasu pozostało dla 
drużyn, które chcą dołączyć do te-
gorocznej edycji Osińskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej. Będzie to już IX edy-
cja ligi, która zyskała miano naj-
większych amatorskich rozgrywek 
w powiecie goleniowskim. Nie-
dawno organizator ligi umieścił 
na stronie portalu Facebook, po-
święconej rozgrywkom, następu-
jący komunikat: „Uwaga, Uwaga!!! 
Wszystkich miłośników piłki siat-
kowej zapraszam do wzięcia udzia-
łu w IX edycji Osińskiej Ligii Piłki 

Siatkowej - sezon 2017/2018. Me-
cze rozgrywane będą w sali sporto-
wej ZSP w Osinie w niedziele. Za-
pisy do 15 listopada 2017 r. bez-
pośrednio pod ogłoszeniem (w ko-
mentarzu). Ruszamy w listopa-
dzie. Dołącz do OLPS - zagraj w 
największej lidze powiatu gole-
niowskiego!!!” Szczegółowe infor-
macje można uzyskać bezpośred-
nio kontaktując się z administrato-
rem strony OLPS. Przypomnijmy, 
że w minionej VIII edycji Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej wystąpi-

ło 10 drużyn, niebawem przekona-
my się, czy grono chętnych zespo-
łów w obecnych rozgrywkach bę-
dzie jeszcze większe. Tytułu mi-
strzowskiego będą bronić siatka-
rze z Krzywic, którzy w finale po-
konali Wojcieszyn 3:0. Trzecie 
miejsce wywalczyli siatkarze z Wę-
gorzy, którzy po zaciętym meczu 
ograli Czermnicę 3:2. Zachęcamy 
wszystkich miłośników siatkówki 
do tego, aby zgłaszali swoje zespo-
ły do startu w rozgrywkach. 

KR

Krzywice zwyciężyły w VIII edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej
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II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Kadetów

Drugie miejsce  
Mikołaja Olejnika
W niedzielę (29 października), rozegrany został II Woje-
wódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów. Podczas zawodów 
nie zabrakło tenisistów stołowych klubu Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin. Najlepiej zaprezentował się Mikołaj Olejnik, 
który zajął 2. miejsce i wywalczył awans na II Grand Prix 
Polski Kadetów. 

Podczas II Wojewódzkiego 
Turnieju Kwalifikacyjnego Kade-
tów w tenisie stołowym, klub Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin re-
prezentowało 4 zawodników: Mi-
kołaj Olejnik, Antoni Rachwał, 
Michał Janik oraz Konrad Pyra. 
Podopieczni Józefa Korkosza za-
prezentowali się przyzwoicie, po 
raz kolejny udowadniając, że za-
liczają się do ścisłej czołówki teni-
sistów stołowych w województwie 
zachodniopomorskim. Najlepszy 
wynik uzyskał Mikołaj Olejnik, 
który zajął 2. miejsce. Zawodnik 
reprezentujący klub z Wierzbięci-
na przegrał swój mecz dopiero w 
finale, po bardzo zaciętym i emo-
cjonującym pojedynku z Micha-
łem Wandachowiczem (2:3). Uzy-
skana pozycja pozwoliła Mikoła-
jowi Olejnikowi wywalczyć kwa-
lifikacje do II Grand Prix Polski 
Kadetów, który odbędzie się pod 
koniec listopada w Wałbrzychu. 
Bardzo blisko podium był Michał 

Janik, który po ambitnej walce 
swoją rywalizację zakończył osta-
tecznie na 4. miejscu. W pierw-
szej dziesiątce znaleźli się, rów-
nież pozostali reprezentanci klu-
bu Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin. Konrad Pyra zakończył zma-
gania na 9. miejscu, z kolei Anto-
ni Rachwał został sklasyfikowany 
na 10. pozycji. 

KR

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Zagrają z liderem
W najbliższą sobotę (4 listopada), tenisiści stołowi z Wierzbięcina we własnej hali rozegra-
ją kolejne dwa spotkania w ramach rozgrywek I Rundy grupy północnej II Ligi Mężczyzn. 
Najpierw LUKS Top Wierzbięcin zmierzy się z najsilniejszym zespołem rozgrywek – Darz 
Bór Karnieszewice. W kolejnym spotkaniu rywalami będą zawodnicy z Koszalina. 

Podopieczni Józefa Korkosza 
słabo wypadli w swoich pierw-
szych czterech spotkaniach, tym 
razem również nie będzie ła-
two o punkty. W pierwszym me-
czu w ramach 5. kolejki rozgry-
wek, o godzinie 11:00 w Wierz-
bięcinie zaprezentują się zawod-
nicy klubu Darz Bór Karniesze-
wice. Rywale są niekwestionowa-
nym liderem zdobywając komplet 
punktów i w swoich czterech spo-
tkaniach przegrywając tylko je-
den pojedynek. Zawodnicy z Kar-
nieszewic są również obrońcą ty-
tułu mistrzów II Ligi, zatem ry-
walizacja z tym zespołem to nie 
lada wyzwanie dla tenisistów sto-
łowych prowadzonych przez Jó-
zefa Korkosza. Niełatwym zada-
niem będzie również rywalizacja 
w ramach 6. kolejki. Wówczas o 
godzinie 15:30, Wierzbięcin za-

gra z zespołem KTS Ekonom Ko-
szalinianin Koszalin. Rywale są-
siadują w tabeli z drużyną Viso-
nex LUKS Top. Wierzbięcin do tej 
pory wywalczył 3 punkty i zajmu-
je 5. miejsce, Koszalin z liczbą 2 
punktów plasuje się na 6. miejscu. 
W przypadku zwycięstwa gości, 
zawodnicy z Wierzbięcina spad-

ną zatem o jedną pozycję w dół 
tabeli. Wierzymy jednak, że taki 
scenariusz się nie spełni i Viso-
nex LUKS Top podczas sobotnich 
rozgrywek zdoła wygrać przynaj-
mniej jeden mecz. Przy artykule 
publikujemy komplet gier w gru-
pie północnej II Ligi Mężczyzn.

KR

Rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Będzie bardzo ciężko o punkty...
W najbliższy weekend piłkarze Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Zarów-
no seniorzy, jak i juniorzy mają przed sobą bardzo ciężkie zadanie. Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego wybiorą się do Dziwnowa, gdzie czekać będzie na nich dobrze spisujący 
się Jantar. Z kolei juniorzy zagrają u siebie z liderem rozgrywek – Energetykiem Gryfino. 

Bardzo ciekawie zapowiada 
się sobotni mecz Pomorzani-
na Nowogard z Jantarem Dziw-
nów. Beniaminek rozgrywek 
spisujący się nadspodziewanie 
dobrze. Jantar jest wiceliderem 
obecnych rozgrywek z liczbą 26 
punktów, a jest to o 12 punktów 
więcej niż posiada zajmujący 10. 
miejsce Pomorzanin. Piłkarze z 
Dziwnowa do tej pory na wła-
snym boisku rywalizowali 6 razy 
i mogą pochwalić się świetnym 
bilansem: 5 zwycięstw, 1 remis, a 
wszystko to przy 30 strzelonych 
i tylko 6 golach straconych. Zu-
pełnie inaczej w zestawieniu me-
czów wyjazdowych wypada Po-
morzanin. Nowogardzianie do 
tej pory na boiskach rywali ro-

zegrali 6 spotkań, 1 mecz wygra-
li, natomiast w 5 meczach do-
znali porażki, strzelając 9 i tra-
cąc 12 goli. Liczby wskazują za-
tem, że wiceliderzy znad morza 
nie powinni mieć problemów z 
odniesieniem swojego kolejne-

go zwycięstwa, wierzymy jed-
nak, że podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zaprezentu-
ją się z dobrej strony i nie dadzą 
się pokonać piłkarzom z Dziw-
nowa. Mecz zaplanowano na so-
botę (4 listopada), o godzinie 

Mikołaj Olejnik zajął 2. miejsce w II 
WTK Kadetów i wywalczył awans na 
rozgrywane w Wałbrzychu II Grand 
Prix Polski Kadetów

W sobotę w Wierzbięcinie gościć będą liderzy rozgrywek II Ligi Mężczyzn

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2017/2018 – I Runda
5. kolejka:
UKS Team Tenis 2005 Białogard – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin  (04.11; 11:00)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice   (04.11; 11:00)
KS ATS Stargard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg    (04.11; 11:00)
UKS Champion Police – MLKS Sparta Złotów    (04.11; 11:00)
6. kolejka:
UKS Team Tenis 2005 Białogard – Darz Bór Karnieszewice   (04.11; 15:30)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin  (04.11; 15:30)
KS ATS Stargard – MLKS Sparta Złotów     (04.11; 15:30)
UKS Champion Police – UKS Nałęcz Majster Ostroróg    (04.11; 15:30)

Przed Pomorzaninem trudne zadanie, gdyż Jantar Dziwnów na swoim boisku jesz-
cze nie przegrał

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
12. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Iskierka Szczecin  (04.11; 13:00)
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  (04.11; 13:00)
Promień Mosty – Ina Ińsko   (04.11; 14:00)
Sparta Gryfice – Ehrle Dobra Szczecińska  (04.11; 14:00)
Polonia Płoty – Sarmata Dobra   (04.11; 14:00)
Masovia Maszewo – Światowid Łobez  (04.11; 14:00)
Orzeł Łożnica – KP Przecław   (05.11; 13:00)
Mewa Resko – Błękitni Trzygłów   (05.11; 14:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
12. kolejka:
Mewa Resko – Unia Dolice   (04.11; 12:00)
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  (05.11; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino (05.11; 13:00)

13:00. Z kolei juniorzy zagra-
ją z liderami swoich rozgrywek 
– Energetykiem Gryfino. Piłka-
rze z Gryfina mają na koncie 22 
punkty, a w swoich dotychcza-
sowych czterech meczach wy-
jazdowych wygrali wszystkie 
spotkania, przy 16 strzelonych 
i 5 straconych golach. Energe-
tyk w tych rozgrywkach został 
tylko raz pokonany,co ciekawe 
za sprawą nowogardzian. Mia-
ło to miejsce w 5. kolejce w Gry-
finie, wówczas Pomorzanin wy-

grał 1:2. Obecnie podopieczni 
Pawła Błaszczyka znajdują się w 
sporym dołku, mają za sobą trzy 
dotkliwe porażki z rzędu, zatem 
zwycięstwo nad liderami z pew-
nością byłoby świetną formą od-
budowy swojej pozycji w tej li-
dze. Mecz odbędzie się na bo-
isku w Nowogardzie, w najbliż-
szą niedzielę (5 listopada), o go-
dzinie 13:00. Przy artykule pu-
blikujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 

KR
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

W dniu 9 XI 2017 r. o godz. 13.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego 

- odbędzie się Walne Zebranie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, 
na które zapraszam członków i sympatyków Towarzystwa. 

W razie małej frekwencji kolejny termin 
tego samego dnia o godz. 13.30

Przewodniczący TMZN
Franciszek Karolewski

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWyŻSZyCH CEN

Szukam 
przyjaciółki 
na stałe w wieku 58-68 

lat. Tel. 887 30 19 36 

Praca 
na produkcji 
– Nowogard
Praca w systemie 

III zmianowym
Atrakcyjna stawka 
+ dodatki za nocki 

i weekendy
Informacje pod 

nr tel.: 797 318 414

Kupię pół bliźniaka 
lub piętro w kamienicy 

w Nowogardzie, 
płatność gotówką. 

606 64 22 90, 606 99 45 48 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 
zatrudni mechanika 

samochodów ciężarowych 
i sprzętu rolniczego.

Wymagania:
-doświadczenie w pracy jako mechanik;
-dyspozycyjność;
-uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie;
-nowoczesne narzędzia pracy;
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

Proszę o kontakt mailowy na adres biuro@farmaredlo.pl 
bądź stawienie się w biurze firmy tj.

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPrZeDam 
SIoDła do jazdy konnej 
+ STOJAKI DO SKOKóW 

oraz inne 
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

U W a G a
Koło Miejsko-Gminne Nr 36 PZW w Nowogardzie, 
zaprasza Członków Koła na Zawody Wędkarskie 

spinningowe z Łodzi w dniu 5.11.2017r, 
na jeziorze w  Nowogardzie.

Zbiórka o godz. 7:00 przy Restauracji  "Neptun".
Zapisy w Sklepie "Wędkarz" do dnia 2.11.2017r

Startowe – 10zł.
Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni posiadać 

kamizelki  ratunkowe 
I – miejsce, silnik elektryczny.

Zarząd
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIerUCHomoŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 km 
od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

• Wynajmę pół domu. 502 119 960 

•	 Kupię mieszkanie do remontu w starym 
budownictwie może być poddasze do 
adaptacji. Tel. 604 154 316

• Sprzedam były sklep w Karsku. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o pow. 
0,35 ha (3618,00m2) uzbrojoną w Nowo-
gardzie ul T. Kościuszki (szosa w stronę 
Warnkowa), może być przeznaczona na 
dwie działki. Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam działkę 
o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, za-
budowaną budynkiem kontenerowym 
o pow. 30 m2 przeznaczonym na prowa-
dzenie działalności. W budynku znajdu-
ją się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, prysz-
nic. Istnieje możliwość rozbudowy. Tel. 
602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum.Tel. 730 096 281

•	 Sprzedam dom o pow. 120 m2, Bieni-
ce, lub zamienię na mieszkanie własno-

ściowe 3 pokoje w Nowogardzie. 600 
853 973

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do wyna-
jęcia. 722 154 477 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 000 
435

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie do I 
piętra. Tel 91 39 73 313 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. Do-
bra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1320m2 
ul. Wiejska. 504 588 621

•	  Sprzedam ziemię 1,5 ha Lestkowo pod 
KRUS. Cena 45 000 zł. Tel. 501 440 385 

MOTORyZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm 
3,2002r.,przebieg 77 tys. km. Tel. 
697665793

•	 Sprzedam Opla Astrę rocznik 94, reje-
stracja i OC do 09.2018, benzyna + gaz. 
Tel. 609 582 053 

•	 Sprzedam przyczepę sztywną, zareje-
strowaną po remoncie cena 2900 zł., 
oraz przyczepę sztywną bez papierów 
w dobrym stanie cena 1500 zł. Tel. 696 
807 922 

•	 Sprzedam Opel Astrę błotniki przednie 
szt. 2 opony 175/65/14 szt. 4. 572 955 
124

rolNICTWo
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po remoncie w 
Pomie Nowogard. Cena 12500 zł i przy-
czepę sztywną. 696 807 922

•	  Sprzedam mini ciągniczek samorób-
ke do remontu, siłownik do przyczepy 
O-47, kuźnie polową, pług konny na kół-
kach, agregat prądotwórczy 220 V. Tel 
669 823 464 

•	 Sprzedam opryskiwacz ciągany 2600 l 
belka 15m, rozkładany ręcznie rok prod. 
2012, cena 12000 zł. Tel. 663 216 128 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

 USłUGI
•	 S Z PA C H L O WA N I E - M A L O WA N I E . 

605166829.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DyWANóW, 
WyKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKóRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZySZCZE-

NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji poddaszy 
. Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

• Transport – usługi bus Maxi, kraj-za-
granica. Przewóz do 6 osób. 503 045 
960

• Sufity podwieszane, szpachlowanie, 
malowanie, płytki. Stolarka, sztuka-
teria. Tel. 697 999 578 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i klima-
tyzacji zatrudni elektromechanika lub 
mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa poszuku-
je osoby do pracy biurowej na stano-
wisko doradcy do spraw ubezpieczeń. 
Wymagania : min. średnie wykształce-
nie, komunikatywność. Oferujemy umo-
wę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane proszę o wysyła-
nie CV na adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 
510 100 263 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 501 
549 756 

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 214 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. Tel. 
509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•  Zatrudnię do pracy w budownictwie. 
Tel. 697 329 453 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, pra-
cowników ogólnobudowlanych. 694 
440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrud-
ni na stanowisko GeoDeTa (prace polo-
we i kameralne). Tel. 609 250 383

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we w pojemnikach już od 20 zł za sztu-
kę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 cm 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywa-
ny w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnie-
niowe - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-
554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

• Respirator przenośny tlenu niedrogo 
sprzedam. Tel. 601 984 902 

•	 Z dniem 1 listopada 2017 do 31.12.2017r. 
zawieszam wyjazd busa z Nowogardu o 
godz. 20.40 do Szczecina. 

•	 Sprzedam betoniarkę. 786 910 440 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na wynajem hala 
z zapleczem 155 m2

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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INFormaTor lokalNY - NoWoGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDy PKP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, Gą-
bin, Trzebiatów, Bie-
czyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZyŻóWKA Dziennika z książką

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. przysmak, rarytas
2. Fleming, twórca postaci Bonda
3. wieczorowy strój męski
4. telewizja - ... Plus
5. złącze
6. wart pałaca w porzekadle
7. wachlarz japoński
8. imitacja złota
9. dom Szymanowskiego w Zakopa-
nem
10. bóg słońca Inków
11. filigran
12. miasto w Afganistanie
13. lew po łacinie
14. miasto w pd. Brazylii, ośrodek 
wydobycia i hutnictwa rud żelaza
15. Szalom, pisarz żydowski
16. wybielacz do tkanin
17. między wczoraj a jutro
18. orzeł przedni
19. pomieszczenie
20. porażenie
21. Księżyc dla Ziemi
22. medytuje na głowie
23. fenomen

24. osobistość
25. przeskakuje na świecy zapłono-
wej
26. teleks
27. to, na czym jedzie karetka
28. drzewo iglaste
29. gaj, zagajnik
30. Aimo (ur.1906), działacz ruchu 
robotniczego
31. specyficzny styl artysty
32. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów
33. 2 szyny
34. miasto w USA
35. angielska jałowcówka
36. imię żeńskie
37. zasadnicza część roweru
38. podwarszawska wieś
39. miasto w płn. Węgrzech
40. przenikliwy dźwięk
41. ... Stewart
42. kryty pomost statku
43. żona Atamasa
44. dopływ Warty
45. wyspa w Tonga

Poziomo:
46. iglak o czerwonym drewnie
47. oznaka fizycznego zmęczenia
48. motocykl z Japonii
49. skok w jeździe figurowej
50. Giacomo, wł. motocyklista, 
15-krotny mistrz świata (1966-62)
51. działanie matematyczne
52. synonim prowincji
53. opiekunka
54. kumpel Butt-heada ze znanej 
kreskówki w MTV
55. w kształcie linii śrubowej
56. smoli kominiarza
57. kurdybanek
58. część damskiej bielizny
59. ma dwie elektrody
60. dźwięk „E” z krzyżykiem
61. radziecki statek kosmiczny
62. z gniewam o małej dziewczynce
63. najważniejsza dla sybaryty
64. specyficzny dla każdej potrawy
65. zdobywca nagrody
66. duży, silny pies
67. miasto Śląskiej Akademii Me-
dycznej

68. Harold, komik filmowy
69. niechęć, animozja
70. pojemność zbiornika
71. niańka w Indiach
72. Cygan
73. Midori ..., japońska łyżwiarka
74. stożkowaty, ostry ząb
75. rzeka w USA
76. wulkan na wyspie Mindano
77. zabawa, wieczorek
78. delfin z dorzecza Amazonki
79. moneta równa 1/100 korony
80. Mirosław
81. imię autora „Pożegnania z bro-
nią”
82. dawny Rumun
83. najwyższe karty
84. syn Posejdona
85. masyw na Saharze
86. drapieżny delfin

PODPOWIEDŹ: AALTONEN, ANSA, 
BEAVIS, INIA, ITABIRA, OGI

Karolina Wilczyńska
STACJA JAGODNO. 

ŻyCIE JAK MALOWANE
Do Jagodna zawitała wiosna, a 

wraz z nią pojawiły się nowe pla-
ny, wyzwania i nowi goście. Eliza 
maluje przepiękne anioły na por-
celanie, lecz skrywa w sobie bo-
lesną tajemnicę… Jej synek wie-
rzy w moc dobrej wróżki napotka-
nej w starym dworku – może ona 
sprawi, że mama nie będzie już 
smutna? Zmiany następują w ży-
ciu Tamary, Ewy i pozostałych bo-
haterów związanych ze Stacją Ja-
godno. Która z kobiet odda pier-
ścionek zaręczynowy? Gdzie zni-
ka Łukasz i kto odwiedza leśną 
kapliczkę? Jagodno kryje jeszcze 
wiele tajemnic, a część z nich po-
znacie już teraz. „Stacja Jagodno” 
to bestsellerowy cykl, który po-
kochały tysiące Polek, bo każda z 
nich może odnaleźć w bohater-
kach Jagodna cząstkę siebie. Ka-
rolina Wilczyńska odmalowuje 
wszystkie barwy życia w ciepłych, 
mądrych opowieściach o urokli-
wej miejscowości w Górach Świę-
tokrzyskich.

WydrUKi KoloroWe

UsłUgi graficzne

introligatorsKie

Wycinamy szablony

drUKUjemy recePty

drUKUjemy PlaKaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : I cudzy analfabetyzm 
utrudnia pisanie 

Henryk Rosa, Szymon Rybar-
czyk, Urszula Kaczmarek, Jadwiga 
Patecka, Natalia Furmańczyk, Ge-
nowefa Maćkowska, Cecylia Fur-
mańczyk, Zdzisława Chocian, Ha-
lina Stefańska, Agnieszka Skow-
rońska, Halina Galus, Anita Bu-
dzich, Adrian Kierasiński, Renata 
Dumańska, Ewelina Tomczak, Pa-
weł Galus, Stanisław Strzelczyk, 
Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, 
Jolanta Kozioł, Lucyna Karbowiak 

Zwycięzca książka: Ewelina 
Tomczak

Zwycięzcy prenumerata: 
Agnieszka Skowrońska, Jadwiga 
Patecka

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Lilka Felik-

siak, Madzia Skowrońska, Kacper 
Skowroński, Julia Furmańczyk, Bar-
tek Feliksiak, Kacper Danicki, Mary-
sia Mazur, Martynka Wójcik, Krzyś 
Tomczak, Michasia Miśkiewicz

Zwycięzca: Marysia Mazur
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANy, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DłUGołĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZem 
Do klIeNTa
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.16

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 4

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

s. 5 s.  10

 s. 3

 s. 3

reklAmA

reklAmA

reklAmA

kolejny skandal na policji,  
kolejny policjant z zarzutami 

Narkotyki na 
komisariacie? 

OSINA

Podatki 
w górę

To jest znak 
dla przyszłych 
pokoleń…  

 s. 9

lądował 
śmigłowiec 
lPr

manko w 
oświacie 
- cz. 3

 s. 7

Spłonęło auto "lis" skończył 
70 lat

Posacki odznaczony
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W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Czesław Iwan: lat 70, zmarł 2.11.2017r., pogrzeb odbył się 4.11.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Waldemar Wdowiak: lat 57, zmarł 2.11.2017r., pogrzeb odbył się 6.11.2017 r., na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Sergiusz Pietrewicz: lat 45, zmarł 3.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 7.11.2017 r., o godz. 14:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisław Gruchot: lat 60, zmarł 4.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 7.11.2017 r., o godz. 12:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Wiktoria rosiak: lat 84, zmarła 5.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 8.11.2017 r., o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W dniu 11 Listopada, obchodzić będziemy Narodowe Świę-
to Niepodległości.  Zapytaliśmy więc naszych przechod-
niów, jakie ma dla nich znaczenie słowo niepodległość?

Pan Jan: Dla mnie niepodległość 
oznacza przede wszystkim wolność. 
Wolność w szerokim znaczeniu 
tego słowa, ale przede wszystkim 
wolność państwowa, czyli, że nie 
jesteśmy uzależnieni od innych kra-
jów, państw. Wolność, w której de-
cydujemy sami o ważnych dla nas 
sprawach i nikt nie narzuca nam 
siłą swoich racji.

Pani Zdzisława i Pan Leon: Niepodległość to wolność od wszystkiego, 
co można. Wolność wyboru, wolność decyzji. Taka wolność, abyśmy mo-
gli żyć, jak się należy w Polsce, bez żadnych okupacji. I nie tylko, w Naro-
dowe Święto Niepodległości powinniśmy pamiętać i wspominać, ale każ-
dego dnia i każdego człowieka, dobrego i złego.

Pan Zenon: Niepodległość po-
winna oznaczać wolność. Nie tylko 
państwowa, czyli, że nie jesteśmy 
zależni od innych Państw, ale tak-
że wolność dla zwykłego obywatela 
naszego kraju. Uważam, że niepod-
ległość, czyli wolność, powinna się 
też odnosić do tego, co każdy robi 
na swoim podwórku. Niepotrzeb-
ne jest wtrącenia się różnych insty-
tucji do naszego prywatnego życia, 
o ile nie wykracza to poza granice 
prawa.

Pani Radosława: Niepodległość 
to niezależność od innych państw, 
ich wpływów formalnych czy de-
cyzyjnych. I właśnie odzyskanie 
wolności wyboru i decyzji, będzie-
my świętować w sobotę, 11 listopa-
da. Jednak niezależność nie odno-
si się tylko do Państwa, odnosi się 
również do człowieka. Dzięki odzy-
skaniu niepodległości w 1918 roku, 
Polacy po wielu latach otrzyma-
li szansę na decyzyjność w swoich 
własnych sprawach. I chociaż de-
mokracja nie jest systemem w 100 
procentach sprawnym, to daje każ-
demu wolność słowa, wyboru, de-
cyzji. I jest to sprawiedliwie, ponie-
waż każdy ma taką samą szansę. 

29.10.2017 r. godz. 15:00
W miejscowości Osina doko-

nano przywłaszczenia pozosta-
wionego na ławce, w budynku 
dworca PKP, telefonu komórko-
wego m-ki Huawei P8 wartości 
400 zł na szkodę Sandry K. lat 
22 (zam. D. powiat goleniowski). 
Postępowanie prowadzi KPP Go-
leniów. 

31.10.2017 r. godz. 18:13
Patryk G. lat 33, zam. w No-

wogardzie, zawiadomił o oszu-
stwie na portalu OLX.pl, gdzie 
po przelaniu na wskazane konto 
pieniędzy w kwocie 2.300 zł nie 
otrzymał zamówionego towaru 
w postaci roweru marki GIANT 
TCR koloru białego typu szoso-
wego. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

02.11.2017 r. godz. 19:30
Na ul. Wojska Polskiego, po-

przez wypchniecie okna na za-
pleczu sklepu z żywnością eko-
logiczno - dietetyczną dokonano 
włamania, skąd z lodówki doko-
nano kradzieży pięciu wcześniej 
przygotowanych posiłków o 
wartości 55 zł. Na szkodę Ewy U. 
(zam. Nowogard). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

03.11.2017 r. godz. 07:52
Na Placu Wolności, poprzez 

wyważenie okna na zapleczu 
apteki dokonano włamania do 
pomieszczenia gospodarczego 
a następnie dokonano uszko-
dzenia klamki w drzwiach wej-
ściowych, które jednak nie zo-
stały otworzone i sprawca nie 
dostał się do wnętrza apteki i 
nie osiągnął zamierzonego celu. 

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godz. 13:51
Renata G. powiadomiła o 

uszkodzeniu zamka w drzwiach 
wejściowych do zakładu kra-
wieckiego przy ul. Dworcowej, 
oraz zamka w drzwiach ze-
wnętrznych do budynku, ogólna 
suma strat 300 zł.

godz. 16:44
Marek K. ( zam. Nowogard) 

powiadomił o uszkodzeniu agre-
gatu chłodniczego, który był 
zamontowany na dachu budyn-
ku piekarni przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Suma strat około 10 
tys. zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz.17:19
Agnieszka B. (zam. W. powiat 

goleniowski) powiadomiła o 
włamaniu do mieszkania Pań-
stwa T. w miejscowości Żabowo, 
z mieszkania zginął telewizor 
marki Samsung. Wartość strat 
1200 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

04.11.2017 r. godz. 09:40
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w miej-
scowości Długołęka, ujawniał, że 
kierujący pojazdem m-ki BMW, 
Szymon B. lat 20 (zam. D. powiat 
Goleniowski) posiada wydaną 
decyzję Starosty Goleniowskie-
go cofającą uprawnienia do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 07:50
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w miej-

scowości Redło, ujawniał, że kie-
rujący pojazdem m-ki Renault 
Zdzisław G. lat 55 (zam. B. powiat 
Goleniowski) posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów 
wydany przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 11:30
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Kulice, ujawnił, że 
kierujący motorowerem m-ki 
Romet, Marcin Z. lat 27 (zam. N. 
powiat Goleniowski) posiada ak-
tywny zakaz prowadzenia pojaz-
dów wydany przez Sąd Rejono-
wy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

godz.11:55
Patrol RRD KPP Goleniów, 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Jarchlino, ujawnił, 
że kierujący rowerem Józef L. 
lat 59, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości wynikiem 0,68 mg/l . 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

05.11.2017 r. godz. 17:20
Policjanci RD KPP Goleniów w 

miejscowości Krasnołęka, w trak-
cie kontroli drogowej, kierujące-
go samochodem m-ki Mercedes 
ujawnili, że kierujący Dariusz P. 
(zam. R. pow. goleniowski) znaj-
duje się w stanie po spożyciu 
alkoholu z wynikiem 0,14 mg/l. 
Wydarzenie zakwalifikowano, 
jako wykroczenie. Postępowanie 
prowadzi, KP Nowogard.

KPP Goleniów

                                ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie zaprasza do udziału w debacie ewaluacyjnej pn. „Po-

rozmawiajmy o Bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ” która odbędzie się  dn. 08.11.2017 r. o 
godz. 11.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie.

                   Serdecznie zapraszam 

Tylko trzech nietrzeźwych...

Podsumowali Akcję „Znicz”
W dniach od 27 października do 2 listopada, trwała coroczna policyjna Akcja „Znicz”. Po-
rządku na drogach oraz w okolicach cmentarzy w powiecie pilnowało łącznie 311 policjantów.

Podczas tegorocznej Ak-
cji „Znicz”, policjanci zatrzyma-
li 2 nietrzeźwych kierowców po-
jazdów oraz 1 rowerzystę. Kieru-
jącym, którzy prowadzili pojazd 

mechaniczny znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości, zgodnie z Ko-
deksem Karnym grozi im kara do 
2 lat pozbawienia wolności. Oso-
by te muszą się także liczyć z wy-

danym przez sąd zakazem prowa-
dzenia pojazdów. 

Na drogach w powiecie doszło 
do 19 kolizji i 1 wypadku, gdzie 
jedna osoba została ranna. DŚ
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
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NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

kolejny skandal na policji, kolejny policjant z zarzutami 

Narkotyki na komisariacie? 
Kolejny skandal w naszej policji. Jak ustalił DN, jeden z policjantów pracujących na nowogardzkim komisariacie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Tym ra-
zem chodzi o posiadanie oraz uprawę marihuany. Funkcjonariusz został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. 

Nasze informacje potwierdziła 
wczoraj rzecznik prasowa Pro-
kuratury Okręgowej w Szczeci-
nie, prokurator Joanna Biranow-
ska-Sochalska. 

- Prokuratura Rejonowa w Ka-
mieniu Pomorskim prowadzi po-
stępowanie w sprawie posiada-
nia środków odurzających, w po-
staci marihuany, to jest o prze-
stępstwo z art. 62 ust. 3, ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, 
wobec jednego z policjantów pra-
cujących na Komisariacie Policji 
w Nowogardzie. Mężczyzna usły-
szał już zarzuty – mówi J. Bira-
nowska-Sochalska.

Z naszych ustaleń wynika, że 
chodzi o znanego w Nowogar-
dzie policjanta, z co najmniej 
kilkunastoletnim stażem, To-
masza Z. Miał on zajmować się 
w KP w Nowogardzie m.in. roz-
wiązywaniem spraw kryminal-
nych. Do zatrzymania mężczy-
zny doszło prawdopodobnie w 
poniedziałek rano, w zeszłym ty-
godniu (30.10), na terenie KP w 
Nowogardzie. 

Prokuratura nie udziela na 
tym etapie szczegółów dotyczą-
cych sprawy. Wiadomo tylko, 
że policjant został zawieszony w 
czynnościach służbowych. 

- Z uwagi na dobro postępowa-
nia nie udzielamy informacji do-
tyczących szczegółów śledztwa. 
Mogę jedynie poinformować, że 
decyzją prokuratora policjant zo-
stał zwieszony w czynnościach 
służbowych - dodaje rzecznik 
prokuratury. 

Policjantowi grozi kara od 8 
miesięcy do nawet 8 lat więzie-
nia. Chodzi bowiem nie tylko o 
posiadanie marihuany, ale tak-
że jej uprawę, w celu pozyskania 
„znacznej ilości narkotyku”. 

Przypomnijmy, że to kolejny 

funkcjonariusz z naszego terenu, 
który usłyszał prokuratorskie za-
rzuty, po tym jak przed dwoma 
tygodniami zatrzymano czte-
rech policjantów, pracujących na 
goleniowskiej komendzie. Są oni 
oskarżeni o przekroczenie upra-
wień, a dwóch z nich dodatkowo 
o niedopełnienia obowiązków, 
w związku z osiąganiem korzy-

ści majątkowych. Trzech z nich, 
w tym Tomasz M., mieszkaniec 
Kulic, przebywa w areszcie. Miał 
on m.in. okradać mieszkania 
podczas interwencji. Śledztwo 
prowadzi Prokuratura Rejonowa 
w Gryfinie. 

Zarówno tej sprawy, jak i za-
rzutów postawionych w ostat-
nich dniach funkcjonariuszo-

wi z KP w Nowogardzie, policja 
nie komentuje. - W sprawie za-
trzymań policjantów nie udzie-
lamy żadnych informacji, ani też 
sprawy nie komentujemy - napi-
sała wczoraj do nas rzecznik Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie, st. asp. Julita Fi-
lipczuk. 

MS

Nasz komentarz
Jak tak dalej pójdzie to w No-

wogardzie słowo policjant sta-
nie się wręcz synonimem sło-
wa przestępca. Jak to jest moż-
liwe, że na nowogardzkim ko-
misariacie wyrabiają się ta-
kie rzeczy? Przyszłość przynie-
sie pewnie precyzyjniejszą od-
powiedź na to pytanie. Dzisiaj 
jednak w związku ze sprawą 
policjanta handlującego „ma-
rychą”, nie sposób nie przybli-
żyć odpowiedzi na inne pyta-
nie - jak to się działo, że w No-
wogardzie pewne osoby peł-
niące bardzo odpowiedzial-
ne cywilne funkcje publiczne, 
(kto te osoby to wszak tajem-
nicą poliszynela jest) od daw-
na ćpają bezkarnie i nie moż-
na ich było nigdy „złapać”?  A 
kto miał łapać, jak śledczy oso-
biście dostarczał towar i pew-
nie także próbował dla towa-
rzystwa?   To się nazywa „ład-
ny burdel”.  Adres tego burdelu 
to my w DN znamy, ale mamy 
nadzieję, że prokurator wresz-
cie też go odkryje.      

Jeden z funkcjonariuszy KP w Nowogardzie został zawieszony w czynnościach 
służbowych, po tym, jak postawiono mu zarzuty o posiadanie narkotyków

To nie był wypadek 

Lądował śmigłowiec LPR
Wczoraj, tj. poniedziałek, przed godz. 16:00, na boisku koło piekarni, przy ul. Boh. Warszawy lądował śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. 

Ratownicy ze śmigłowca przy-
lecieli, aby wspomóc kolegów z 
karetki pogotowia ratunkowe-
go, którą wezwano do 53-letniego 
mężczyzny, znajdującego się we 

własnym domu. Niestety mimo 
wspólnej akcji reanimacyjnej nie 
udało się go uratować. Począt-
kowo mówiono, że 53-latek miał 
ulec wypadkowi. Jak wynika z in-

formacji przekazanych nam przez 
służby, zgon nastąpił jednak w 
wyniku niewydolności krążenio-
wo-oddechowej, wywołanej naj-

prawdopodobniej poważną cho-
robą płuc, z jaką od dłuższego 
czasu zmagał się mężczyzna. 

Red. 

Na miejscu jako pierwsza przybyła karetka ratownicza

Ratownicy wracają do śmigłowca po zakończonej akcji
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Osina: Wójt zaproponował, radni zdecydowali 

Podatki w górę 
Od nowego roku mieszkańcy gminy Osina będą płacili nieco wyższe podatki od nieruchomości i transportu. Tak zdecydowała większość radnych podczas 
sesji, choć nie brakowało głosów sprzeciwiających się podwyżce.  

W przypadku podatku od nie-
ruchomości stawka wzrośnie o 
3%. Podatek od transportu będzie 
wyższy o 1,9%. Jak tłumaczył wójt 
K. Szwedo, wnioskujący do rady o 
zmianę stawek podatkowych, to 
jedynie podwyżka inflacyjna. 

-To minimalny wzrost, inflacyj-
ny. W naszej gminie podatki były 
na tym samym poziomie od 2013 
roku – mówi wójt K. Szwedo. 

O ile niemal wszyscy radni po-
parli podwyżkę podatku od trans-
portu (tylko jeden się wstrzymał 
na 13 obecnych), to już w chwi-
li głosowania nad nowymi staw-
kami podatku od nieruchomości, 
takiej zgody wśród radnych nie 
było. 

- Ogólnie jestem przeciwnikiem 
podnoszenia podatków, ale biorąc 
pod uwagę, że nasza gmina nie na-
leży do najbogatszych, to dotych-

czasowe stawki były wystarczające 
– powiedział radny Piotr Golema, 
jeden z czterech radnych, którzy 
zagłosowali przeciw podwyżce. 

Podobne zdanie miał Rafał 
Wróbel, który również nie poparł 
uchwały zmieniającej stawki po-
datków lokalnych. 

 - Ta podwyżka nie wpłynie zna-
cząco na budżet gminy, a obciąży 
dodatkowo tylko indywidualnych 
mieszkańców, zwłaszcza tych, któ-
rzy nie osiągają wysokich docho-
dów - skomentował R. Wróbel. 

Oprócz P. Golemy i R. Wró-
bla, przeciw uchwale podnoszącej 

podatki zagłosowali także radni: 
Szymon Pilipczuk i Andrzej Maj-
cher. Ośmiu radnych zagłosowa-
ło „za”, a jeden się wstrzymał od 
głosu. 

Zgodnie z przyjętymi w mi-
niony piątek (3.11) przez rad-
nych uchwałami, podatek od nie-

ruchomości naliczany za 1 m 2 
powierzchni mieszkalnej wzro-
śnie z 0,58 zł do 0,60 zł. O prawie 
60 groszy więcej za 1 m2 podat-
ku od nieruchomości zapłaci ten, 
kto prowadzi działalność gospo-
darczą (wzrost z 18,27 zł do 18,80 
zł/1 m2). 

W przypadku podatku od 
transportu ten najczęściej nalicza-
ny, czyli od samochodów ciężaro-
wych o masie od 3,5 do 12 ton bę-
dzie wyższy o 14 zł (wzrost z 717 
zł do 731 zł). Stawka podatku od 
ciągników siodłowych przysto-
sowanych do używania łącznie 
z przyczepą, będzie wynosić po 
zmianie 1280 zł, a nie jak dotych-
czas 1304 zł. 

Nowe stawki podatków zaczną 
obowiązywać od 1 stycznia 2018 
roku. 

Marcin Simiński 

Głosowanie w sprawie podwyżki podatków, w górze ręce trzymają radni będący przeciw tej uchwale

maszt w kikorzach

Kolejny „siewca” gotowy 
promieniować
W obrębie Kikorzy budowany jest maszt telekomunikacyjny. Kolejne nadajniki siejące pro-
mieniowanie elektromagnetyczne sytuowane w pobliżu osiedli, a bywa nawet w centrum 
miast, to prawdziwa zmora współczesnych czasów. Szkodliwy wpływ tego promieniowa-
nia na zdrowie, o którym ostrzegają naukowcy, nie jest na razie wystarczająco eliminowa-
ny przez prawo.

Prawo za słabo chroni nas przed 
niekorzystnym wpływem promie-
niowania elektromagnetycznego, 
emitowanego ze stacji bazowych 
telefonii komórkowych. Najwyż-
sza Izba Kontroli stwierdziła, że 
obowiązujące regulacje prawne 
nie gwarantują rzetelnego bada-
nia wpływu stacji na zdrowie za-
mieszkujących, czy pracujących 

w okolicy ludzi. Najwyższa Izba 
Kontroli zbadała postępowania 
administracyjne dotyczące loka-
lizacji, budowy, rozbudowy i in-
stalacji stacji komórkowych, a 
także to, w jaki sposób spełnia-
no standardy ochrony środowiska 
związane z emisją promieniowa-
nia elektromagnetycznego. Kon-
trola objęła postępowania w wy-
branych urzędach w latach 2009-
2014. 

Niedookreślone przepisy Prawa 
budowlanego sprawiały, że urzę-
dy nie badały oddziaływania sta-
cji bazowych telefonii komórko-
wej na sąsiednie nieruchomości 
w przypadku znacznego (nawet 
o ponad 800 proc.) zwiększania 
mocy zainstalowanych anten, ani 

też w przypadkach zwiększania 
ich liczby. Oddziaływanie anten 
na sąsiedztwo analizowano jedy-
nie dla nowopowstających stacji 

telefonii komórkowej. Powszech-
na praktyka zaś jest taka, że no-
wopowstające stacje uruchamiane 
są początkowo do otrzymania for-
malnego zezwolenia na działanie 
na małej mocy, a także z niewiel-
ką ilością anten- potem są syste-
matycznie rozbudowywane i po-
większana jest moc nadajników. 
Prawo za słabo chroni nas przed 
niekorzystnym wpływem pro-
mieniowania elektromagnetycz-
nego emitowanego ze stacji ba-
zowych telefonii komórkowych. 
Najwyższa Izba Kontroli stwier-
dziła, że obowiązujące regulacje 
prawne nie gwarantują rzetelne-
go badania wpływu stacji na zdro-
wie zamieszkujących, czy pracu-
jących w okolicy ludzi. Tymcza-
sem  naukowcy  przestrzegają, że 
promieniowanie elektromagne-
tyczne może powodować u ludzi 
zaburzenia ze strony układu ner-
wowego, sercowo-naczyniowego, 
zaburzenia odporności, bóle gło-
wy, zmęczenie, zaburzenia pamię-
ci, a nawet inicjować procesy no-
wotworowe.  

sm

Bankowi się nie opłacało

Osina bez kasy
Bank Spółdzielczy zamknął kasę, jaka funkcjonowała w 
Urzędzie Gminy w Osinie. Jak tłumaczy wójt gminy, była to 
decyzja czysto ekonomiczna. 

Kasa została zamknięta w ze-
szłym tygodniu, w czwartek. Na-
tomiast podczas piątkowej sesji 
rady gminy Osina, wójt Krzysztof 
Szwedo tłumaczył, dlaczego tak 
się stało. 

- Przez trzy miesiące prowadzi-
liśmy z bankiem negocjacje, roz-
ważając różne warianty.  Nieste-
ty bank ostatecznie zdecydował 
się zamknąć punkt kasowy w Osi-
nie, z przyczyn ekonomicznych– 
poinformował radnych K. Szwe-
do, zaznaczając, że taką informa-
cję otrzymał od prezesa Banku. 
Niestety radni nie poznali szcze-
gółowych danych, mających nie-
rentowność kasy potwierdzić, bo 
prezes banku na sesję nie przy-

był, choć się zapowiadał. Ma po-
noć pojawić się na następnych ob-
radach. 

Urzędowi ponoć nie opłaca się 
prowadzić kasy we wysłanym za-
kresie, tak jak jest to np. w Nowo-
gardzie. Dlatego gmina poszukuje 
teraz innego chętnego banku do 
prowadzenia kasy przy UG. Jak 
zdradził K. Szwedo, zainteresowa-
ne są tym dwa banki. 

Do czasu ponownego urucho-
mienia kasy, mieszkańcy gminy 
mogą dokonywać wszelkich płat-
ności w biurze księgowości w UG 
Osina, w pok. Nr 10. Tam też mogą 
zgłaszać się po odbiór świadczeń 
przyznanych przez OPS. 

MS

Próżno szukać kogoś w kasowym okienku działającym od lat w UG Osina. Bank 
Spółdzielczy zdecydował się bowiem okienko zamknąć

Maszt stawiono w ubiegły piątek
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Spłonęła laguna

Nie nacieszyli się długo nowym autem
Z soboty (04.11) na niedzielę (05.11), na ulicy Bohaterów Warszawy doszło do pożaru auta osobowego marki Renault La-
guna. Dokładne przyczyny powstania pożaru nie są znane, prawdopodobnie był to samozapłon.

Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że właściciele auta zakupi-
li pojazd w sobotę rano. Na jego 
nieszczęście auto spłonęło nieca-
łą dobę później, a dokładnie oko-
ło 1:20 w nocy z soboty na nie-
dzielę. Jak informuje Straż Pożar-
na, przyczyna pożaru pozosta-
je nieustalona. Prawdopodobnie 
doszło do tak zwanego samoza-
płonu, który choć rzadko, to jed-
nak się zdarza.  - Działania stra-
ży pożarnej polegały na zabezpie-

czeniu miejsca zdarzenia – infor-
muje st. kpt. Marek de Weyher, z 
KP PSP Goleniów – polegały na 
podaniu prądu piany gaśniczej do 
komory silnikowej i przedziału pa-
sażerskiego. Odłączono także aku-
mulator i otwarto drzwi. Przewie-
trzono i sprawdzono wnętrze po-
jazdu – dodaje. 

Jak informuje nas jeden z me-
chaników, przyczyn samozapło-
nu w aucie jest wiele. - Najczęst-
szą przyczyną samozapłonu w au-

Renault Laguna, który spalił się w nocy z soboty na niedzielę, na ul. Boh. Warszawy

Uciekł przed kamerami TVP Szczecin

Dlaczego inwestycje stoją, czyli... „leżą”? 
W niedzielę, w kronice TVP Szczecin wyemitowany został materiał dotyczący zaniedbań w realizacji inwestycji zapisanych w tegorocznym budżecie Gmi-
ny. Nowogard ma jeden z najgorszych wyników w województwie w zakresie stopnia zaangażowania środków przewidzianych w budżecie na inwestycje. I to 
jest sytuacja, która powtarza się od kilku lat. Burmistrz Czapla nie chciał odpowiadać na pytania, w tym zakresie sformułowane przez dziennikarza TVP.

Radni i mieszkańcy narzeka-
ją na brak inwestycji w gminie No-
wogard. Wieś Wyszomierz czeka na 
świetlicę od 11 lat, Czermnica od 
kilkunastu na drogę, a Wierzbię-
cin na projekt ścieżki rowerowej. A 
to tylko niektóre z inwestycji, któ-
re nie mogą doczekać się realizacji, 
mimo, że rada miasta zabezpieczy-
ła na nie środki w budżecie. – czyta-
my na stronie telewizji Szczecin w 
nocie opisującej materiał filmowy 
wyemitowany w niedzielnej Kroni-
ce TVP.  Problem zauważony przez 

telewizję był już od dawna sygnali-
zowany przez nowogardzkich rad-
nych i opisywany w DN. Chodzi o 
notoryczne nie realizowanie w za-
kresie inwestycyjnym zapisów bu-
dżetowych. W tym roku dwa mie-
siące przed końcem roku budżeto-
wego jest zrealizowana tylko jedna 
czwarta przewidzianych w budże-
cie wydatków na inwestycje.  Po-
dobnie wyglądało to w latach ubie-
głych, np. w 2016 roku wykonano 
zaledwie 60 procent budżetu inwe-
stycyjnego, co oznaczało w prakty-

ce nie zrealizowanie przez burmi-
strza aż 17 zatwierdzonych przez 
Radę Miejską różnych projektów 
inwestycyjnych.  Większość z tych 
projektów miało załatwić bardzo 
ważne dla mieszkańców problemy 
dotyczące chociażby braków w in-
frastrukturze komunikacyjnej, czy 
w zakresie innych potrzeb zbioro-
wości. Mówili o tym występujący 
w programie TVP mieszkanka Wy-
szomierza p. Andżelika Krawczyk 
i radny a zarazem sołtys tej wsi p. 
Andrzej Kania. -To jest już żenu-

jące - skomentowała ślimacze-
nie się remontu świetlicy w Wy-
szomierzu p. Krawczyk.  Nowo-
gardzka Gmina nie dość, że ma je-
den z najmniejszych w wojewódz-
twie budżetów inwestycyjnych per 
capita to jeszcze ma jeden z najgor-
szych wyników w efektywności re-
alizacji założonych celów inwesty-
cyjnych - Przede wszystkim mamy 
do czynienie z sytuacją notorycz-
nego niewykonywania budżetu 
przez burmistrza – podsumował 
problem zaległości inwestycyjnych 

w Gminie Nowogard występują-
cy także w programie TVP prze-
wodniczący nowogardzkiej Rady 
Miejskiej Piotr Słomski. Nieste-
ty burmistrz nie zechciał poinfor-
mować opinii publicznej, dlaczego 
dopuszcza się takich karygodnych 
zaniedbań - skrył się przed kame-
rami TVP w swoim gabinecie. Pro-
gram można obejrzeć na  https://
szczecin.tvp.pl/34704026/inwesty-
cyjny-problem-nowogardu

sm
 

tach benzynowych jest nieszczel-
ność w układzie paliwowym – 
mówi mechanik. – Chociaż trud-
no w to uwierzyć, przyczyn można 
też szukać w wadach technicznych 
układu wspomagania kierowni-
cy, który często jest umiejscowio-
ny za nadkolem samochodu. Za-
śniedziałe styki bezpieczników, czy 
niewłaściwie wykonywane elektro-
niczne przeróbki we własnym za-
kresie, również mogą prowadzić 
do samozapłonu – dodaje. 

Należy więc sprawdzać na-
sze auto nie tylko podczas badań 
okresowych, które są obowiązko-
we, ale także podłączyć nasz sa-
mochód do specjalnego kompu-
tera, który wskaże nam dokładny 
stan elektryki, a także inne ukryte 
wady i zużycia. DŚ
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10 listopada- koncert pieśni patriotycznych

Wielcy artyści wystąpią w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP
W piątek, 10 listopada 2017 roku, w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Nowogardzie odbędzie się koncert pieśni patriotycznych. Początek o godz. 19:00

W repertuarze pieśni patrio-
tycznych wystąpią Beata Dunin-
-Wąsowicz - sopran, Filip Wań-
kowski- tenor, Adam Szram-
ski-baryton, Grzegorz Snopek - 
akompaniament, Piotr Słomski-
-konferansjerka. 

Bilety na to wydarzenie dostęp-
ne są m.in. w sklepie spożywczym 
ELA, mieszczącym się przy ulicy 
Bohaterów Warszawy 102, oraz w 
sklepie spożywczym Jolanty Ba-
nachomskiej.

Bilety otrzymać można także na 
zakrystii, po Mszy św. wieczor-

nej w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP. 

Cena biletu to 20 złotych.
Red.

KONCERT W KOŚCIELE
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

10 listopada 2017 r. - godz. 19.00

W wykonaniu:

Beaty Dunin-Wąsowicz - sopran
   Filip Wańkowski - tenor
Adam Szramski - baryton

Grzegorz Snopek - akompaniament
   Marek Kwarta - keyboard

Teatr Słowa w kościele 

W Żabowie patriotycznie 
Po raz drugi mieszkańcy Żabowa mieli okazję wysłuchać słowno-muzycznego montażu w 
wykonaniu Teatru Słowa z Mierzyna k. Szczecina. Tym razem artyści-amatorzy wystąpi-
li z programem patriotycznym, w miejscowym kościele, w minioną niedzielę, 5 listopada. 

Wszystko to z okazji zbliżające-
go się Święta Niepodległości, któ-
re będziemy obchodzić już w naj-
bliższą sobotę, 11 listopada. Arty-
ści z Teatru Słowa przyjechali do 
Żabowa, tym razem z tematyką 
niepodległościową. Program wy-
pełniony był więc patriotycznymi 
tekstami, przeplatanymi pieśnia-

mi żołnierskimi. Te chętnie śpie-
wali także zgromadzeni licznie 
w świątyni mieszkańcy Żabowa.  
Występ nagrodzony został grom-
kimi brawami, a z oczu, zwłasz-
cza starszej części publiczności, 
popłynęły łzy. Na zakończenie ks. 
proboszcz Krzysztof Kopala, któ-
ry zaprosił artystów z Mierzyna, 

podziękował im za przyjazd do 
Żabowa, podkreślając wysoki po-
ziom zaprezentowanego progra-
mu. 

Teatr Słowa z Mierzyna po-
wstał w 2012 roku, przy tamtej-
szej parafii (pw. MB Bolesnej), 
gdzie przed przyjściem do Żabo-
wa służył ks. K. Kopala. W jego 

Artyści z Mierzyna podczas występu w kościele w Żabowie

składzie występują tylko amato-
rzy. Mimo to grupa ma na swoim 
koncie wiele występów w regio-
nie, o różnej tematyce. W Żabo-
wie artyści wystąpili po raz dru-
gi. Pierwszy raz gościli tu pod-

czas parafialnego odpustu, który 
odbył się 8 października. Wów-
czas zaprezentowali program in-
spirowany „Weselem” Stanisława 
Wyspiańskiego. 

MS

Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami

Informacje „Caritas” 
Warsztaty kulinarne 

Parafialny Zespół „Caritas” zaprasza na bezpłatne 
warsztaty 

- Kulinarne 
- Dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

- Przeciwdziałania marnowaniu żywności 
- Edukacji ekonomicznej 
W środę 08.11.2017r., od godz. 13:30 w domu 

parafialnym ul. Kościelna 2a.

Dystrybucja żywności  
Parafialny Zespół „Caritas” działający przy ko-

ściele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie in-
formuje, że w najbliższy wtorek (7.11)  oraz środę  
(8.11) odbędzie się dystrybucja żywności z pomo-
cy unijnej. We wtorek po odbiór darów zapraszamy 
osoby o numerach od 1 do 80, od godz. 14.00. Nato-
miast w środę, żywność będzie wydawana osobom 

posiadającym nr od 81- do końca listy, również od 
godz. 14:00. Rodziny, które nie mają nadanego nu-
meru porządkowego we wtorek i środę   od godz. 
13. Miejsce wydawki: biuro PZC „Caritas” w Domu 
Parafialnym przy ul. Kościelnej 2 a. 

PZC „Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

Wspominali zmarłych

Zaduszki w Knadze
W sobotę, 4 listopada, członkowie „Knagi” spotkali się na 
przystani klubowej, by uczcić pamięć zmarłych członków 
klubu: Jana Duraja, Jana Koguta, Henryka Szczupaka i Le-
cha Szpona oraz wszystkich tych, którzy zakończyli swoje 
życie w wodach naszego jeziora. 

Po zapaleniu zniczy na po-
moście i chwili zadumy uczest-
nicy spotkania udali się do po-
mieszczenia klubowego, gdzie 
przy kominku i kiełbasce z gril-

la do późnych godzin wieczor-
nych śpiewali szanty i piosen-
ki żeglarskie, wspominając tych, 
których już nie ma. 

Inf. własne
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manko w nowogardzkiej oświacie - część 3 

Czy ktoś nad tym zapanuje?
Manko funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia nauczycieli wzrosło ostatecznie do kwoty około 1,5 miliona złotych. Odpowiedzialni za ten ujawnio-
ny w tych dniach stan rzeczy zamiast podać się do dymisji fantazjują nadal.    

Rada Miejska na ostatniej sesji 
wyasygnowała dodatkowo kwo-
tę 244 180 zł na pokrycie - ujaw-
nionego przez burmistrza dopie-
ro tuż przed tą sesją- niedoboru 
w funduszu przeznaczonym na 
pensje nauczycieli.  Jak się oka-
zało, w kolejnych dniach kwota 
ta to tylko 17 procent realnego 
manka, do jakiego dopuszczo-
no się w UM w zakresie budżetu 
oświatowego - do końca roku do 
zbilansowania potrzeba jeszcze 
około 1,3 mln złotych!  Ta bul-
wersująca opinię publiczną sytu-
acja rodzi kilka ważnych pytań:   
•	 Dlaczego powstał tak potężny 

niedobór?
•	 Czy można było go uniknąć?
•	 Czy powstanie tego manka 

w oświacie jest efektem tylko 
złego zaplanowania wydat-
ków, czy też może wydatko-
waniem w ciągu roku kwot, w 
poszczególnych pozycjach ro-
dzajowych, niezgodnie z pre-
liminarzem?

•	 Dlaczego niedobór ten został 
ujawniony tak późno, czyli 
dopiero dwa miesiące przed 
końcem roku budżetowego?

•	 Dlaczego burmistrz przed-
kłada Radzie projekt uzupeł-
nienia debetu oświatowego 
przewidujący wycofanie kwot 
przewidzianych w budżecie 
na wydatki inwestycyjne, a 
nie np. poprzez rezygnację z 
innych wydatków np. admi-
nistracyjnych będących w sa-
modzielnej dyspozycji bur-
mistrza?

•	 Dlaczego w ciągu roku za-
niechano realizowania in-
westycji, które dzisiaj mają 
paść ofiarą cięć niezbędnych 
do zbilansowania budżetu 
oświaty?    

Spróbujmy chociażby częścio-
wo znaleźć odpowiedź na te py-
tania. 
Odpowiedzialny albo milczy, 

albo kręci
Trudno się spodziewać odpo-

wiedzi rzetelnej na te pytania od 
odpowiedzialnych za stan rze-
czy, czyli głównie burmistrza.  
Robert Czapla generalnie w ta-
kich sprawach albo milczy, albo 
kręci, albo wystawia „na strzał” 
jakiegoś urzędnika - tutaj skarb-
nika. Ten ostatni zaś w temacie 
manka oświatowego rozpisał się 
ostatnio bardzo obficie.  Ponie-
waż pisanie jednak mu niezbyt 
wychodzi (podobnie jak nieste-

ty liczenie), to zamiast meryto-
rycznej księgowej analizy spra-
wy mamy w jego wykonaniu tyl-
ko bajeczkę w stylu propagando-
wej agitki. A w takich agitkach, 
jak wiadomo bzdura bzdurę po-
gania – agitki wszak nie dla my-
ślących są pisane tylko dla idio-
tów.  Oczywiście agitkę nazywa 
się jakoś tak bardziej wzniośle 
np. zwie się ją listem do miesz-
kańców- mamy więc taki wła-
śnie „list” skarbnika: Szanowni 
Mieszkańcy, Drodzy Nauczy-
ciele i Pracownicy Oświaty- 
zaczyna tekst delegowany w te-
macie do pisania M. Marchew-
ka, skarbnik - W związku z za-
mieszczeniem w mediach (czyli 
DN-dop. nasz) nieprawdziwych 

informacji, odnośnie sytuacji 
finansowej w nowogardzkiej 
oświacie, jako skarbnik gminy 
Nowogard, jestem zobowiązany 
poinformować wszystkich zain-
teresowanych o stanie faktycz-
nym. Uprzejmie informuję, iż 
znaczący wpływ na zwiększenie 
wydatków oświatowych w gmi-
nie Nowogard miały dwie refor-
my: oświatowa i emerytalna.

  Według więc nowogardz-
kiego skarbnika za debet w fun-
duszu przeznaczonym na pen-
sje nowogardzkich nauczycieli 
odpowiada… rząd, który wpro-
wadził w tym roku dwie refor-
my oświatową i emerytalną.  Dla 
nowogardzkich planistów ewen-
tualne skutki obu - znanych od 

dawna reform - okazały się nie-
możliwe do przewidzenia nawet 
w znikomym stopniu.          

kolejne okoliczności 
nieprzewidywalne niczym 
klęski żywiołowe – urlopy, 

zwolnienia lekarskie
Inne przyczyny debetu oświa-

towego wymienione przez 
skarbnika Marchewkę, to także 
nieprzewidywalne, zupełnie do-
tąd nieznane w przyrodzie zja-
wiska, czyli… urlopy zdrowot-
ne i zwolnienia lekarskie!  Pisze 
Marchewka w swojej odezwie do 
narodu: - Ponadto 10 nauczycie-
li, zgodnie z Kartą Nauczycie-
la, wzięło urlopy dla podrato-
wania zdrowia, a to oznacza, 

że dyrektor szkoły musi na ich 
miejsce zatrudnić nauczycie-
la na tzw. zastępstwo. W sumie 
koszt na jednego urlopowanego 
nauczyciela wraz z ustanowio-
nym zastępstwem (zwiększenie 
pensum nauczyciela o godziny 
ponad wymiar czasu), wynosi 
po stronie gminy blisko 130.000 
zł. rocznie, a więc przy 10 oso-
bach mówimy już o wydatku 
rocznym blisko 1.300.000 zł. W 
związku z powyższym, do koń-
ca 2017 roku, należy zabezpie-
czyć z tytułu urlopów na rato-
wanie zdrowia  435.000 zł. Co 
do zwolnień lekarskich to Mar-
chewka bardzo wrażliwy czło-
wiek pisze: W tym miejscu pra-
gnę zaznaczyć, iż nauczyciele, 

jak każdy z nas, ma prawo za-
chorować. Tym bardziej, wyko-
nując tak ciężką pracę, jaką jest 
kształcenie dzieci. Każda więc 
nieobecność chorego nauczy-
ciela w szkole, to automatyczny 
wzrost godzin nadliczbowych 
nauczyciela zastępującego, a co 
za tym idzie, wyższe koszty z 
budżetu gminy na wynagrodze-
nia oraz obciążenia ZUS i US.
Jak nie rząd, albo nie klęska 

przyrodnicza, to system
Pozostałe przyczyny manka w 

oświacie gminy Nowogard mają, 
sadząc po tym co pisze Mar-
chewka, charakter ustrojowy… 
W trakcie 2017 roku- czytamy 
w jego liście- dokonano ustawo-

wej waloryzacji płac nauczycie-
li o 1,3% od stycznia br., co na 
dzisiaj stanowi 164.437 zł oraz 
wyrównania płacy minimal-
nej o 3% podwyżki płac obsłu-
gi i administracji, co daje łącz-
nie kwotę 208.479 zł .Na wzrost 
wydatków oświatowych mają 
wpływ również: wprowadzo-
ne w trakcie roku zmiany arku-
szy organizacyjnych szkół np. 
z tytułu godzin nauczania in-
dywidualnego oraz zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne, przy-
stosowanie placówek do refor-
my, dokształcanie i doskonale-
nie kadr, zwiększenie odpisu na 
ZFŚS oraz naliczenie dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego 
dla osób odchodzących na eme-

ryturę, co stanowi kwotę bli-
sko 129.311 zł.

Generalnie więc według Mar-
chewki, gdyby u nas inny system 
był jak jest to by nie było wydat-
ków, które są – równie genialne 
co głupiutkie.

Gdzie się podziała forsa  
dla nauczycieli?

W rzeczywistości przyczyny 
manka w nowogardzkiej oświa-
cie są proste – nieudolność za-
rządzania funduszami gminny-
mi w wykonaniu lokalnej wła-
dzy, czyli burmistrza i podległe-
go mu skarbnika. Obaj nie po-
trafili zaplanować właściwie wy-
datków oświatowych, na bieżą-
co nie monitorowali przebiegu 
realizacji preliminarza, (dlatego 
tak późne ujawnienie debetu) a 
jednocześnie lekką ręką wyda-
wali w ciągu roku gminne pie-
niądze pozostające w dyspozy-
cji burmistrza (wykaz tych przy-
kładowych wydatków w ramce 
w tekście).  

Co dalej?
Wbrew pozorom najbardziej 

spokojni w tej sytuacji to mogą 
być nowogardzcy nauczyciele. 
Ich bowiem wynagrodzenia są 
realnie niezagrożone, ponieważ 
chronione przez system prawny 
– nie ma możliwości nie zapła-
cić im należnych pensji. Gdyby 
tak się mimo wszystko stało to 
w ostateczności wyegzekwuje je 
od Gminy komornik. Natomiast 
za nieudolność wieloaspektową 
burmistrza i spółki zapłaci no-
wogardzki podatnik.  I nikt mu 
nie udzieli nawet odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego i czy było to 
konieczne oraz gdzie faktycznie 
się podziała forsa dla nauczycie-
li?   Dlatego racje ma Marchew-
ka cynicznie stwierdzając w 
swoim liście: - Wobec powyższe-
go, jestem przekonany, iż najbliż-
sza sesja Rady Miejskiej pozwoli 
zabezpieczyć pozostałe, ( bagate-
la ponad milion) jakże niezbędne 
środki finansowe na funkcjono-
wanie nowogardzkiej oświaty...

Pozostaje mieć nadzieję, że no-
wogardzki podatnik wyciągnie 
wreszcie wnioski i nie pozwoli, 
aby w kolejnej kadencji te same 
osoby (burmistrz i skarbnik) do-
stały kolejną szansę „mylenia się” 
o grube miliony oraz wydawania 
„po uważaniu” publicznego gro-
sza.

sm

Na co i ile wydano w ciągu tego roku poza decyzją Rady
- pompka na środku jeziora: około 60 tys./rok
- propaganda gminna, wersja stała, czyli biuletyn i strona internetowa - koszty materiałowe 

druk i kolportaż około 60 tys. rocznie.  Koszty osobowe - przerost zatrudnienia o dwie osoby 
(realne istniejące potrzeby informacyjne to załatwiają informatycy). I te dwie osoby to koszt 
roczny około (lekko licząc) 70 tys.

- propaganda gminna wersja okazjonalna – w tym roku ulotki i rzewne listy, (jaki to jestem 
ciemiężony) do obywateli: około 10 000 tys. złotych. Zakup sprzętu nagrywającego (kamer i) 
i szkolenie na operatora TV – kolejne z 10 tys.

- nagrody „od burmistrza” (czyli „kupowanie” za gminne poparcia dla siebie) np. za udział tyl-
ko w jednych zawodach sołectw - 30 tys. albo nagrody za najładniejszą elewację około    5000 
zł! Do tego inne podobne nagrody od „dobrego pana” – razem rocznie około 100-150 tys.

- różne dziwne wydatki, np. na cztery telewizory, co to zawisną wkrótce na korytarzach urzędu. 
To ostatnie pewnie, z 20 tys. kosztować też będzie (razem z montażem i zapewnie ze studiem 
TV!)

- niezrozumiałe racjonalnie podwyżki dla zastępcy burmistrza (pisaliśmy o tym miesiąc temu), 
których sumaryczna kwota „dziwnie” jest zbieżna z kwotą, jaką utracił burmistrz gdy Rada 
obcięła mu w 2016 roku pensje za nieróbstwo i awanturnictwo (brak współpracy) na sesjach. 
Razem to około 50 tys. złotych. 

- „pełzająca” realnie budowa ścieżki wokół jeziora – wydatki trudne do oszacowania  
Kwota sumaryczna tylko tej pobieżnej wyliczanki to 500 tys. złotych. I to wszystko są wydatki, 
na które radni żadnej zgody nie wyrażali-  to wydatkowania tylko  decyzją burmistrza. Jeśli do 
tego dodać wydatki na różne działania „wepchnięte” przez burmistrza do budżetu, ale zupełnie 
nieprzemyślane, to nie było by problemu  z deficytem.
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reklAmA

Sponsorzy:

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: 

posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45 
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Sklep SpORTOWY 
Małgorzata Kubicka

kaR-GaZ 
Ryszard Karpul

ZpZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI wyścIgu MIkołajkowego

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las
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Wojcieszyn: Wmurowali kamień i zawiesili tablicę upamiętniającą pierwszych osadników 

To jest znak dla przyszłych pokoleń… 
W minioną sobotę, 4 października, wmurowano kamień węgielny w mury budowanego kościoła  w Wojcieszynie oraz poświęcono tablicę z nazwiskami 33 
rodzin pierwszych osadników wsi, którą umieszczono na jednej ze ścian powstającej świątyni. 

Zanim jednak dokonano uro-
czystego aktu wmurowania ka-
mienia węgielnego i poświęce-
nia tablicy z nazwiskami pio-
nierów Wojcieszyna, w miejsco-
wej kaplicy odbyła się Msza św., 
pod przewodnictwem ks. bp. H. 
Wejmana. Oprócz mieszkańców 
wsi, wzięło w niej udział wielu 
zaproszonych gości, wśród nich 
m.in.: Piotr Słomski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie, Tomasz Kulinicz, 
starosta goleniowski oraz Kazi-
mierz Ziemba - przewodniczą-
cy Rady Powiatu. Po zakończe-
niu Mszy św. wszyscy udali się w 
procesji do wnętrza budowane-
go kościoła. 

- Tablica umieszczona jest w 
murach kościoła, czyli w ska-
le, a tą skałą jest Jezus Chrystus 
i to jest jednocześnie znak dla 
przyszłych pokoleń, aby podkre-
ślić ciągłość życia ludzi na tej zie-
mi, jako zachętę do budowania 
wspólnoty dla kolejnych pokoleń, 
nie tylko tej społecznej, ale tak-
że religijnej – powiedział ks. bp. 
H. Wejman, chwilę przed odsło-
nięciem tablicy z 33 nazwiskami 
pierwszych osadników powo-
jennego Wojcieszyna. 

Jej uroczystego odsłonięcia 
dokonały dwie przedstawiciel-
ki rodzin, których nazwiska wy-
ryto na płycie: Czesława Jurek 
oraz Janina Jarząb. Towarzyszył 
im jeden z najmłodszych miesz-
kańców wsi Filip, wraz ze swoim 

tatą, p. Marcinem Bąkiem. 
- Jestem dumna i szczęśliwa, 

cała uroczystość była przepiękna 
– powiedziała pani Czesława Ju-
rek, która do Wojcieszyna przy-
była z dawnego woj. sieradzkie-
go, na początku lat 50-tych. 

- Myślę teraz o swoich rodzi-
cach i jestem dumna, że nasze 
nazwisko tu się znalazło. Przyje-
chaliśmy do Wojcieszyna w roku 
1946, aż z Kazachstanu – powie-
działa p. Janina Jarząb. 

Chwilę później w ścianę lewej 
nawy bocznej kościoła wmuro-
wano kamień węgielny, poświę-
cony przez Papieża Franciszka, 
w czasie wizyty na Jasnej Górze, 
w lipcu 2016 roku. Wcześniej we 
wnękę, w której kamień umiesz-
czono, włożono tubę, a w niej 
m.in. ostatnie wydanie Dzienni-
ka Nowogardzkiego, w którym 
opublikowano zapowiedź pod-
niosłego wydarzenia oraz krótką 
informację od ks. Grzegorza Le-
gutki, na temat budowy kościo-
ła. Kamień został wkompono-
wany w tablicę, na której znaj-
duje się informacja o poświę-
ceniu go przez Ojca Świętego.  
Umieszczono na niej także dwa 
herby: Herb Papieski i Herb Ar-
cybiskupa Andrzeja Dzięgi, me-
tropolity szczecińsko-kamień-
skiego. 

Mieszkańcy wsi nie kryli swo-
jego wzruszenia. Jak mówi p. 
Halina Zając, jedna z głównych 
inicjatorek budowy kościoła w 

Wojcieszynie, nie spodziewała 
się, że uroczystość będzie miała 
taką oprawę. 

- Czuję przeogromną radość. 
Nie myślałam, że ten dzień będzie 
bogaty w całą oprawę Euchary-
styczną, w której weźmie udział 
tak wielu gości.  Myśleliśmy o tym 
dawno, ale to, co dzisiaj się wy-
darzyło, przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. My, jako dzieci 
doświadczyliśmy wiary i trudno 
było to zaprzepaścić, a ponieważ 
nasi rodzice, mają w tym ogrom-
ny udział, chcieliśmy mieć z nimi 
tutaj taki nasz wspólny dom, któ-
rym jest właśnie ten budowany 
kościół - powiedziała H. Zając. 

Do wmurowania kamie-
nia węgielnego, oprócz kilkor-
ga mieszkańców wsi, zaproszo-
no też ks. bp. H. Wejmana oraz 
przedstawicieli władz lokalnych, 
biorących udział w tym histo-
rycznym wydarzeniu. 

Na zakończenie sobotniej uro-
czystość mieszkańcy wsi-para-
fianie, zaprosili wszystkich zgro-
madzonych do wspólnego posił-
ku wydawanego pod namiotem, 
ustawionym tuż przy budowa-
nym kościele. Tam nie zabrakło 
dla nikogo ciepłego talerza zupy, 
gorącej herbaty i słodkich wy-
pieków, z których słyną wojcie-
szyńskie gospodynie. 

Przypomnijmy, że budowa 
świątyni w Wojcieszynie ruszy-
ła jesienią zeszłego roku. W du-
żej mierze jest to zasługą samych 
mieszkańców wsi, którzy w dal-
szym ciągu zbierają na ten cel 
pieniądze. Brakujące fundusze 
organizuje też sama parafia. W 
tej chwili na kościele trwają już 
prace dekarskie- ściślej desko-
wanie i pokrywanie papą. 

Patronem kościoła ma być św. 
Jan Paweł II. Data ukończenia 
budowy i konsekracji świątyni 
nie jest jeszcze znana.  

Marcin Simiński 

Procesja w kierunku budowanego kościoła

W sobotniej uroczystości udział wzięło około 80 wiernych

Spotkanie pod namiotem, przy gorącym posiłku i słodkościach, było ostatnim 
punktem sobotniego wydarzenia

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski wmurowuje kamień 
węgielny

Chwilę po odsłonięciu tablicy upamiętniającej pierwszych 
osadników Wojcieszyna, pierwsze od lewej Cz. Jurek i J. Ja-
rząb, dalej Tadeusz Banachomski i M. Bąk z synkiem Filipem

Na tablicy poświęconej pierwszym osadnikom wsi umieszczono 33 nazwiska ro-
dzin, które budowały tożsamość polskiego Wojcieszyna

Pierwszą warstwę zaprawy niezbędnej do wmurowania kamienia węgielnego oraz 
tuby z aktualnymi informacjami dokonał ks. bp. H. Wejman
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Okrągły jubileusz łowieckiej braci 

„Lis” skończył już 70 lat 
W minioną sobotę, 4 listopada, w Willi Zbyszko w Warnkowie, uroczyście świętowano 70. 
urodziny Koła Łowieckiego „Lis” z Błotna. Okrągły jubileusz był okazją nie tylko do wspo-
mnień i podsumowań, ale także wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych człon-
ków łowieckiej braci. 

Obchody prowadził prezes 
Koła Łowieckie „Lis” - Robert 
Bielski. Po wprowadzeniu sztan-
daru i przywitaniu wielu ofi-
cjalnych gości, przypomniał On 
najważniejsze daty i wydarzenia 
z 70-letniej historii organizacji. 

- Głównym motorem zawią-
zania organizacji łowieckiej oraz 
tworzenia struktur koła był prze-
wodniczący kol. Stanisław Za-
remba oraz kol. Czesław Smol-
ny, późniejszy długoletni prezes 

Koła. Po zawiązaniu, Koło swo-
ją siedzibę miało w miejscowo-
ści Błotno, a jego działalność w 
pierwszych latach koncentrowała 
się na odnajdywaniu myśliwych, 
pozyskiwaniu nowych człon-
ków, poznawaniu terenu - mó-
wił R. Bielski, na koniec dzięku-
jąc wszystkim za działalność na 
rzecz Koła: - Z tej okazji chciał-
bym przekazać serdeczne podzię-
kowania kolegom za ich wielo-
letnią, aktywną działalność, któ-
ra dobrze służyła kołu w realiza-
cji jego statutowych celów. Dzię-
kuję kolegom z Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Szczecinie, którzy na 
co dzień wnoszą cenny wkład w 
umacnianie Związku i udziela-
ją nam wymiernej pomocy. Sło-

wa podziękowania kierujemy 
także do władz gminy i powiatu 
oraz wszystkich instytucji i osób 
prywatnych, które wspierają nas 
w codziennej pracy na rzecz roz-
woju łowiectwa na naszym tere-
nie – mówił prezes Koła Łowiec-
kiego „Lis”. 

Chwilę później odczytano na-
zwiska nieżyjących już człon-

ków Koła, w tym m.in. zmar-
łych w roku 2014, byłych preze-
sów łowieckiej braci: Stanisława 
Korkosza, prezesa koła w latach 
1988-2010, oraz Jerzego Posta-
wę- kierującego kołem w latach 
2010-2014. 

W trakcie uroczystości udeko-
rowano odznaczeniami łowiec-
kimi najbardziej zaangażowa-
nych i zasłużonych działaczom 
Koła. I tak Złoty Medal Zasłu-
gi Łowieckiej otrzymał Andrzej 
Pędziszczak, a Srebrny jego brat 
-  Waldemar Pędziszczak. Brą-
zowymi Medalami Zasługi Ło-
wieckiej uhonorowano: Roberta 
Bielskiego, Grzegorza Grala-
ka, Zdzisława Rakocę i Sławo-
mira Serafina. Okręgowa Rada 
Łowiecka w Szczecinie nada-
ła także Medale „Za Zasługi dla 
Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej”, 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego Lis

otrzymali je: Henryk Jackowski 
oraz Paweł Wegners. 

Po dekoracji, rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny pt.: ,, Zwie-
rzęta pól i lasów”. Celem kon-
kursu było poszerzenie wiedzy 
wśród dzieci i młodzieży, doty-
czącej tematyki ekologiczno - 
myśliwskiej związanej z ochroną 
zwierząt pól i lasów, jak i uwraż-
liwienie na piękno ojczystej 
przyrody. W konkursie wzięło 
udział 58 dzieci w dwóch kate-
goriach I -III i IV- VII.  W ka-
tegorii kl. I-III: I m. zajęła Maja 
Cesarska, II m. Katarzyna Paś, 
III m. Lena Grygowska, wyróż-
nienie Pola Czyżak. W katego-
rii kl. IV-VII: I m. zajęła Nikola 
Mąka, II m. Miłosz Machocki, 
III m. zajęła Oliwia Cimcioch, 
a wyróżnienie Julia Lazar. 

Uroczyste obchody 70-lecia 
działalności Koła „Lis” uświetnił 

występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2 pod opieką Joanny Machockiej. 

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszystkich zaproszono 
do zwiedzania wystawy foto-
graficznej, jaką przygotował W. 
Pędziszczak. Można tam było 
obejrzeć nie tylko fotografie do-
kumentującego działalność Koła 
na przestrzeni minionych lat, 

ale także puchary, odznaczenia, 
myśliwskie trofea oraz numery 
Dziennika Nowogardzkiego, w 
których opisywano poprzednie, 
okrągłe jubileusze Koła, w tym 
ten sprzed 5 lat, kiedy dokona-
no uroczystego nadania Kołu 
sztandaru. Dostępny dla gości 
był także specjalnie na tę oka-
zję przygotowany Biuletyn, au-
torstwa A. Pędziszczaka, w któ-
rym autor dokonał sprawozda-
nia z działalności Koła za lata 
2012-2017. 

W sobotniej uroczystości, 
poza członkami Koła i ich rodzi-
nami, wzięło udział także wie-
lu zaproszonych, oficjalnych go-
ści, w tym m.in. Robert Czapla- 
Burmistrz Nowogardu, Tomasz 
Kulinicz- Starosta Powiatu Go-
leniowskiego, Tadeusz Piotrow-
ski - Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nowogard wiceprezes Okręgo-

wej Rady Łowieckiej w Szczeci-
nie Piotr Kmet. 

Koło Łowieckie „Lis” Błotno w 
Nowogardzie powstało dokład-
nie 20.04.1947 roku. Jest jedną 
z najstarszych tego typu organi-
zacji w naszym regionie. Koło li-
czy obecnie 58 członków. Dzier-
żawi obwód nr 84 o powierzch-
ni 18 012 ha, w tym 4 673 ha la-
sów w części Puszczy Goleniow-
skiej, w granicach Nadleśnictw: 
Nowogard, Resko i Rokita. 

Z okazji jubileuszu pozosta-
je życzyć wszystkim członkom 
Koła „Lis” niezapomnianych 
wrażeń z polowań i owocnych 
działań na płaszczyźnie szeroko 
pojętej gospodarki łowieckiej na 
kolejne lata. Darz Bór!

Tekst i foto: Marcin Simiński 

Medale za Zasługi Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej z rąk przedstawiciela Zarządu 
Okręgu PZŁ w Szczecinie i Starosty Goleniowskiego otrzymują panowie Henryk 
Jackowski i Paweł Wegners

Odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej, od prawej Z. Rakoca, S. Serafin, G. Gra-
lak, R. Bielski, W. Pędziszczak i A. Pędziszczak

Laureatki konkursu plastycznego w kat. klas I-III, oraz w kat. klas IV-VII wraz z prezesem Koła Lis R. Bielskim i opiekunem J. Machocką

Występ artystyczny uczniów SP nr 2 w Nowogardzie, śpiewa Daria Durma
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Pomorzanin pokazał charakter w Dziwnowie

Wyrwali punkt wiceliderowi
W sobotę (4 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o ligowe punkty 

na stadionie w Dziwnowie. Tamtejszy Jantar jest wiceliderem tegorocznych rozgrywek i na swoim boisku 
nie zaznał jeszcze porażki. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pokazali duży charakter, przegrywali 
już 2:0, jednak zdołali odwrócić losy tego spotkania i wywieźć z „gorącego” terenu 1 punkt. 

Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  2:2 (1:0)
Gole: Rafał Listkiewicz (69’), Kamil Lewandowski (70’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior (Fernando Batista), Marcin Skórniewski, 

Maciej Grzejszczak, Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, Maciej Dobrowolski (c) , 
Kacper Litwin, Gracjan Wnuczyński (Paweł Królik) – Kamil Lewandowski, Rafał 
Listkiewicz (Maciej Gołdyn).

Jantar Dziwnów był bardzo wy-
magającym rywalem, a przed 
pierwszym gwizdkiem sędzie-
go, liczby skazywały Pomorza-
nin na porażkę. Nowogardzianie 
dotychczas w wyjazdowych spo-
tkaniach zanotowali zwycięstwo i 
pięć porażek, z kolei Jantar u sie-
bie wygrał pięć meczów i tylko 
raz zremisował, a miało to miej-
sce w 2. kolejce ze Spartą Gryfice 
(2:2). Mecz bardzo dobrze ułożył 
się dla wiceliderów. Już w 8. mi-
nucie gospodarze przeprowadzi-
li skuteczną oskrzydlającą akcję 
na prawym skrzydle. Futbolów-
ka trafiła do napastnika miejsco-
wych, który z narożnika pola pię-
ciu metrów nie dał szans Kornelo-
wi Pękali. W pierwszej części gry 
nowogardzianie mogli doprowa-
dzić do wyrównania. W sytuacji 
sam na sam z bramkarzem zna-
lazł się Kamil Lewandowski, jed-
nak golkiper z Dziwnowa wyszedł 
z tego starcia obronną ręką. Po 
zmianie stron gospodarze znów 

zaskoczyli podopiecznych Zbi-
gniewa Gumiennego. W 51. mi-
nucie po długim wykopie zawod-
nik z Dziwnowa uprzedził obroń-
ców Pomorzanina, dograł zwrot-
ną piłkę do swojego kolegi, który 
z okolic pola karnego precyzyjnie 
uderzył podwyższając wynik. Tre-
ner nowogardzian szukał rozwią-
zań, aby odrobić wynik. W 65. mi-
nucie na boisku pojawili się Fer-
nando Batista oraz Paweł Królik, 
jednak to nie oni zostali bohate-
rami tego spotkania... W 69. mi-
nucie Pomorzanin wymienił kilka 
podań przed polem karnym ry-
wali, a futbolówka trafiła do Ka-
mila Lewandowskiego. Napast-
nik Pomorzanina bardzo ładnie 
się zachował w polu karnym i do-
strzegł niepilnowanego Rafał List-
kiewicza, do którego zaadreso-
wał podanie. Rafałowi Listkiewi-
czowi wobec idealnej asysty nie 
pozostało nic innego, jak strze-
lić gola kontaktowego. Nowogar-
dzianie poszli za ciosem i podob-

nie jak w meczu z Promieniem 
Mosty, szybko zdobyli drugiego 
gola, z tym, że w Dziwnowie dru-
ga bramka padła w odstępie kilku-
dziesięciu sekund. W 70. minucie 
aktywny w tym meczu Kamil Le-
wandowski odważnie powalczył o 
piłkę z golkiperem gospodarzy, po 
tym, jak w pole karne zacentrował 
Kacper Litwin. Kamil Lewandow-
ski uprzedził bramkarza miejsco-
wych i strzałem głową skierował 
piłkę do bramki. Do ostatniego 
gwizdka sędziego wynik już nie 
uległ zmianie i Pomorzanin nie-
oczekiwanie urwał punkty wice-
liderowi. Podopiecznym Zbignie-
wa Gumiennego należą się brawa 
za ambitną walkę. W wielu frag-
mentach tego meczu Pomorzanin 
przeważał i nie można było do-
strzec na boisku różnicy w tabeli 
pomiędzy tymi drużynami. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
12. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Iskierka Szczecin  0:4
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  2:2
Promień Mosty – Ina Ińsko   1:7
Sparta Gryfice – Ehrle Dobra Szczecińska  1:3
Polonia Płoty – Sarmata Dobra   8:0
Masovia Maszewo – Światowid Łobez  1:1
Orzeł Łożnica – KP Przecław   0:3
Mewa Resko – Błękitni Trzygłów   0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 12 30 33 10 9 3 0
2 Jantar Dziwnów 12 27 43 12 8 3 1
3 Iskierka Szczecin 12 26 21 9 8 2 2
4 Błękitni Trzygłów 12 22 32 17 7 1 4
5 Masovia Maszewo 12 21 23 18 6 3 3
6 Polonia Płoty 12 19 25 9 6 1 5
7 Sparta Gryfice 12 19 33 20 6 1 5
8 Mewa Resko 12 18 21 18 5 3 4
9 Ina Ińsko 12 18 25 18 5 3 4
10 KP Przecław 12 17 27 31 5 2 5
11 Pomorzanin Nowogard 12 15 26 18 4 3 5
12 Promień Mosty 12 14 23 30 4 2 6
13 Ehrle Dobra Szczecińska 12 10 17 29 2 4 6
14 Orzeł Łożnica 12 8 8 33 2 2 8
15 Sarmata Dobra 12 4 13 60 1 1 10
16 Odrzanka Radziszewo 12 3 7 45 1 0 11

Na boisku w Dziwnowie nie zabrakło twardej walki

Juniorzy przełamali się z liderem

Niezastąpiony Kacper Kozioł
W niedzielę (5 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, juniorzy Pomo-
rzanina podejmowali liderów rozgrywek – Energetyk Gryfino. Po trzech porażkach z rzędu 
podopieczni Pawła Błaszczyka w końcu odpalili, ogrywając Energetyk 3:2. Duży wkład w to 
zwycięstwo miał Kacper Kozioł, który zaliczył hat-tricka.  

Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 3:2 (1:0)
Gole: Kacper Kozioł (34’, 65’, 85’)
Skład: Jakub Tandecki – Mateusz Rączka, Bartłomiej Kozieł, Mateusz Wojtyniak, 

Jakub Mościński – Jakub Jarecki (Radosław Masalski), Michał Jutkiewicz (Kacper 
Torzewski), Mateusz Toruński, Adrian Zając, Dawid Druciarek (Michał Teodor-
czyk) – Kacper Kozioł (c). 

Podopieczni Pawła Błaszczyka nie mogli sobie wy-
marzyć lepszego meczu na przerwanie serii trzech 
porażek z rzędu, jak pojedynek na własnym boisku 
z liderem rozgrywek. W pierwszym spotkaniu Po-
morzanin wygrał w Gryfinie 1:2. W pierwszej czę-
ści spotkania kibice mogli oglądać tylko jedną bram-
kę. W 34. minucie, po składnej akcji gospodarzy, Mi-
chał Jutkiewicz zagrał do Kacpra Kozioła, który zna-
lazł się w sytuacji sam na sam. Napastnik Pomorza-
nina nie zmarnował dogodnej sytuacji i wyprowa-
dził swój zespół na prowadzenie. Po zmianie stron 
Kacper Kozioł ponownie błysnął swoją szybkością. 
W 65. minucie napastnik Pomorzanina, który w tym 
meczu grał z opaską kapitana, otrzymał podanie z 
głębi pola, zgubił krycie obrońców na połowie bo-
iska i przez kilkadziesiąt metrów pędził w kierun-
ku bramki bez asysty obrońców. Napastnik z Nowo-

gardu minął jeszcze bramkarza i skierował futbolów-
kę do pustej bramki. W 71. minucie goście strzelili 
bramkę kontaktową. Wszystko za sprawą zamiesza-
nia w polu karnym, w którym najsprytniejszy oka-
zał się zawodnik z Gryfina. Przez kolejnych kilkana-
ście minut nowogardzianie przeważali i kontrolowa-
li wydarzenia na boisku. W 85. minucie Kacper Ko-
zioł skompletował hat-tricka. Tym razem napastnik 
Pomorzanina sam wykreował sobie sytuację strzelec-
ką. Kacper Kozioł odebrał piłkę rywalowi na poło-
wie Energetyka, po czym dryblując w poprzek bo-
iska minął pięciu rywali, na koniec oddając piękny 
strzał, po którym piłka odbiła się jeszcze od słupka 
bramki rywali. W drugiej minucie doliczonego czasu 
gry Energetyk ponownie zniwelował straty. Tym ra-
zem bramka padła po rzucie rożnym i celnym strza-
le głową. Na więcej nie było już stać liderów z Gry-

fina i Pomorzanin w ładnym sty-
lu przerwał niechlubną serię po-
rażek. Na uwagę zasługuje jesz-
cze występ w pierwszym składzie 
Dawida Druciarka, dla którego 
był to debiut w zespole juniorów. 
Dawid Druciarek spędził na bo-
isku 65 minut, młody skrzydłowy 
Pomorzanina zaprezentował się z 
bardzo dobrej strony. Kolejnym 
debiutantem był Kacper Torzew-
ski, który na placu gry pojawił się 
w 88. minucie. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
12. kolejka:
Mewa Resko – Unia Dolice   1:4
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  5:0
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 10 23 33 10 7 2 1
2 Energetyk Gryfino 10 22 31 12 7 1 2

3 Polski Cukier Kluczevia 
Stargard 11 17 25 18 5 2 4

4 Unia Dolice 11 15 32 35 4 3 4
5 Pomorzanin Nowogard 10 13 23 28 4 1 5
6 Mewa Resko 10 7 14 24 1 4 5
7 Biali Sądów 10 3 9 40 0 3 7

Kacper Kozioł strzelił trzy gole i przy-
czynił się do zwycięstwa Pomorzanina 
z Energetykiem
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Ty też możesz uratować komuś życie!
2 listopada 2017r . w klasie III TE odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną Panią Lidią 
Bogus w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”. 

Lekcja miała na celu prezentację metod udzie-
lania pierwszej pomocy i pokazanie, w jaki spo-
sób należy zachować się w sytuacji wypadku. Taka 
wiedza jest potrzebna w każdym wieku. Zajęcia 
były bardzo ciekawe i odbywały się w przyjemnej 
atmosferze. To było bardzo ważne spotkanie, po-
nieważ zawierało wiele cennych wskazówek, dzię-
ki którym możemy w przyszłości uratować komuś 
życie.

Monika Rasowska,  klasa III TE

Pozycja boczna ustalona Prowadząca zajęcia Pani Lidia Bogus 

Konkurs na Halloweenową Dynię 
31 października w naszej szkole miał miejsce konkurs na Halloweenową Dynię. Konkurs 
odbywa się już po raz trzeci i nadal cieszy się dużą popularnością.

Wszystkie dynie prezentowały 
się „strasznie”.  Uczestnicy wy-
kazali się kreatywnością i umie-
jętnościami artystycznymi. 

W tym roku skład komisji pre-
zentował się następująco: 

Pan Dyrektor Marcin Gałka 
Pani Pedagog Ewa Regina 

Krzak
Ks. Andrzej 

Pani Marta Sawicka 
Przedstawiciel samorządu 

uczniowskiego -Mateusz Leonik 

Komisja wyłoniła następują-
cych zwycięzców:

I miejsce- klasa I TEH
II miejsce- Klaudia Więzow-

ska klasa II TE
III miejsce-klasa IV TPS i 

Kornelia Wójcik z klasy III TŻ
Wyróżnienia otrzymały klasy 

IV TL i I M/K
Organizatorami konkursu 

była Komisja Języków Obcych.
Dziękujemy wszystkim za 

uczestnictwo. 
Monika Rasowska, klasa III TE 

Konkursowe dynie... ...prezentowały się wspaniale! 

Cyfrowo bezpieczni 
w ZSP 
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie zakwalifi-
kował się do udziału w projekcie finansowanym przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej „Cyfrowobezpieczni.pl - Bez-
pieczna Szkoła Cyfrowa”.

30 października  oraz  2 listo-
pada 2017 r.  w ZSP Nowogard 
odbył się „Szkolny Dzień Bez-
pieczeństwa Cyfrowego” . Od 
godziny 9.00 uczniowie klas: IV 
TI, IV TPS, IV TL, IV THE i II 
TPS wzięli udział w prezentacji 
projektu „Cyfrowobezpieczni.
pl” oraz obejrzeli  film dotyczą-

cy zagrożeń internetu. Następ-
nie odbyły się warsztaty dla klas: 
I TLS, II TL i I TEH. Warszta-
ty prowadzone były przez panią 
Elżbietę Węgrzynowicz – Edu-
kator Bezpieczeństwa Cyfrowe-
go ze Szczecina. 

Monika Rasowska, klasa III TE 

Uczniowie podczas szkolenia oglądali film edukacyjny 

Prowadząca zajęcia Pani Elżbieta Węgrzynowicz 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy: 
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

NADleŚNICTWO  NOWOGArD
ul. radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza negocjację cenową na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej – lokalu użytkowego świetlicy położonego 

przy ulicy Gen. J. Bema nr 17/19, 72-200 Nowogard.
Cena wywoławcza: 47 000,00 zł. 
Termin negocjacji: 12.12.2017r. o godz. 10:00 
Sala konferencyjna Nadleśnictwa  przy ul. Radosława 11, 
72-200 Nowogard.
Zgłoszenie oraz zaliczkę w kwocie 3000,00 zł należy wpłaci do 

11.12.2017 r. do godz. 14:00
Szczegółowe informacje:

 - strona internetowa „BIP” Nadleśnictwa Nowogard, 
zakładka: „wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia” 

- tel. +48 091 3920640

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 

km od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowogar-
du. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

•	 Wynajmę pół domu. 502 119 960 

•	 Kupię mieszkanie do remontu w starym 
budownictwie może być poddasze do 
adaptacji. Tel. 604 154 316

•	 Sprzedam były sklep w karsku. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam – działkę budowlaną o pow. 
0,35 ha (3618,00m2) uzbrojoną w No-
wogardzie ul T. Kościuszki (szosa w stro-
nę Warnkowa), może być przeznaczona 
na dwie działki. Tel. 609 740 615

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam dział-
kę o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, 
zabudowaną budynkiem kontenero-
wym o pow. 30 m2 przeznaczonym na 
prowadzenie działalności. W budynku 
znajdują się 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 
prysznic. Istnieje możliwość rozbudo-
wy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

•	 Sprzedam działkę 6348 m2 w Nowogar-
dzie w pobliżu centrum.Tel. 730 096 281

•	 Sprzedam dom o pow. 120 m2, Bieni-
ce, lub zamienię na mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje w Nowogardzie. 600 
853 973

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do wyna-
jęcia. 722 154 477 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 000 
435

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie do I 
piętra. Tel 91 39 73 313 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. Do-
bra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1320m2 
ul. Wiejska. 504 588 621

•	  Sprzedam ziemię 1,5 ha Lestkowo pod 
KRUS. Cena 45 000 zł. Tel. 501 440 385 

•	 Wynajmę mieszkanie przy ul. Rtm. W. 
Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 695 
264 594. 

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 cm 
3,2002r.,przebieg 77 tys. km. Tel. 697 
665793

•	 Sprzedam Opla Astrę rocznik 94, reje-
stracja i OC do 09.2018, benzyna + gaz. 
Tel. 609 582 053 

•	 Sprzedam przyczepę sztywną, zareje-
strowaną po remoncie cena 2900 zł., 
oraz przyczepę sztywną bez papierów 
w dobrym stanie cena 1500 zł. Tel. 696 
807 922 

•	 Sprzedam Opel Astrę błotniki przednie 
szt. 2 opony 175/65/14 szt. 4. 572 955 
124

•	 Sprzedam komplet opon zimowych 
175/70 R13. Tel. 666 364 768

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 60 50 9 25 17 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po remoncie w 
Pomie Nowogard. Cena 12500 zł i przy-
czepę sztywną. 696 807 922

•	  Sprzedam mini ciągniczek samorób-
ke do remontu, siłownik do przycze-
py O-47, kuźnie polową, pług konny na 
kółkach, agregat prądotwórczy 220 V. 
Tel 669 823 464 

•	 Sprzedam opryskiwacz ciągany 2600 l 
belka 15m, rozkładany ręcznie rok prod. 
2012, cena 12000 zł. Tel. 663 216 128 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

 USŁUGI
•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWANÓW, 

WYkŁADZIN, TAPICerkI meBlOWeJ 
SAmOCHODOWeJ/ SkÓrZANeJ mA-
TerIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIANeJ / 
lANOlINĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZCZe-

NIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji poddaszy 
. Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

•	 Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Transport – usługi bus maxi, kraj-za-
granica. Przewóz do 6 osób. 503 045 
960

•	 Sufity podwieszane, szpachlowanie, 
malowanie, płytki. Stolarka, sztuka-
teria. Tel. 697 999 578 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i klima-
tyzacji zatrudni elektromechanika lub 
mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Firma CUK ubezpieczeniowa poszukuje 
osoby do pracy biurowej na stanowisko 
doradcy do spraw ubezpieczeń. Wyma-
gania : min. średnie wykształcenie, ko-
munikatywność. Oferujemy umowę o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Oso-
by zainteresowane proszę o wysyłanie 
CV na adres : nowogard@cuk.pl, Tel. 510 
100 263 

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 501 
549 756 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 214 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. Tel. 
509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	  Zatrudnię do pracy w budownictwie. 
Tel. 697 329 453 

•	 Zatrudnię murarzy, betoniarzy, pra-
cowników ogólnobudowlanych. 694 
440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrud-
ni na stanowisko GeODeTA (prace po-
lowe i kameralne). Tel. 609 250 383

•	 Kucharza zatrudnię od zaraz, umowa o 
pracę, dobre warunki płacowe. Restau-
racja Przystań. 601 58 40 55, 91 39 20 
221

•	 Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 733 
663 260 

•	 Przyjmę pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina Tel. 511 731 352

•	  Wózki widłowe z UDT, prawo jazdy B i 
C, niekarany. Tel. 603 168 302

•	  Do prac wykończeniowych. 513 100 
901 

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstaw-
ką, szafka RTV,biurko, stół i narożnik.
SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam tanio szafka rTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnienio-
we - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

•	 respirator przenośny tlenu niedrogo 
sprzedam. Tel. 601 984 902 

•	 Sprzedam betoniarkę. 786 910 440 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Pilnie sprzedam duży narożnik + fotel 
cena : 500 zł i zestaw 3+2+1 cena 300 zł. 
Tel. 609 541 122 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓWINFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ryszard Posacki odznaczony 
przez Polski Związek kolarski 

Cieszę się, że 
zauważyli moją pracę
W miniony weekend, w Warszawie odbyły się dni torowe-
go Pucharu Świata w kolarstwie. Podczas ceremonii dekora-
cji, działacze Polskiego Związku Kolarskiego przyznali od-
znaczenia zasłużonym osobom związanym z polskim kolar-
stwem. Miło nam poinformować, że odznaczenie otrzymał 
trener „Chrabąszczy” Nowogard – Ryszard Posacki.    

Jak poinformował Polski Zwią-
zek Kolarski, podczas ceremonii 
dekoracji w pierwszym dniu to-
rowego Pucharu Świata, wręczo-
ne zostały także specjalne odzna-
czenia Polskiego Związku Ko-
larskiego, a uroczystego wręcze-
nia tych odznaczeń dokonał Pre-
zes Dariusz Banaszek. Przyzna-
no również odznaczenia Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, które 
wręczał słynny polski kolarz Ry-
szard Szurkowski. Pośród uho-
norowanych przez PZKol znalazł 
się m.in. Ryszard Posacki – tre-
ner klubu kolarskiego „Chrabąsz-
cze” Nowogard. Ryszard Posacki 
od wielu lat skutecznie szkoli ko-
lejne kolarskie talenty, które ro-
dzi nowogardzka ziemia. Wyróż-
nienie w postaci odznaczenia jest 
bez wątpienia nagrodą za wyni-
ki, jakie osiągają jego podopiecz-
ni na ogólnopolskiej kolarskiej 
arenie. Trener nowogardzkich ko-
larzy skromnie komentuje tę na-
grodę, jednocześnie ciesząc się z 
tego, że ktoś dostrzegł jego pracę 
z młodzieżą. - Na pewno bardzo 

się cieszę z faktu, że moje nazwi-
sko zostało wyczytane i mogłem 
przyjąć odznaczenie. Myślę, że za-
wdzięczam tę nagrodę swojej pra-
cy z młodzieżą i cieszę się, że Pol-
ski Związek Kolarski dostrzegł tę 
moją pracę – krótko skomento-
wał swój udział w ceremonii Ry-
szard Posacki. Dodajmy, że na-
grodę od Polskiego Związku Ko-
larskiego otrzymali jeszcze: Tade-
usz Pociech, Norbert Ogórek, Ar-
kadiusz Jałowski, Jerzy Brodawka, 
Paweł Tomaszewski oraz Grze-
gorz Wajs. Z kolei  pośród uho-
norowanych przez Polski Komi-
tet Olimpijski obecni byli: Marek 
Cieślak, Bogdan Godras, Zygfryd 
Jarema, Leszek Szyszkowski oraz 
Lucjusz Wasilewski. Gratulujemy 
Ryszardowi Posackiemu odzna-
czenia z rąk prezesa PZKol, jed-
nocześnie życząc panu Ryszar-
dowi, aby wciąż wytrwale szko-
lił młodych zdolnych nowogardz-
kich kolarzy. Owoce jego pracy z 
pewnością będą zapamiętane na 
długie lata. 

KR

Ryszard Posacki w Warszawie został odznaczony przez Polski Związek Kolarski

reklAmA

reklAmA

II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Zawodnicy z Wierzbięcina 
wciąż w kratkę
W minioną sobotę (4 listopada), tenisiści stołowi rywalizujący w grupie północnej II Ligi 
Mężczyzn rozegrali kolejne dwie kolejki. Zawodnicy klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
ponownie po nieudanym występie – następnie zanotowali zwycięstwo. Najpierw w Wierz-
bięcinie wysoko wygrali liderzy z Karnieszewic, później równie wysoko podopieczni Józefa 
Korkosza ograli gości z Koszalina.  

Nikt nie spodziewał się tego, że 
w meczu przeciwko liderowi roz-
grywek – Darz Bór Karnieszewi-
ce, podopieczni Józefa Korkosza 
pokuszą się o wywalczenie punk-
tów. Zespół z Karnieszewic zda-
je się być poza zasięgiem wszyst-
kich drużyn i pewnie zmierza po 
obronę mistrzostwa II Ligi. W me-
czu przeciwko Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin goście kontrolowali 
losy niemal wszystkich pojedyn-
ków. Zawodnikom z Wierzbięci-
na udało się wygrać tylko jeden 
mecz i w efekcie nasi reprezentan-
ci ulegli wysoko, bo 1:9. Kilka go-
dzin później tenisiści stołowi z na-
szej gminy mieli okazję do rehabi-
litacji, w starciu z sąsiadującymi w 
tabeli zawodnikami KTS Koszali-
nianin Koszalin. Był to zgoła od-
mienny mecz. W tym pojedyn-
ku to gospodarze z Wierzbięcina 
dominowali nad swoimi rywala-
mi i pewnie zmierzali do zainka-
sowania dwóch punktów. Wierz-
bięcin pozwolił gościom z Kosza-
lina wygrać tylko dwa pojedynki i 
zwyciężył 8:2. W tym roku przed 
nami jeszcze tylko jedna kolejka 
pierwszej rundy. Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin zajmuje obecnie 
dopiero 5. miejsce w ligowej tabe-
li, ze stratą 2 punktów do pozycji, 
która pozwoli na grę w play-offach 
o mistrzostwo II Ligi Mężczyzn. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

W miniony weekend zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin zanotowali zwycię-
stwo oraz porażkę

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2017/2018 – I Runda
5. kolejka:
UKS Team Tenis 2005 Białogard – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 2:8
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice  1:9
KS ATS Stargard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg   8:2
UKS Champion Police – MLKS Sparta Złotów   3:7
6. kolejka:
UKS Team Tenis 2005 Białogard – Darz Bór Karnieszewice  1:9
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 8:2
KS ATS Stargard – MLKS Sparta Złotów    8:2
UKS Champion Police – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  6:4
M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 6 12 57 – 3 
2 KS ATS Stargard 6 10 43 – 17 
3 MLKS Sparta Złotów 6 8 32 – 28 
4 UKS Champion Police 6 7 32 – 28 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6 5 29 – 31
6 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 6 4 17 – 43 
7 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6 2 20 – 40 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 6 0 10 – 50 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.11.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

  Przyniósł na radę bubel  •  Zostawili chorą samej sobie
„Myślę, więc czytam”

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
10 listopada 2017 r. 
Nr 86 (2615)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

ZG U B I O N O 
D O K U M E N T Y
W dniu 7.11.17 na Poczcie ul. 

3 Maja pozostawiono bardzo 
ważne dokumenty medyczne  
w czarnej teczce w białą kratkę 
na nazwisko Katarzyna Gór-
niacka, które powinny być wy-
słane w dniu 9.11. 

Znalazcę bardzo proszę  
o zwrot za nagrodą. 

Tel. 695 080 620

s. 3

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.euBankowa 3F • NOWOGARD

11 listopada

Narodowe Święto

Niepodległości

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZENIE

Mamo, czy zabiorą  
nas do domu dziecka?

O krok od tragedii Temperatura 
ciała spadła mu 
do 21 stopni!

Spłonęło 
mieszkanie 
w bloku 

Dramatyczna akcja pogotowia lotniczego

s. 4
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W skrócie

Kronika 
Straży Pożarnej

Wójt osiny wyjaśnia 
W związku z artykułem „osina bez kasy”, opublikowanym w dzienniku Nowogardzkim w dniu 
07.11.2017 r., otrzymaliśmy od sekretarza gminy osina pismo wyjaśniające nieścisłe informa-
cje, jakie omyłkowo podaliśmy w ww. tekście. Nadesłane pismo zawiera jednocześnie ważne dla 
mieszkańców, nowe informacje w tej sprawie, dlatego też publikujemy je w oryginale. 

„Prawdą jest, że wyznaczo-
ny pracownik urzędu przyjmu-
je wpłaty należności na konto 
gminy (np. podatków lokalnych, 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami, czy opłaty skarbowej). Na-
tomiast pracownik ten, ani jaki-
kolwiek inny, nie dokonują wy-
płat, w tym np. wypłat świad-
czeń przyznanych przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Osi-
nie. Opublikowany przez Pań-
stwa materiał prasowy może 
wprowadzić w błąd mieszkań-
ców Gminy Osina, którzy zgła-

szać się będą do pracownika 
urzędu z wnioskiem o wypłatę 
świadczeń i świadczenia takiego 
nie otrzymają. 

W listopadzie br. wypłaty 
świadczeń z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osinie realizować 
będą pracownicy Banku Spół-
dzielczego w Goleniowie, którzy 
w poniższych dniach będą ob-
sługiwali punkt kasowy w urzę-
dzie gminy:

świadczenia rodzinne, 500+, 
fundusz alimentacyjny dla miej-
scowości:

Bodzęcin, Kościuszki, Redo-
stowo, Redło, Węgorza, Węgo-
rzyce - 16 listopada,

Kikorze, Krzywice, Osina, 
Przypólsko – 20 listopada,  

inne świadczenia z pomocy 
społecznej – 24 listopada. 

Wypłaty w innych dniach 
możliwe będą wyłącznie w od-
dziale Banku Spółdzielczego w 
Nowogardzie, na ul. 3 Maja 14. 

Z poważaniem
Z up. Wójta

Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina

05.11.2017 r.
 godz. 1:21
Ulica Bohaterów Warszawy, czę-

ściowo spłonął samochód osobo-
wy marki Renault Laguna.

07.11.2017 r. godz. 3:18
Ulica 3 Maja, pożar  mieszkania 

na II piętrze w budynku wieloro-
dzinnym.

Godz. 17:30
Wypadek na trasie S6, na 48 km. 

W wypadku brały udział dwa sa-
mochody osobowe, jedna osoba 
poszkodowana – kobieta.

09.11.2017 r. godz. 11:24 
Leżąca kobieta na chodniku z 

atakiem epilepsji, na ulicy Wojska 
Polskiego. Udział Straży spowo-
dowany brakiem na miejscu Ze-
społu Ratowniczo – Medycznego.

st. asp. Artur Baczyński

W poniedziałek, 6 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowo-
gardzie, odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pluszowych misiów pn.: 
„Czy to jutro, czy to dziś, zawsze jest potrzebny MIŚ”. Na otwarcie wysta-
wy przyszło około 100 osób, w tym uczniowie z nowogardzkich szkół. 
Misie na wystawie należą do p. Aliny Wierzbickiej, która jest również wła-
ścicielką kolekcji lalek, o czym już mieliśmy okazję pisać w przeszłości. 
Wystawa liczy ponad 450 misiów. Najstarsze eksponaty zgromadzone 
przez autorkę wystawy pochodzą z 1911 roku. Wystawa jest zorganizo-
wana z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek oraz Światowe-
go Dnia Pluszowego Misia. Wystawę można oglądać do końca listopada 
codziennie, od godz.9:00 do 19:00. DŚ

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie przystąpiła do projektu „Cy-
frobezpieczni.pl – Bezpieczna szkoła cyfrowa”. W ramach projektu, 31 
października zorganizowano Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. 
Całość została przeprowadzona przez edukatora programu Panią Elżbie-
tę Węgrzynowicz. Przeprowadziła dla uczniów zajęcia, podczas których 
zwróciła uwagę na podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z In-
ternetu. Warsztaty dla klas 4-6, które przeprowadzono w ciekawy spo-
sób, stanowiły cenne źródło ważnych i istotnych informacji, które po-
zwolą uczniom czuć się bezpieczniej podczas korzystania z Internetu. 
DŚ

Grupa 25 uczniów ze szkoły Podstawowej nr 4, w dniach 25-29 paź-
dziernika uczestniczyła w projekcie szkoleniowym Euroweek – Szko-
ła Liderów w Długopolu Zdrój. Podczas pobytu, uczniowie mieli szan-
sę doskonalić swój język angielski, ponieważ wszystkie zajęcia były pro-
wadzone w tym języku, a wykładane przez wolontariuszy takich krajów 
jak: Etiopia, Indie, Filipiny czy Urugwaj. Poznali także kulturę i obyczaje 
tych krajów, a także zwiedzili i poznali historię Kłodzka. Na zakończenie 
projektu każdy uczestnik otrzymał certyfikat, a szkoły i opiekunowie po-
dziękowania za współpracę. DŚ

11 listopada 2017 roku
Godz. 11.00 – Msza Święta w intencji  Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia  NMP
Około 12.10 – Przemarsz ulicami miasta pod pomnik Niepodległości przy ulicy 3 Maja 
Około 12.30 – Uroczystość pod pomnikiem Niepodległości, w tym przemówienia 
                            i złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. 

Po uroczystości obok pomnika w namiocie poczęstunek w tym  grochówka i gorąca herbata. 
                                                    Zapraszamy na radosne świętowanie Święta Niepodległości 

   Organizatorzy           

III Marsz Niepodległości!
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

Kobiecie z Kikorzy chcą odebrać syna i córkę

Mamo, czy zabiorą nas do domu dziecka?
We wtorek, 7 listopada, do naszej Redakcji zgłosiła się załamana p. Celina z Kikorzy, która obawia się, że sąd odbierze jej dwójkę najstarszych dzieci, w 
tym niepełnosprawną córkę.  Kobieta czuje się zdezorientowana, ponieważ jak sama mówi, nie wie, dlaczego to wszystko się dzieje? 

- Mam czwórkę dzieci. Nata-
lia, 15 lat jest niepełnosprawna 
i na co dzień przebywa w Ośrod-
ku w Policach – opowiada kobie-
ta – razem ze mną mieszka Da-
rek, który ma 12 lat i sześciolet-
nie bliźniaki – Miłosz i Bartek. 
Sama ich wychowuję, ponieważ 
ojciec najstarszych dzieci już nie 
żyje, a ojciec bliźniaków nie inte-
resował się nimi od urodzenia – 
dodaje p. Celina. Jak mówi ko-
bieta, stara się jak tylko potra-
fi, jednak, co chwilę na jej dro-
dze stają przeszkody – Wszyst-
kie problemy zaczęły się, jak rząd 
zaczął płacić 500 plus. Wówczas 
nie wiem, czy z zazdrości, czy ze 
zwykłej ludzkiej złośliwości, są-
siad wraz z moją siostrą zaczęli 
składać na mnie donosy w Opie-
ce. A to, że codziennie piję alko-
hol, a to że idę przez podwórko i 
się zataczam, a dzieci nie mają co 
jeść – opowiada kobieta. Takich 
i innych donosów było więcej, 
potwierdza pracownica miejsco-
wej pomocy społecznej.  - Po-
twierdzam, że co jakiś czas otrzy-
mywaliśmy telefon, że pani Celi-
na nadużywa alkoholu – mówi 
nam pracownica OPS w Osi-
nie, Magdalena Michałek – Ni-
gdy jednak te donosy się nie po-
twierdziły. Wraz z asystentem ro-
dziny odwiedzaliśmy panią Celi-
nę w domu o różnych porach, bez 
zapowiedzi i nigdy nie zastaliśmy 
jej pod wpływem alkoholu – do-
daje kobieta. 

Jak mówi p. Celina, koszmar 
zaczął się w wakacje. – Nata-

lia przyjechała do domu z Polic. 
Pewnego dnia wyszłam na chwi-
lę z domu, prosząc mamę, żeby 
zajrzała do Natalii. Córka zosta-
ła, ponieważ chciała się pouczyć. 
Pod moją nieobecność przyjecha-
ła pani kurator, z Sądu w Gole-
niowie. I wtedy rzekomo moja 
córka miała jej powiedzieć, że 
ja codziennie piję a ludzie z oto-
czenia mają na mnie zły wpływ 
– opowiada matka. Pani Celi-
na jednak jest przekonana, że jej 
córka nie mogła tak powiedzieć, 
a wszystkie te niedorzeczności 
wypowiedziała jej siostra. Pyta-
łam nawet córki, czy rzeczywi-
ście takie słowa padły z jej ust. 
Natalia zaprzecza, nawet wła-
snoręcznie napisała list do sądu, 
w którym opisuje całą zaistnia-
łą sytuację: „(...) jest to kłam-
stwo z piciem i wpływem złym 
na mamę. Ciocia to powiedzia-
ła, ponieważ jest zazdrosna o pie-
niądze i chce się zemścić(...)” - pi-
sze dziewczyna. 

Od tamtej pory wizyty kurator 

się nasiliły i jak opowiada p. Ce-
lina, co rusz coś było źle. – Raz 
zapytała się mnie, czy materac, 
na którym śpię, to legowisko dla 
psa. Kolejnym razem nie podo-
bała się jej kuchnia, chociaż nie 
wiem dlaczego. Stwierdziła też, 
że mam brudno w domu, chociaż 
codziennie sprzątam – opowiada 
kobieta. 

Odwiedziliśmy więc panią Ce-
linę w jej domu. Kiedy przyje-
chaliśmy, zaprosiła nas do środ-
ka, gdzie do dyspozycji ma po-
kój, kuchnię i łazienkę. - Pro-
szę zobaczyć i powiedzieć, czy ta 
kuchnia jest zła? Nie jest nowa, 
ale nie jest jednak też zniszczo-
na – mówi kobieta, pokazując 
nam wyposażenie kuchni, któ-
re jest w dobrym stanie i utrzy-
mane w czystości. Również po-
kój, który jest skromnie wyposa-
żony, utrzymany jest w czystości. 
Okna w pomieszczeniach wy-
mienione są na nowe, ściany od-
malowane a podłoga w dobrym 
stanie – W wakacje remontowa-

łam to co mogłam. Wiele rzeczy 
naprawiam sama, o inne proszę 
znajomych, którzy to potrafią, 
jak na przykład elektryka. Sta-
ram się jak mogę, a inni miesz-
kają w gorszych warunkach i nikt 
do nich pretensji nie ma – żali się 
kobieta.

Na początku listopada p. Ce-
lina otrzymała pismo z sądu, w 
którym wzywana jest na rozpra-
wę o dalsze ograniczenie władzy 
nad Natalią i Darkiem – Zupeł-
nie tego nie rozumiem! Czy oni 
chcą mi zabrać dzieci, bo ktoś na 
mnie naopowiadał niestworzone 
rzeczy? - pyta załamana kobie-
ta – Dlaczego chcą to zrobić? Te-
raz zabiorą dwójkę najstarszych, 
a później zabiorą mi bliźniaków? 
Nikt mi nie powiedział, dlaczego 
jest ta sprawa, co zrobiłam źle? 
Skoro sąsiedzi twierdzą, że piję 
alkohol, to dlaczego nigdy nie za-
dzwonili na policję tylko do Opie-
ki? - to pytanie kobiety pozostaje 
bez odpowiedzi.

O komentarz w tej sprawie 

poprosiliśmy również Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Osi-
nie – Pani Celina otrzymuje od 
nas wszelkie świadczenia, o któ-
re się stara, i w których spełnia 
kryteria – mówi nam pracowni-
ca OPS, M. Michałek – Kontro-
lując panią Celinę, nie spotkały-
śmy się z rażącymi nieprawidło-
wościami. Jak już mówiłam, pod 
wpływem alkoholu jej nie zasta-
liśmy, mimo donosów. Dzieci po-
siadają niezbędną odzież, mate-
riały edukacyjne a także wszelkie 
zabawki. Jak mówi kobieta, pod-
czas kontroli, zapasy żywności 
również było pokaźne – Niestety 
nie wiemy, dlaczego sąd wzywa 
panią Celinę na rozprawę. O tym 
powiedzieć może jedynie kurator. 
Nie wiemy także, dlaczego spra-
wa będzie dotyczyć tylko dwójki 
najstarszych dzieci – dodaje.

Zadzwoniliśmy więc do sądu 
rodzinnego w Goleniowie, aby 
spróbować wyjaśnić tę sprawę. 
Tam powiedziano, że kurator, 
obecnie zajmujący się tą spra-
wą, p. A. Baran jest na urlopie 
i przez najbliższe dwa tygodnie 
nie uda nam się z nią skontakto-
wać. Dodzwoniliśmy się jednak 
do p. Łuczak, która do tej pory 
przychodziła do p. Celiny – Nie 
mogę z Panią rozmawiać na takie 
tematy – powiedziała kurator.

Pani Celinie pozostaje jedynie 
czekać do dnia rozprawy, któ-
ra odbędzie się 6 grudnia tego 
roku, w Sądzie Rejonowym w 
Goleniowie – Jak mam żyć przez 
ten czas? Darek codziennie się 
mnie pyta: mamo, czy zabiorą 
nas do domu dziecka? - mówi z 
płaczem kobieta – Boję się, że za-
biorą mi dzieci...

Redakcja będzie przyglądać 
się sytuacji pani Celiny na bie-
żąco. DŚ

Pani Celina codziennie martwi się, że sąd odbierze jej dzieci bezpodstawnie..JPG
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Dramatyczna walka ratowników z czasem

Ciało mężczyzny miało temperaturę 21 stopni 
Mężczyzna w głębokiej hipotermii i zaburzoną akcją serca został wczoraj przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia Ratunkowego do jed-
nego ze szczecińskich szpitali. Wcześniej ratownicy medyczni ponad godzinę go reanimowali.  

Wczoraj, tj. czwartek, ok. 
godz. 10.00 pogotowie ratunko-
we zostało wezwane do nieprzy-
tomnego mężczyzny, w wieku 
około 60 lat, zamieszkałego przy 
ul. Kilińskiego. Po przyjeździe 
na miejsce okazało się, że męż-
czyzna znajduje się w stanie bra-
dykardii - zbyt wolny rytm ser-
ca. Do tego był kompletnie wy-
ziębiony - temperatura jego cia-
ła wynosiła zaledwie 21 stopni. 
Ratownicy natychmiast podjęli 
akcję reanimacyjną. Na miejsce 
zadysponowano również śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który wylądo-
wał w okolicach salonu samo-
chodowego Toyota. Po trwającej 
1 godz. i 20 minut akcji, ratow-
nikom udało się poprawić czyn-
ności życiowe mężczyzny na 
tyle, aby mógł zostać przetrans-
portowany karetką do śmigłow-

ca, a stamtąd zabrany do jedne-
go ze szczecińskich szpitali. Jak 
wiemy od służb medycznych, 
mężczyzna po przyjęciu na od-
dział kardiologii, został pod-
dany zabiegowi krążenia poza-
ustrojowego, w celu stopniowe-
go ogrzania krwi. Stan mężczy-
zny w godzinach popołudnio-
wych uległ poprawie, tempera-
tura jego ciała wzrosła, popra-
wiła się praca serca,  ale rokowa-
nia nadal są bardzo ostrożne. 

Jak ustaliliśmy, mężczyzna 
mógł przebywać w nieogrze-
wanym mieszkaniu od dłuż-
szego czasu. Taka sytuacja mo-
gła mieć związek z chorobą al-
koholowa, z którą ma się zma-
gać. Kilka dni temu wezwał ka-
retkę pogotowia, bo puchły mu 
nogi i miał problemy z chodze-
niem. Jednak po przyjeździe ra-
towników na miejsce, odmówił 

przewiezienia do szpitala w celu 
dalszego leczenia. 

Mężczyzna nie korzystał z po-
mocy społecznej. Redakcja DN 
zgłosiła jednak jego sytuację do 
kierownika OPS, Doroty Maśla-
nej. Urzędniczka zapewniła, że 
jeśli tylko mężczyzna wyjdzie ze 
szpitala, natychmiast zostanie 
do niego skierowany pracownik 
socjalny. 

Na podkreślenie zasługu-
je profesjonalizm biorących 
udział w akcji ratowników me-
dycznych z naszej stacji pogo-
towia ratunkowego oraz LPR. 
Mimo niemalże agonalnego 
stanu mężczyzny, spowodowa-
nego niską temperaturą jego 
ciała, zdołali utrzymać go przy 
życiu, będąc pod dużą presją 
czasu. To z pewnością akcja na 
miano światowego poziomu. 

MSAkcja ratunkowa odbywała się na jednej z posesji przy ul. Kilińskiego

Uwaga mieszkańcy Nowogardu i Osiny!

akcja „przewonienie 
gazu”
Jak poinformował nas Urząd Miejski, w przyszłym tygo-
dniu, od 13 do 16 listopada, odbędzie się coroczne „prze-
wonienie gazu” na terenie gminy Nowogard i osina, które 
przeprowadza polska spółka Gazownictwa.

„Przewonienie gazu” polega 
na zwiększeniu środka nawa-
niającego w sieci gazu ziemne-
go. Dzięki temu zapach gazu sta-
je się intensywniejszy, co umoż-
liwia wykrycie wszelkich nie-
szczelności sieci lub w instala-
cjach gazowych. Może to doty-
czyć nie tylko rur doprowadza-
jących gaz do mieszkania, ale 
także urządzeń gazowych, ta-
kich jak kuchenki gazowe czy 
podgrzewacz wody.

Kontrolę i naprawę sieci gazo-
wej przeprowadzają służby Pol-

skiej Spółki Gazownictwa, na-
tomiast usuwanie stwierdzo-
nych nieprawidłowości instala-
cji i urządzeń gazowych należy 
do obowiązków właścicieli lub 
administracji obiektów.

W przypadku wyczucia 
ulatniającego się gazu, nale-
ży niezwłocznie powiadomić 
zarządcę 

nieruchomości (właścicie-
la) budynku oraz wezwać po-
gotowie Gazowe dzwoniąc 
pod numer tel. 992. DŚ

Zamiast po zmroku, palą się w dzień 

Co się dzieje  
z ulicznym oświetleniem? 
Mieszkańcy alarmują, że lampy uliczne notorycznie palą się w ciągu dnia, a po zmroku są wy-
łączone. taką sytuację zaobserwowano na przykład nad jeziorem, ale to nie jedyne miejsce. 

Jak poinformowała nas jed-
na z czytelniczek, która często 
przemierza alejki nad jeziorem 
w drodze do pracy, oświetlenie 
pali się w dzień, ale już po zmro-
ku nie działa. 

- Nad alejkami przy jeziorze 
po zmroku wyłączone są lampy, 
a w dzień się świecą. Taka sytu-
acja panuje już od dawna, wiem, 
bo jeżdżę tamtędy do pracy, czę-
sto na nocną zmianę i muszę po-
ruszać się w całkowitych ciem-
nościach - mówi nam jedna 
z naszych czytelniczek, która 
zgłosiła się do naszej redakcji. 

Kobieta informuje, że lampy 
palą się w dzień także wzdłuż 
ulicy Promenady, a kiedy robi 
się ciemno, to gasną. 

Okazuje się, że taka sytuacja 
ma miejsce nie tylko nad jezio-
rem, ale w innych częściach mia-
sta. Tu znów lampy się palą i w 
dzień i w nocy.  Tak było choćby 
w minioną środę przy ul. 3 Maja 
oraz ul. 700-lecia. Wszystkie 
znajdujące się tam lampy paliły 
się w dzień przez kilka godzin. 
Od soboty niemal non stop palą 

się także lampy na terenie osie-
dla Bema- informują mieszkań-
cy tego osiedla. 

Jak się dowiedzieliśmy pro-
blemy z oświetleniem mają być 
związane z pracami konserwa-
torskimi, jakie są prowadzone w 
tych dniach. Trwa wymiana nie-
których fragmentów instalacji, a 
także żarówek, które uległy wy-
paleniu.  Natomiast problemy z 
oświetleniem nad jeziorem, są 

spowodowane awarią sterowni-
ka odpowiedzialnego za czaso-
we uruchamianie lamp. 

Pytanie tylko, dlaczego to 
wszystko tak długo trwa? Licz-
nik energii przecież bije, szcze-
gólnie, że nowogardzkie lampy 
do energooszczędnych nie 
należą - to technologia z lat 70-
tych. 

MS

W zeszłą środę lampy paliły się niemal 
cały dzień, urzędnicy tłumaczą, że to 
przez trwające prace konserwatorskie

A to już ul. 3 Maja, tu też w środę paliły 
się wszystkie lampy uliczne
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Pożar mieszkania przy ul. 3 Maja 

Mieszkańców obudził duszący dym…
W miniony wtorek, kilka minut po godz. 3 nad ranem wybuchł pożar w trzypokojowym mieszkaniu na drugim piętrze, w jednym z bloków przy ul. 3 Maja 
(naprzeciwko dawnego zakładu biopaliw). Na szczęście w środku nikogo nie było. przyczyny pożaru na razie nie są znane. 

Mieszkańców bloku obudził 
duszący dym, wydobywający się 
z mieszkania na klatkę schodo-
wą. 

- Usłyszałam krzyki, i walenie 
do drzwi, natychmiast wybiegli-
śmy na zewnątrz, na klatce było 
pełno dymu. Do teraz nie mogę 
opanować nerwów- mówi jedna 
z mieszkanek bloku, w którym 

doszło do pożaru. 
Mieszkańcy podkreślają boha-

terski czyn jednego ze swoich są-
siadów, mieszkających na prze-
ciwko mieszkania, w którym do-
szło do pożaru. 

- Sąsiad wszedł przez uchylone 
drzwi balkonowe do mieszkania, 
będąc przekonanym, że we wnę-
trzu znajdują się sąsiedzi. Po-

dziwiam jego odwagę. Już samo 
przejście przez balkon, było ry-
zykowne- mówi pan Marcin. 

Na szczęście w mieszkaniu, w 
którym płonęła sypialnia, niko-
go nie było. Tej nocy mieszkają-
ce tu małżeństwo szczęśliwie no-
cowało u swoich bliskich, w in-
nej części miasta. Właściciel za-
chodzi jednak teraz w głowę, co 
mogło być przyczyną pożaru. 

- Nie wiem, jak to się mogło 
stać, nie palimy papierosów, a w 
domu wszystko było powyłącza-
ne, nie było żadnych problemów 
z instalacją - mówi nam właści-
ciel mieszkania, zresztą emery-
towany strażak. 

Pożar gasiły cztery zastępy 
Straży Pożarnej. Straty są dość 
duże. Spłonęła doszczętnie sy-
pialnia, a cześć pomieszczeń, w 
tym głównie przedpokój nadają 
się do remontu, bo są odymio-
ne. Ucierpiało też jedno z miesz-
kań znajdujących się na niższym 

piętrze, na skutek zalania wodą, 
którą strażacy gasili płomienie. 

Przyczyny pożaru ma wyjaśnić 

biegły z zakresu pożarnictwa. 
Mieszkanie było ubezpieczone. 

MS

Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń trzypokojowego mieszkania na 2 pię-
trze budynku wielorodzinnego

Spalona sypialnia w mieszkaniu przy ul. 3 Maja

Uchwała w sprawie opłaty przyłączeniowej niezgodna z prawem 

przyniósł na radę bubel 
Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę dotyczącą zmniejszenia niemal do zera tzw. opłaty przyłączeniowej, jaką na wyraźny wniosek burmi-
strza Nowogardu przyjęli miejscy radni. Jest ona bowiem niezgodna z prawem, o czym od początku przestrzegali specjaliści i prawnicy. 

Przypomnijmy, że na sesji w 
dniu 20 września, Burmistrz 
Nowogardu przedłożył rad-
nym projekt uchwały znoszą-
cy do „zera” opłaty za przyłą-
czenie do urządzeń kanalizacyj-
nych. W toku dyskusji, ustalono 
jednak, aby opłatę tę zmniejszyć 
do symbolicznej złotówki - tak 
z ostrożności. Niektórzy radni 
od początku mieli bowiem po-
ważne wątpliwości, czy projekt 
jest zgodny z prawem. Ostrzega-
li o tym choćby specjaliści, na co 
dzień zajmujący się gospodarką 
wod.-kan., jak również prawni-
cy. Burmistrz głosów tych jak-
by nie słyszał i namawiał usil-
nie radę, aby poparła jego wnio-
sek, dając tym samym przekona-
nie, że projekt uchwały zdaniem 
gminy może być głosowany bez 
legislacyjnych wątpliwości. 

- W trosce o budżety domowe 
naszych mieszkańców, w związ-
ku z sygnałami od obywateli, że 
skoro to nielegalna opłata, wy-
stępuję z wnioskiem o uchylenie 
tego zapisu w uchwale, co spowo-
dowałoby, że nasi obywatele będą 
płacić mniej. Proszę o przyjęcie 

uchwały i o zdjęcie obciążeń fi-
nansowych z naszych mieszkań-
ców- przekonywał radnych bur-
mistrz Robert Czapla, a natych-
miast po sesji odtrąbił wszem i 
wobec, że mieszkańcy już pła-
cić nie będą musieli. „Burmistrz 
przygotował uchwałę o likwi-
dację opłat za przyłączenie się 
do sieci wodnej i kanalizacyj-
nej.  (…) Jednak byli i tacy rad-
ni, którzy zagłosowali przeciwko 
„obniżeniu opłaty”, a byli to: Mi-
chał Krata, Andrzej Kania i Jo-
wita Pawlak. Wstrzymali się zaś 
od głosu (nie poparli jej):  Michał 
Wiatr, Bogdan Dziura, Dariusz 
Kielan, Rafał Paśko i Piotr Słom-
ski” – grzmiała oficjalna strona 
miasta. 

Okazało się, że i strachy przed-
wczesne i radość burmistrza też. 
Wojewoda Zachodniopomorski 
uchwałę unieważnił, bo stoi ona 
bowiem w wyraźnej sprzeczno-
ści z ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i odprowadzania 
ścieków. 

„Zdaniem organu nadzoru, 
nie istnieje przepis prawa, który 
zawierałby upoważnienie dla or-

ganu stanowiącego jednostki sa-
morządu terytorialnego do pod-
jęcia takich  działań, tj. do samo-
dzielnej zmiany (bez wcześniej-
szego wniosku przedsiębior-
stwa) wysokości taryf w trakcie 
ich obowiązywania”- czytamy 
we fragmencie uzasadnienia do 
rozstrzygnięcia Wojewody Za-
chodniopomorskiego z dnia 27 
października. Oficjalny doku-
ment został już przesłany do ra-
tusza. 

Wycofali skargę…
W ślad za rozstrzygnięciem 

Wojewody stwierdzającym nie-
ważność uchwały zmniejszają-
cą opłatę przyłączeniową do 1 
zł, PUWiS zdecydował się cof-
nąć skargę, jaką za pośrednic-
twem gminy miała trafić do Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. Przedsiębiorstwo od 
początku bowiem twierdziło, że 
proponowała uchwała jest nie-

zgodna z przepisami ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków. Zarząd 
spółki prezentował swoje stano-
wisko nie tylko na komisjach po-
przedzających wrześniową sesję, 
ale wyraził je jasno w ekspertyzie 
prawnej przedłożonej również 
samemu burmistrzowi. 

Dodajmy, że kwestia opła-
ty dotyczy rocznie od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu obywa-
teli. Ponoszą ją mieszkańcy de-
cydujący się na budowę domów 
jednorodzinnych, czy obiek-
tów mających służyć prowadze-
niu działalności gospodarczej, 
w momencie odbioru przyłącza 
do ogólnej sieci wod.-kan. Dla 
przykładu, do końca września 
tego roku PUWiS wystawił 21 
faktur z opłatą za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowych i 
faktury za przyłączenie do urzą-
dzeń kanalizacyjnych. Opłata 
jest jednorazowa i wynosi 307,80 
zł, a naliczana jest na podstawie 
ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków.  

Marcin Simiński

BIURO UBEZPIECZENIOWE
Marek Krzywania

ul. 3 Maja 46 • Tel. 605 856 611
Oferuje m.in. ubezpieczenie mieszkań od wszelkich zdarzeń

reklama

Wojewoda uchylił uchwałę, która obniżała do 1 zł opłatę za przyłączenie do głów-
nej sieci wodociągowej oraz urządzeń kanalizacyjnych
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Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Bolesław Męcik: lat 53, zmarł 6.11.2017r., pogrzeb odbył się 

8.11.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Igras: lat 85, zmarła 6.11.2017r., pogrzeb odbył się 9.11.2017 

r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Kazimiera Łyczkowska: lat 93, zmarła 9.11.2017r., pogrzeb od-
będzie się 13.11.2017 r., o godz. 12:00 Msza św. w kościele w Wy-
szomierzu, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Królestwo niebieskie podobne 
będzie do dziesięciu panien, któ-
re wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie pana młodego. Pięć z 
nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły 
lampy, ale nie wzięły z sobą oli-
wy. Roztropne zaś razem z lam-
pami zabrały również oliwę w 
naczyniach. Gdy się pan młody 
opóźniał, zmorzone snem wszyst-
kie zasnęły. Lecz o północy rozle-
gło się wołanie: Pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie! Wte-
dy powstały wszystkie owe pan-
ny i opatrzyły swe lampy. A nie-
rozsądne rzekły do roztropnych: 
Użyczcie nam swej oliwy, bo na-
sze lampy gasną. Odpowiedziały 
roztropne: Mogłoby i nam, i wam 
nie wystarczyć. Idźcie raczej do 
sprzedających i kupcie sobie! Gdy 
one szły kupić, nadszedł pan mło-
dy. Te, które były gotowe, weszły z 
nim na ucztę weselną, i drzwi za-
mknięto. W końcu nadchodzą i 
pozostałe panny, prosząc: Panie, 
panie, otwórz nam! Lecz on od-
powiedział: Zaprawdę, powia-
dam wam, nie znam was. Czu-
wajcie więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny. (Mt 25,1-13)

Oliwa- to ona dziś rozstrzy-
ga, które panny mogą dostąpić 
wejścia na ucztę weselną. Oliwa 
rozstrzyga czy jest się gotowym 
na spotkanie z Panem. Chrystus 
mówiąc dziś o Królestwie Bo-

żym, odsłaniając nam jego tajem-
nicę, pragnie przekazać nam dziś 
komunikat: dbaj o światło wia-
ry, które jest w Tobie! To Boże 
światło zstąpiło na każdego z nas 
podczas chrztu świętego. Pod-
czas tego sakramentu zapłonął w 
nas Boży płomień. To wtedy ro-
dzice i chrzestni usłyszeli te sło-
wa: podtrzymywanie tego światła 
powierza się wam (…), aby wasze 
dzieci, oświecone przez Chrystu-
sa, postępowały zawsze jak dzie-
ci światłości, a trwając w wierze, 
mogły wyjść na spotkanie przy-
chodzącego Pana razem z wszyst-
kimi Świętymi w niebie. Wyjść na 
spotkanie przychodzącego Pana, 
jak te panny z przypowieści. Tyl-
ko trzeba być na to spotkanie 
przygotowanym, mieć oliwę. Bę-
dąc rodzicem bądź chrzestnym 
dokonaj dziś refleksji: jak wypeł-
niasz postawione Ci zadanie, dba-
nia o płomień wiary w dziecku? 
Do dzisiejszej przypowieści pasu-
ją nam słowa: oliwa sprawiedliwa. 
Albo ją masz i wchodzisz na ucztę 
weselną, albo jej nie masz i uczta 
dla Ciebie jest niedostępna. Po-
dobnie jest z wiarą. Jeśli ją mamy, 
możemy spotkać przychodzącego 
Pana, jeśli jej nie mamy… odpo-
wiedź jest wiadoma. Co dostrze-
gamy jeszcze u ewangelicznych 
panien? W obliczu opóźniające-
go się pana młodego wszystkie 
ogarnęło znużenie i zasnęły. W 
momencie, kiedy spały ich lam-
py cały czas płonęły. Z wiarą jest 
identycznie. Cokolwiek byśmy 
nie robili, nawet podczas snu, ona 
cały czas jest. Co się dzieje, kie-
dy jest sygnał, że pan młody się 
zbliża? Panny bez oliwy zauwa-
żyły, że ich lampy przygasają, a 
nie mają oliwy w zapasie. Chcą, 
aby roztropne im użyczyły. Panny 
roztropne mówią im: nie. Są aser-
tywne. Zatroszczyły się o swo-

je dobro. Podobnie jest z wiarą. 
Nie da się jej od nikogo pożyczyć. 
Musisz mieć swoją. To Ty musisz 
zadbać, aby Ci jej nie zabrakło na 
moment spotkania z Panem. Nikt 
Ci wiary nie użyczy. Mamy rów-
nież uczyć się bycia asertywny-
mi, mówienia stanowczego NIE, 
jeśli coś może doprowadzić do 
przygaśnięcia mojej wiary. Roz-
tropne zainwestowały, aby spo-
tkać Pana. Miały zapas oliwy. Te 
panny chcą nas nauczyć inwesto-
wania w nasze życie duchowe, w 
naszą wiarę. Według definicji, in-
westycja to wyrzeczenie się obec-
nych, pewnych korzyści na rzecz 
niepewnych korzyści w przyszło-
ści. Czyż ta definicja nie oddaje w 
pełni tego, co my nazywamy wia-
rą? Jezus mówi: kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego sie-
bie. Mam wyrzec się dóbr ziem-
skich, a inwestować w Niebo. Kto 
przed bramą Nieba chciałby usły-
szeć jak te nierozsądne panny: nie 
znam was? Wyobraź to dziś sobie. 
Umierasz, stajesz przed bramą, a 
Jezus Ci mówi: nie znam Cię. Nie 
rozpoznaję w Tobie dziecka świa-
tłości. Ten obraz mnie przeraża. 
Dlaczego pan młody nie rozpo-
znał tych panien? Ich lampy zga-
sły, nie mógł w świetle lamp zoba-
czyć ich twarzy. Bóg nas nie po-
zna, bo stoimy w mroku. Uczest-
nicząc w liturgii jesteśmy tymi 
roztropnymi, ale pomyślmy dziś 
o tych, których oliwa już daw-
no się wyczerpała, których wia-
ra już zgasła. Zróbmy coś z tym. 
Nie bądźmy obojętni! Pomóżmy 
im na nowo rozpalić ich płomień. 
Dbajmy o światło wiary, które 
jest w nas. Rozpalajmy w sobie 
ten Boży płomień. Nie wystawiaj-
my go na podmuchy pokus tego 
świata. Eucharystia, modlitwa 
osobista i rodzinna. Spowiedź 
święta, codzienna lektura Słowa 
Bożego, adoracja Najświętszego 
Sakramentu. To wszystko jest na-
szą inwestycją w życie wieczne. 
To jest rozpalanie w nas Bożego 
płomienia. Życzę każdemu, rów-
nież sobie, abyśmy stając przed 
bramą usłyszeli od Boga: znam 
Cię. Bije od Ciebie moje światło. 
Jesteś moim dzieckiem! 

Ks. Krystian Dylewski 

Warsztaty kulinarne „Caritas” 

Nie tylko wydają, ale 
także szkolą 
We wtorek i środę, w domu parafialnym przy ul. Kościelnej 
w Nowogardzie, „Caritas” przeprowadził warsztaty kulinar-
ne i dietetyczne, dla osób korzystających z programu żyw-
nościowego UE. 

Jak mówi Bożena Jeziorska, 
koordynator projektów przy 
„Caritas” Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej, chodzi o 
to, aby ludzie nie tylko poszerzy-
li wiedzę z zakresu zdrowego ży-
wienia, ale także nie marnowa-
li żywności. 

- Program żywnościowy, re-
alizowany przez „Caritas” dzię-
ki funduszom unijnym przebiega 
dwutorowo. Oprócz wydawania 
żywności potrzebującym, prowa-
dzimy także dla tych osób szkole-
nia kulinarne, dietetyczne, zdro-
wego żywienia oraz ekonomicz-
ne i nie marnowania żywności. 
Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, w 
jaki sposób można dobrze wyko-

rzystać otrzymywane produkty - 
mówi B. Jeziorska. 

Warsztaty, które odbywają się 
w całym regionie, prowadzą die-
tetyczki, panie: Kamila Kuch-
ta i Małgorzata Wojtasik. – Są 
to osoby zatrudnione przez „Ca-
ritas”, mające oczywiście odpo-
wiednie kwalifikacje, aby prowa-
dzić warsztaty o tematyce żyw-
nościowej - dodaje B. Jeziorska. 

W całym województwie za-
chodniopomorskim z progra-
mu żywnościowego UE, obsłu-
giwanego przez „Caritas” korzy-
sta ponad 10,5 tys. osób. W na-
szej gminie z tej formy pomocy 
korzysta łącznie 1071 osób. 

MS

10 Listopada- koncert pieśni 
patriotycznych

Wielcy artyści  
wystąpią w kościele  
pw. Wniebowzięcia NMp
W piątek, 10 listopada 2017 roku, w Kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny w Nowogardzie od-
będzie się koncert pieśni patriotycznych. początek o godz. 
19:00

W repertuarze pieśni patrio-
tycznych wystąpią Beata Dunin-
-Wąsowicz - sopran, Filip Wań-
kowski- tenor, Adam Szramski-
-baryton, Grzegorz Snopek - 
akompaniament, Piotr Słomski-
-konferansjerka. 

Bilety na to wydarzenie do-
stępne są m.in. w sklepie spo-
żywczym ELA, mieszczącym się 

przy ulicy Bohaterów Warszawy 
102, oraz w sklepie spożywczym 
Jolanty Banachomskiej.

Bilety otrzymać można także 
na zakrystii, po Mszy św. wie-
czornej w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP. 

Cena biletu to 20 złotych.
Red.
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze  
Naszego Kochanego Męża, Taty, Dziadka, Brata 

Śp. Bolesława Męcik 
serdeczne podziękowania 

składa Żona z Rodziną

KONDOLENCJE

EMOTKI. FILM
1 0 . 1 1 . 2 0 1 7 , g o d z . . 1 4 . 0 0 , 

16.00
11.11.2017,godz. 14.00, 16.00
12.11.2017,godz. 14.00, 16.00
animowany /  familijny /, kome-

dia, USA / 2017 / 86 min., od lat: 
B/O

POLSKI DUBBING
Wszyscy mamy emocje. Okazuje 

się, że mają je także… emotikony. 
Animowana komedia zabierze nas 
do sekretnego świata naszych te-
lefonów. Czeka nas mnóstwo, cóż, 
emocji właśnie i przygód, jakie tyl-
ko możemy sobie wyobrazić, zaglą-
dając do naszych telefonów. - Każ-
dego dnia wysyłamy w świat po-
nad 6 miliardów emotikonów. Tak 
naprawdę stały się one odrębnym 
językiem, na zawsze zmieniając 
naszą kulturę. Ich siłą jest prosto-
ta i zabawny sposób, który pozwa-
la nam wyrazić nas samych. I o tym 
właśnie jest ten film – o wyrażaniu 
siebie – opowiada Krstine Belson, 
szefowa Sony Pictures Animation. 

ACH ŚPIJ KOCHANIE
10.11.2017, godz. 18.00
11.11.2017, godz. 18.00
12.11.2017, godz. 18.00
kryminał, Polska / 2017 / 100 

min., Od lat: 15

Plejada gwiazd polskiego kina 
w osnutym na faktach thrillerze o 
miłości, która prowadzi do zbrod-
ni. Od kilku lat w Krakowie i oko-
licach znikają ludzie. W sumie 
67 osób. Młody śledczy Karski, 
wbrew swoim przełożonym, sta-
wia hipotezę o seryjnym morder-
cy. Wkrótce w kręgu podejrzanych 
pozostaje tylko jeden człowiek: 
Władysław Mazurkiewicz zwa-

ny Pięknym Władkiem. To król ży-
cia, zamożny kobieciarz, szanowa-
ny obywatel, ale także człowiek o 
zaskakujących powiązaniach, hip-
notycznym uroku i niejasnej prze-
szłości. Karski w trakcie śledztwa 
zaczyna napotykać na coraz więk-
sze trudności. Znikają dowody i 
akta spraw. Ludzie, którym ufał 
odwracają się przeciw niemu, a 
między nim i podejrzanym tworzy 
się nietypowa relacja… A w tle ca-
łej sprawy jak duch pojawia się ta-
jemnicza piękna kobieta. 

BOTOKS
10.11.2017,godz. 20.00
11.11.2017,godz. 20.00
12.11.2017,godz. 20.00
thriller, Polska / 2017 / 135 min., 

od lat: 15

Patryk Vega, twórca najbardziej 
kasowych hitów kinowych ostat-
nich lat, prezentuje bezkompro-
misowe uderzenie w polską służbę 
zdrowia. W tym filmie żadna sce-
na nie jest wymyślona. Nowe dzie-
ło autora przebojów „Służby spe-
cjalne”, „Pitbull. Nowe porządki” i 
„Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, 
to poparty wielomiesięcznymi wy-
wiadami, wstrząsający obraz ży-
cia i pracy lekarek oraz pielęgnia-
rek w Polsce. Z ich opowieści wyło-
nił się porażający scenariusz, uka-
zujący problemy służb medycz-
nych, jak i współczesnych kobiet. 
„Botoks” to autentyczne historie 
silnych, zdeterminowanych i wyra-
zistych lekarek, które zmagają się 
z najtrudniejszymi życiowymi de-
cyzjami i problemami: dyskrymi-
nacją, presją macierzyństwa, po-
gonią za młodością, walką o pra-
wo do wolnego wyboru i własnych 
poglądów.

Witam!!!
Po przeczytaniu artykułu w DN pt. ”Narkotyki na komisariacie” postanowiłem do was napisać coś 

więcej o wspomnianym w artykule Tomaszu Z., czyli… (tutaj podane  nazwisko). W roku 2015, w 
maju, miałem  przyjemność pisać skargę do Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, na pro-
wadzenie przez Tomasza Z. zgłoszenia o popełnionym przestępstwie, i formę przesłuchania przez To-
masza Z.,  mnie, jako osobę pokrzywdzoną w Komisariacie Policji w Nowogardzie. Policjant ten za-
chowywał się opryskliwie, arogancko i krzyczał na mnie, gdy prowadził przesłuchanie. Oczywiście 
Komendant Powiatowy stwierdzając, że Tomasz Z. jest dobrym i wieloletnim Policjantem nie widział 
podstaw do wszczęcia jakichkolwiek działań w sprawie mojej skargi. (tutaj fragment pominięty przez 
redakcję z powodów konieczności jego weryfikacji).    

Pozdrawiam stały czytelnik

Śpiewali o Polsce w NDK

Regionalny Konkurs pieśni 
patriotycznej
We wtorek 07.11.2017 r., w sali widowiskowej Nowogardzkiego domu Kultury odbył się iii 
Regionalny Konkurs pieśni patriotycznej pn. „polskie drogi”. 

W tegorocznym konkursie udział 
wzięło 34 wykonawców indywidu-
alnych i 9 zespołów w czterech ka-
tegoriach wiekowych: przedszkola, 
klasy I – IV szkół podstawowych, 
klasy V – VII szkół podstawowych 
i klasy II – III gimnazjów oraz w ka-
tegorii OPEN: szkoły ponadgimna-
zjalne i dorośli.

A oto wyróżnienia i miejsca, któ-
re przyznało jury: 

przedszkola: I miejsce – Kaja 
Kuźmicka z Przedszkola nr 1 w 
Gryficach, II miejsce Alicja Smoliń-
ska z Przedszkola nr 1 w Gryficach, 
III miejsce „Zielone Elfy II” z Zie-
lonego Przedszkola w Nowogardzie, 
wyróżnienie również otrzymały 
„Zielone Elfy I” z Zielonego Przed-
szkola w Nowogardzie, 

Klasy i – iV szkoły podstawo-
we: I miejsce Natalia Sadowska z Iń-
skiego Centrum Kultury. II miejsce 

Aleksandra Juchniewicz z Pracow-
ni Muzycznej Allegretto w Szcze-
cinie oraz ex equo Nela Dec z Iń-
skiego Centrum Kultury, III miej-
sce Zuzanna Kędzia reprezentują-
ca Nowogardzki Dom Kultury oraz 
ex equo „Wesoła Trójka” ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,  
Klasy V – Vii szkoły podstawowe i 
ii – iii gimnazjum: I miejsce, rów-
nież ex equo zajęli Tomasz Berowski 
i Agata Traczyk z Gminnego Cen-
trum Integracji Społecznej i Pro-
filaktyki w Dolicach, II miejsce ex 
equo Nikola Żelisko z Zespołu Szkół 
w Ińsku i Maja Tębłowska reprezen-
tująca Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie oraz Nowogardzki Dom Kultu-
ry, III miejsce zespół „Sing Star” ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie, a wyróżnienia otrzymali: 
Oliwia Maciejuniec ze Szkoły Mu-
zycznej w Goleniowie, Alicja Paw-

lak z Zespołu Szkół w Ińsku, Mar-
cel Pertkiewicz z Nowogardzkiego 
Domu Kultury, Kaja Kowalska z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 
oraz Jakub Wojciechowski ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Goleniowie.   
Kategoria open, czyli Szkoły Po-
nadgimnazjalne i dorośli: I miej-
sce Wiktoria Kiełbasa z Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Gol-
czewie, II miejsce ex equo Wikto-
ria Pawłowska i Wiktoria Bucoń z II 
LO w Nowogardzie, III miejsce An-
drzej Przybysz z Nowogardzkiego 
Domu Kultury.

Wykonawców oceniało jury w 
składzie: przewodnicząca,  dr hab. 
iwona Wiśniewska-salamon, 
członkowie jury: Beata Krzyża-
nowska i andrzej lubczyński.

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy. DŚ

@    Ludzie listy piszą  @ 

Nagrodzeni uczestnicy Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej
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Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYNAJMIE POMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

D R  D A M I A N  A N T C Z A K
M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A

Zapraszam 18 listopada br.
do przychodni NZOZ „Leks”

ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie
W celu rezerwacji terminu wizyty zapraszamy 

do kontaktu pod munerem 513 445 886
www.drdamian.pl
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SP 1 otwiera „Wrota Historii Regionalnej” 

o „solidarności” z Markiem słomskim 
W minioną środę, kilkunastu uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Nowogardzie spotkało się p. Markiem słomskim, wydawcą dN, ale także działaczem 
„solidarności” w naszym regionie od początku lat 80-tych. spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wrota Historii Regionalnej”, w którym biorą udział 
najwybitniejsi uczniowie tej szkoły. 

Zaproszony do szkoły gość 
opowiadał uczniom o swojej 
opozycyjnej działalności w la-
tach 80-tych. 

- W momencie, gdy powsta-
ła „Solidarność”, nasze państwo 
tkwiło w systemie totalitarnym, 
a sfera wolności obywatelskiej, 
praktycznie nie istniała. Państwo 
organizowało wszystko dla ludzi, 
również poglądy. Nie można było 
swobodnie funkcjonować, wy-
powiadać się na różne tematy, i 
to nie tylko w polityce, ale choć-
by w obszarze kultury, czy karie-
ry zawodowej. Dziś pewno trud-
no to sobie wam wyobrazić, ale 
tak właśnie wyglądało nasze ży-
cie. Dopiero, gdy wybuchła „Soli-
darność” zaczęło to się zmieniać 
– mówił na spotkaniu z ucznia-
mi Marek Słomski, który aktyw-
nie współtworzył struktury wol-
nych związków zawodowych na 
Ziemi Szczecińskiej za komu-
ny, a po rozpadzie PRL pełnił 
do początku lat 2000 funkcję za-
stępcy przewodniczącego Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego, był tak-
że radnym Sejmiku Wojewódz-
kiego Zachodniopomorskiego 
pierwszej kadencji tj. 1998-2002 
i szefem klubu AWS.

M. Słomski podkreślił, że „So-

lidarność” odcisnęła piętno nie 
tylko na tych, którzy aktywnie 
wówczas włączyli się w budowę 
tego ruchu, ale zmieniła istotnie 
cały kraj.   

- „Solidarność”, była doświad-
czeniem dwóch pokoleń, waszych 
rodziców i dziadków, i odcisnęła 
zasadnicze piętno na tym, co się 
działo w Polsce, zmieniła ten kraj 
diametralnie.   Zmieniła również 
życie prywatne osób zaangażo-
wanych w ten ruch.  Były takie 
okresy, kiedy ja już miałem ro-
dzinę, a własne dzieci widziałem 
tylko wieczorami. Tak wiele cza-
su poświęcaliśmy na budowanie 
ruchu solidarnościowego. Robili-
śmy to za darmo, bo w to wierzy-

liśmy, mając z tego często wiele 
nieprzyjemności i żadnej realnej 
perspektywy korzyści. Nikt nie 
wiedział przecież, że komunizm 
upadnie a zwłaszcza, kiedy upad-
nie.  Nie można dzisiaj tego zdep-
tać i stawiać na równi, np. z nale-
żeniem do partii. I to nie jest kwe-
stia osądzania ludzi, tylko oceny: 
co jest dobre, a co jest złe. Nie ma 
tak, że te zachowania, wartości 
są ze sobą tożsame– powiedział 
na zakończenie spotkania Marek 
Słomski. 

M. Słomski wspominał tak-
że o swojej współpracy i znajo-
mości ze zmarłym w grudniu 
ubiegłego roku Longinem Ko-
mołowskim, wieloletnim szefie 

„Solidarności” w naszym regio-
nie, ale także wicepremierem w 
rządzie Jerzego Buzka, dwukrot-
nie posłem RP, a do końca swo-
ich dni prezesem Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, poma-
gającemu Polakom na emigracji. 

- To był szalenie oczytany 
człowiek, erudyta, wrażliwy na 
krzywdy społeczne. Nadawał 
ton temu, co robiliśmy, potra-
fił wykrzesać z ludzi, z którymi 
pracował to, co w nich najlepsze.  
Angażował się w wiele inicjatyw 
i działań, był człowiekiem sły-
nącym z umiejętności mediator-
skich, umiał ludzi łączyć, rozma-
wiać z nimi mimo różnic poglą-
dowych- wspominał postać śp. L. 

Komołowskiego, Marek Słom-
ski. 

„Wrota Historii Regionalnej” 
to ponadregionalny program 
wspierania rozwoju uczniów 
wybitnie uzdolnionych z klas V-
-VII szkół podstawowych.  To 
zajęcia obudowane ciekawy-
mi wizytami studyjnymi, lekcja-
mi muzealnymi, bibliotecznymi, 
przestrzennymi grami edukacyj-
nymi, warsztatami tematyczny-
mi oraz spotkaniami z ciekawy-
mi ludźmi z regionów. W trak-
cie trwania programu uczestni-
cy w każdym z trzech regionów 
zbadają i opracują w formie pu-
blikacji elektronicznej, następu-
jące obszary związane z histo-
rią regionu: Dolny Śląsk - losy 
i pierwsze lata po przybyciu na 
Ziemie Zachodnie Polaków po 
1945 r., Mazowsze - bohatero-
wie „Żołnierze Wyklęci z regio-
nu Pułtuska i ich losy”, Pomorze 
Zachodnie - losy „Ludzi Soli-
darności - uczestników zrywów 
wolności 1970 r., 1980 r.”.

Projekt „Wrota Historii Regio-
nalnej” jest realizowany przez 
Stowarzyszenie „Solidarni Ra-
zem”, a finansowany ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. 

Marcin Simiński 

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania, które jest kolejnym etapem realizowanego przez szkołę projektu Wrota Historii Regionalnej

Z trudem poruszała się o własnych siłach 

Nikt jej nie odwiózł do domu
Mieszkającą w Kościuszkach schorowaną starszą panią, której udzielono pomocy na izbie przyjęć nowogardzkiego szpitala, nikt nie odwiózł do domu po 
dokonanych zabiegach. Kobieta z trudem poruszała się o własnych siłach i dojście na przystanek BUs zajęło jej ponad godzinę.

W minioną środę, redak-
cję DN odwiedził mężczyzna, 
który udzielił pomocy star-
szej pani napotkanej na przy-
stanku BUS w Nowogardzie. 
We wtorek, wieczorem, oko-
ło 20-tej- zaczyna swoją opo-
wieść nasz gość- przebywałem 
w domu.  W pewnym momen-
cie zadzwoniła do mnie mał-
żonka, która udała się na zaku-
py do Inter Marche i przez tele-
fon powiedziała – przyjedź tu-
taj, odwieziemy jedną panią do 
Kościuszek.  Wsiadłem w samo-
chód i pojechałem. Na przy-
stanku BUS stała moja małżon-
ka z pewną nieznaną mi star-
szą osobą.  Pani ta porusza-
ła się z wielkim trudem i dłuż-
szy czas zajęło mi samo umiesz-

czenie jej na przednim siedze-
niu samochodu. - Odwiezie-
my panią do domu w Kościusz-
kach -powiedziała żona komu-
nikując mi już w czasie jazdy, 

co się wydarzyło. Otóż starsza 
pani, którą małżonka spotka-
ła na przystanku BUS, dotarła 
tam po wypisaniu jej ze szpita-
la. Do szpitala trafiła natomiast 

po tym, jak zasłabła i zabrało ją 
pogotowie. Jak się okazało na 
Izbie Przyjęć, powodem zasłab-
nięcia było nasilenie się dolegli-
wości z powodu chorób, na któ-
re cierpi, w tym cukrzycy i nad-
ciśnienia.  Po kilku godzinach 
pobytu na Izbie Przyjęć szpitala 
i udzieleniu pomocy, panią wy-
pisano. Niestety, mimo, że oso-
ba ta w sposób widoczny nawet 
na tzw. pierwszy rzut oka ma 
poważne problemy z porusza-
niem się, nikt w szpitalu nie za-
oferował podwiezienia starszej 
pani do domu. - Nie chcieli mnie 
odwieźć – mówi rozgoryczona - 
to sobie poszłam na BUS-a. W 
takim stanie sprawności rucho-
wej i po długotrwałym incy-
dencie ze wzrostem ciśnienia, 

do przystanku dotarła dopie-
ro po ponad godzinie. Tam się 
okazało, że BUS-a nie ma i do-
piero moja żona widząc, że oso-
ba potrzebuje pomocy spytała, 
co się stało i w czym pomóc. – 
dlatego potem ten telefon do 
mnie, abym przyjechał.  Po do-
wiezieniu pani do Kościuszek 
okazało się, że mieszka sama i 
nie miała możliwości skontak-
tować się z nikim z rodziny, aby 
jej pomógł. Pozostaje jednak 
otwarte pytanie: dlaczego nikt 
w szpitalu nie zareagował i nie 
zaproponował osobie i starszej 
i niedołężnej i samotnej odwie-
zienia po zabiegach do domu? 
Przecież szpital dysponuje wła-
snym transportem sanitarnym.   

sm

Szpital posiada na wyposażeniu ten samochód służący do transportu medycznego
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Dlaczego tablica na 3 Maja powinna zniknąć?

ppR oznacza zdradę sprawy narodowej 
Kilkanaście tygodni temu złożyłem do Rady Miejskiej wniosek o usunięcie tablicy umieszczonej na jednym z budynków przy ulicy 3 Maja, a upamiętnia-
jącej miejsce byłej siedziby nowogardzkiej komórki polskiej partii Robotniczej. Usunięcia takich właśnie obiektów propagujących komunizm wymaga no-
welizacja ustawy o reliktach komunizmu, która weszła w życiu we wrześniu tego roku. ale wymaga tego także zwykła sprawiedliwość dziejowa – ppR to 
bowiem partia, która dopuściła się wielu haniebnych czynów w stosunku do narodu polskiego.          

- PPR - partia o dwóch obli-
czach, tajnym-prawdziwym i pro-
pagandowym-fałszywym.

 Utajnienie prawdziwego ob-
licza Polskiej Partii Robotni-
czej przede wszystkim dotyczy-
ło jej początków i szczególnie ten 
okres był fałszywie przedstawiany 
w PRL-u, jak np. w powieści na-
pisanej na zamówienie MBP przez 
Jerzego Andrzejewskiego „Popiół 
i diament”. W tym utworze se-
kretarz PPR, Szczuka uchodzi za 
szczerego, szlachetnego przedwo-
jennego komunistę, więźnia sana-
cyjnego Rawicza, który w czasie 
okupacji przeżył niemiecki obóz 
koncentracyjny a w dniu zakoń-
czenia wojny, w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim zostaje zastrzelony 
przez młodego zagubionego ży-
ciowo akowca, Maćka Chełmic-
kiego. Prawda jednak zdecydowa-
nie odbiegała od propagandy.

- PPR była to komunistyczna 
partia, która powstała we wrze-
śniu 1941 r w Moskwie i skąd 
też była finansowana i kierowa-
na. Dopiero 28 grudnia 1941 r jej 
„polskich szefów”, czyli tzw. grupę 
inicjatywną udało się przerzucić 
do okupowanej Polski. Tak póź-
ne przystąpienie komunistów do 
konspiracyjnej walki było zwią-
zane z tym, że Stalin, jako wcze-
śniejszy lojalny sojusznik Hitle-
ra nie zezwalał na tworzenie so-
wieckiej agentury na terenie za-
jętym przez Niemców. Pozwo-
lił na to dopiero na drugi dzień 
po niemieckim ataku na Związek 
Sowiecki, czyli 23 czerwca 1941 
r. Dla zatajenia związków z Mo-
skwą oficjalnie podawano datę 5 
stycznia 1942 r, jako datę powsta-
nia PPR-u. Kierownictwo „nowej 
partii” wywodziło się z tych nie-
licznych, przedwojennych dzia-
łaczy Komunistycznej Partii Pol-
ski, którzy przeżyli „stalinowskie 
czystki” z lat 1937-38, bo siedzie-
li w tym czasie w polskich więzie-
niach za szpiegowsko-dywersyj-
ną działalność na rzecz Sowietów, 
a  nie za poglądy, jak głosili w ofi-
cjalnych życiorysach. Wprost dą-
żyli do obalenia niepodległości 
Polski i przyłączenia Jej do ZSRR. 
Większość członków KPP (ok. 3,5 
tys), którzy nieopatrznie znaleźli 
się na terenie ZSRR w tych latach, 
poniosło śmierć z rąk NKWD. W 
chwili wybuchu II wojny więźnio-
wie polskich zakładów karnych 
po złożeniu przyrzeczenia, że po-

dejmą walkę z Niemcami zosta-
li uwolnieni, ale komuniści na-
tychmiast udali się na tereny za-
jęte przez Armię Czerwoną po 
17 IX 1939 r. Wszyscy wstąpili do 
Wszechzwiązkowej Komunistycz-
nej Partii bolszewików (WKP/b) 
i przeszli szkolenie prowadzone 
przez NKWD. Marceli Nowotko 
i Paweł Finder (dawni więźnio-
wie Rawicza) i Bolesław Mołojec, 
dowódca brygady „Dąbrowszcza-
ków”, który przeżył „czystkę”, bo 
w tym czasie był w Hiszpanii, po 
przerzucie do okupowanej Polski 
stali się pierwszą trójką kierow-
niczą PPR. Swój udział w „grupie 
inicjatywnej” traktowali, jako mi-
sję w interesie ZSRR a do Polski 
odnosili się z pogardą. 

- Komuniści nie cieszyli się za-
ufaniem polskiego społeczeństwa, 
dlatego z konieczności do „nowej 
partii” przyjmowali wszystkich 
chętnych, nie gardząc członkami 
band rabunkowych, a że nie prze-
strzegali przy tym podstawowych 
zasad konspiracji, często docho-
dziło do aresztowań przez Gesta-
po, a w konsekwencji do wzajem-
nej nieufności wśród towarzyszy. 
Nowotko zaproponował Mołoj-
cowi udział w tzw. komórce dez-
informacyjnej, mającej denuncjo-
wać Niemcom działalność AK i w 
ten sposób eliminować konkuren-
cję polityczną. Ten zastrzelił No-
wotkę, bo nie uwierzył I Sekre-
tarzowi i uznał Go za agenta Ge-
stapo. Następca Nowotki, Finder 
wraz z Fornalską, Gomułką i Jóź-
wiakiem rozkazali Jankowi Kra-
sickiemu - szefowi Związku Walki 
Młodych, zabić Mołojca. Do wyci-
szenia „wojny na górze”, Stalin do 
Polski wysłał nowego I sekretarza, 
Witolda Kolskiego, ale nieszczę-
śnik podczas skoku spadochro-
nowego zawisł na drzewie w oko-
licach Ryk, do tego łamiąc nogę. 
Nie uzyskał pomocy od miejsco-
wych chłopów, bo prosił ich o nią 
po rosyjsku. Po czym zastrzelił się. 

- PPR-Gwardia Ludowa, bo 
przynależność do obu była jedno-
czesna w czasie okupacji w 1943 r 
, liczyła tylko od 2 do 4 tys. człon-
ków (oficjalnie głosili liczbę 100 
tys.) a do  AK, BCH i NSZ nale-
żało około 500 tys. zaprzysiężo-
nych żołnierzy. Dlatego komuni-
ści skupiali się na walce z nimi a 
nie z Niemcami. Czynili to za po-
mocą „komórki dezinformacji”. 
Członkowie polskiego podziemia 
uważali, że posiadane przez PPR 
„wtyczki” w strukturach wywiadu 
AK i Delegatury Rządu były groź-
niejsze niż same działania Ge-
stapo. Skala tego procederu była 
tak duża, iż nawet pewnego razu 
przez pomyłkę do Gestapo za-
denuncjowali adres swojej tajnej 
drukarni, bo akowska znajdowała 
się na tej samej ulicy w Warszawie. 
Po tzw. wyzwoleniu działalność li-
kwidacyjna członków polskiego 
państwa podziemnego prowadzo-
na przez PPR została wielokrot-
nie zintensyfikowana a polegała 
tym razem na wydawaniu Ich do 
NKWD i UB. W wyniku tej dzia-
łalności życie straciło kilkadziesiąt 
tysięcy polskich patriotów a zdro-
wie, co najmniej kilka razy więcej.    

- Propaganda komunistyczna 
czyniła wiele wysiłku w celu zmia-
ny niekorzystnego wizerunku 
PPR, wykorzystując do tego każ-
dą możliwość, także literaturę i ki-
nematografię. Najdobitniejszym 
tego przykładem była powieść Je-
rzego Andrzejewskiego „Popiół i 
diament” z jej ekranizacją. Wszy-
scy, którzy otrzymali średnie wy-
kształcenie w PRL-u byli zmusze-
ni dogłębnie poznać ten utwór. 
Okazuje się, że Andrzejewski 
swoją powieść napisał na podsta-
wie autentycznych wydarzeń, któ-

re miały miejsce 16 stycznia 1945 
r w Ostrowcu Ś. podczas wyzwo-
lenia miasta przez Armię Czer-
woną. Doszło wtedy faktycznie 
do zabicia Jana Foremniaka, se-
kretarza PPR-u, jednocześnie sze-
fa wywiadu GL-AL i świeżo mia-
nowanego na stanowisko wojewo-
dy kieleckiego. Foremniak przed 
wojną, jako młody oddany ko-
munista trafił do więzienia w Ra-
wiczu na dożywocie, za udział w 
zabójstwie funkcjonariusza poli-
cyjnej komórki defensywy zajmu-
jącej się zwalczaniem sowieckiej 
agentury. Rawicz w tym czasie, w 
swoich murach „gościł” niemal 
cały ówczesny komunistyczny sa-
lon jak Nowotkę, Findera, Bieru-
ta, Buczka, Lampe i wielu innych, 
a po wybuchu wojny wraz nimi 
udał się do Sowietów. Oczywiście, 
też wstąpił do WKP/b i przeszedł 
dywesyjno-rozpoznawcze szko-
lenie prowadzone przez radziec-
kie tajne służby. W styczniu 1945 
r wraz z Armią Czerwoną wkro-
czył do Ostrowca a mając nomi-
nację na stanowisko Wojewody 
postanowił zdobyć cywilny gar-
nitur, żeby nie występować w so-
wieckim mundurze. Pech chciał, 
że napadu rabunkowego doko-
nał na mieszkanie rodziny jed-
nego z członków AK, zresztą od-
działu, który pomagał sowietom 
zdobywać Ostrowiec. Zaalarmo-
wani akowcy natychmiast udali 
się na pomoc i zlikwidowali ban-
dytów. Do mieszkania, w którym 
odbywał się napad wpadł młody, 
osiemnastoletni akowiec, w czasie 
okupacji członek (jak w powieści) 
specjalnego oddziału egzekucyj-
nego, Stanisław Kosicki i wygrał 
pistoletowy pojedynek z bandy-
tą. PPR-owiec Foremniak pierw-

szy zaczął strzelać, był przecież 
kapitanem tajnych służb sowiec-
kich. Jako przedwojenny mieszka-
niec Ostrowca, marksista-bolsze-
wik z przekonania, do tego zwy-
cięzca, poszedł po cudzy garnitur 
jak po swój i nie rozumiał, że ktoś 
mu może tego zabronić. Forem-
niak był najwyższej rangi przed-
stawicielem nowej władzy, któ-
ry w owym czasie stracił życie i te 
wydarzenia stały się kanwą komu-
nistycznego szlagieru literackiego.

 - Takie to więc były dzieje wa-
lecznej PPR-GL, która nie była 
partią ani robotniczą, a tym bar-
dziej polską. W grudniu 1948 r 
zmieniła nazwę na PZPR a jej 
sztandar na „śmietnik historii” 
wyprowadzono w 1990 r, i rów-
nież tam jest miejsce dla pamiąt-
kowej tablicy nowogardzkiej PPR. 

Mirosław Berezowski

 PS. Stanisław Kosicki pierwo-
wzór Maćka Chełmickiego nie zgi-
nął na śmietniku jak fikcyjny bo-
hater powieści Andrzejewskiego, 
którego znakomicie zagrał Zbi-
gniew Cybulski, zyskując dużą 
sympatię widzów. Staś po zabi-
ciu Foremniaka (jak sądził bandy-
tę) próbował ukryć się w Krako-
wie, gdzie dopadła Go zakrojona 
na szeroką skalę obława. Najpierw 
uwięziony został w areszcie przy ul 
Montelupich w Krakowie. Naprze-
ciwko mieściło się mieszkanie lite-
ratów, w którym z Andrzejewskim 
mieszkał Miłosz, który z kolei opi-
sał to w „Zniewolonym umyśle”. 
Wspominał, że współlokator czę-
sto biegał na UB. Z Krakowa, Kosic-
kiego na właściwe śledztwo prze-
transportowano do Kielc. Tam, cu-
dem w ostatnim momencie od 
wykonania kary śmierci uratowało 
Go brawurowe rozbicie kieleckie-
go więzienia MBP przez oddział le-
gendarnego Antoniego Hedy-Sza-
rego, który uwolnił kilkuset party-
zantów.  Pozostając w ukryciu po-
stanowił zrobić maturę, ale zdał 
ją już pod własnym nazwiskiem. 
Ujawnił się w ramach amnestii. Nie 
niepokojony poszedł na studia, 
po których został asystentem w 
ośrodku PAN-u na Mazurach i do-
piero tam w 1954 r rozpoznał Go, 
jako zabójcę towarzysza Forem-
niaka, pochodzący z Ostrowca Ś. 
miejscowy komendant MO. Służby 
szukały Go, ale nie sądziły, że może 
„ukrywać” się pod własnym nazwi-
skiem. Aresztowany już nie został, 
ale kariery naukowej nie pozwolo-
no Mu zrobić.  Zmarł w Olsztynie 
w 1997 r.        
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13. kolejka – dla kogo pechowa/szczęśliwa?

seniorzy i juniorzy  
zagrają u siebie
W najbliższy weekend zespoły pomorzanina Nowogard rozegrają na własnym boisku spo-
tkania ligowe w ramach 13. kolejki. podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają ze spartą 
Gryfice, z kolei zawodnicy prowadzeni przez pawła Błaszczyka zmierzą się z Białymi sądów.  

W sobotę (11 listopada), o go-
dzinie 13:00, na stadionie w No-
wogardzie piłkarze Pomorza-
nina podejmować będą Spartę 
Gryfice. Mimo niesprzyjającej 
pogody, można liczyć na nie-
co większą frekwencję kibiców, 
niż bywało to ostatnio. Wszyst-
ko ze względu na sympatię, jaką 
darzą się obydwa kluby. Na bo-
isku jednak uprzejmości nie bę-
dzie, Sparta jest wyżej notowa-
na w ligowej tabeli, po 12. kolej-
kach zajmuje 7. miejsce z licz-
bą 19 punktów, czyli o 4 oczka 
więcej niż sklasyfikowany na 
11. miejscu Pomorzanin. Spar-
ta na wyjazdach prezentuje się 
w kratkę, do tej pory gryficza-
nie wygrali 2 wyjazdowe me-
cze, raz zremisowali i zanotowa-
li dwie porażki, strzelając przy 
tym 15 i tracąc 7 goli. Najwięk-
szym atutem rywali Pomorza-
nina jest atak, piłkarze z Gryfic 
pod względem strzelonych goli 
ustępują tylko Jantarowi Dziw-
nów (43 gole), z kolei liderzy 
z Łobza mają na swoim kon-
cie tyle samo bramek co Sparta 
– 33. Pomorzanin może jednak 
pochwalić się innym wynikiem, 
mianowicie bilansem spotkań 
przed własną publicznością. Po-
morzanin na własnym boisku 
jeszcze nie przegrał, wygrywa-
jąc trzy mecze i dwukrotnie re-
misując. Na uwagę zasługuje 
również gra w obronie, nowo-
gardzianie na swoim boisku w 
pięciu spotkaniach stracili tyl-
ko 4 gole. Pytanie, czy w sobo-
tę górą będzie gryficki atak, czy 
nowogardzka obrona? Przypo-

mnijmy, że w minionym sezo-
nie Sparta wygrała w Nowogar-
dzie 0:1, natomiast w rewan-
żu gryficzanie wygrali 4:1. Jest 
zatem za co się rewanżować i 
wierzymy, że podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego podtrzy-
mają serię gier bez porażki na 
własnym boisku. Dodajmy, że 
w przypadku zwycięstwa, Po-
morzanin może awansować na-
wet na 8. miejsce. Dużo łatwiej-

sze zadanie będzie czekać junio-
rów, którzy w niedzielę (12 listo-
pada), o godzinie 13:00, na wła-
snym boisku podejmować będą 
najsłabszy zespół tegorocznych 
rozgrywek – Białych Sądów. 
Podopieczni Pawła Błaszczyka 
przed tygodniem przerwali se-
rię trzech porażek z rzędu, po-
konując w Nowogardzie liderów 
z Gryfina. Biali Sądów do tej 
pory wywalczyli tylko 3 punk-
ty, za trzy remisy. Biali strzeli-
li w 10 spotkaniach 9 i stracili 
40 goli. W pierwszym spotkaniu 
obydwu drużyn nowogardzia-
nie wygrali w Sądowie 2:5. Nikt 
nie spodziewa się innego scena-
riusza, jak tylko pewne zwycię-
stwo piłkarzy z Nowogardu. Za-
chęcamy sympatyków Pomo-
rzanina do tego, aby w sobotę i 
w niedzielę dopingowali nowo-
gardzkich piłkarzy. Przy artyku-
le publikujemy komplet gier w 
poszczególnych ligach. 
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
13. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty (11.11; 11:00)
Sarmata Dobra – Odrzanka Radziszewo (11.11; 13:00)
Światowid Łobez – Mewa Resko  (11.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice (11.11; 13:00)
Ina Ińsko – Jantar Dziwnów  (11.11; 13:00)
Błękitni Trzygłów – Promień Mosty (11.11; 13:00)
Iskierka Szczecin – Orzeł Łożnica  (11.11; 17:30)
KP Przecław – Masovia Maszewo  (12.11; 13:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin
13. kolejka:
Energetyk Gryfino – Mewa Resko  (12.11; 11:00)
Unia Dolice – Światowid Łobez  (12.11; 11:30)
Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów (12.11; 13:00)

W sobotę piłkarze Pomorzanina powal-
czą ze Spartą o podtrzymanie serii gier 
bez porażki na własnym boisku

V edycja konkursu czytelniczego

„Myślę, więc czytam”
W piątek, 28 października w Miejskiej Bibliotece publicz-
nej odbyło się uroczyste zakończenie piątego konkursu czy-
telniczego „Myślę, więc czytam”, organizowanego dla czy-
telników od i klasy szkoły podstawowej. W konkursie ak-
tywnie uczestniczyło 21 osób.

Na uroczyste wręczenie na-
gród i podsumowanie V edy-
cji konkursu przyszli laureaci 
wraz z osobami towarzyszący-
mi. Konkurs trwał od 5 czerw-
ca do 30 września. Dzieci i mło-
dzież w tym czasie miała odpo-
wiedzieć na 5 pytań związanych 
z wybranymi książkami. Uczest-
nicy byli podzieleni na trzy gru-
py wiekowe: I-IV i V-VI klasy 
szkoły podstawowej a także VII 
SP i I-II gimnazjum. 

Zwycięzcami okazali się:
kat. i-iV
I miejsce - Nadia Białowąs - 

kl. IV c - SP 1 - 48.5 pkt. i Tomek 
Ślipek - kl. II a- SP 1 - 48.5 pkt.

II miejsce - Ada Dworecka - 
kl. III -SP-4 - 48 pkt., Julia Dwo-
recka - kl. III -SP-4 - 48 pkt., Ha-
nia Dworecka - kl. III - SP-4 - 48 
pkt. oraz  Amelka Jażdżewska - 
kl. III a- SP -1 - 48 pkt.

III miejsce - Paweł Knapek - 
kl. III b- SP-2 - 47.5 pkt.

Wyróżnienia: Aleksan-
der Więzowski-kl. IIIb-SP-1 
(39pkt.), Julia Olawa-kl. IVb-
-SP2 (36.5pkt.), Emilia Tomasi-
kiewicz - kl. IVa-SP2 (26pkt) 

Kat V-VI:
I miejsce - Agata Marczuk - kl. 

VI a- SP-3 - 49 pkt.
II miejsce - Aleksandra Bor-

kowska - kl. VI - SP -4 - 48 pkt. 
i Maria Klimczak - kl. Va - SP-3 
- 48 pkt.

III miejsce Jagoda Modrze-
jewska - kl. Vb- SP-3 - 47 pkt. 
i Aleksandra Więzowska - kl. 
VIa- SP-1 – 47pkt.

Wyróżnienia: Andżelika Mi-
recka -kl.V-SP Piaski (45pkt.), 
Amelia Witkowska- kl.VIa-SP2-
-(18.5pkt.)

Kat. VII i I-II gim.
I miejsce- Klara Kraszewska - 

kl. VII c-SP1 - 53 pkt.
II miejsce - Dominika Damas 

- kl. I LO-1 - 49 pkt.
III miejsce- Weronika Pasik - 

kl. VIIa-SP2 - 44 pkt
Wyróżnienia: Paweł Zając - 

kl. IIIc -G-1 (44 pkt), Krystian 
Włodek - kl. VIIc-SP-1 (41.5 
pkt.), Daria Durma - kl.VIIb-
-SP2 (8.5 pkt.) 

Każdy uczestnik, który prze-
szedł przez pełen etap konkur-
su, udzielił około 50 odpowie-
dzi. Koordynatorem konkursu 
była st. kustosz Wiesława Parzy-
but. Wszystkim zwycięzcą kon-
kursu gratulujemy pracownicy 
Biblioteki zapraszają chętnych 
do wzięcia udziału w przyszłym 
roku, w VI już edycji konkursu 
„Myślę, więc czytam”. DŚ

Najmłodsi zwycięzcy konkursu- Nadia Białowąs i Tomek Ślipek
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XI Wyścig Mikołajkowy

Regulamin zawodów
W niedzielę (26 listopada), odbędą się w Nowogardzie Mi-
strzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w kolar-
stwie przełajowym i MtB w ramach Xi Wyścigu Mikołajko-
wego. przy artykule publikujemy regulamin tych zawodów. 

Organizatorami XI edycji wy-
ścigu Mikołajkowego są: Ludowy 
Kolarski Klub Sportowy „Chra-
bąszcze” Nowogard, Zachodnio-
pomorski Związek Kolarski, Ko-
szalińska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego S.A., JF Duet Gole-
niów, LZS Nowogard, Dom Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie 
oraz Urząd Miejski. Wyścig odbę-
dzie się w niedzielę (26 listopada), 
w Nowogardzie. Biuro zawodów 
oraz start znajdować się będzie na 
terenie Ośrodka „Sarenka” w Sar-
nim Lesie przy ul. Kol. Smużyny 
1. Biuro zawodów czynne będzie 
od godziny 8:30. Wyścig rozpocz-
nie się o godzinie 11:00, a zapo-
czątkuje go start kategorii dzieci. 
Zakończenie rywalizacji przewi-
duje się na godzinę 15:00. Głów-
nym celem imprezy jest wyłonie-
nie w poszczególnych kategoriach 
wiekowych Mistrzów Wojewódz-
twa. Ponadto organizatorzy mają 
na uwadze popularyzację kolar-
stwa przełajowego na terenie No-
wogardu i okolic wśród dzieci i 
młodzieży, promocję zdrowia po-
przez uprawianie sportu w okre-
sie jesiennym, a także integrację 
dzieci, młodzieży i lokalnej spo-
łeczności z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej. Zgłosze-
nia do wyścigu będą przyjmowa-
ne pocztą elektroniczną do dnia 
24 listopada na adres e-mail: po-
sackiryszard@onet.pl i w dniu za-
wodów w Biurze Wyścigu. Zma-
gania zostaną rozegrane w klasy-
fikacji indywidualnej. W mistrzo-
stwach startują zawodnicy zrze-
szeni w klubach, posiadający li-
cencję i kartę zdrowia. W wyści-

gu amatorów startują zawodnicy 
na zasadach startu w Maratonach 
– oświadczenia lub zgoda rodzi-
ców na start nieletniego. Dopusz-
cza się start na rowerach przełajo-
wych oraz MTB. Wyszczególnio-
no następujące kategorie: Dzie-
ci (wiek 9-10 lat, rocznik 2007-
2008), Żak (wiek 11-12 lat, rocz-
nik 2006-2005), Młodzik (wiek 
13-14 lat, rocznik 2003-2004), 
Junior Młodszy (wiek 15-16 lat, 
rocznik 2001-2002), Junior (wiek 
17-18 lat, rocznik 2000-1999), 
Amatorzy (podział na dwie gru-
py: 18-39 lat i 40+). Koszty wy-
ścigu ponosi organizator. Koszty 
uczestnictwa klubów bądź osób 
indywidualnych ponoszą uczest-
nicy. Opłata startowa dla zawod-
ników z licencją zgodnie z przepi-
sami PZKol. W wyścigu dla ama-
torów start kosztuje 20 zł. Jako na-
grody przewidziano medale Mi-
strzostw Województwa za pierw-
sze trzy miejsca w poszczególnych 
kategoriach, a także dyplomy za 
pierwsze trzy miejsca. Puchary 
przewidziano w wyścigach głów-
nych mężczyzn i kobiet, ponadto 
nie zabraknie nagród rzeczowych. 
Komisję sędziowską wyznaczy 
ZZKol Szczecin. We wszystkich 
sprawach spornych wynikłych w 
trakcie wyścigu nie objętych re-
gulaminem decyduje organiza-
tor wraz z sędzią głównym. Start 
zawodników obowiązkowo w ka-
skach sztywnych. Organizator 
przewiduje ciepły posiłek dla każ-
dego uczestnika. Za wypadki oraz 
rzeczy zaginione podczas wyścigu 
organizator nie odpowiada. 
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XI edycja Wyścigu Mikołajkowego odbędzie się już pod koniec listopada

Przed rokiem po raz pierwszy Mikołajkowy Wyścig odbył się na terenie Sarniego 
Lasu oraz Ośrodka Wypoczynkowego Sarenka

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego 
w unihokeju dziewcząt

Wygrały gimnazjalistki z „dwójki”
W poniedziałek (6 listopada), w mostach odbyły się Mistrzostwa powiatu Goleniowskiego 
w unihokeju dziewcząt. do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów, a pośród nich zawodnicz-
ki z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Gimnazjalistki z „dwójki” zajęły 1. miejsce  i zagrają 
w dalszym etapie Mistrzostw. 

W Mostach o Mistrzostwo Po-
wiatu Goleniowskiego w uniho-
keju dziewcząt w kategorii Gim-
nazjum, walczyło w sumie pięć 
drużyn: Zespół szkół Publicz-
nych w Mostach, Gimnazjum 
w Maszewie, Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Goleniowie, Gim-
nazjum w Osinie oraz Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie. W 
pierwszym spotkaniu gimna-
zjalistki z Nowogardu zmierzy-
ły się z rówieśniczkami z Ma-
szewa. Mecz był bardzo zacię-
ty i został zakończony remisem 
2:2. Z kolei reprezentantki Osi-
ny w swoim pierwszym poje-
dynku uległy rywalkom z Go-
leniowa 2:0. W drugiej kolejce 
gier Osina ponownie przegra-
ła, tym razem 1:0 z gospodynia-
mi zawodów. Gimnazjalistki z 
nowogardzkiej „dwójki” pauzo-
wały, aby w 3. kolejce gier zmie-
rzyć się z Zespołem Szkół Pu-
blicznych w Mostach. Gospody-
nie nie spodziewały się tak do-
brze dysponowanych rywalek. 
Zawodniczki z Nowogardu nie 
dały szans rówieśniczkom z Mo-
stów, wysoko wygrywając 0:4. 
Następnie nowogardzianki po-
konały 0:1 rywalki z Goleniowa i 

pewnym już było, że zwyciężą w 
tym turnieju. Dzięki wywalcze-
niu pierwszego miejsca, dziew-
częta z Gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie uzyskały prawo gry w 
Mistrzostwach Regionu B, gdzie 
będą reprezentowały powiat go-
leniowski. Gratulujemy zawod-
niczkom z „dwójki” oraz życzy-
my im udanych startów w dal-
szym etapie zmagań. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz klasyfikację końcową. 

KR

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w unihokeju dziewcząt
Wyniki:
SP 5 Goleniów – Gim. Osina 2:0
Gim. Maszewo – Gim. 2 Nowogard 2:2
ZSP Mosty – Gim. Osina 1:0
SP 5 Goleniów – Gim. Maszewo 0:3
ZSP Mosty – Gim. 2 Nowogard 0:4
Gim. Osina – Gim. Maszewo 1:0
ZSP Mosty – Gim. Maszewo 4:1
SP 5 Goleniów – Gim. 2 Nowogard 0:1
SP 5 Goleniów – ZSP Mosty 0:2
Gim. Osina – Gim. 2 Nowogard 2:1

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1.Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
2. Zespół Szkół Publicznych w Mostach
3. Gimnazjum w Maszewie
4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Goleniowie
5. Gimnazjum w Osinie
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reklama

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Zwyciężył sebastian Marciniak
W niedzielę, 5 listopada na jeziorze nowogardzkim,rozegrano zawody spinningowe z łodzi, 
zorganizowane przez Koło Miejsko – Gminne nr 36 w Nowogardzie.

Po częściowo pochmurnym 
poranku i słonecznej w dolnej 
części dnia pogodzie, do zawo-
dów przystąpiło 33 wędkarzy, 
których powitał sędzia główny 
zawodów Kazimierz Ziemba.

Po omówieniu podstawowych 
zasad regulaminu zawodów, kil-
kanaście minut po siódmej, ło-
dzie ruszyły na jezioro, rozpo-
częła się koleżeńska rywaliza-
cja o zwycięstwo. Zawody trwa-
ły do 11:30. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwa-
ła Komisja Sędziowska w skła-
dzie: Ziemba Kazimierz – sędzia 

główny, Kondratowicz Bogdan – 
z-ca sędziego i Siembida Tade-
usz – sędzia sekretarz.

Do dyspozycji Komisji u brze-
gu jeziora oczekiwała łódź mo-
torowa ze sternikiem Rekow-
skim Sławomirem. Sprzyjają-
ca słoneczna pogoda i średniej 
prędkości południowy wiatr 
wskazywały na to, że brania ryb 
tego dnia będą częste i dobre. 
Jednak przez okres ponad go-
dziny żadnemu wędkarzowi nie 
udało się złowić jakiejkolwiek 
ryby. Dopiero po upływie oko-
ło 80 minut (8:45) komisja sę-

dziowska otrzymała pierwszy 
meldunek o złowieniu szczupa-
ka przez Feliksiaka Krzysztofa. 
Po dopłynięciu na miejsce zło-
wienia, szczupak został zmie-
rzony i zważony, jego długość 
wynosiła 55 cm, a waga 1,240 kg.

Kolejne meldunki Komisja 
otrzymała o godzinie 10:05 od 
Motyla Stanisława, gdzie złowio-
ny przez niego szczupak miał 
długość 53 cm i ważył 1,030 kg 
oraz o godzinie 10:45 od Marci-
niaka Sebastiana, gdzie wymiary 
złowionego szczupaka wynosi-
ły długość 63 cm, waga 1,695 kg.

Wszystkie ryby zmierzone i 
zważone w dobrej kondycji wy-
puszczono do wody. Pozostałym 
zawodnikom nie udało się zło-
wić upragnionego drapieżnika.

Szczupaki tego dnia, nie-
stety nie były chętne do brań, 
ale miejmy nadzieję, że więcej 
szczęścia dopisze wędkarzom w 
następnych zawodach. 

Po zestawieniu wyników za-
wodów, zwycięzcą okazał się 
Marciniak Sebastian uzysku-
jąc 1695 punktów. Na 2 miejscu 
sklasyfikowany został Feliksiak 
Krzysztof, który zdobył 1240 
punktów, a na 3 miejscu uplaso-
wał się zdobywca 1030 punktów 
Motyl Stanisław.

Zwycięzca zawodów otrzymał 
pamiątkowy puchar i nagro-
dę rzeczową (silnik elektrycz-
ny do łodzi). Upominki otrzy-
mali również zawodnicy za 2 i 3 
miejsca.

Wręczenia pucharu i upomin-
ków dokonali: sędzia główny 
zawodów Ziemba Kazimierz i 
z-ca sędziego głównego Bogdan 
Kondratowicz.

Tradycyjnie już po wręczeniu 
pucharu i upominków, uczestni-
cy zawodów zostali poczęstowa-
ni kiełbaską z grilla.

Zarząd Koła serdecznie dzię-
kuje wszystkim wędkarzom za 
udział w zawodach. Zawody te 
kończą tegoroczny sezon węd-
karski w naszym Kole. Zapra-
szamy na podobne imprezy w 
roku 2018.

Tadeusz Siembida
Sekretarz Koła MG PZW nr 36 w 

Nowogardzie

Zdjęcia wykonał: Mariusz Bedyński

Zwycięzca zawodów spinningowych z 
łodzi, Sebastian Marciniak

Uczestnicy ostatnich już w tym sezonie zawodów wędkarskich, organizowanych przez Koło MG PZW nr 36 w Nowogardzie
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Grzegorz Kubacki

ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD
605 257 216,  511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN

Sponsorzy:

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: 

posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45 
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Sklep SpORTOWY 
Małgorzata Kubicka

kaR-GaZ 
Ryszard Karpul

ZpZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI wyścIgu MIkołajkowego

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las

UsłUgi graficzne  •  UsłUgi introligatorskie 
Wycinamy szablony •  DrUkUjemy plakaty Do b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Lokal do wynajęcia 100 m2 
(w tym pomieszczenie gospodarcze i toaleta 9m2) 

samodzielne wejście 
bezpośrednio z chodnika, duży parking, 

słoneczne, centralne ogrzewanie. 
Lokal znajduję się w hotelu Przystań 

w miejscu byłego kasyna. 

Zielona 1, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 55/56

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPRZEDAM 
SIODŁA do jazdy konnej 
+ STOJAKI DO SKOKÓW 

oraz inne 
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Operator 
wsparcia 
produkcji   

– Nowogard
Atrakcyjna stawka  
+ dodatki za nocki  

i weekendy
Informacje pod nr  
tel.: 797 318 414
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 0,29ar.,8 
km od N-du.Cena 21 tyś.Tel.669517975.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 po 
kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. do 
negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 po 
kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. do 
negocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

• Sprzedam były sklep w Karsku. 609 
24 58 16 

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam dział-
kę o pow. 600 m2, z dużym parkin-
giem, zabudowaną budynkiem kon-
tenerowym o pow. 30 m2 przeznaczo-
nym na prowadzenie działalności. W 
budynku znajdują się 2 pokoje, łazien-
ka, kuchnia, prysznic. Istnieje możli-
wość rozbudowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do wy-
najęcia. 722 154 477 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 000 
435

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie do I 
piętra. Tel 91 39 73 313 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. 
Dobra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 
240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1320m2 
ul. Wiejska. 504 588 621

•	  Sprzedam ziemię 1,5 ha Lestkowo pod 
KRUS. Cena 45 000 zł. Tel. 501 440 385 

•	 Wynajmę mieszkanie przy ul. Rtm. W. 
Pileckiego 10 w Nowogardzie. Tel. 695 
264 594. 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

•	 Sprzedam przyczepę sztywną, zareje-
strowaną po remoncie cena 2900 zł., 
oraz przyczepę sztywną bez papierów 
w dobrym stanie cena 1500 zł. Tel. 696 
807 922 

•	 Sprzedam komplet opon zimowych 
175/70 R13. Tel. 666 364 768

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 006 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

•	 Kupię ciągnik C-360 po kapitalnym re-
moncie. 793 006 469 

•	 Sprzedam prosięta 6 sztuk. Tel. 781 900 
122 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 

Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi oraz adaptacji podda-
szy . Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, pa-
nele. Tel. 534220317

• Sufity podwieszane, szpachlowanie, 
malowanie, płytki. Stolarka, sztuka-
teria. Tel. 697 999 578 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wia-
ty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 
501 549 756 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 
214 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie za-
trudni na stanowisko GEODETA 
(prace polowe i kameralne). Tel. 609 
250 383

•	 Kucharza zatrudnię od zaraz, umowa 
o pracę, dobre warunki płacowe. Re-
stauracja Przystań. 601 58 40 55, 91 
39 20 221

•	 Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 733 
663 260 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina Tel. 511 731 352

•	  Do prac wykończeniowych. 513 100 
901 

•	 Za opiekę nad osobą starszą miesz-
kanie. 721 211 892 

•	 Zatrudnię kierownika fermy drobiu, 
mieszkanie służbowe, dobre warun-
ki płacowe. Tel. 502 56 23 78 

•	 Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/26tyś. 502103 
432 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

•	 Mieszkanie 66m2 zamienie na mniej-
sze. Tel. 788 205378 

•	 Sprzedam kawalerkę centrum No-
wogardu. 91 39 20 261, 692 912 055 

•	 Zamienię mieszkanie Świerczewo 
55m2 ,2 pokoje na kawalerkę w No-
wogardzie. 721 500 577 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ garaż 
sprzedam ul. 15 lutego. 691 022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 605 336 228 

INNE  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tanio szafka RTV, szafka 
wisząca i ława kolor wenge+wanilia. 
512 012 823 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnie-
niowe - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-
554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

• Respirator przenośny tlenu niedro-
go sprzedam. Tel. 601 984 902 

•	 Sprzedam betoniarkę. 786 910 440 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Pilnie sprzedam duży narożnik + fotel 
cena : 500 zł i zestaw 3+2+1 cena 300 
zł. Tel. 609 541 122 

•	 Sprzedam zamrażarkę. Tel. 660 457 090 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
PILNIE poszukujemy mieszkania 3 pokoje 

w Nowogardzie dla swoich klientów

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
iV piętro – cena 210 tys. zł. 

tel. 608 392 453
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:52
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 
Goleniów, 
Kliniska, 
Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

05:53

05:48
pon.-sob. 06:49

07:46
pon.-niedz. 09:01

10:49
pon.-niedz. 11:47

14:46
pon.-niedz. 16:00

17:00
pon.-niedz. 17:58

18:35
pon.-niedz. 19:48

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 
Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 
Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 
Kołobrzeg Stadion

09:03

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:54
pon.-niedz. 13:08

13:38
pon.-piąt. 14:56

15:55
pon.-niedz. 17:11

17:54
pon.-niedz 19:15

20:51
pon.-sob. 22:08

22:38
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
23:46

reklama
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z książką

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. kieliszek wina
2. punk z modną głową
3. styl w sztuce (XVIII w.)
4. Adam, ang. wokalista, aktor
5. lemur z Madagaskaru
6. kuzynka wróbla
7. patetyczny utwór poetycki
8. miasto w Birmie
9. kwasy w komórce
10. rżnie od ucha do ucha
11. sąsiadka Panamy
12. Sebastian ..., brytyjski lekkoatleta
13. przenośny namiot Mongołów
14. astronauta amer., odbył lot na 
Gemini 8
15. krach, upadek
16. kuzyn kotleta
17. kikut po ściętym drzewie
18. królik futerkowy
19. potocznie o strachu, lęku przed 
czymś
20. producent makaronów
21. pomocne wskazówki
22. rygiel
23. matka Heliosa

24. podręczne przedmioty
25. artykuły gospodarstwa domo-
wego
26. kabriolet
27. dopływ Odry
28. prezent, upominek
29. miasto uniwersyteckie w Boliwii
30. tajemnicza liczba
31. słynna Notre Dame w Paryżu
32. staropolskie wspak
33. gatunek sardyny
34. periaktoi, urządzenie teatralne 
do szybkiej zmiany dekoracji
35. grecka bogini nieszczęścia
36. miasto w Turcji
37. miara długości, 25,4 mm
38. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
39. koński bieg
40. skaza na honorze
41. np. toledo
42. nordycki praolbrzym
43. kończy sonatę
44. równa 100 senom
45. auto z Korei
46. l. a. 76

Poziomo:
47. dawna waluta nad Tybrem
48. gra hazardowa
49. impertynencja
50. miasto w Hiszpanii (Walencja)
51. latający talerz
52. krzepa, siła
53. miasto we Francji
54. imię Rusha, piłkarza
55. Szalom, pisarz żydowski (zmarł 
w 1957)
56. instytucja bankowa
57. ... Clapton
58. sos pomidorowy do pizzy
59. dopływ Narwi
60. kawałek lodu płynący rzeką
61. pseudonim Jose M. Ruiza, hiszp. 
pisarza
62. był nim Montezuma
63. poeta perski
64. dziewczę z Zielonego Wzgórza
65. wyspa w Aleutach
66. pierwszy dzień każdego miesią-
ca w kalendarzu rzymskim
67. biblijny patriarcha, mąż Rebeki
68. fanatyk w swych przekonaniach

69. syn Posejdona
70. tęgi palec
71. dopływ Maricy
72. oklaski, owacja
73. równik ziemski
74. siódma litera alfabetu greckiego
75. typ Volkswagena
76. sympatyczny Chris Stevens z 
„Przystanku Alaska”
77. talar portugalski
78. końcówka jelita grubego
79. typ zamka
80. żołnierz Mieszka I
81. maść konia
82. dzieło wandala
83. tygodnik Jerzego Urbana
84. znany środek owadobójczy
85. objęcie władzy
86. kropla smutku
87. miasto w płd. Jordanii
88. imitacja towaru w sklepie

PODPOWIEDŹ: ANT, ATAAR, AZO-
RIN, CODA, CORBETI, ORURO.

Natalia Sońska, Agata Przybyłek
PRZYJACIÓŁKI

Dwa stojące na granicy rozpa-
du związki i dwie różne historie. 
Podczas gdy jedni muszą walczyć 
o miłość, inni niszczą ją na własne 
życzenie…

Dzięki służbowemu wyjazdowi 
Miłka wreszcie może odetchnąć 
od zwykłej, szarej codzienności. I 
od związku, w którym jest szczę-
śliwa… przynajmniej tak jej się 
wydaje. Kiedy spotyka na swojej 
drodze innego mężczyznę, zaczy-
na wątpić, czy to, co miała do tej 
pory, rzeczywiście było spełnie-
niem jej marzeń.

Czy będzie mogła liczyć na 
wsparcie i dobrą radę przyjaciół-
ki? W życiu Ani również nie ukła-
da się najlepiej. Z powodu drama-
tycznych wydarzeń z udziałem jej 
męża, oboje oddalają się od sie-
bie, a Ania nie ma już sił, by wal-
czyć o rodzinę. Bez ukochanego 
nie potrafi jednak cieszyć się każ-
dym dniem.

Wzruszająca książka o pragnie-
niu szczęścia i o przyjaźni, któ-
ra przetrwa każdy sztorm i każdą 
burzę.

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BoN o WaRtoŚCi 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Zdolny tworzy, 
niezdolny poucza

Sławomir Skowroński, Ur-
szula Kaczmarek, Pelagia Fe-
liksiak, Christiana Syfert, Ce-
cylia Furmańczyk, Genowe-
fa Maćkowska, Szymon Rybar-
czyk, Alina Karska, Zofia Górec-
ka, Jerzy Dumański, Stanisław 
Strzelczyk, Zofia Piórko, Anita 
Budzich, Halina Galus, Jolanta 
Kozioł, Adrian Kierasiński, Zofia 
Lepka, Patrycja Żóralska, Ro-
bert Kierzyk

Zwycięzca książka: Alina 
Karska

Zwycięzcy prenumerata: 
Jolanta Kozioł, Genowefa Mać-
kowska

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Kacper 

Skowroński, Kamil Skowroński
Zwycięzca: Kacper Skow-

roński
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.9, 10

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport trajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

s. 5s.  4

reklAmA reklAmA

Odjechali z kwitkiem  
i z "rykiem"

Problemowy 
remont remizy

Świętowali wolność...

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
Armatura P-Poż • Znaki ewak.

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu

Ryszard D. w drodze na przesłuchanie

 s. 3

Zmarł 
mężczyzna 
odnaleziony 
w hipotermii

s. 3

Czy wydłużą 
linię 
komunikacji 
miejskiej?

 s. 4



Nr 87 (2616)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

   Kronika policyjnaNasza sonda  

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Anna Zalewska: lat 93, zmarła 9.11.2017r., pogrzeb odbył się 11.11.2017 r., na cmentarzu w 

Nowogardzie.
Zbigniew Szypulski: lat 69, zmarł 10.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 14.11.2017 r., o godz. 

12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
kazimierz Spór: lat 71, zmarł 9.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 14.11.2017 r., o godz. 14:00 

na cmentarzu w Nowogardzie.
Władysława Białowąs: lat 85, zmarła 11.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 16.11.2017 r., o 

godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Teresa Gołąb: lat 82, zmarła 12.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 15.11.2017 r., o godz. 13:00 

na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

W naszej cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy przechod-
niów Nowogardu, co sądzą o pomyśle wprowadzenia przez 
rząd nocnej prohibicji, czyli, że od godziny 22:00 do 6:00 
będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu.

Pani Jadwiga: Uważam, ze jest 
to bardzo dobry pomysł. Może 
dzięki temu zmniejszy się problem 
z piciem alkoholu. Teraz po nocy 
siedzą na klatkach, głównie mło-
dzież i piją alkohol. Skąd mają? 
Ze sklepów nocnych, a mieszkań-
cy przez nich spać nie mogą. 

Pani Agnieszka: Sam pomysł 
mi nie przeszkadza, ponieważ 
i tak nie spożywam alkoholu. 
Uważam jednak, że nic to nie da, 
bo ludzie nadal będą pić. Już kie-
dyś przerabialiśmy taki schemat i 
grozi to znowu rozwinięciem po-
kątnego handlu i miejsc, w któ-
rych osoby nadużywające alko-
holu będą przebywać.

Pan Janusz: Jeżeli ten pomysł 
zostanie wprowadzony w życie, 
to z pewnością rozwinie się czar-
ny rynek alkoholem. Będzie on 
sprzedawany spod lady albo od 
ludzi, którzy sami go wytwarza-
ją. Już tak było za komuny i nic 
to nie zmieniło. Kto ma pić, to 
i tak będzie pił, nieważne, jakie 
rząd wprowadzi zakazy.

Pan Stanisław: Według mnie 
jest to bardzo dobry pomysł. W 
nocy to i tak mało kto chodzi kupić 
ten alkohol. Godzina 22:00 jest od-
powiednia, żeby każdy zdążył go 
kupić. Czy zakaz będzie, czy nie to 
i tak nic to nie zmieni. Czarny ry-
nek jak był, tak będzie, bez wzglę-
du na okoliczności.

Pani Agnieszka: Bezpośrednio 
na mnie ten zakaz nie będzie miał 
wpływu, więc za bardzo się tym nie 
przejmuję. Jednak niektórzy mogą 
odczuć te zmiany. Myślę, że jednak 
w najtrudniejszej sytuacji zostaną 
postawieni handlowcy, którzy dzię-
ki sprzedaży alkoholu, mogą utrzy-
mać swoje przedsiębiorstwa. A oso-
by nadmiernie pijące alkohol i tak 
znajdą sposób na zakup lub pro-
dukcję, bez względu na zakazy.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

06.11.2017 r. godz. 08:28
Patrol OPI KP Nowogard, na 

ul. 3 Maja, dokonał zatrzyma-
nia Damiana W. lat 41, poszu-
kiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 09:44
Patrol OPI KP Nowogard, w 

miejscowości Karsk, dokonał 
zatrzymania Beniamina Ł. lat 
40, poszukiwanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

07.11.2017 r. godz. 04:43 
Policjanci OPI KP Nowogard 

w trakcie kontroli drogowej 
na ul. 700 – lecia, ujawnili, że 
kierujący samochodem VW 
Passat, Adam S.  (zam. N) znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 
- wynik 0,48 mg/l. Ponadto nie 
posiada uprawnień do kiero-
wania. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

08.11.2017 r. godz. 18:09
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Kikorze, samo-
chodu marki BMW ujawnili, że 
kierujący Stanisław M. lat 42 

zam. Ł. ( powiat gdański) posia-
da aktywny zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych 
wydany przez Sad Rejonowy 
w Gdańsku. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

09.11.2017 r. godz. 06:45
Policjanci z RK KP Nowogard, 

na ul. Wojska Polskiego, doko-
nali zatrzymania Daniela W. lat 
17 (zam. powiat Gryfice) podej-
rzewanego o dokonanie kra-
dzieży z włamaniem do kiosku 
w nocy z 5/6.07.2017. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 10:00
Policjanci OPP Szczecin, na 

osiedlu Gryfitów, dokonali za-
trzymania Kacpra P. lat 16 ( zam. 
O. powiat Goleniów ) za posia-
danie środków odurzających w 
postaci marihuany w ilości 1,17 
grama brutto. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 14:04
Patrol OPI KP Nowogard, na 

ul. Wojska Polskiego, dokonał 
zatrzymania Dagmary K. lat 20 
(zam. powiat Goleniowski), po-
szukiwaną przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

10.11.2017 r. godz. 06:00
Bogusław K. lat 66 ( zam.W.) 

powiat goleniowski dokonał 
zaboru w celu przywłaszcze-
nia energii elektrycznej o nie-
ustalonej ilości oraz wartości, 
poprzez nielegalne podłącze-
nie się z ominięciem układu 
pomiarowego, działając tym 
na szkodę Enea spółka ZOO Po-
znań. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów. 

godz. 12:24
Patrol OPI KP Nowogard w 

miejscowości Kościuszki, zgło-
sił o zatrzymaniu Krystiana R.  
poszukiwanego celem dopro-
wadzenia do ZK Nowogard na 
podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów.

11.11.2017 r. godz. 12:00
Policjanci RRD KPP Gole-

niów, na ul. 700 – lecia, pod-
czas kontroli drogowej pojaz-
du m-ki VW Sharan, ujawnili, 
że Tomasz P. lat 37, figuruje, 
jako osoba poszukiwana ce-
lem ustalenia miejsca pobytu.  
Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

KPP Goleniów

POlICJA DZIĘkUJe !!!
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, podinsp. Małgorzata Figura składa podziękowanie dla 

mieszkańca Nowogardu p.  Macieja D., który wykazał się prawością, oddając znaleziony przedmiot w posta-
ci portfela z zawartością znacznej ilości pieniędzy oraz dokumentów.

Inf. własna

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Jest akt oskarżenia- nowe fakty w sprawie uprowadzenia 12- latki 

Porywacz z Trzechla  zasiądzie na ławie oskarżonych
Do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi D. i Elżbiecie B., którzy w marcu porwali 12-letnią Amelię z Golcze-
wa - poinformowała nas Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Odpowiedzą oni m.in. za porwania małoletniej.

Przypomnijmy, że dziewczyn-
ka została uprowadzona dokład-
nie 3 marca, po godz. 20:00, w 
Golczewie, przy ul. Kamieńskiej. 
Moment porwania zarejestrowa-
ła jedna z kamer monitoringu za-
montowana przy sklepie w okoli-
cy. Z nagrań wynika, że 12-latkę 
wciągnięto na tylnie siedzenie sa-
mochodu marki Daewoo Tico. W 
akcję poszukiwawczą zaangażo-
wano 350 funkcjonariuszy z kilku 
jednostek policji, w tym Komisa-
riaty Policji w Nowogardzie i Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie. Na szczęście dziewczyn-
kę odnaleźli trzy godziny póź-
niej, w okolicach Trzechla, przy-
padkowi funkcjonariusze poli-
cji, wracający do domu ze szko-
ły w Szczytnie. Policjanci wcze-
śniej próbowali zatrzymać samo-
chód, ale kierowca uciekł w jedną 
z leśnych dróg. Tam porzucił auto 
i zbiegł do lasu.  12-latka została 
odwieziona do szpitala w Nowo-
gardzie. Okazało się, że jej stan 
jest dobry, choć krążyły informa-
cja, że dziecko mogło być pojo-

ne alkoholem. Lekarze zaprzeczy-
li jednak, aby dziewczynka miała 
jakieś obrażenia ciała, czy też pa-
dła ofiarą przestępstwa seksualne-

go, co też początkowo sugerowa-
no w doniesieniach prasowych. 
Następnego dnia rano zatrzyma-
no podejrzanych w tej sprawie. 

Okazało się, że to Elżbieta B. (po-
chodzącą spod Dobrej) i Ryszard 
D. z Trzechla, który to dopiero, co 
wyszedł z więzienia, by w warun-
kach domowych dokończyć karę, 
jaką otrzymał po bestialskim na-
padzie  na 10-letnią wówczas cór-
kę sąsiadów, w lutym 2010 roku.  
Oboje byli parą i zdaniem śled-
czych działali wspólnie i w poro-
zumieniu. 

- Ryszardowi D. i Elżbiecie B. 
zarzucono między innymi to, że w 
dniu 3 marca 2017 r. w godzinach 
wieczornych w Golczewie oraz na 
terenach leśnych położonych na 
obszarze powiatu kamieńskiego i 
nowogardzkiego, działając wspól-
nie i w porozumieniu, pozbawili 
wolności małoletnią poniżej lat 15 
uprowadzając ją wbrew woli ro-
dziców, w ten sposób, że w miej-
scowości Golczewo, Ryszard D. 
złapał i przytrzymał za kurtkę, a 
następnie obezwładnił i wepchnął 
do samochodu marki Daewoo 
Tico, po czym odjechał, a następ-
nie, przez co najmniej 3 godziny 
przetrzymywano ją w pojeździe, 

tj. o czyn z art. 189 § 3 kk w zb. z 
art. 211 kk i inne- informuje J. Bi-
ranowska-Sochalska, streszczając 
akt oskarżenia, jaki skierowano w 
dniu 7 listopada do Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie przeciwko Elż-
biecie B. i Ryszardowi D. Na wy-
miar kary będzie miało wpływ to, 
że mężczyzna dokonał kolejnego 
przestępstwa w warunkach recy-
dywy. 

- Podejrzany Ryszard D. był w 
przeszłości wielokrotnie karany 
sądownie i obecnie zarzucanego 
mu przestępstwa dopuścił się w 
warunkach recydywy. Podejrzana 
Elżbieta B. nie była wcześniej ka-
rana sądownie- dodaje rzecznik 
PO w Szczecinie.

Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzone było przez Wydział I Śled-
czy Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie. Za zarzucaną zbrod-
nię podejrzanym grozi kara po-
zbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Nie ma na razie informacji, kie-
dy ruszy proces sądowy w tej spra-
wie. 

MS

Ryszard D., o którym było już głośno zimą 2010, prawdopodobnie szybko do Trzech-
la nie wróci- czeka go prawdopodobnie kilka lat więzienia za kolejne przestępstwo

Słupki przy drogach 

Jak określić 
położenie w trasie?
Występują na drodze elementy, na które warto zwracać 
uwagę, szczególnie, gdy wybieramy się w dalszą podróż. 
Niektóre z nich mogą nam pomóc, albo nawet uratować ży-
cie. Mowa o słupkach pikietażowych.

Słupki pikietażowe znajdujące 
się przy drodze, pozwalają okre-
ślić położenie w trasie, zwłaszcza 
poza terenem zabudowanym. Jest 
to szczególnie ważne w przypad-
ku wypadku drogowego, czy awa-
rii samochodu. Możemy być wtedy 
zdezorientowani, gdzie się znajdu-
jemy. Prostym elementem orienta-
cyjnym jest odczytanie informa-
cji z najbliższego słupka pikietażo-
wego. Dzwoniąc na numer 112 po-
dajemy operatorowi liczby znajdu-
jące się na słupku z dołu do góry. 
W ten sposób operator jest w sta-
nie ustalić bardzo dokładnie nasze 
położenie.

Słupki rozmieszczone są na 
drogach co 100 m, znajdują się na 
nich następujące oznaczenia:

- numer drogi (umieszczony na 
samej górze, który czasem jest po-
mijany), np. 3,

- numer kilometra drogi 
(umieszczony poniżej czerwone-

go odblaskowego paska) np. 185,
- numer ułamka kilometra, czy-

li metrów drogi w setkach metrów 
np. 5

Powyższy przykład oznacza nu-
mer drogi 3, gdzie znajdujemy się 
na 185 km i 500 metrze odcinka 
tej drogi.

Tak przyjęte zasady są ogrom-
nym ułatwieniem komunikacyj-
nym dla wszystkich służb, starają-
cych się określić nasze położenie i 
udzielić różnego rodzaju pomocy.

st.asp. Julita Filipczuk

Smutny finał udanej akcji ratowników 

Zmarł mężczyzna odnaleziony 
w hipotermii 
Mimo udanej akcji reanimacyjnej, o jakiej pisaliśmy w zeszły piątek, mężczyzna odnale-
ziony we własnym mieszkaniu w stanie skrajnego wyziębienia zmarł w jednym ze szczeciń-
skich szpitali. 

Przypomnijmy, że w ubie-
gły czwartek ratownicy pogoto-
wia ratunkowego zostali wezwa-
ni do jednego z mieszkań przy 
ul. Kilińskiego, gdzie znajdował 
się nieprzytomny mężczyzna. 
Okazało się, że znajduje on się 
w stanie bradykardii - zbyt wol-
ny rytm serca. Do tego był kom-
pletnie wyziębiony - temperatu-
ra jego ciała wynosiła zaledwie 

21 stopni, co wywołało głębo-
ką hipotermię. Ratownicy przez 
ponad godzinę reanimowali 
mężczyznę, co pozwoliło popra-
wić jego czynności życiowe, na 
tyle, aby mógł zostać przetrans-
portowany śmigłowcem LPR do 
jednego ze szczecińskich szpi-
tali. Tam mężczyzna w krytycz-
nym stanie został poddany dal-
szym zabiegom m.in. pozaustro-

jowym krążeniem, w celu ogrza-
nia krwi.  Mimo, że początko-
wo działania te przyczyniły się 
do poprawy stanu zdrowia, męż-
czyzna kilka godzin później 
zmarł. Był zbyt słaby. 

Pogrzeb zmarłego 71-latka ma 
się odbyć dzisiaj, o godz. 14:00 na 
nowogardzkim cmentarzu. 

MS
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Gmina żąda od wykonawcy prawie 50 tys. zł 

Problemowy remont remizy 
Remont remizy w Węgorzach został zakończony, ale gmina musiała do niego dołożyć, wię-
cej niż zakładano. Wszystko dlatego, że jak twierdzą urzędnicy, wykonawca nie zrealizował 
inwestycji zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Teraz gmina żąda od przedsiębiorcy, 
firmy Walbud, zapłaty prawie 50 tys. zł - za nieusunięte usterki. Sprawa skończy się jednak 
najprawdopodobniej w sądzie, bo przedsiębiorca zapowiada, że będzie się bronił. 

Jak poinformował na ostatniej 
sesji rady gminy w Osinie komen-
dant miejscowego OSP, remont 
remizy już od samego początku 
szedł jak po grudzie. 

- Już przy pierwszym odbiorze 
stwierdzono do usunięcia chyba 
ponad 20 usterek. Każdy, kto dba 
o wizerunek swojej firmy usunął-
by te usterki, zwłaszcza, że nie były 
one tak poważne. Dotyczyły nie-
zachowania poziomu w brodziku, 
nierównego sufitu w jednym z po-
mieszczeń, czy zastosowania złej 
farby... Wszystko się tak przeciąga-
ło, że trzeba było w końcu powie-
dzieć dość - mówił Zygmunt An-
drzejewski. 

- Realizujemy wiele inwesty-

cji i to pierwszy taki przypadek, że 
musimy w ten sposób się spierać - 
stwierdził wójt Krzysztof Szwedo. 
- Nie mam jednak wyjścia, bo wła-
ściciel firmy wykonującej zlecenie 
nie chce z nami dojść do porozu-
mienia - dodał. 

Właściciel firmy pan Walde-
mar Puszcz, z którym rozmawia-
liśmy, nie zgadza się ze stanowi-
skiem gminy i to on uważa się za 
pokrzywdzonego w całej sprawie. 

- Próbowałem się przez rok w tej 
sprawie dogadać, ale żądano ode 
mnie wykonania pewnych robót 
poza projektem, za darmo. Nie mo-
głem się na to zgodzić. Sprawę od-
dałem kancelarii prawnej - powie-
dział W. Puszcz, ale nie chciał się 

bezpośrednio odnosić do zakre-
su prac, jakie miały zostać źle wy-
konane przez jego pracowników, 
a jakie obecnie są przedmiotem 
roszczeń ze strony gminy. – Nie 
chcę tego komentować. Gmina wpi-
sała tam, co chciała, ja oczywiście 
będę się bronił - komentuje przed-
siębiorca. 

Gmina zapłaciła wykonawcy 
pieniądze za remont, zgodnie z 
mową (279 tys. 770 zł), ale obcią-
żyła firmę na kwotę 49 tys. 444 zł. 
W tym jest także kwota za usunię-
cie budowlanych niedociągnięć, w 
ramach tzw. wykonawstwa zastęp-
czego. Prace te wykonała na zlece-
nie gminy już inna firma remon-
towa, inkasując za to ok. 11 tys. zł. 

Jak poinformowała nas skarb-
nik gminy Osina, Aneta Kijow-
ska – Gach, żądana przez gminę 
należność do dziś nie została 
uregulowana przez firmę Wal-
bud.  Wszystko zatem wskazu-
je, że sprawa ta jednak tak szyb-
ko się nie zakończy i być może to 
sąd będzie musiał ją rozstrzygnąć. 
Tymczasem remiza jest już goto-
wa. Jak informował wójt Szwedo 
dzięki sponsorom udało się tak-
że skompletować nowe meble dla 
strażaków. Teraz Węgorza czeka-

ją na przyjazd nowego wozu bo-
jowego, którego zakup został sfi-
nansowany ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014 -2020, przy wkła-
dzie własnym gminy- razem koszt 
zakupu ok. 850 tys. zł. Wówczas 
planowane jest oficjalne, uroczy-
ste oddanie do użytku remizy po 
remoncie i nowego wozu strażac-
kiego. Nastąpi to prawdopodob-
nie jeszcze w tym roku. 

Marcin Simiński 

Wyremontowana remiza w Węgorzach

Brakuje autobusu na Poniatowskiego 

Czy wydłużą linię 
komunikacji miejskiej? 
Czy linia komunikacji miejskiej zostanie wydłużona o przy-
stanek przy ul. Ks. J. Poniatowskiego? Z takim wnioskiem 
podczas październikowej sesji Rady Miejskiej wystąpiła 
radna Jowita Pawlak. 

Radna J. Pawlak poinformowa-
ła, że o lokalizację przystanku ko-
munikacji miejskiej przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego wnioskują sami 
mieszkańcy tej okolicy. Przysta-
nek mógłby być urządzony przy 
zatoczce, jaka znajduje się przed 
skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową, 
przy jednej z prywatnych posesji. 

W odpowiedzi na interpelację 
radnej, Tadeusz Fiejdasz, kierow-
nik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska poinformował, że 
temat zostanie przeanalizowany 
przez gminę. Podkreślił, że będzie 
to wymagało zwiększenia środ-
ków na organizację komunikacji 

miejskiej. Jak wiadomo, bowiem 
mieszkańcy gminy mogą korzy-
stać z przejazdów miejskiego auto-
busu bezpłatnie, a koszty pokrywa 
gmina. W tym roku na ten cel zo-
stanie wydane łącznie 213 tys. 600 
zł. W ramach zamówienia publicz-
nego, świadczeniem usług w ra-
mach komunikacji miejskiej, zaj-
muje się firma Adam Fedeńczak. 

Obecnie trasa komunikacji 
miejskiej wytyczona jest ulica-
mi: Gen. Bema, Armii Krajowej, 
T. Kościuszki, R. Traugutta, Woj-
ska Polskiego, Kościelna, Dwo-
rzec PKS, 3 Maja, Dworcowa, Ban-
kowa, 15 Lutego, St. Żeromskiego, 
Boh. Warszawy, Radosława.  MS

Do Heide nie pojadą 

Przewodniczący odmówił 
Do redakcji dotarła kopia pisma przewodniczącego Rady, skierowanego do burmistrza Nowogardu.
Oto jego treść:
                                                                                                                        Nowogard, 13 listopada 2017
Burmistrz Nowogardu
 W związku z propozycją Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na delegowanie Pani Radnej Anny Wiąz i 

Pani Radnej Renaty Piwowarczyk na wyjazd do Heide celem wzięcia udziału w tamtejszym Jarmarku Bożo-
narodzeniowym z przykrością informuję, że nie podpiszę zgody (delegacji) na ten wyjazd.

Dramatyczna sytuacja finansów gminy, skutkująca zagrożeniem wypłat pensji dla nauczycieli, wymaga 
podjęcia kategorycznych środków oszczędnościowych. Oszczędności należy poczynić zwłaszcza w zakresie 
wyjazdów zagranicznych szczególnie o charakterze towarzysko-rozrywkowym.

Sugeruję, aby Pan Burmistrz, w imię odpowiedzialności za stan finansów gminy, również przemyślał celo-
wość w tej sytuacji swojego wyjazdu do Heide.  

Z wyrazami szacunku, 
Piotr Słomski 

Przewodniczący Rady Miejskiej.

Od redakcji: Wyjazdy do Heide (około 800 km) to ulubione zajęcie burmistrza i towarzyszy z jego partii, 
czyli SLD. Już w tym roku ta wzajemna niekończąca się „wymiana doświadczeń” miała miejsce kilkakrotnie. 
Charakterystyczne jest też nieustanne zainteresowanie wyjazdami do Heide (i to z byle powodu) wymienio-
nych wyżej radnych SLD, ale jak ktoś się ambasadorem urodził…

Red. 

Pomysł, aby kolejny przystanek komunikacji miejskiej usytuować w okolicy wi-
docznej na zdjęciu niewielkiej zatoczki przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, został pod-
sunięty władzom miasta podczas ostatniej sesji RM

Odpust w parafii  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego

W poniedziałek, 20 listopada, przypada wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego i uroczy-
stość odpustowa w naszej Parafii. W tym roku Suma Odpustowa będzie odprawiona w nie-
dzielę 19 listopada, o godz. 16.00. Odpust zostanie poprzedzony Triduum przygotowują-
cym nas do tej uroczystości. Trzydniowe rekolekcje przeprowadzi O. Szczepan Maciążek 
Gwardian Karmelitów Bosych z Poznania.  W najbliższy czwartek, piątek i sobotę Msze św. 
z nauką rekolekcyjną o g. 9.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o g. 7.00. Przed wieczorną Mszą 
św. nabożeństwo w intencji owocnego przeżycia rekolekcji. Okazja do spowiedzi w piątek 
od g. 16.30. Wyjątkowo w najbliższą niedzielę nie będzie mszy św. o godz. 18.00. 

Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży w czwartek i piątek o godz. 17.00.
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serdecznie podziękowania 
składa Rodzina

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Janiny Igras

Naszej Kochanej 
Mamy, Teściowej, 
Babci, Prababci

PODZIĘkOWANIA

rejestr wydarzeń 

Na co wydają pieniądze, 
których brakuje dla nauczycieli
Sprawa manka w budżecie oświatowym przeznaczonym na pensje dla nauczycieli, nadal nie 
doczekała się jednoznacznego finału. Tymczasem burmistrz wydaje „lekką ręką” kolejne 
kwoty tak, że nikt by nie pomyślał, że nasza gmina finansowo to „ledwo przędzie”.    

Tuż przed ostatnią paździer-
nikową sesją Rady Miejskiej 
burmistrz przedstawił projekt 
uchwały, z której wynikało, że 
gminny budżet oświatowy prze-
znaczony na pensje dla nauczy-
cieli, odnotował potężne i nie sy-
gnalizowane wcześniej manko 
– ostatecznie wyrażające się we-
dług skarbnika kwotą ponad 1,5 
miliona złotych, jakiej to miało 
braknąć na pensje nauczycielskie 
do końca roku.  Zszokowani tym 
stanem rzeczy radni miejscy nie 
pozostawili, w trakcie sesji, su-
chej nitki na sposobie planowa-
nia i wydatkowania gminnych 
środków realizowanych przez 
burmistrza i jego aparat urzędni-
czy. DN zrobił wówczas zestawie-
nie tegorocznych wydatków zre-
alizowanych ze środków pozosta-
jących w dyspozycji burmistrza 
i wydatkowanych bez rzeczowej 
decyzji radnych.  Już z tego bar-
dzo pobieżnego zestawienia i za-
wierającego najbardziej szoku-
jące przypadki zbędnych wydat-
ków, wyszła niezła sumka- po-
nad 0, 5 miliona złotych. Mimo, 
że nic nie wskazuje na to, aby sy-
tuacja w zakresie wydolności fi-
nansowej gminy uległa radykal-
nej poprawie to burmistrz nadal 
kontynuuje politykę mało roz-
sądnego wydawania publicznych 
i na dodatek, jak wiadomo od 
dawna skąpych funduszy. Ostat-

nio czytamy np. na stronie mia-
sta:

„dokonano  odbioru remon-
tu komory pompowej fontan-
ny miejskiej. Przedmiotem prze-
prowadzonych prac było  obniże-
nie istniejącej konstrukcji betono-
wej do 250 mm nad poziom grun-
tu poprzez jej skucie,   zamonto-
wanie nowego włazu ze stali kwa-
soodpornej oraz  zmodernizowa-
nie elektrycznej szafki rozdzielczej 
służącej do zasilania pomp. Koszt 
prac to kwota 7.380 zł.”  Pikan-
terii sprawie remontu fragmen-
tu infrastruktury fontanny do-
daje fakt, że fontanna ta przeszła 
generalny remont ledwie 3 lata 
temu.  Dlaczego więc wydaje się 
kolejne kwoty na tak szybkie mo-
dernizacje, przecież nie ma moż-
liwości, aby się w takim trybie co-
kolwiek rozsądnie amortyzowa-
ło? Remont ten sygnalizuje jesz-
cze inny problem w zakresie poli-
tyki wydawania gminnych środ-
ków, o którym piszemy w DN od 
dawna. Otóż inwestycje plano-
wane i realizowane przez burmi-
strza Nowogardu mają od lat na 
ogół charakter konsumpcyjny, 
czyli wydawane są pieniądze na 
te inwestycje, które na przyszłość 
nie przynoszą wzrostu przycho-
dów budżetu gminy (np. w posta-
ci wzrostu kwot z podatku w wy-
niku oddania do użytku inwesty-
cji), lecz wręcz odwrotnie gene-

rują one dodatkowe wydatki za-
równo na koszty utrzymania jak i 
remontów.  Tak jest i w przypad-
ku naszej fontanny, ale także róż-
nych nieużywanych siłowni wiej-
skich (Sąpolnica), świecidełek na 
ratuszu i obok czy innych „zaba-
wek” typu zupełnie nieskutecz-
ne systemy napowietrzania wód 
jeziora.  Co chwila odkrywamy 
też z biegiem lat, że niefrasobli-
wa polityka wydatkowa idzie w 
parze z byle jakością- wiele tych 
konsumpcyjnych inwestycji wy-
maga szybko remontów (np. ska-
tepark) a to oczywiście kosztu-
je.  Tylko DN konsekwentnie po-
kazuje, jaka to „Republika absur-
du” budowana jest przez burmi-
strza Czaplę w Nowogardzie. Z 
powodu skomunizowanej tutaj 
w znacznym procencie społecz-
ności rośnie ona jednak w sile, 
lecz rośnie w sposób typowy dla 
wszelkich „baniek” finansowych 
i gospodarczych – niewielu wi-
dzi, że bańka nabrzmiewa nie-
bezpiecznie, dopiero jak pęknie z 
hukiem jest wtedy płacz i zgrzy-
tanie zębów. My swoje robimy 
na huk poczekamy, może wtedy 
wróci minimum niezbędnej ra-
cjonalności, a ludzie z zewnątrz 
przestaną nas wytykać palcami 
i uważać za frajerów, co odda-
li cenne rzeczy w „lepkie” i lek-
kie ręce.

sm

komunikacyjny chaos  
na ul. Zielonej 

Tu przydałby się 
zakaz parkowania 
Coraz tłoczniej robi się na ul. Zielonej, zjazd w kierunku 
dawnego placu manewrowego nad jeziorem. Są pomysły, 
aby po jednej stronie jezdni wprowadzić zakaz parkowania. 

Problem nie jest nowy, ale w 
ostatnim czasie stał się niezwy-
kle uciążliwy, po wybudowaniu 
wzdłuż ulicy nowych lokali usłu-
gowo – handlowo - mieszkalnych. 
To sprawiło, że szczególnie w go-
dzinach szczytu na ulicy Zielo-
nej tworzą się spore korki, co też 
wpływa na bezpieczeństwo także 
przechodniów. Wszystko dlatego, 
że zwykle po obu stronach jezdni 
zaparkowane samochody, ogra-
niczają swobodny przejazd, oraz 
możliwość korzystania z chodni-
ka - zwłaszcza tego po lewej stro-
nie, patrząc od ul. 3 Maja. Pod-

czas październikowej sesji zwró-
cił na to uwagę radnych Bogusław 
Dziura, proponując, aby gmina 
wprowadziła zakaz postoju, cho-
ciaż po jednej stronie ulicy. W 
odpowiedzi na wniosek radnego, 
przedstawiciel gminy poinformo-
wał, że pomysł ten zostanie roz-
ważony. Poinformowano także, 
że gmina przygotowuje koncepcję 
organizacji parkingów na daw-
nym placu manewrowym, co też 
miałoby problem rozwiązać. Po-
zostaje czekać na konkretne dzia-
łania ze strony władz miasta. 

MS

Do rzadkości należą takie sytuacja, że obie strony ulicy nie są zajęte przez zapar-
kowane samochody
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Serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, 

Mieszkańcom Olchowa i okolic – ludziom 
o wielkich sercach, 

pomagającym usunąć skutki pożaru 
w Olchowie za szczerą pomoc, solidarność 

i wielkie wsparcie. 
Dziękujemy E.K. Sawiccy

Odszkodowanie za zderzenie

Gdy zwierzę wybiegnie  
nam na drogę...
Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są w godzinach wieczornych, w nocy i wcześnie rano. 
To w tym czasie dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem. Pojawia-
ją się nagle, a na widok reflektorów zatrzymują się nawet na środku jezdni. 

Podczas tych zdarzeń zwie-
rzę często ginie lub jest poważnie 
ranne, a zderzenie prowadzi za-
zwyczaj do uszkodzeń samocho-
du. Na drogach naszego powiatu 
dość często dochodzi do kolizji ze 
zwierzętami, zarówno dzikim, jak 
i gospodarskimi czy domowymi. 

Po zdarzeniu drogowym z 
udziałem zwierzęcia w dość ko-
rzystnej sytuacji są kierowcy, któ-
rzy posiadają wykupioną polisę 
autocasco. Wówczas na podstawie 
notatki sporządzonej przez poli-
cję (oględzin rzeczoznawcy czy 
rachunku za naprawę) odszkodo-
wanie zostanie wypłacone zwykle 
bez przeszkód. W gorszej sytuacji 
są kierowcy, którzy posiadają je-
dynie polisę OC. Na podstawie tej 
polisy, kierowca nie może otrzy-
mać rekompensaty, ponieważ 
OC nie obejmuje takich sytuacji, 

szczególnie dotyczy to miejsc, 
gdzie znajdował znak się „Uwaga 

dzikie zwierzęta” ostrzegający kie-
rowcę, że ryzyko wbiegnięcia dzi-

Prowokatorzy odjechali z kwitkiem i „z rykiem”

Niepodległość niestety nie każdemu została dana
Nie powiodła się próba sparaliżowania III Nowogardzkiego Marszu Niepodległości, realizowana w ostatnią sobotę przez wynajętych urzędowo prowoka-
torów.  Nawet włączone w trakcje prowokacji „konie mechaniczne” nie dały rady- zwyciężyła, jak zwykle, nie „liczba dywizji”, ale siła ducha.

Niepodległość ten upragniony 
przez Polaków a przez tyle dzie-
siątków lat niedostępny dar, na-
dal nie każdemu jest jednak osta-
tecznie dany- trzeba go bowiem 
świadomie przyjąć i pielęgnować.   
Coroczne nowogardzkie obcho-
dy Narodowego Święta Niepod-
ległości ujawniają, komu odzy-
skana teraz po komuszej i so-
wieckiej niewoli niepodległość 
jest cenna, a kto tkwi po uszy w 
żałosnym służalstwie wobec daw-
nych i obecnych wrogów Ojczy-
zny, mając przy tym o niepodle-
głości takie pojęcie, jak świnia o 
niebie (znane powiedzenie ludo-
we). Tego świątecznego dnia, ci 
pierwsi w celu zamanifestowania 
swojego patriotyzmu, umiłowa-
nia wolności i wdzięczności uda-
ją się najpierw do kościoła, aby 
podziękować dawcy wszelkiego 
dobra a więc Bogu Najwyższe-
mu, a potem w radosnym mar-
szu przechodzą pod pomnik Nie-
podległości przy ul. 3 Maja, aby 
tam demonstrować, że nie ma nic 
piękniejszego od ducha narodo-
wego wolnego i odpowiedzialne-
go.  Natomiast w tym samym cza-
sie Ci drudzy, czyli uwikłani w 

niewolniczej zależności od daw-
nego pana, a także sparaliżowa-
ni irracjonalnym strachem przed 
jego najnowszym wcieleniem, 
dokonują aktu samo-upodlenia 
pod chochołem na placu Wol-

ności.  Należy tu przypomnieć, 
że od miesiąca jakiekolwiek ma-
nifestowanie czci przed tym po-
mnikiem jest łamaniem prawa, 
ponieważ obowiązuje już usta-
wa klasyfikująca ten ohydny, tak-

że architektonicznie, obiekt, jako 
relikt komunizmu przeznaczo-
ny do obowiązkowej rozbiórki. 
Mimo to jednak, jak zwykle tak-
że w tym roku wiceszef regional-
nego SLD będący również bur-
mistrzem Nowogardu, czyli Ro-
bert Czapla (wraz z organizacją 
kombatancką będącą kontynu-
acją komuszego ZBOWiD) zor-
ganizował kolejny cyrk listopa-
dowy pod chochołem.  Spicz ten, 
jako wyraz pożałowania godne-
go serwilizmu władzy publicz-
nej wobec partii SLD i obecnych 
tam obywateli wobec tej partyj-
nej władzy staje się totalnym za-
przeczeniem takiej wartości, jaką 
jest niepodległość, i jako taki nie 
byłby godny nawet pół zdania, 
gdyby nie konieczność odnoto-
wania prowokacji, do jakiej do-
szło w ramach tej żenującej im-
prezy.  W roli prowokatorów wy-
stąpiło zaś kilkunastu motocykli-
stów (z zewnątrz) zaproszonych 
(badamy, czy także zapłaconych) 
przez UM. Próbowali oni spara-
liżować III Nowogardzki Marsz 
Niepodległości zorganizowany 
przez lokalne środowiska patrio-
tyczne. Najpierw w trakcie, gdy 

marsz wyruszał spod kościoła 
pw. Wniebowzięcia NMP w kie-
runku pomnika Niepodległo-
ści przy ul. 3 Maja prowokato-
rzy włączyli na klika minut swo-
je maszyny, aby zagłuszyć pieśni 
i komunikacje wewnątrz marszu.  
Gdy to nie wyszło, ponieważ pa-
trioci zachowali spokój i cierpli-
wość, to kolejnym akt prowoka-
cji miał miejsce, gdy marsz już 
dotarł pod pomnik przy 3 Maja.  
W trakcie trwających tu przemó-
wień kawalkada motocykli z wy-
ciem silników, zagłuszających 
słowa mówcy, próbowała pod-
jechać pod pomnik. Tym razem 
zadziałała ochraniająca marsz 
Policja, nakazując grupie odwrót.  
Tak to komuchy nowogardzkie, 
jak zwykle tak i w sobotę wyszły 
na du......ów. Tym razem nie tyl-
ko w momencie demonstrowania 
wierności sołdatowi na pomni-
ku, ale także podczas próby zwar-
cia „siłowego”. Po raz kolejny też 
okazało się, że „motory mecha-
niczne ” nie zmogą prawdziwej 
siły, czyli siły ducha.  Ale żeby to 
wiedzieć trzeba być prawdziwym 
patriotą, a nie i pospolitym i… tą.   

sm

kiej zwierzyny na drogę jest więk-
sze niż w innych miejscach.

Za skutki kolizji z udziałem dzi-
kiego zwierzęcia może odpowia-
dać zarządca drogi, szczególnie, 
gdy na drodze nie ma odpowied-
nich znaków. Należy jednak pa-
miętać, że to na poszkodowanym 
ciąży obowiązek udowodnienia 
szkody, winy oraz związku przy-
czynowego między zdarzeniem 
wywołującym szkodę, a działa-
niem lub zaniechaniem zarządcy.

W przypadku kolizji ze zwie-
rzęciem gospodarskim, o od-
szkodowanie powinniśmy ubie-
gać się u właściciela zwierzęcia. 
Jeśli na drodze potrąciliśmy np. 
psa, wezwani na miejsce policjan-

ci będą dążyć do ustalenia właści-
ciela zwierzęcia (grozi mu odpo-
wiedzialność za wykroczenie nie 
zachowania zwykłych środków 
ostrożności przy jego trzymaniu, 
zwykle jest to mandat karny), a 
niezależnie od tego, jest zobowią-
zany pokryć nam koszty napra-
wy samochodu z własnej kieszeni 
lub z polisy, o ile ubezpieczył swo-
je zwierzęta.

Policjanci przypominają: bądź-
my czujni i ostrożni, zwracajmy 
szczególną uwagę na znaki ostrze-
gające o możliwości napotkania 
zwierząt leśnych na drodze. Aby 
nie doszło do zdarzeń na tych od-
cinkach, zdejmijmy nogę z gazu.

st.asp. Julita Filipczuk
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Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Nadleśnictwo Nowogard ul. Radosława 11,  72-200 Nowogard
ogłasza przetarg ustny – licytację na sprzedaż używanego sprzętu komputerowego:

-Rejestrator Psion Workabout / PRO G2 - 7 szt.
- Monitor LCD 19’’ - 7 szt.

- Komputer PC Compaq 6000 PRO - 5 szt.
- Komputer PC Compaq 6200 PRO - 1 szt.

-Komputer All-In-One Acer Veriton Z410G – 12 szt.
- Mobilny Terminal Motorola TC55 – 1 szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. o godz. 1215   w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard 
przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard

zakładka: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Daj małpie brzytwę a nieszczęście gotowe

Co obnaża inwestycja łącznik Dworcowa? 
Brak jakiegokolwiek postępu w realizacji projektu modernizacji łącznika Dworcowa to kolejny przykład, który obnaża zarówno nieudolność, jak nierób-
stwo ekipy burmistrza Czapli. Walczymy o łącznik! – krzyczy tytuł urzędowego elaboratu na stronie miasta. A z kim to walczycie w tym temacie? – pytamy 
- wroga bowiem w tej sprawie to możecie zobaczyć jedynie spoglądając w lustro. 

W tych dniach w roli dyżurne-
go lokalizatora rzekomego wro-
ga stającego na drodze niby, że 
walczącego o łącznik  burmi-
strza, wystąpił niejaki Soborski 
– urzędnik miejski, który zgod-
nie ze strukturą urzędu powi-
nien zajmować się pozyskiwa-
niem funduszy. Ponieważ jed-
nak w tym pozyskiwaniu sukce-
sów brak to urzędnik ten prze-
rzucił się na „redaktorkę” i teraz 
pisze. - o poziomie merytorycz-
nym tego pisania będzie trochę 
dalej. Przedmiotem ostatniego 
jego wpisu na urzędowym re-
jestratorze, czyli gminnej stro-
nie (ta, co to zastępuje magneto-
fon w szafie prezesa z filmu Ba-
rei) są uwarunkowania związa-
ne ze ślimaczeniem się inwesty-
cji łącznika Dworcowa.

***
 Przypomnijmy, Rada Miej-

ska w budżecie 2017 roku (by-
najmniej nie na wniosek burmi-
strza, ale koalicji większościo-
wej) zabezpieczyła kwotę oko-
ło 1,5 mln złotych na wykonanie 
tutaj (wreszcie) jezdni chodni-
ka i miejsc parkingowych.  Rok 
wcześniej w budżecie 2016 roku 
Rada Miejska przeznaczyła tak-
że fundusze na wykonanie od-
powiedniego projektu.  Inwesty-
cja ta nie tylko miała stworzyć 
bezpieczny ciąg komunikacyjny 
od Dworcowej do 700-lecia, ale 
także pozwolić na uruchomie-
nie pełnego potencjału inwe-
stycyjnego tego, położonego w 
doskonałym miejscu, obszaru. 
Właściciele okolicznych działek 
mają już przygotowane interesu-
jące projekty inwestycyjne.

*** 
 Niestety burmistrz i jego służ-

by nie wydał do tej pory  z tej 
kwoty, wpisanej przez radnych 
do budżetu,  ani grosza i żadne-
go postępu w budowie łącznika 
nie da się odnotować  mimo, że 

mamy już końcówkę roku bu-
dżetowego.  To, że nic się tu-
taj nie dzieje, każdy może zoba-
czyć na własne oczy i widać to 
niezależnie od poziomu ratuszo-
wego łgarstwa w temacie - wy-
starczy się tedy przejść.  Zamiast 
więc już  od początku roku za-
kasać rękawy i wydawać zapi-
sane w budżecie 1,5 miliona na 
budowę łącznika nie zrobiono 
tu nic, w zamian za  to w mie-
siącu  wrześniu burmistrz hucz-
nie składa wniosek o… dofinan-
sowanie budowy łącznika z fun-
duszy wojewody! Dlaczego ten 
wniosek  skoro pieniądze bu-
dżetowe nadal  leżą nie ruszo-
ne?  Może chodziło o gospo-
darność, o to, aby pozyskać na 
tę inwestycję  także dodatkowo 
pieniądze zewnętrzne? Nic bar-
dziej mylnego, gdyby o to cho-
dziło to wniosek o dofinanso-
wanie zewnętrzne byłby spo-
rządzony już przynajmniej rok 
wcześniej- już wtedy, gdy wy-
konano projekt i przed tym, gdy 
Rada zatwierdziła wydatek 1,5 
mln z budżetu Gminy. Chodzi 
tutaj tylko o mydlenie oczu oby-
watelom, że rzekomo „się dzia-
ła i zabiega”. Sam zaś wniosek do 
wojewody odniósł „ sukces” je-
dynie na etapie złożenia, (co do-
kumentowano skrzętnie na stro-
nie UM - burmistrz składa pod-
pis) - kilka dni temu wniosek 
ten odrzucono już na etapie oce-
ny wstępnej z powodu… błędów 
formalnych.

***
Gdy DN, niedawno to wszyst-

ko ujawnił to „nad-redaktor” 
gminny (chyba) zlecił chłopinie 
pewnej napisanie w tym tema-
cie innej wersji, czyli wersji ba-
śniowej, w której burmistrz wy-
stępuje w roli demiurga, czyli 
Pierwszego Sprawcy, walczącego 
jak lew o łącznik z wirtualnym 
w istocie  przeciwnikiem.   Mę-

czy się, więc Soborski na stro-
nie UM i próbuje zwieźć publi-
kę opowieścią o tym, że to bur-
mistrz a nie Rada postanowił 
łącznik budować. Bajdurzy tak-
że, o rzekomo niezwykle skom-
plikowanej materii technicz-
no-inwestycyjnej, jaką stano-
wi budowa łącznika - bo tu bę-
dzie przecież droga (a to rzad-
ki bardzo obiekt inżynieryjny), 
parkingi, (czyli technologiczny 
„Everest”) i także będzie chod-
nik.  I właśnie chodnik to do-
piero trudność epokową sta-
nowi - bo chodnik proszę Pań-
stwa musi tu być węższy od tzw. 
typowego chodnika, dlatego 
mamy tu chodnik nietypowy, co 
wymaga opracowań na pozio-
mie nagrody Nobla. 

  ****
Pisze to ów Soborski przy-

pomnijmy- specjalista od fun-
duszy, który przemienia się cu-
downie w redaktora piszącego 
w temacie techniczno -projekto-
wych aspektów inwestycji.  Aby 
przydać , we właściwy ignoran-

tom sposób, wiarygodności swej 
opowieści nie omieszka też przy 
tym  „podkopać” jedyny rzetel-
ny przekaz o łączniku Dwor-
cowa i urzędniczym tutaj nie-
róbstwie, czyli w praktyce nie 
omieszka nałgać na temat DN i 
naszego demaskującego artyku-
łu sprzed kilku dni. To łganie na 
temat DN to już obowiązkowy 
„obrzęd” na stronie UM- piszą-
cy urzędnik wykazuje w ten spo-
sób, że wszedł na odpowiednio 
wysoki poziom podlizania się 
„nad-redaktorowi” – „ego” tego 
ostatniego wymaga bezwzględ-
nie tego.  Ale zostawiamy „ob-
rzędy” na boku, natomiast sko-
rzystamy z braku świadomo-
ści Soborskiego (nie wiem skąd 
te dane – pisze on) dotyczące-
go miejsca gminy Nowogard w 
zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych i przywołajmy raz 
jeszcze, naukowy w charakterze 
dokument  , pokazującym nie-
zbicie, gdzie burmistrz z Sobor-
skim gminę Nowogard w tym 
temacie doprowadzili. A dopro-

wadzili na sam koniec klasyfi-
kacji gmin w kwocie pozyski-
wanych środków zewnętrznych 
wyliczonych „per capita”. Doku-
ment ten to opracowanie prof. 
Świeniewicza z UW wykona-
ne na podstawie danych z Mini-
sterstwa Finansów i zestawiające 
wszystkie gminy kraju  w kolej-
ności kwoty „per capita” pozy-
skanych przez nie środków ze-
wnętrznych na inwestycje gmin-
ne w latach 2007-2015 r. Nowo-
gard ma jeden z  najgorszych  
wyników w kraju czyli 3,26 zł  
„per capita” pozyskanych środ-
ków zewnętrznych – dla porów-
nania pobliski Goleniów pozy-
skał  w tym samym czasie  na 
inwestycje kwotę ponad 600 zł. 
„per capita”!    Soborski, jak już 
się bierzecie za pisanie to weź-
cie się najpierw za czytanie, by-
ście głupot nie pisali- usłyszeli-
byśmy pewnie taki monolog  u 
Barei, gdyby nakręcił on film o 
naszej alternatywnej rzeczywi-
stości rodem z PRL. 

sm 

OGŁOSZeNIe
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III Nowogardzki marsz Niepodległości 

Świętowali wolność i suwerenność 
Już po raz trzeci w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przeszedł nowogardzki Marsz Niepodległości. Patriotyczne Uroczystości zakończono  
pod pomnikiem Niepodległości na ulicy 3 Maja.    

W minioną sobotę  11 listo-
pada obchodzono Narodowe 
Święto Niepodległości. W ra-
mach uroczystości poświęco-
nych uczczeniu odzyskania nie-
podległości i suwerenności pań-
stwowej  odbyły się w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP: kon-
cert (w piątek) oraz uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczy-
zny. Po Mszy Świętej przeszedł 
już  III Marsz Niepodległości 
zakończony pod pomnikiem 
Niepodległości. Tam liczne de-
legacje złożyły  i wieńce i kwia-
ty, przemówienie wygłosił  sta-
rosta goleniowski Tomasz Kuli-
nicz oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Słomski. Sta-
rosta  zauważył, że społeczeń-
stwo nowogardzkie nie zasługu-

je na to, aby władza  fundowa-
ła mu  obchody Święta  Niepod-
ległości i suwerenności pod po-
mnikiem, którego wymowa za-
przecza  tym wartościom i któ-
ry symbolizuje poddanie ZSRR. 
Serdecznie podziękował  też 
społecznemu komitetowi orga-
nizacyjnemu nowogardzkich  
obchodów (na czele z Mirosła-
wem Berezowskim) za godne 
uczczenie państwowego i naro-
dowego święta.   Przemówienie 
przewodniczącego Rady Miasta 
Piotra Słomskiego   publikujemy 
obok. Po uroczystościach zebra-
ni udali  się do rozstawionego z 
tyłu pomnika namiotu na gorą-
cą grochówkę i herbatę przygo-
towaną przez organizatorów.     

sm

 

Członkowie koła Platformy ObywatelskiejWolontariusze Caritas

Reprezentacja I LOPrzedstawiciele Rady Miejskiej oraz gminnego PSL

Przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Komandosów

Delegacja Zakładu Karnego w Nowogardzie

Ks. proboszcz rozpoczyna Mszę św. w 
intencji Ojczyzny

Delegacje i poczty sztandarowe wita 
Marek Krzywania

Marsz Niepodległościowy ulicami miasta, na czele w roli marszałka J. Piłsudskiego - Andrzej Mucek
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D R  D A M I A N  A N T C Z A K
M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A

Zapraszam 18 listopada br.
do przychodni NZOZ „Leks”

ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie
W celu rezerwacji terminu wizyty zapraszamy 

do kontaktu pod munerem 513 445 886
www.drdamian.pl

Szanowni Państwo, 
w tym miejscu, pod pomnikiem, pod którym wieńczymy nasze no-

wogardzkie obchody Święta  Niepodległości, kończymy zarazem kolej-
ny, trzeci już Marsz Niepodległości.

Można już mówić także o naszej lokalnej odsłonie tej tradycji mar-
szy niepodległościowych, jakie tego dnia idą w wielu miastach całej Pol-
ski, począwszy od stolicy, na najdalszych zakątkach kraju skończywszy.

Cieszmy się i miejmy satysfakcję z faktu, że z każdym rokiem ilość 
osób biorących udział w nowogardzkim Marszu Niepodległości wzra-
sta. To jest właśnie jeden z przejawów pielęgnowania patriotyzmu.

Ale nie wolno nam też zapominać, że tak jak nie jest się chrześcijani-
nem tylko od święta, tak samo nie jest się patriotą tylko w czasie waż-
nych państwowych uroczystości.

Patriotyzm, jako umiłowanie ojczyzny, Amor Patriae, musi być dla 
nas postawą dnia codziennego. Każdy z nas ma w społeczeństwie okre-
śloną rolę i wynikające z niej zadania. Codzienne sumienne działanie 
na rzecz dobra wspólnego poprzez pracę i trwałą osobistą postawę, na-
kierowaną na budowę tego dobra, jest zasadniczym wymiarem patrio-
tyzmu.

Co oczywiście nie umniejsza, a wręcz pomaga, w podkreśleniu i 
nadaniu właściwego znaczenia uroczystemu świętowaniu. Bo jesteśmy 
nie tylko tymi, którzy otrzymali niepodległość wywalczoną przez po-
przedników w pochodzie pokoleń przez dzieje, ale przez naszą codzien-
ną pracę na rzecz wspomnianego dobra wspólnego, wciąż o zachowanie 
tej niepodległości zabiegamy.

Działajmy więc wytrwale na rzecz budowania tego wspólnego dobra, 
by mogły spełniać się słowa z hymnu nieszpornego do św. Stanisława 
Szczepanowskiego ułożonego przez Wincentego z Kielc - Gaude, Ma-
ter Polonia, prole fecunda nobili - Ciesz się, Matko Polsko, w sławne po-
tomstwo płodna.

Na żołnierską nutę w kościele 

Koncert Pieśni Patriotycznych 
W miniony piątek, 10 listopada, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie odbył 
się koncert patriotyczny w wykonaniu szczecińskich artystów operetkowych. 

W koncercie wystąpili: Beata 
Dunin- Wąsowicz- sopran, Fi-
lip Wańkowski - tenor, Adam 
Szramski- baryton, Grzegorz 
Snopek i Marek Kwarta- akom-
paniament. Zgromadzona w ko-
ściele publiczność usłyszała 18 
utworów. Wśród nich były tak 
znane pieśni patriotyczne i woj-

skowe, jak np.: „Szara Piechota”, 
„Przybyli Ułani pod Okienko”, 
„O Mój Rozmarynie”, „Bywaj 
Dziewczę Zdrowe”, czy „Pierw-
sza Brygada”. 

Konferansjerem koncertu był 
Piotr Słomski, a programu wy-
słuchało około 100 osób. Do-
chód ze sprzedaży biletów za-

silił konto budowy kościoła pw. 
św. Jana Pawła II w Wojcieszy-
nie. To już kolejna w tym roku 
taka inicjatywa, której głównymi 
organizatorami obok parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP jest także 
Agencja Artystyczna i Koncer-
towa Beaty Krzyżanowskiej. 

Opr. MS

Pamiątkowe zdjęcie wykonawców i organizatorów piątkowego koncertu Pieśni Patriotycznych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

reklAmA

KSIĘŻA I PRZYJACIELE GRAJĄ 
ZADUSZKI LITERACKO-MUZYCZNE

16 listopada 2017 roku, na godz. 19.00 zapraszamy serdecznie państwa na „Zaduszki mu-
zyczno-literackie” do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej 2A w Nowogar-
dzie. Modlitwę poprowadzą księża i przyjaciele.

Od 3 lat, ks. Michał Barański (gitara, piano), ks. To-
masz Gruszto (śpiew), ks. Wojciech Koladyński (opra-
cowanie aranżacyjne, prowadzenie), ks. Paweł Korupka 
(piano), ks. Karol Łabenda (instrumenty perkusyjne), 
ks. Waldemar Piątek (gitara basowa) oraz przyjaciele: 
Magda Szelągiewicz (śpiew) i Karolina Kułaga (śpiew), 
spotykają się aby we wspólnotach parafii naszej diece-
zji wraz z wiernymi, aby dziękować Bogu za dar talentu 
autorów tekstów i muzyków, którzy ubogacali dni na-
szego życia swą twórczością. 

W repertuarze usłyszymy utwory polskiej sceny mu-

zycznej takich twórców jak między innymi: Czesława 
Niemena, Marka Grechuty, Grzegorza Ciechowskiego, 
Anny Jantar czy Ryszarda Rydla. 

W czasach studenckich księża grali w zespole kleryc-
kim „Clerboyz” Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie. Dziś realizują pasję gry i 
muzykowania, wspominając i dziękując za dar innych 
muzyków oraz osób piszących ponad czasowe teksty. 

Zapraszamy do spędzenia tego niezwykłego czasu 
muzycznej i literackiej zadumy

Piotr Słomski wygłasza okolicznościowe przemówienie

Reprezentacja nowogardzkiego PiS

Delegacja Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie
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Wędkarskie ostatki w „Tęczaku” 
Pod koniec października Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie zorganizował ostat-
nie w tym sezonie zawody wędkarskie na Kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim. Na star-
cie stanęło prawie 40 zawodniczek i zawodników. 

Niestety, aura nie rozpieszcza-
ła wędkarzy już od pierwszych 
chwil zawodów. Padało od wcze-
snych godzin rannych. Dobrze, 
że nie w oczy, ponieważ staw-
kę zawodników udało się usta-
wić od zawietrznej. Ale za to ryb-
ka była dość łaskawa, jeśli chodzi 
o współpracę, choć był to tzw. rybi 
drobiazg; mała płoć, „plaskacze”, 
czyli krąpiki, ukleja i, od wielkie-
go dzwonu, okoń. 

Niemniej wędkarze nie na-
rzekali na brak zajęć i zacięć, a i 
deszcz z biegiem czasu ustawał i 
zrobiło się całkiem znośnie. Po 
podsumowaniu wyników okaza-
ło się, że najwięcej rybiego dro-
biazgu jest w siatce Marka Toma-
szewskiego, który tym samym od-
notował swoisty hat trick*, ponie-
waż wygrał zawody powiatowe, 
niedawno zawody okręgowe służb 
więziennych, a teraz „tęczakowe 
ostatki”. 

I miejsce - Marek Tomaszew-
ski uzyskał wynik 3980 pkt, tuż, 

tuż Robert Macełko II miejsce 
z wynikiem – 3640 pkt, III m 
– Marek Rymarowicz, który w 
tym sezonie wędkarskim rzadko 
schodził z podium. 

IV m – Tomasz Adamelak, V 
m – Krzysztof Mikołajczyk, VI 
m – Mieczysław Saja, VII m – Ja-
nusz Bartoszczuk, VIII m – Rafał 
Maraczyński, IX m – Cezary Sa-
dło, X m – Łukasz Rybicki, XI m 
– Krzysztof Łuczak, XII m – Mar-
cin Szewczyk, który zgarnął ostat-
ni przewidziany na nagrody w za-
wodach upominek. 

Zawody obsługiwali: Jan Lipski 
– komandor zawodów, Stanisła-
wa Leciejewska – sekretarz zawo-
dów, Ryszard Paleta, Ryszard Pa-
tyk, Zygmunt Heland – sędziowie. 
I, aby tradycji stało się zadość, w 
tych okolicznościach przyrody 
pieczona kiełbaska zawsze sma-
kuje wyśmienicie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes

*hat trick - termin, choć ucho-
dzi za wywodzący się z piłki noż-
nej, wywodzi się z krykieta, gdzie 
jest zwyczaj dawania kapelusza 
(ang. hat – „kapelusz” oraz trick 
– „sztuczka”) lub czapki zawodni-
kowi, który wyeliminował trzech 
batsmanów trzema kolejnymi 
rzutami.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów

Najlepsi wędkarze zawodów, od lewej R. Macełko, M. Tomaszewski i M. Rymarowicz

Przedszkole nr 1 Niezapominajka

Dzień Patriotyczny
W piątek 10 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. Jak przystało na Maluchy - wszystkie głośno mówiły, 
że są Małymi Polakami, następie Krasnale zaprezentowały wiersze związa-
ne z Polską i symbolami narodowymi. Kolejne na „scenie” pojawiły się Wie-
wiórki, które prócz wierszy patriotycznych zaśpiewały „O mój rozmarynie”. 
Najstarsza grupa - Biedronki wspaniale przedstawiły utwory o niepodległo-
ści. Wszystkie przedszkolaki wraz z pracownikami przedszkola zaśpiewali 
uroczyście „Mazurka Dąbrowskiego”.  

Po części artystycznej wszyscy ogląda-
liśmy animowany film patriotyczny, po 
którym delegaci poszczególnych oddzia-
łów odpowiadali na zagadki związane te-
matycznie z tym świętem - jesteśmy dum-
ne, że wszystkie odpowiedzi były popraw-
ne. Ostatnia część obchodów skierowana 
była na twórczość plastyczną - dzieci z po-

szczególnych oddziałów dwoma metodami 
(malowanie i wydzieranie) wykonały pracę 
plastyczną „Flaga”. Nasze „Flagi” zawisły na 
wystawie w Niezapominajkowej szatni. Cie-
szymy się, że dzieci wykazują tak ogromną 
wiedzę na temat Polski. 

Lucyna Miśkiewicz

Święto Niepodległości w Przedszkolu nr 4

Kto ty jesteś?  – Polak mały…
W przedszkolu nr 4, w dniu 10 listopada, obchodziliśmy Narodowe Świę-
to Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowali ten 
wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Przedszkolaki tego dnia przyszły do 
przedszkola ubrane w odświętne stroje w barwach biało- czerwonych.

Dzieci podczas zabawy utrwaliły wiado-
mości na temat symboli narodowych, za-
bytków charakterystycznych dla wybra-
nych miast oraz wydarzeń historycznych 
naszej ojczyzny.  Głównym celem spotka-
nia było kształtowanie miłości i przywią-
zania do kraju ojczystego, jego kultury i 
tradycji oraz poznanie symboli narodo-
wych naszego kraju. Dzień Niepodległości 

stał się bardzo radosnym dniem w naszym 
przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie 
on w pamięci naszych „Małych Polaków”. 
Dzięki udziałowi w tego typu uroczysto-
ściach przedszkolaki od najmłodszych lat 
uczą się patriotyzmu, kształtują pozytyw-
ne postawy i uczucia patriotyczne.

Inf. własne

Dzieci z przedszkola nr 4, świętujące Dzień Niepodległości Dzień Patriotyczny w Przedszkolu nr 1
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Sponsorzy:

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: 

posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45 
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Sklep SpORTOWY 
Małgorzata Kubicka

kaR-GaZ 
Ryszard Karpul

ZpZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI wyścIgu MIkołajkowego

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las

Wcale nie było tak łatwo...

Wygrali w ostatnich sekundach
W niedzielę (12 listopada), o godzinie 13:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard na własnym 
boisku podejmowali najsłabszy zespół rozgrywek – Białych Sądów. Można było się spodzie-
wać gładkiego zwycięstwa podopiecznych Pawła Błaszczyka, okazało się jednak, że wywal-
czyć 3 punkty wcale nie było tak łatwo. Zwycięstwo dał gol Kacpra Kozioła strzelony dopie-
ro w czwartej minucie doliczonego czasu gry. 

Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów 3:2 (2:1)
Gole: Kacper Kozioł (13’, 90’+4), Michał Jutkiewicz (38’)
Skład: Jakub Tandecki (Patryk Białasiewicz) – Mateusz Rączka, Bartło-

miej Kozieł, Mateusz Wojtyniak, Jakub Mościński (Michał Teodorczyk) – 
Jakub Jarecki (Jakub Stefanowski), Michał Jutkiewicz (Radosław Masalski), 
Mateusz Toruński, Adrian Zając, Dawid Druciarek – Kacper Kozioł (c). 

Miało być łatwo i 
przyjemnie, jednak piłkarze Pomo-
rzanina zafundowali sobie oraz tre-
nerowi prawdziwy horror. Wszyst-
ko dobrze zaczęło się dla zawod-
ników z Nowogardu. W 13. minu-
cie rzut rożny wykonywał Mate-
usz Rączka. Obrońca Pomorzanina 
idealnie posłał futbolówkę w pole 
karne, gdzie z najbliższej odległo-
ści gola strzelił Kacper Kozioł. Nie-
oczekiwanie goście zdołali dopro-
wadzić do wyrównania w 29. mi-

nucie. Wszystko za sprawą błędu 
jednego z nowogardzkich obroń-
ców. Grząskie boisko nie pomaga-
ło piłkarzom, a w sytuacji po któ-
rej goście wyrównali, jeden z za-
wodników Pomorzanina nie trafił 
w piłkę, w efekcie sytuacja sam na 
sam i gol na 1:1 dla Białych. Jesz-
cze przed przerwą gospodarze po-
nownie objęli prowadzenie. W 38. 
minucie sędzia podyktował rzut 
wolny z około 30 metrów. Do piłki 
podszedł Michał Jutkiewicz, który 

pięknym strzałem w okienko wy-
prowadził swój zespół na prowa-
dzenie. Gol „stadiony świata”, który 
bez wątpienia byłby ozdobą niejed-
nego spotkania. Po zmianie stron 
goście z Sądowa ponownie zdoła-
li wyrównać. W 51. minucie Biali 
wykonywali rzut wolny, po którym 
zawodnik tej drużyny dośrodkował 
na dłuższy słupek. Po tym zagra-
niu powstało zamieszanie w polu 
karnym, podopieczni Pawła Błasz-
czyka nie byli w stanie wybić pił-

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin
13. kolejka:
Energetyk Gryfino – Mewa Resko 6:0
Unia Dolice – Światowid Łobez  1:3
Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów 3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 11 26 36 11 8 2 1
2 Energetyk Gryfino 11 25 37 12 8 1 2
3 Polski Cukier Kluczevia Stargard 11 17 25 18 5 2 4
4 Pomorzanin Nowogard 11 16 26 30 5 1 5
5 Unia Dolice 12 15 33 38 4 3 5
6 Mewa Resko 11 7 14 30 1 4 6
7 Biali Sądów 11 3 11 43 0 3 8

ki i jeden z piłkarzy przyjezdnych 
ostatecznie skierował ją do bramki 
strzeżonej przez Jakuba Tandeckie-
go. Przez następne minuty nowo-
gardzianie mocno atakowali, jed-
nak nic z tych ataków nie wynika-
ło. W doliczonym czasie gry goście 
strzelili trzeciego gola, jednak sę-
dzia dopatrzył się pozycji spalonej. 
Nowogardzianie szybko ustawili 
piłkę i wyprowadzili swoją akcję, a 
była to już czwarta minuta doliczo-
nego czasu gry. Radosław Masalski 
będąc na swojej połowie podał do 
Kacpra Kozioła, który minął czte-
rech rywali, a swój rajd zakończył 

precyzyjnym strzałem z okolic pola 
karnego. Futbolówka zatrzepotała 
w siatce, a sędzia zakończył ten dra-
matyczny mecz. Dla Kacpra Kozio-
ła było to już 16 trafienie w bieżą-
cych rozgrywkach, dodajmy, że na-
pastnik Pomorzanina pauzował w 
dwóch meczach za czerwoną kart-
kę, zatem Kacper Kozioł strzelił 16 
goli w 9 meczach. Dodajmy, że jest 
to ponad połowa wszystkich goli 
Pomorzanina. Wyczyn godny uwa-
gi. Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Pomorzanin wciąż niepokonany u siebie

Wygrali w meczu „przyjaźni”
W sobotę (11 listopada), o godzinie 13:00, podopieczni Zbigniewa Gumiennego podejmo-
wali na własnym boisku zaprzyjaźniony klub z Gryfic. Sparta, która mogła przed tym me-
czem pochwalić się drugim w lidze najlepszym bilansem strzelonych goli, w Nowogardzie 
nie zdołała pokonać Kornela Pękalę. Z kolei Pomorzanin za sprawą gola Michała Komendy 
wygrał 1:0, kontynuując serię meczów bez porażki na swoim boisku. 

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 1:0 (1:0)
Gol: Michał Komenda (38’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Natan Wnu-

czyński, Maciej Dobrowolski (c) – Maciej Grzejszczak, Rafał Mendyk, Michał 
Komenda (Kacper Litwin), Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski (Pa-
weł Królik), Rafał Listkiewicz (Maciej Gołdyn). 

Pomorzanin i Sparta darzą się 
sympatią, tak było na trybunach 
w Nowogardzie, ale na boisku nie 
było już miejsca na sentymenty. 
Należy jednak zauważyć, że za-
wodnicy obydwu drużyn szano-
wali się, nie było ostrej gry, a sę-
dzia nie pokazał ani jednej kartki. 
Mecz był wyrównany, ale to Po-
morzanin przeważał. W pierwszej 
części gry najpierw na listę strzel-
ców mógł wpisać się Rafał Listkie-
wicz. Piłkarz Pomorzanina ude-
rzył przy asyście obrońcy z pół-
woleja, z około 6-7 metrów. Jego 
strzał minął jednak słupek bram-
ki gości. Później w dogodnej sytu-
acji znalazł się Gracjan Wnuczyń-
ski, który mógł strzelać z narożni-
ka pola bramkowego, jednak zde-
cydował się na podanie do kolegi. 
Zagranie było jednak niedokładne 
i nic z tej akcji nie wyszło. Sparta 
stworzyła sobie jedną groźną ak-
cję po stałym fragmencie gry, jed-
nak strzał głową piłkarza przy-
jezdnych minął bramkę gospoda-
rzy. W 38. minucie Pomorzanin 

objął prowadzenie. Podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego rozegrali 
składną akcję. Piłka trafiła na lewe 
skrzydło do Natana Wnuczyń-
skiego, następnie po kilku szyb-
kich podaniach futbolówkę prze-
jął Rafał Mendyk. Pomocnik Po-
morzanina zagrał do Michała Ko-
mendy, który uderzył po długim 
słupku z około 18 metrów. Fut-
bolówka z kozłowała przed bram-
karzem i wpadła do siatki. Pomo-
rzanin po zmianie stron nie zwal-
niał tempa i miał kolejne okazje 

do zdobycia gola. Najlepsze sytu-
acje zmarnowali zmiennicy Paweł 
Królik oraz Kacper Litwin. Pierw-
szy nie trafił w piłkę, mając przed 
sobą już tylko pustą bramkę. Z ko-
lei drugi zdecydował się na indy-
widualne wykończenie, w sytuacji 
gdy mógł dogrywać. Jego strzał 
nie znalazł jednak światła bram-
ki. Piłkarze Pomorzanina mogą 
również mówić o sporym szczę-
ściu. Na pięć minut przed koń-
cem regulaminowego czasu gry, 
piłkarz Sparty zdecydował się na 
strzał z dystansu. Mocne i trudne 
uderzenie odbił przed siebie Kor-
nel Pękala, obrońcy z Nowogardu 
popełnili błąd i nie asekurowali 
młodego nowogardzkiego golki-
pera, wskutek czego zawodnik go-
ści mógł uderzyć z 5 metrów. Na 
szczęście uczynił to tak niefortun-
nie, że piłka trafiła w poprzecz-
kę. Po ostatnim gwizdku sędziego 
nowogardzianie mogli świętować 
kolejny mecz bez porażki na swo-
im stadionie. Choć Pomorzanin 
nie awansował w ligowej tabeli, to 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
13. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty Przeł.
Sarmata Dobra – Odrzanka Radziszewo 0:2
Światowid Łobez – Mewa Resko 1:2
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 1:0
Ina Ińsko – Jantar Dziwnów 1:2
Błękitni Trzygłów – Promień Mosty 3:0
Iskierka Szczecin – Orzeł Łożnica 4:1
KP Przecław – Masovia Maszewo   6:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Jantar Dziwnów 13 30 45 13 9 3 1
2 Światowid 63 Łobez 13 30 34 12 9 3 1
3 Iskierka Szczecin 13 29 25 10 9 2 2
4 Błękitni Trzygłów 13 25 35 17 8 1 4
5 Mewa Resko 13 21 23 19 6 3 4
6 Masovia Maszewo 13 21 23 24 6 3 4
7 KP Przecław 13 20 33 31 6 2 5
8 Polonia Płoty 12 19 25 9 6 1 5
9 Sparta Gryfice 13 19 33 21 6 1 6
10 Ina Ińsko 13 18 26 20 5 3 5
11 Pomorzanin Nowogard 13 18 27 18 5 3 5
12 Promień Mosty 13 14 23 33 4 2 7
13 Ehrle Dobra Szczecińska 12 10 17 29 2 4 6
14 Orzeł Łożnica 13 8 9 37 2 2 9
15 Odrzanka Radziszewo 13 6 9 45 2 0 11
16 Sarmata Dobra 13 4 13 62 1 1 11

Michał Komenda zdobył zwycięskiego 
gola w meczu ze Spartą Gryfice

jednak znacznie zniwelował straty 
punktowe do czołówki. Przy arty-

kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.  KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Apel z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  
w Nowogardzie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Podczas apelu wyświetlona zo-
stała prezentacja multimedialna 
na temat faktów historycznych, 
uczniowie mogli wysłuchać także 
wystąpień swoich kolegów i kole-
żanek – Weronika Kozak wyrecy-
towała wiersz „Polska” Antoniego 

Słonimskiego, Aleksandra Ślipek 
zaśpiewała piosenkę „Rozkwita-
ły pąki białych róż” (na gitarze za-
grała Klaudia Duda), klasa I TŻH 
przygotowała piosenkę „Dziew-
czyna z granatem”, natomiast kla-
sa III TPS zaśpiewała „Szarą pie-

chotę”.Tradycyjnie głos zabrał dy-
rektor szkoły Pan Jarosław Chu-
dyk, który podkreślił znaczenie  
tego wyjątkowego dnia.  Dodat-
kowo w holu szkoły można było 
obejrzeć wystawę pt. „Polskie dro-
gi do niepodległości”. 

Wystawa w holu szkoły 

 „Dziewczyna z granatem w ręce” w wykonaniu klasy I TŻH 

Dyrektor szkoły podczas przemówienia 

 Uczniowie podczas uroczystego apelu 

Weronika Kozak podczas recytacji wiersza patriotycznego 

Aleksandra Ślipek zaśpiewała „Rozkwitały...” 

Członkowie samorządu podczas odczytania prezentacji 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy: 
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, że dnia 26.11.2017r.  

Na zakończenie sezonu wędkarskiego 
organizujemy towarzyski wyjazd  

do Trzebieszewa na rzekę Świniec. 
Wpisowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim Tęczak ul Waryńskiego 2 do dnia 
24.11.2017r.  Wyjazd o godz. 7.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Refleksje kibica
W sobotę 11.11.2017 r., wybrałem się na mecz: Pomorzanin Nowogard 

– Sparta Gryfice. Można powiedzieć: lokalne derby - tak jak mecze z Po-
lonią Płoty czy Mewą Resko. Nasza drużyna wygrała szczęśliwie, bo za-
wodnik gości nie trafił do pustej bramki – kopnął piłkę z równie wielką de-
terminacją jak i siłą, w… poprzeczkę. Pomorzanin również nie wykorzy-
stał, co najmniej dwóch sytuacji bramkowych. Jednak atmosfera na stadio-
nie była przygnębiająca. Stadion Pomorzanina, podobnie jak miasto No-
wogard, stracił gdzieś genius loci – dobrego ducha miejsca. Na trybunach 
garstka kibiców, chyba nie było więcej jak 50 osób. Było przenikliwie zim-
no, kibiców jednak stanowczo za mało. A przecież dzień wyjątkowy. Święto-
waliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Również stan 
techniczny stadionu budzi spore zastrzeżenia – stadion został zapomniany 
przez miejscowych włodarzy. Na bieżni wokół boiska, wyłożonej mączką ce-
glaną, w chwili obecnej tylko z nazwy, widoczne były zastoiska wody. Kilka 
razy piłka na aucie zanurzała się w wodzie przed budką naszej drużyny i z 
impetem ochlapywała trenera i piłkarzy rezerwowych.

To miasto traci ducha, na ulicach coraz mniej uśmiechniętych, radosnych 
ludzi, atmosfera przygnębienia, jakby upadku. Zacznijmy ją powoli odbu-
dowywać. Odbudowujmy relacje społeczne, międzyludzkie. Chodźmy na 
mecze Pomorzanina Nowogard. Wspierajmy piłkarzy duchem i finansowo. 
Bilety nie są drogie – kosztują 2 zł. Gdy będzie na trybunach 1000 kibi-
ców to uzbiera się przyzwoita suma. Na odwrocie biletu jest reklama firmy 
„ARNO”. Zapraszam inne firmy do sponsorowania Pomorzanina.

Zamieśćmy w Dzienniku Nowogardzkim sylwetki piłkarzy, niech nie będą 
anonimowi. Nie wiem, czy jest hymn Pomorzania – jeżeli nie ma to ogłośmy 
konkurs na jego napisanie. Śpiewajmy hymn przed meczem, jak to ma miej-
sce na stadionach Realu Madryt, Barcelony czy naszej Legii Warszawa (do 
słów Czesława Niemena „Sen o Warszawie”).

Niech na trybunach zasiadają pracownicy różnych zawodów, nauczycie-
le, lekarze, adwokaci - wszyscy, którzy kochają sport i piłkę nożną. Wybie-
rajmy najlepszego piłkarza w każdym meczu na naszym boisku i nagra-
dzajmy go finansowo.

Nowogard stać na lepszą drużynę niż na poziomie VI Ligi Północnej.
Deklarujący poparcie dla rozwoju Pomorzanina – Eugeniusz Hnat
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 SPRZEDAM – działkę o pow. 

0,29ar.,8 km od N-du.Cena 21 tyś.
Tel.669517975.

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w No-
wogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Kupię mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 512 070 551 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 832 
458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 
tys. do negocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 
440 385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbię-
cinie. Tel 600 262 231

•	 Sprzedam były sklep w karsku. 
609 24 58 16 

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym par-
kingiem, zabudowaną budynkiem 
kontenerowym o pow. 30 m2 prze-
znaczonym na prowadzenie dzia-
łalności. W budynku znajdują się 2 
pokoje, łazienka, kuchnia, prysznic. 
Istnieje możliwość rozbudowy. Tel. 
602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone miesz-
kanie dwupokojowe atrakcyjna lo-
kalizacja, odnowione, również dla 
cudzoziemniców. Tel. 609 868 434 

•	 Szukam kawalerki lub pokoju do 
wynajęcia. 722 154 477 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 
817 880

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka, 1300 m2 , 58zł/m. Tel. 884 
000 435

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie do 
I piętra. Tel 91 39 73 313 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. 
Dobra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 
240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań 
z Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 
290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	  Sprzedam ziemię 1,5 ha Lestkowo 
pod KRUS. Cena 45 000 zł. Tel. 501 
440 385 

•	 Wynajmę mieszkanie przy ul. Rtm. 
W. Pileckiego 10 w Nowogardzie. 
Tel. 695 264 594. 

•	 Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/26tyś. 502103 
432 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

•	 Mieszkanie 66m2 zamienie na 
mniejsze. Tel. 788 205378 

•	 Sprzedam kawalerkę centrum No-
wogardu. 91 39 20 261, 692 912 055 

•	 Zamienię mieszkanie Świerczewo 
55m2 ,2 pokoje na kawalerkę w No-
wogardzie. 721 500 577 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ garaż 
sprzedam ul. 15 lutego. 691 022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam kawalerkę na ul. War-
szawskiej. Cena 95 tys. 503 905 226 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbięcin, 
M2, bezczynszowe. 605 470 602 

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę 
kupię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam opony zimowe 
215/55/17 stan idealny. 605 946 
041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

•	 Sprzedam przyczepę sztywną, zare-
jestrowaną po remoncie cena 2900 
zł., oraz przyczepę sztywną bez pa-
pierów w dobrym stanie cena 1500 
zł. Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam komplet opon zimowych 
175/70 R13. Tel. 666 364 768

•	 Sprzedam busa T5 VW, osobowy. 
Tel. 603 839 782 

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam wóz konny. Tel 91 39 18 
006 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 
853 573 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bar-
dzo dobrym stanie, cena do uzgod-
nienia. 724 049 451 

•	 Kupię ciągnik C-360 po kapitalnym 
remoncie. 793 006 469 

•	 Sprzedam prosięta 6 sztuk. Tel. 781 
900 122 

•	 Sprzedam zaczep do przyczepy 3.5 
tony i kuźnię polową. Tel. 669  823 
464 

 USŁUGI
•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWA-

NÓW, WYkŁADZIN, TAPICerkI 
meBlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ 
SkÓrZANeJ mATerIAŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIANeJ / lANOlI-

NĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy i podłogi oraz adaptacji 
poddaszy . Tel. 600 626 268 

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. Tel. 608 364 
330

•	 DACHY. 600 182 682 

•	 Spawanie aluminium, stal nie-
rdzewna, balustrady itp. 78 56 35 
000

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
panele. Tel. 534220317

•	 Sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. Stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 879 
108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych 
i klimatyzacji zatrudni elektrome-
chanika lub mechanika ze znajomo-
ścią podstaw elektryki. Oferujemy 
szkolenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Zatrudnię murarza – pomocnika. 
501 549 756 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel 608 817 
214 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GeODeTA 
(prace polowe i kameralne). Tel. 609 
250 383

•	 Kucharza zatrudnię od zaraz, umo-
wa o pracę, dobre warunki płacowe. 
Restauracja Przystań. 601 58 40 55, 
91 39 20 221

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina Tel. 511 731 352

•	  Do prac wykończeniowych. 513 
100 901 

•	 Za opiekę nad osobą starszą miesz-
kanie. 721 211 892 

•	 Zatrudnię kierownika fermy drobiu, 
mieszkanie służbowe, dobre wa-
runki płacowe. Tel. 502 56 23 78 

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie poko-

ju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na ulicy 
Bema 41. tel. 721 027 670, 883 737 
765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa mocna 
budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniają-
cy/zraszacze i linie kroplujące - 79 
zł. Bosch Dmuchawa - Odkurzacz 
ogrodowy- Nowy - 299 zł. Karcher - 
Myjki ciśnieniowe - Nowa - od 99 zł. 
Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 
18 297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwu-
miesięczne. 607 545 533

•	 respirator przenośny tlenu nie-
drogo sprzedam. Tel. 601 984 902 

•	 Sprzedam betoniarkę. 786 910 440 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 
660 448 597 

•	 Pilnie sprzedam duży narożnik + fo-
tel cena : 500 zł i zestaw 3+2+1 cena 
300 zł. Tel. 609 541 122 

•	 Sprzedam zamrażarkę. Tel. 660 457 
090 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. Tel. 600 182 682 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓWINFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

reklAmA reklAmA

reklAmA

Szkoła Podstawowa nr 1

Szczypiorniak w najlepszym wydaniu 
8 listopada 2017r., UKS „Jedyneczka”, która funkcjonuje przy SP 1 Nowogard, zorganizował 
na szkolnej sali sportowej turniej piłki ręcznej chłopców klas IV i V.

Turniej odbył się dzięki wspar-
ciu gminy Nowogard oraz przy-
jaciołom klubu Państwa Honora-
cie i Arturowi Lembas oraz dzię-
ki życzliwości Pana dyrektora Se-
bastiana Szymańskiego. A słod-
ki poczęstunek od właścicieli pie-
karni Państwa Pędziszczak, cie-
szył się dużym zainteresowaniem 
i uprzyjemnił chwile przerw pod-
czas Turnieju. Przybyłe na Turniej 
zespoły z całego województwa, 
mogły zdobywać spore doświad-
czenie i ogranie w tej dyscyplinie 
piłki ręcznej. 

W klasach IV wystąpiły 4 ze-
społy, które rozgrywały swoje me-
cze systemem każdy z każdym. 
Klasyfikacja klas IV:

SP 55 Szczecin
SP 18 Koszalin
SP 1 Nowogard
SP 71 Szczecin
Skład SP 1 klasy IV: Igor Głowic-

ki, Antoni Borowiak, Paweł Szpil-
kowski, Aleks Sokołowski, Maciej 
Płachecki, Karol Stefański, Oskar 
Bernacki, Maciej Miętki. 

W klasach V wystąpiły 4 zespo-
ły, które również rozgrywały swo-

je mecze systemem każdy z każ-
dym. Klasyfikacja klas V:

SP 18 Koszalin
SP 55 Szczecin
SP 71 Szczecin
SP 1 Nowogard
Skład SP 1 klasy V: Cyprian 

Nykiel, Jakub Szot, Gabriel Bar-
tos, Tobiasz Laskowski, Maciej 
Miklas, Oliwier Kuśnierz, Jakub 
Wdowczyk, Kacper Żróbek, Boh-
dan Niemira, Stanisław Rabiejew-
ski oraz Karol Gieryń.

Sędziom turnieju był Pan Jerzy 
Kusiak, któremu należ podzięko-

wać za współpracę przy organi-
zacji wydarzenia, a także pomoc-
nikom przy stoliku sędziowskim 
Darkowi Rusinowiczowi, Wikto-
rowi Durajowi oraz Nikodemo-
wi Furmańczykowi, organizatora-
mi turnieju byli Panowie Bogdan 
Wawryczuk i Artur Danilewski.

Inf. własne

Zawodnicy biorący udział w zawodach piłki recznej chłopców w SP 1 w Nowogardzie
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powiatu nowogardzkiego  •  Wpłynęła jedna oferta
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Cyfrowy pantomogram

IMPLANTY ZĘBOWE

Pełen zakres usług stomatologicznych 
dla dorosłych i dzieci

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
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609 560 306

www.edengardens.pl

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl
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Prowadził po narkotykach, został uniewinniony

Zginęła kobieta i...Zginęła kobieta i...

Emerytka za bogata na 
mieszkanie komunalne

Jaka opieka  
medyczna  
w szkołach?
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s. 4



Nr 88 (2617)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

kronika 
Straży Pożarnej

Dnia 8 listopada, uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej w Strzele-
wie, wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Teatru Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie. Po obejrzeniu sztuki „Nie dość blada królewna”, 
uczniowie wzięli udział w lekcji z aktorem teatru, który w ciekawy spo-
sób opowiedział o tym, jak wygląda praca aktora, ile czasu i jak wygląda-
ją próby podczas przygotowań do sztuki. Dzieci miały też możliwość zo-
baczenia różnych lalek m.in.– pacynek, kukiełek i marionetek. DŚ

W nowogardzkich lasach możemy spotkać się z bobrzą aktywnością, 
a dokładniej z tamami budowanymi przez bobry - nadmienia Nadleśnic-
two Nowogard, promując bogactwo naszej przyrody. W tym roku jed-
nak bobry przysparzają więcej problemów niż w latach ubiegłych.  Ich 
działalność inżynieryjna jest spowodowana potrzebą zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa. Stały i podwyższony poziom wody pozwala na ukrycie 
podwodnych wejść do schronień - domków (żeremi) i nor, umożliwia za-
topienie magazynów pokarmu na zimę, skraca drogę ucieczki w przy-
padku żerowania bobrów na lądzie i ułatwia spławianie drewna. I cho-
ciaż bobrze tamy prowadzą do zalewania terenów leśnych, w przypadku 
oceny szkód zrobionych przez bobry, należy brać pod uwagę tak wiele 
czynników i opinii różnych grup interesów, na ile jest to możliwe- przy-
pomina Nadleśnictwo Nowogard. DŚ

Uwaga!!
Znaleziono 
klucze

W dniu 06.11.2017 r., na wjeź-
dzie na stację paliw w Olchowie, 
od strony Nowogardu, znaleziono 
widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy 
w redakcji DN, przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7 A.

09.11.2017 godz. 11:24
Nowogard, ul. Wojska Polskiego, 

człowiek leżący na chodniku. Dzia-
łania SP polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia i zabezpie-
czeniu przed wychłodzeniem, po-
dano tlen. Po przybyciu ZRM, oso-
bę przetransportowano do szpita-
la. Na tym działania zakończono.

Działania podjęto z powodu 
braku ZRM

15.11.2017 godz. 17:39
Nowogard, ul. Radosława, 

mieszkanie w budynku wieloro-

dzinnym. Zadysponowano SP do 
podejrzenia zatruciem tlenkiem 
węgla w budynku wielorodzin-
nym. Zgłaszająca uskarżała się 
na zawroty i bóle głowy. Działa-
nia SP polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia sprawdze-
niu urządzeniem pomiarowym za-
wartość CO w mieszkaniu - wynik 
0. Na miejsce przybyli ratownicy 
medyczni, którzy po zbadaniu nie 
stwierdzili objawów zatrucia. Na 
tym działania zakończono.

KP PSP Goleniów

Przetarg na posiłki z OPS 

Wpłynęła jedna oferta 
Nowogardzka firma gastronomiczna PPHU „Ewa”, jako jedyna złożyła ofertę w przetargu 
na przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom uprawnionym przez OPS, który od-
był się w miniony wtorek, 14 listopada. 

Oferty przyjmowane były do 
godz. 8.00. Kwadrans później 
komisja przetargowa dokonała 
ich otwarcia. W tym roku ofer-
tę złożyła ta sama firma, która 
obecnie gotuje posiłki na zlece-
nie OPS, czyli PPHU „Ewa”, na-
leżąca do Ewy Kasprzyk. Firma 
zaproponowała, że w przyszłym 
roku wyda niewiele, bo ponad 
55 tysięcy dwudaniowych obia-
dów za kwotę 359,894,56 zł, co 
w przeliczeniu na jeden posiłek 
daje 6,20 zł. To więcej o 20 gro-
szy niż przed rokiem (5%). Nie-
mniej wzrostu można było się 
spodziewać, patrząc na rosnące 
ceny produktów spożywczych, 
zwłaszcza nabiału, czy jaj. 

Teraz oferta złożona przez no-
wogardzką firmę gastronomicz-
ną zostanie poddana ocenie for-
malnej. Jeśli urzędnicy nie do-
szukają się żadnych braków w 
tym zakresie, pozostanie gminie 
podpisanie umowy z wykonaw-
cą. Ma ona obowiązywać od 1 
stycznia do końca grudnia przy-
szłego roku. 

Do otrzymywania darmowe-
go posiłku przyzwanego na pod-
stawie decyzji OPS uprawnio-

ne są przede wszystkim dzieci 
w szkołach oraz te korzystające 
z zajęć organizowanych na Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej „Pro-
myk” przy Placu Szarych Szere-
gów. Oprócz tego z obiadów ko-
rzystają osoby w trudnej sytu-
acji, w tym bezdomne. 

Zgodnie ze specyfikacją prze-
targową serwowany posiłek ma 
się składać z dwóch dań, poda-
nych na gorąco. Posiłki muszą 
charakteryzować się wysoką ja-
kością, winny posiadać właści-
we walory smakowe i estetycz-

ne. Obiady powinny być przygo-
towane zgodnie z zasadami ra-
cjonalnego żywienia, sporządza-
ne z pełnowartościowych pro-
duktów posiadających aktual-
ne terminy ważności, urozma-
icone, lekkostrawne oraz atrak-
cyjne pod względem organolep-
tycznym. Słowem - muszą po-
siadać wartość odżywczą i ener-
getyczną zgodną z wymogami i 
normami żywienia dzieci i mło-
dzieży. 

MS

Co dzieje się z ulicznym oświetleniem? 

Ciemno w centrum 
Najpierw lampy uliczne świeciły się w ciągu dnia, a teraz nie palą się, kiedy jest ciemno- 
alarmują mieszkańcy. 

Taka sytuacja miała miejsce, 
w środę, przy ul. Bankowej i 3 
Maja. Na tej pierwszej ulicy nie 
działała żadna z lamp. Przy 3 
Maja, pojedyncze latarnie dzia-
łały tylko w okolicach hotelu 
Oskar. Dalej, w kierunku stacji 
paliw Orlen panowały prawdzi-
wie „egipskie ciemności”. 

Coś złego dzieje się z ulicz-
nym oświetleniem już od kilku 
tygodniu. Najpierw, o czym pi-
saliśmy w zeszłym tygodniu, la-
tarnie zamiast palić się po zmro-
ku, świeciły się w dzień. Tak było 
choćby przy alejkach nad jezio-
rem, czy w wielu miejscach w 
centrum miasta. Teraz, gdy np. 
nad jeziorem po zmroku latar-
nie już działają, to znów gasną w 
innych obszarach miasta. 

UM wciąż tłumaczy tę sytuację 
trwającą konserwacją sieci oświe-
tleniowej w mieście i usuwaniem 

awarii oświetlenia. Wciąż aktual-
ne pytanie, dlaczego to tak długo 
trwa i dlaczego zabrano się za to 
dopiero jesienią, kiedy ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne, 
znacznie maleje bezpieczeństwo 
na ulicach i chodnikach. Nieza-

leżnie od tego zdaje się, że gmina 
w najbliższym czasie nie ucieknie 
od poważnych decyzji dotyczą-
cych wymiany oświetlenia ulicz-
nego na takie, które przystaje do 
obecnych czasów. 

MS

Pracownicy PHU E. Ksaprzyk w trakcie przygotowywania posiłków dla szkół

Tak w środę ok. godz. 20.00 było na ul. 3 Maja
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

To komisja mieszkaniowa, czy biuro matrymonialne?

Emerytka za bogata na mieszkanie komunalne
Pani Zofia Lepka została skreślona z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego przez gminę, bo zdaniem urzędników dostaje za dużą 
emeryturę. Na komisji mieszkaniowej miała usłyszeć dość oryginalną radę: - niech pani sobie znajdzie partnera, który zarabia 900 zł, to wtedy z powrotem 
wpiszą panią na listę. Kobieta tymi słowami, jakie padły, czuje się oburzona, przewodniczący komisji mieszkaniowej tłumaczy się, że chciał kobiecie do-
radzić, a nie ją urazić. 

Pani Zofia decyzję o skreśle-
niu z listy oczekujących na przy-
znanie mieszkania komunal-
nego otrzymała we wrześniu, z 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. Powodem skreślania mia-
ła być wysokość emerytury, jaką 
otrzymuje pani Zofia- to kwota 
1700 zł netto. Tyle, że pani Zo-
fia świadczenie emerytalne w 
tej wysokości otrzymuje co naj-
mniej od kilku lat, a urzędnicy 
dopiero teraz to zauważyli. Ko-
bieta postanowiła się wybrać na 
komisję mieszkaniową zwoła-
ną na 8 listopada i sprawę wy-
jaśnić. Tam jednak, jak twier-
dzi, doszło do bardzo oryginal-
nej wymiany zdań, między nią a 
przewodniczącym Komisji. 

- Opisałam swoją sytuację, 
a zamiast pomocy usłyszałam 
od przewodniczącego Komi-
sji Mieszkaniowej, żebym zna-
lazła sobie partnera, co zarabia 
900 zł, to wtedy podzieli się do-
chody i znów wpiszą mnie na li-
stę - twierdzi pani Zofia. Kobie-
ta była oburzona tymi słowami: 
-myślałam, że to komisja miesz-
kaniowa, a nie biuro matrymo-
nialne - dodaje. 

Michał Wiatr, przewodniczą-
cy Komisji, przyznaje, że taka 
rozmowa miała miejsce. Twier-
dzi jednak, że nie chciał kobie-
ty urazić, a jedynie doradzić 
tak, by mogła być wpisana z po-
wrotem na listę. Radny podkre-
śla też, że komisja nie decydu-

je, kogo gmina na listę wpisu-
je, a kogo z niej skreśla. Nie od-
powiada bowiem za politykę 
mieszkaniową. 

- Podsunąłem tylko tej pani ta-
kie rozwiązanie, chcąc jej pomóc. 
Osoby, które składają wnioski o 
przyznanie lokali bardzo często 
też ukrywają, że tak naprawdę z 
kimś są w związku i ten dochód 
jest inny. Oczywiście nie twier-
dzę, że tu mieliśmy do czynie-
nia z taką sytuacją. Przykro mi, 
że pani Zofia tak odebrała moje 
słowa. Niestety to nie komisja do-
konała skreślania pani Zofii z li-

sty. My nie mamy takich upraw-
nień. To zadanie gminy. Naszym 
jest wysłuchanie tych osób i na-
ciskanie na gminę, aby osoby w 
najtrudniejszej sytuacji mieszka-
niowej otrzymały dach nad gło-
wą jak najszybciej – tłumaczy 
radny Michał Wiatr, przewod-
niczący Komisji Mieszkaniowej.  
Jak wiadomo w naszej gminie 
od lat brak jest realnej polityki 
mieszkaniowej. Wciąż na przy-
znanie mieszkania czeka wie-
le młodych rodzin, a także osób 
samotnych, których nie stać na 
wynajęcie mieszkania. Jak wy-

nika z aktualnych informacji, 
tylko na lokal komunalny czeka 
ok. 40 rodzin. Jeszcze więcej sta-
ra się o przyznanie mieszkania o 
niższym standardzie tzw. socjal-
nych. Tych nie dość, że braku-
je, to jeszcze często są w opła-
kanym stanie. Gmina, co praw-
da w tym roku oddała kilka no-
wych mieszkań przy ul. Cmen-
tarnej, ale to wciąż za mało, a w 
porównaniu z zaangażowaniem 
innych gmin np. Goleniowa to 
żenująco mało (więcej w tym te-
macie wkrótce) . Ponadto Pani 
Zofia, od której rozpoczęliśmy 

tę historię zdaje sobie sprawę, że 
jej emerytura może nie jest ni-
ska w porównaniu do tego, jaką 
otrzymują inni. Rozumie też, że 
są osoby w trudniejszej sytuacji. 
Kobieta zaznacza jednak, że wy-
najmuje obecnie mieszkanie i 
martwi się, co z nią będzie, kie-
dy starość nie pozwoli na doro-
bienie paru groszy, żeby opłacić 
stancję.  

- Teraz sobie radzę, jeszcze 
mam siły. Dorabiam, żeby opła-
cić wynajmowane mieszkanie, 
i to niewiele mi zostaje po za-
płaceniu rachunków. Nie ocze-
kuję mieszkania dziś, ale prze-
cież za parę lat moja sytuacja 
będzie inna. Nie wyżyję wynaj-
mując stancję. Wówczas wpiszą 
mnie na listę i będę czekać 15 
lat? Przecież ja tego nie dożyję – 
mówi pani Zofia. 

Do sprawy pani Zofii jeszcze 
wrócimy. Poprosiliśmy o jej wy-
jaśnienie Urząd Miejski, pyta-
jąc jednocześnie o inne kwestie 
związane z zasobami mieszkal-
nymi gminy, w tym choćby o to, 
czy nasze władze prowadzą dłu-
gofalową politykę mieszkanio-
wą, tak by przewidzieć, jakie za-
potrzebowanie na lokale będzie 
w perspektywie najbliższych 
kilku lat. Jedno jest pewne – 
gmina we własnym zakresie - na 
mocy uchwały rady miejskiej, 
ustala zasady, na jakich wynaj-
mowane są lokale komunalne 
czy socjalne. Być może przy-
szedł czas, aby kryteria te zwe-
ryfikować, tak by nie dochodzi-
ło do pewnych życiowych ab-
surdów. Wszak pnia Zofia bo-
gatą emerytką z pewnością nie 
jest, a jednak w oczach gminy to 
prawie krezuska.  

Marcin Simiński

Pani Zofia wiele lat czekała na przyznanie z gminy mieszkania, ale zamiast tego została skreślona z listy oczekujących, bo 
zdaniem urzędników jest za bogata
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Nie tylko tamtej Pani nikt 
nie odwiózł do domu

Szanowna Redakcjo
W ostatnim wydaniu DN, 

przeczytałam artykuł „Nikt nie 
odwiózł jej do domu”, i od razu 
przypomniałam sobie sytuację, 
którą przeżyłam, a raczej szok, 
który przeżyłam, ponieważ do-
świadczyłam czegoś, co nie po-
winno się w ogóle zdarzyć.

To było chyba w lipcu, jeste-
śmy z mężem na parkingu koło 
Inter Marche w Nowogardzie 
i nagle widzę mężczyznę, któ-
ry wszedł do sklepu z kebabem 
i prosił o wodę, bo tak mu się 
chciało pić. Sprzedawczyni dała 
mu wody, a ja zapytałam, co mu 
się stało, bo był na pół nago, 
miał na sobie spodnie i taką ko-
szulkę z flizeliny na plecach roz-
ciętą- z tyłu na szyi i z wiąza-
ną wstążeczką, taką zielona czy 
biała flizelina, jaką zakładają do 
operacji.

Mężczyzna odpowiedział, że 
tak go wypisali ze szpitala do 
domu i nikogo nie interesowa-
ło, czy ma ubranie czy nie. Ja za-
wołałam męża i mój mąż dał mu 
swoją podkoszulkę.

Mężczyzna ten opowiadał, że 
spadł z drabiny i jego koszulkę 
musieli porozcinać.  Ale ja py-
tam się, czy nie ma opieki spo-
łecznej w Nowogardzie, czy per-
sonel szpitala nie mógłby za-
dzwonić do opieki i zapytać, czy 
znalazłoby się jakieś ubranie dla 
tego człowieka? Jednak chyba 
nie, nic nikogo nie obchodzi taki 
człowiek, wypisali go do domu i 
do widzenia, niech sobie idzie, 
nawet prawie na nago. Taka jest 
opieka naszego szpitala. A tak 
na marginesie dodam jeszcze, 
co ja osobiście też od nich do-
znałam.  Pewnego dnia, to był 
czwartek, poszłam do szpita-
la, bo moje ciśnienie było 212, 
na izbie przyjęć były trzy panie, 
jedna telefonuje z przyjaciółką i 
w ogóle nie interesuje ją to, że ja 
stoję i czekam, druga pani jest 
w pomieszczeniu obok, wcho-
dzi i wychodzi i też ją to nie in-
teresowało, że ja stoję, teraz wy-
chodzi trzecia pani D...a i pyta, 
o co chodzi. Ja na to, że mam ta-
kie duże ciśnienie, że aż mi sła-
bo i co wtedy słyszę: „to trzeba 
było przyjść do rodzinnego”. Z 
wielką łaską zrobiła mi EKG, a 
ja za dwa dni miałam lekki za-
wał, mąż zawiózł mnie do Szcze-
cina do szpitala i tam stwierdzili 
właśnie ten zawał. 

Proszę więc wszystkich, któ-
rzy mieli też złe doświadcze-
nia z personelem szpitala w No-
wogardzie, bądźcie odważni i 
piszcie do DN, o tym, co Wam 
się przydarzyło, może to będzie 
miało jakiś wpływ na zmiany, na 
lepsze.

Dane personalne do wiadomości 
redakcji

Od redakcji: Dziękujemy za 
Pani list i dołączamy się do ape-
lu, który został w nim sformu-
łowany na zakończenie.  Zda-
rzenia sygnalizowane przez Pa-
nią są w istocie pochodną rela-
cji i stosunków, jakie panują w 
nowogardzkim szpitalu, i za ja-
kie odpowiada kierownictwo 
tej placówki z jej dyrektorem 
na czele. Istnieje  bowiem bez-
pośredni związek pomiędzy za-
chowaniem się personelu, a sys-
temem wewnętrznych wyma-
gań,  nagradzania i awansu. Jeśli 
pozycja pracownika w szpitalu 
nie zależy od jego klasy zawodo-
wej, a tylko od dyz-pozycji wo-
bec dyrektora to pracownik taki 
nie będzie z czasem przejmo-
wał się tak ważnymi, zwłaszcza 
w służbie zdrowia, wartościami 
jak etyka, czy zasady rzetelnego 
postępowania z pacjentem. Nie 
będzie się przejmował, ponie-
waż taki dyrektor nie głównie 
tego od niego wymaga, ale wy-
maga tylko szczególnie pojęte-
go oddania- pomijamy tutaj nie-
które bardziej wstydliwe aspek-
ty tego posłuszeństwa będące 
w naszym szpitalu już od daw-
na tajemnicą poliszynela. O te-
macie naszego szpitala i panują-
cych tam „porządków” za aktu-
alnej dyrekcji pisaliśmy już wie-
le w DN, a następne odcinki są 
w przygotowaniu.  

@    Ludzie listy piszą

Właśnie 
zostałem 

wypisany ze 
szpitala...

Rozmowa z Agnieszką Jadwiżyc, pielęgniarką szkolną

Najczęściej przychodzą  
z bólami brzucha…
Szkoła, to także miejsce, gdzie nierzadko potrzebna jest nagła pomoc medyczna. Tu za-
miast lekarza pierwszego kontaktu dyżuruje pielęgniarka. Poniżej rozmowa z Agniesz-
ką Jadwiżyc, pielęgniarką pracującą w ZSO i Szkole Podstawowej nr 3, zatrudnionej przez 
podmiot o nazwie: NZOZ "LEKS" s.c. Gabinety Lekarzy Rodzinnych.  

DN: Jak długo Pani pracuje w 
zawodzie pielęgniarki?

W zawodzie pracuję już 21 lat, 
z przerwą na wychowywanie wła-
snych dzieci. Natomiast tutaj w tej 
szkole pracuję trzy lata. Ten gabinet 
obsługuje szkołę podstawową, gim-
nazjum i liceum, a także pracowni-
ków szkoły.

Agnieszka Jadwiżyc: Na czym 
polega pani praca, na terenie szko-
ły? 

Moim zadaniem jest ocenienie, czy 
w danym monecie, choroby, uczeń 
nadaje się do dalszego pobytu w 
szkole, czy jednak wymaga wezwa-
nia rodziców i odesłania go tym sa-
mym do domu. Zdarza się też tak, że 
rodzic w danym momencie nie może 
odebrać dziecka, więc zostaje ono u 
mnie w gabinecie pod moją opieką i 
obserwacją. 

Z jakimi dolegliwościami naj-
częściej uczniowie przychodzą do 
pani?

Najczęściej przychodzą z bólami 
brzucha, głowy, urazami po lekcjach 
wychowania fizycznego. Często też 
przychodzą z zadrapaniami, otar-
ciami czy odciskami od butów. Zda-
rzają się też sytuacje z dnia codzien-
nego, na przykład nagłe zachorowa-
nia, wymioty, często na tle wiruso-
wym. Jeżeli zaobserwuję u ucznia, 
że się bardzo źle czuje, jest podwyż-
szona temperatura, ale często i ob-
niżona, to zazwyczaj wzywam w ta-
kiej sytuacji rodzica. Dziecko, któ-
re źle się czuje, nie można zostawić 
w szkole, bo po pierwsze nie skupia 
się na lekcjach, nie jest w stanie pra-
widłowo funkcjonować i męczy się 
tym, że siedzi w ławce, czeka ono z 
niecierpliwością na koniec lekcji. W 
sytuacjach nagłych, w podejrzeniach 
złamania czy zwichnięcia, jak choć-
by ręki, następuje wezwanie rodzi-
ca, zaopatrzenie tu w gabinecie, a 
następnie pokierowanie rodziców z 
dzieckiem na izbę przyjęć do szpi-
tala. Mamy takie prawo, że dziec-
ko, któremu zdarzył się wypadek w 
szkole, w dniu urazu jest przyjmowa-
ny na izbę przyjęć bez skierowania. 

Jak wielu uczniów korzysta 
średnio z wizyt w pani gabinecie?

Prowadzę rejestr uczniów przy-
chodzących do gabinetu. Jest to nie 
tylko informacja dla mnie, ale także 
dla lekarzy, ponieważ wiadomo, że 
sytuacje są różne i na przykład może 
to pomóc w identyfikacji choroby. 
Największa liczba zgłaszających się 
do mnie uczniów jest w szkole pod-

stawowej, gdzie np. w ostatnim ty-
godniu miałam 50 wizyt. W gimna-
zjum jest na tydzień około 30 osób. 
Licealiści korzystają z opieki pielę-
gniarskiej najmniej, często jest tak, 
że w tygodniu są to tylko dwie osoby.

Są też tacy uczniowie, którzy 
borykają się z chorobami przewle-
kłymi. Jak wówczas wygląda opie-
ka pielęgniarska?

Minister Zdrowia mówi jasno, że 
w takich sytuacjach, rodzic ma obo-
wiązek dostarczenia informacji na 
temat stanu zdrowia swojego dziec-
ka. Na skierowaniu do pielęgniarki 
szkolnej wypisuje dane ucznia, kla-
sę, prośbę o podanie m.in., jakiego 
leku i w jakiej dawce. Wówczas dany 
lek jest dostarczany do mnie do ga-
binetu, do specjalnej szafki medycz-
nej zamkniętej na klucz, który tylko 
ja posiadam. Rodzice mogą również 
przekazać mi informacje od lekarza, 
że przy wystąpieniu takich i takich 
objawów, należy podać taki właśnie 
lek i w takiej dawce. Wszystkie usta-
lenia muszą być jasno sprecyzowane, 
ponieważ jeżeli nie będę miała takiej 
informacji od rodziców, mimo, że je-
stem pielęgniarką, nie będę mogła 
podać tych ważnych dla dziecka le-
ków, które oczywiście wcześniej prze-
pisał lekarz. Na chwilę obecną mam 
pod opieką czworo takich uczniów. 
Często zdarza się też tak, że sta-
łe leki, które dziecko przyjmuje nie 
musi brać w szkole, ponieważ pierw-
sza dawka wypada przed lekcjami, a 
druga, kiedy wraca do domu. Rodzic 
często prosi, iż, gdyby coś z dzieckiem 
działo się niepokojącego, o kontakt 
telefoniczny. 

Rozmawiała  
Dorota Śmieciuch 

Jak zorganizowana jest opie-
ka medyczna w szkołach? 

Przy okazji rozmowy z p. 
Agnieszką zapytaliśmy UM, w jaki 
sposób zorganizowana jest opie-
ka medyczna w szkołach na te-
renie naszej gminy. Okazuje się, 
że nie we wszystkich placów-
kach funkcjonują gabinety me-
dyczne. Brakuje ich w Szkole Pod-
stawowej w Strzelewie i Żabo-
wie. Gmina zapewnia jednak, że 
i w tych placówkach wkrótce ta-
kie gabinety powstaną, a to w 
związku z reformą oświaty i prze-
kształceniem tych szkół w szkoły 
ośmioklasowe, a także możliwo-
ścią skorzystania z dotacji rządo-
wej. W ślad za wspominaną refor-
mą, pojawiała się bowiem możli-
wość uzyskania dofinansowania 
na stworzenie gabinetów i do-
posażenie już tych istniejących. 
Jak poinformowała nas sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka, gmina Nowogard wystąpi-
ła o przyznanie takiego dofinan-
sowania, ale jeszcze nie ma infor-
macji o przyznanej dotacji. 

Dodajmy tylko, że usług me-
dycznych z zakresu świadczeń 
gwarantowanych pielęgniarki i 
higienistki szkolnej w naszych 
placówkach oświatowych udzie-
lają dwa podmioty: Pielęgniar-
stwo w Środowisku Nauczania i 
Wychowania Jadwiga Kosakie-
wicz, oraz NZOZ „LEKS” s.c. Gabi-
nety Lekarzy Rodzinnych. Pierw-
szy zakład udziela pomocy me-
dycznej w szkołach wiejskich 
oraz miejskich nr 1,2 i 4. Drugi w 
ZSO i SP nr 3. Świadczenia przed-
miotowych usług odbywają się 
w ramach umów finansowanych 
przez NFZ. 

MS

Agnieszka Jadwiżyc, pielęgniarka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących
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Wracamy do sprawy tragicznego wypadku k. Kulic 

Prowadził po narkotykach i… został uniewinniony
Wracamy do sprawy wypadku, w którym zginęła Urszula Kamińska, śmiertelnie potrącona na skrzyżowaniu Nowogard-Kulice, w lutym tego roku. Pro-
kuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, uniewinniając kierowcę samochodu, pod kołami którego zginęła kobieta, mimo, że ten prowadził auto po spo-
życiu narkotyków. Śledczy uznają, że to piesza jest winna własnej śmierci. Z taką wersją nigdy nie pogodziła się siostra pani Urszuli, odwołując się od de-
cyzji prokuratora. Niestety kobieta nie doczekała dalszego etapu postępowania, bo zmarła kilka tygodni temu. Dotarliśmy do jej męża, pana Jana, który 
zdecydował się opowiedzieć o całej sprawie. 

Na początek przypomnijmy kil-
ka suchych faktów. W dniu 9 lu-
tego, ok. godz. 19.00, w okolicach 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 
w kierunku Wierzbięcina, z dro-
gą do Kulic, kierowca Fiata Duca-
to, 26 letni Adam M. mieszkaniec 
Goleniowa, uderza w stojącą przy 
krawędzi drogi (bądź na drodze- 
o tym później) Urszulę Kamińską 
– 70-letnią mieszkankę Dobrej. 
Kobieta wracała ze spotkania z 
Danielem Liskowackim, jednym z 
najbardziej rozpoznawalnych lite-
ratów naszego regionu w kraju, ja-
kie tego wieczoru odbyło się w pa-
łacu w Kulicach.  Spotkanie roz-
poczęło się o godz. 17.00, a zakoń-
czyło po ponad godzinie. Jak mó-
wią inni jego uczestnicy, pani Ur-
szula wyszła stamtąd chcąc zdążyć 
na busa, jaki przed 19-tą jechał w 
kierunku Dobrej. Początkowo 
przypuszczano, że do potrącenia 
doszło w momencie, gdy kobie-
ta widząc nadjeżdżającego białe-
go busa prawdopodobnie uznała, 
że to samochód, którym ma wró-
cić do domu. Wbiegła na jezdnię, 
ale nie zdążyła przejść przez dro-
gę i wpadła pod nadjeżdżającego 
busa. Tej wersji wydarzeń nie po-
twierdził ani kierowca Fiata, któ-
ry potrącił kobietę, ani biegły z 
zakresu ruchu drogowego, któ-
ry przeprowadził w miejscu wy-
padku eksperyment procesowy. Z 
jego ustaleń wynika, że Pani Ur-
szula, miała w chwili wypadku 
znajdować się w odległości 1-1,3 
m od prawej krawędzi jezdni, sto-
jąc niemal przodem do nadjeż-
dżającego samochodu. Miały też 
na to wskazywać obrażenia cia-
ła tragicznie zmarłej, które zosta-
ło na wniosek śledczych podda-
ne badaniom sekcyjnym.  Począt-
kowo prokuratura stawia kierow-
cy zarzut nieumyślnego spowodo-
wania wypadku w wyniku, które-
go ginie pani Urszula. Mężczyzna 
zostaje objęty dozorem policyj-
nym i ma wpłacić 2 tys. zł porę-
czenia majątkowego, żeby nie sie-
dzieć w areszcie. Ostatecznie jed-
nak śledztwo zostaje umorzone, 
a Adam M. jest oczyszczany z za-
rzutów.  Winną wypadkowi uzna-
no panią Urszulę. 

Kierowca pod wpływem 
Zaskakujące jest jednak to, że 

Prokurator podjął taką decyzję, 
mimo, że kierowca Fiata Duca-
to, w chwili zdarzenia prowadził 
auto po spożyciu narkotyków- 

dokładnie marihuany. Jak wyni-
ka z zeznań złożonych przez sa-
mego mężczyznę, miał on wy-
palić susz dzień wcześniej. „Pod-
czas przesłuchania stwierdziłem, 
że dzień wcześniej, tj. w środę, ok. 
godz. 19.00, wypaliłem kilka hitów 
tj. buchów marihuany. Ja marihu-
anę znalazłem w środę w Golenio-
wie, w parku przed małym kościo-
łem. Znajdowała się ona w pacz-
ce po papierosach. Nie wiem ile jej 
mogło być. Ja nie wypaliłem cało-
ści, resztę wyrzuciłem w rejonie 
parku. Wieczorem ja wróciłem do 
domu z dziewczyną, zjadłem ko-
lację i poszedłem spać około godz. 
22.00”- czytamy w zeznaniach, ja-
kie Adam M., złożył dzień po wy-
padku, w Komendzie Powiato-
wej w Goleniowie.  Obecność nar-
kotyków w organizmie młode-
go mężczyzny potwierdzają ba-
dania toksykologiczne, jakie wy-
konano z pobranej próbki mo-
czu. I choć prokurator w treści sa-
mego uzasadnienia wspomina o 
tym, że kierowca prowadził po-
jazd będąc po spożyciu marihu-
any, fakt ten lekceważy, stwierdza-
jąc, że kierowca nie miał możli-
wości uniknięcia zderzenia z pie-
szą, choć chwilę wcześniej przy-
znaje, że Adamowi M. można za-
rzucić nieprawidłowe zachowa-
nie w czasie jazdy. „Zdaniem bie-
głego bezpośredniej przyczyny jego 
zaistnienia (wypadku -dop. red.) 
upatrywać należy w nieprawidło-
wym zachowaniu pieszej, która w 
w/w. warunkach, niedostatecznego 
oświetlenia drogi światłem latarni 
ulicznych, poza obszarem niezabu-
dowanym, ubrana na czarno (i bez 
wymaganego oznakowania odbla-
skowego), mimo możliwości pra-
widłowej obserwacji drogi i poru-
szających się pojazdów, znajdowa-
ła się na jezdni w sytuacji, gdy po-
ruszał się nią samochód, zaś kie-
rującemu samochodem można za-
rzucić nieprawidłowe zachowa-
nie w zakresie braku dostatecznej 
obserwacji przedpola jazdy. Jed-
nak zachowanie to nie skutkowa-
ło przyczynieniem się do zaistnie-
nia przedmiotowego wypadku, po-
nieważ jadąc z prędkością dozwo-
loną nawet w przypadku prawi-
dłowego obserwowania przedpola 
jazdy, w zaistniałych warunkach 
drogowych nie uniknąłby potrące-
nia pieszej”- czytamy w najważ-
niejszym fragmencie uzasadnie-
nia do umorzenia śledztwa. Pro-
kurator uznał zatem, że kierowa-

nie samochodem po spożyciu ma-
rihuany jest dozwolone, i nie mia-
ło żadnego wpływu na percepcję 
kierowcy. Nie ma bowiem w ak-
tach żadnego śladu, aby z tego po-
wodu kierowca poniósł dodatko-
we konsekwencje, ani też o tym, 
czy wszczęto postępowanie zmie-
rzające do wyjaśnienia „przypad-
kowego znalezienia marihuany w 
parku”- co oczywiście jest co naj-
mniej śmieszne. 

Siostra składa zażalenie 
Po lekturze dość zaskakujące-

go uzasadnienia do umorzenia 
śledztwa, siostra tragicznie zmar-
łej p. Urszuli, pani Teresa, pisze 
zażalenie na postanowienie pro-
kuratury do Sądu Rejonowego w 
Goleniowie. „Decyzja o przebada-
niu kierującego na obecność środ-
ków odurzających była bardzo 
słuszna. Wykazała, że kierujący 
znajdował się i prowadził pojazd 
po spożyciu środka odurzające-
go. Zastanawiające, dlaczego pan 
prokurator pomija tak istotny ar-
gument, w tym zdarzeniu(…) Sio-
stra, dziś trzeba powiedzieć w cza-
sie przeszłym, była zdyscyplinowa-
ną, bardzo rozsądną i odpowie-
dzialną kobietą. Zapewne chcia-
ła zatrzymać BUS-a do Dobrej, 
wracając z kulickiego wernisażu, 
bo to była pora, o której wiedzia-
ła, że będzie jechał. Idąc w kierun-
ku przystanku, po tej stronie wi-
dząc duży pojazd zapewne chcia-
ła go zatrzymać, nie zdając sobie 
sprawy, że jest to jej ostatnie pod-
niesienie ręki. Pewnie, jeżeli byłby 
to BUS z kierowcą nie po narkoty-
kach, to by żyła(…) - pisze żaląc 
się na postanowienie o umorzeniu 
śledztwa pani Terasa, siostra Ur-
szuli Kamińskiej. 

Oceną postanowienia, jakie wy-
dała Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie zajmie się sąd. Posiedze-
nie wyznaczono na 20 listopada, 
na godz. 11.40- poinformował nas 

Michał Tomala, rzecznik sądu. 

Mąż nie ma wątpliwości…
Niestety pani Teresa nie docze-

kała tej chwili. Niespełna 3 mie-
siące po tym, jak wysłała do Pro-
kuratury Rejonowej w Goleniowie 
zażalenie, umiera na raka. Jej mąż, 
z którym udało nam się porozma-
wiać, nie ma wątpliwości, że cała 
ta sprawa wpłynęła na pogorsze-
nie jej stanu zdrowia. 

- Jak dostaliśmy telefon z policji, 
że Urszula zginęła, żona przeżyła 
szok. Od tamtej pory jej stan zdro-
wia się pogarszał. Żona, co praw-
da chorowała na nowotwór, przed 
23 laty miała operację i sytuacja 
była opanowana. Po tym wypad-
ku wszystko się jakby odnowiło, 
skumulowało, nasiliło i rak zaata-
kował z podwojoną siłą. One były 
bardzo ze sobą zżyte, jak rodzeń-
stwo. Żona nie mogła długo się po 
tym otrząsnąć- mówi nam pan 
Jan, z trudem opanowując łzy. 

Mężczyzna mówi też, że kolej-
nym szokiem był moment, kiedy 
otrzymali informację o umorze-
niu śledztwa. 

- Jak to przeczytaliśmy włosy 
stanęły nam dęba na głowie. Jak 
można umorzyć sprawę, skoro wie-
my, że człowiek, który to spowo-
dował był pod wpływem narkoty-
ków, a całą winę zrzuca się na tra-
gicznie zmarłą- pyta mężczyzna i 
dodaje: - od początku nie wierzy-
liśmy w ustalenia policji i biegłych, 
że Urszula mogła rzucić się pod ten 
samochód, to nie było w jej stylu, 
była bardzo ostrożna.  

Pan Jan ma pretensje do orga-
nów ścigania, że kierowca nie po-
niósł żadnych konsekwencji. 

- Nikt nie zadał sobie pytania ile 
on mógł zabić osób, skoro od rana 
jeździł mając w organizmie narko-
tyki. Nie wierzę też, że on jechał 70 
km/h, choćby ze względu na obra-
żenia, jakich doznała Urszula. Nie 
rozumiem decyzji, jaką podjął pro-

kurator. Moja żona do końca jej też 
nie mogła zrozumieć- kończy męż-
czyzna. 

Zadaliśmy pytania…
Wątpliwości, co do ustaleń ja-

kie prokuratura poczyniła, a tak-
że ostatecznej wersji uzasadnia 
do umorzenia śledztwa w sprawie 
tragicznej śmierci jest wiele. Dla-
tego o komentarz do sprawy po-
prosiliśmy prokuraturę oraz poli-
cję, wysyłając kilka konkretnych 
pytań. Czy Adam M. w ogóle po-
niósł jakieś konsekwencje po wy-
padku, nawet te związane z kiero-
waniem pojazdu pod wpływem 
narkotyków? Skąd taka pewność, 
że Urszula Kamińska stała pra-
wie na środku jezdni, skoro poza 
kierowcą nie było żadnych innych 
świadków? Czy organy ścigania 
zbadały wątek rzekomego zna-
lezienia przez młodego mężczy-
znę narkotyków w goleniowskim 
parku? W końcu, jak to możliwe, 
że z jednej strony kierowca przy-
znaje, że zauważył pieszą na jezd-
ni kilkanaście metrów wcześniej, 
ale dalej prokuratura przyjmuje 
stanowisko, że nie miał szans wy-
konać innego manewru, jak tylko 
wjechać wprost na kobietę? Tego 
dnia warunki atmosferyczne nie 
były na tyle złe, aby można było 
mówić o złej widoczności. Warto 
podkreślić, że Adam M. kierował 
dużym samochodem, dającym 
spory komfort widoczności. Miej-
my nadzieję, że organy ścigania 
pytane przez nas o te wszystkie 
wątpliwości, znajdą odwagę na to, 
aby wyjaśnić to opinii publicznej. 
Zginął w końcu człowiek, a dru-
ga osoba, dla której był bliskim, 
stracił przez to swoje zdrowie, od-
chodząc z tego świata z głębokim 
żalem i poczuciem niesprawiedli-
wości. Trudno przejść nad tym do 
zwykłego porządku. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu bus, którego kierowca potrącił śmiertelnie 70-letnią Urszulę Kamińską, w tyle służby ratunkowe
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zofia Banasiewicz: lat 83, zmarła 15.11.2017r., pogrzeb od-

będzie się 17.11.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze Naszej Kochanej 
Mamy, Teściowej, Babci, Prababci  

śp. Teresy Gołąb
serdeczne podziękowania  

składa Rodzina

Serdeczne podziękowania  
dla ks. Waldemara za odprawienie 

Mszy Św. oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Kazimierza Spór 
składają 

Bronisław i Mieczysław Spór 
z Rodzinami 

Jezus opowiedział uczniom tę 
przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróż, przy-
wołał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzecie-
mu jeden, każdemu według jego 
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 
który otrzymał pięć talentów, 
poszedł, puścił je w obrót i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, któ-
ry dwa otrzymał; on również zy-
skał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i rozko-
pawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. Po dłuższym cza-
sie powrócił pan owych sług i za-
czął rozliczać się z nimi. Wów-
czas przyszedł ten, który otrzy-
mał pięć talentów. Przyniósł 
drugie pięć i rzekł: Panie, prze-
kazałeś mi pięć talentów, oto 
drugie pięć talentów zyskałem. 
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo do-
bry i wierny! Byłeś wierny w rze-
czach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twe-
go pana! Przyszedł również i ten, 
który otrzymał dwa talenty, mó-
wiąc: Panie, przekazałeś mi dwa 
talenty, oto drugie dwa talen-
ty zyskałem. Rzekł mu pan: Do-
brze, sługo dobry i wierny! By-
łeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana! Przy-
szedł i ten, który otrzymał jeden 
talent, i rzekł: Panie, wiedzia-
łem, żeś jest człowiek twardy: 
chcesz żąć tam, gdzie nie posia-
łeś, i zbierać tam, gdzieś nie roz-

sypał. Bojąc się więc, poszedłem 
i ukryłem twój talent w ziemi. 
Oto masz swoją własność! Od-
rzekł mu pan jego: Sługo zły i 
gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć 
tam, gdzie nie posiałem, i zbie-
rać tam, gdziem nie rozsypał. 
Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po 
powrocie byłbym z zyskiem ode-
brał swoją własność. Dlatego od-
bierzcie mu ten talent, a dajcie 
temu, który ma dziesięć talen-
tów. Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar 
mieć będzie. Temu zaś, kto nie 
ma, zabiorą nawet to, co ma. A 
sługę nieużytecznego wyrzućcie 
na zewnątrz - w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
(Mt 25,14-30)

O co Bóg chce dzisiaj na pro-
sić? Do czego chce nas zachę-
cić? Przede wszystkim Bóg pra-
gnie Ci dzisiaj powiedzieć, że 
jesteś obdarowany! Bóg daje Ci 
swoje dary. Daje je, jak mówi 
o tym dzisiejsza przypowieść, 
każdemu według zdolności. Po 
ludzku patrząc, jeden ma wię-
cej, inny mniej, ale ma każdy. 
Talent, o którym mówi dzisiej-
sze Słowo, to wielka suma pie-
niędzy. Nawet dla tego, który 
otrzymał jeden talent, to była 
znaczna suma. Bóg daje nam 
wielkie dary. Bóg daje człowie-
kowi swą łaskę, ale potrzebna 
jest właściwa współpraca z tą 
łaską. Widzimy dziś sługi i ich 
postawę, zaangażowanie, po-
dejście do otrzymanych talen-
tów. Jak słyszymy o pierwszym 
słudze: natychmiast puścił je w 
obieg. Pieniądz musi pracować. 
Pieniądz musi zarabiać. Podob-
nie jest z umiejętnościami. Nie 
po to je masz by Cię ludzie dzię-
ki nim chwalili, ale otrzymałeś 
je po to, abyś pomnażał dzięki 
nim dobro. Bóg jest spragnio-
ny dobra, które rodzi się tam, 
gdzie pojawia się człowiek, ale 

czy zawsze tak jest? Czy za-
wsze, gdzie spotyka się dwóch 
lub trzech, tam jest dobro mię-
dzy nimi? Tam jest pokój? Mi-
łość? Bóg zaprasza nas do wzię-
cia udziału w misji budowania 
Jego Królestwa. Jesteśmy za nie 
współodpowiedzialni. Bóg za-
chęca nas byśmy mądrze wyko-
rzystywali to wszystko, co On 
nam daje. Nie tylko dla dobra 
naszego i najbliższych, ale jak 
mówimy podczas każdej Eu-
charystii: na pożytek nasz, ale 
i całego Kościoła świętego. Ten 
nasz trud, wysiłek, poświęce-
nie, nasza ofiara mają być na 
cześć i chwałę Bożego imienia, 
nie imienia naszego. Jak brzmi 
zawołanie zakonu jezuitów: ad 
maiorem Dei gloriam- na więk-
szą chwałę Bożą. To ma być 
motywacja każdego, naszego 
działania. Może nie masz wpły-
wu na losy świata. Może nawet 
nie masz wpływu na los twojej 
Ojczyzny, ale masz wpływ na 
los twojej rodziny! Zarzut, któ-
ry zrobił trzeci sługa jest zarzu-
tem niektórych współczesnych 
nam ludzi. Panie, jesteś czło-
wiekiem wymagającym. Bóg 
jest wymagający. Tak, to praw-
da, ale te Boże wymagania nie 
przerastają naszych możliwo-
ści. Może ktoś powiedzieć, ale 
na szczęście Bóg dał mi niewie-
le, to może i niewiele będzie ode 
mnie wymagał. Niewiele to nie 
znaczy, że nic! Bóg jest Bogiem 
wymagającym. W sercu tego 
sługi, w sercu niektórych lu-
dzi, którzy nie dostrzegają, jak 
dużo dał im Bóg, mogą rodzić 
się negatywne uczucia: złość, 
zniechęcenie, smutek. Popatrz 
na twoje serce. Czy jest bardziej 
sercem wdzięcznym czy sercem 
zakwaszonym, zgnuśniałym? 
Modlitwa, miłosierdzie, ofia-
ra- to dary, które dał nam Bóg. 
Chce byśmy za ich przyczyną 
budowali Jego Królestwo. Żyj 
modlitwą, czyń miłosierdzie, 
niech twoje życie przenika ofia-
ra i abyś usłyszał podczas spo-
tkania z Bogiem: dobrze sługo 
dobry i wierny, wejdź do rado-
ści swojego Pana! 

Ks. Krystian Dylewski 

POdZięKOWAniA

Odpust w parafii  
pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego

W poniedziałek, 20 listopada, przypada wspomnienie 
św. Rafała Kalinowskiego i uroczystość odpustowa w na-
szej Parafii. W tym roku Suma Odpustowa będzie odpra-
wiona w niedzielę 19 listopada, o godz. 16.00. Odpust zo-
stanie poprzedzony Triduum przygotowującym nas do 
tej uroczystości. Trzydniowe rekolekcje przeprowadzi O. 
Szczepan Maciążek Gwardian Karmelitów Bosych z Po-
znania.  W najbliższy czwartek, piątek i sobotę Msze św. z 
nauką rekolekcyjną o g. 9.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o g. 7.00. Przed wieczorną Mszą św. nabożeństwo w inten-
cji owocnego przeżycia rekolekcji. Okazja do spowiedzi w 
piątek od g. 16.30. Wyjątkowo w najbliższą niedzielę nie 
będzie mszy św. o godz. 18.00. 

Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży w 
czwartek i piątek o godz. 17.00.
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Kino na weekend

CEnY BiLETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

Kącik kolekcjonera

„Stulecie odzyskania  
przez Polskę niepodległości” 
W chwili wybuchu I wojny światowej niewielu polskich polityków miało klarowną wizję 
przyszłości. 

Do wyjątków należał Roman 
Dmowski, współzałożyciel, przy-
wódca i ideolog obozu narodowego. 
11 listopada 1918 r. ustały w Euro-
pie działania wojenne, a 22 listopa-
da Józef Piłsudski ogłosił się Tym-
czasowym Naczelnikiem Państwa 
i utworzył ogólnopolski rząd. Na 
podstawie porozumienia obu mę-
żów stanu, Dmowski został Dele-
gatem Pełnomocnym na konferen-
cję pokojową w Paryżu. Przedsta-
wiał tam sugestywnie przywódcom 
zwycięskich mocarstw (władał bie-
gle kilkoma językami) polskie po-
stulaty terytorialne. Nie wszystkie 
z nich zostały zrealizowane, nie-
mniej znaczący wpływ Dmowskie-
go na postanowienia traktatu wer-
salskiego w kwestii granicy polsko-
-niemieckiej czyni zeń jednego z oj-
ców niepodległości Polski. 

8 listopada 2017 roku, Narodowy 
Bank Polski wprowadził do obiegu 
monety z serii „Stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości” – 
Roman Dmowski: złotą o nomina-
le 100 zł i srebrną o nominale 10 zł. 

Złota moneta została wykonana 
z próby metalu Ag 900/1000. Przy 
jej produkcji wykorzystano stempel 
lustrzany. Brzeg (bok): napis: Stu-

lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Wymiary tej monety to 
21,00 mm, a masa to 8,00 g. Wyszła 
ona w nakładzie do 2000 sztuk. Pro-
jektantem monety jest Dobrochna 
Surajewska.

Srebrna moneta została wyko-
nana z próby metalu Ag 925/1000. 
Wymiary tej monety to 32,00 mm 

na 22,40 mm, a masa 14,14 g. Przy 
jej produkcji wykorzystano stempel 
lustrzany (mikrodruk). Brzeg (bok) 
jest gładki. Wyszła ona w nakładzie 
do 20 000 sztuk. Projektantem mo-
nety jest Dobrochna Surajewska.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

dWiE KOROnY
18.11.2017,godz..16.00
19.11.2017,godz. 16.00
dokument fabularyzowany, Pol-

ska / 2017 / 92 min., od lat: 12

Pierwszy film ukazujący nieznane 
dotąd powszechnie fakty z życia o. 
Maksymiliana Kolbe, począwszy od 
jego dzieciństwa, aż do heroicznej 
śmierci. To film o niezwykłym czło-
wieku, który oddał swoje życie aby 
uratować inne. To film o wizjone-
rze, którzy przekraczał granice ludz-
kich ograniczeń. Jego odwaga, wia-
ra i przekonanie o potrzebie wielkiej 
misji czyniły go niezwykłym i wyjąt-
kowym. W filmie wystąpili znakomi-
ci polscy aktorzy. W rolę o. Maksy-
miliana Kolbe wcielił się Adam Wo-
ronowicz. W pozostałych rolach za-
grali Cezary Pazura, Artur Barciś, Ma-
ciej Musiał, Antoni Pawlicki, Domi-
nika Figurska, Sławomir Orzechow-
ski i inni. 

ZŁE MAMUŚKi 2. JAK 
PRZETRWAĆ ŚWięTA

18.11.2017, godz. 18.00
19.11.2017, godz. 18.00
komedia / akcja, USA / 2017 / 

110 min., Od lat: 15

Kolejna niegrzeczna komedia 
współtwórców takich wybryków jak 
„Złe mamuśki”, „Kac Vegas”, „Firmo-
wa gwiazdka”. Idą Święta, a to w ży-
ciu każdej pani domu jak wiadomo 
szczególny czas. Tygodnie harówki 

przy garach, walka wręcz przy skle-
powych ladach o najlepsze kąski, 
detektywistyczna praca w poszuki-
waniu prezentów dla całej rodziny. 
Po prostu pełnia szczęścia. Złe ma-
muśki dawno jednak zrzuciły kajda-
ny perfekcyjnej pani domu i mogły-
by się tym świątecznym czasem cie-
szyć z drinkiem w ręce, gdyby nie 
fakt, że zbliżają się jeźdźcy Apoka-
lipsy czyli ich szacowne mamusie: 
strażniczki rodzinnych tradycji, kon-
serwatywne jak dąb Bartek i surowe 
jak treser dzikich zwierząt. Czy na-
szym wyzwolonym mamuśkom uda 
się przekabacić własne rodzicielki i 
przeciągnąć je na weselszą stronę 
mocy? Święta to czas cudów! 

SLUMBER
18.11.2017,godz. 20.15
19.11.2017,godz. 20.15
horror, USA / 2017 / 86 min., od 

lat: 15

Alice (Maggie Q) jest cenioną spe-
cjalistką zajmującą się zaburzeniami 
snu. O pomoc do niej zwraca się ro-
dzina, która jest nawiedzana przez 
prastarego demona. Paraliżuje on 
swoje ofiary w czasie snu, stając się 
ich prawdziwym koszmarem i uwal-
niając straszną agresję. Alice musi 
porzucić naukowy racjonalizm, aby 
pokonać własne demony i pomóc 
nękanej rodzinie. 

UsłUgi graficzne  •  UsłUgi introligatorskie 
Wycinamy szablony •  DrUkUjemy plakaty Do b0
 tel. 91 392 21 65 • ul. Boh. Warszawy 7A

Reaktywacja po 12 latach

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej
W czwartek, 9 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się spo-
tkanie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej. Tym samym wznowiło 
ono swoją działalność po 12 latach.

Na pierwsze od wielu lat spo-
tkanie, przybyło 16 osób. Wśród 
nich były osoby od dawna zwią-
zane z Towarzystwem, ale przy-
szło także kilka osób chętnych 
do tego, aby dołączyć do grona 
Miłośników Ziemi Nowogardz-
kiej. Spotkaniu przewodniczył 
Franciszek Karolewski, który 
wcześniej pełnił w TMZN rolę 
Przewodniczącego Prezydium 
Rady. Podczas spotkania posta-
nowiono utworzyć nowy Za-
rząd, ponieważ większość osób 
ze starego składu zrezygnowa-
ła z udziału w TMZN, lub nie 
żyje. Nowy Zarząd składa się te-
raz z 10 osób (według statutu 
TMZN powinien liczyć od 6 do 
16 osób). Wybrano także nową, 
trzyosobową Komisję Skrutacyj-
ną.

Większość spotkania Towarzy-

stwa minęła na rozmowach o kro-
kach prawnych, które umożliwią 
pełną reaktywację TMZN. Nie za-

brakło także tematu o utworze-
niu w Nowogardzie Muzeum, po-
święconego historii miasta. DŚ

TMZN z nowym Zarządem i Komisją Skrutacyjną

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, po 12 latach od 
ostatniego spotkania
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karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYnAJMiE POMiESZCZEniA 

przy ul. Młynarskiej 1a w nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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nowogardzka piosenkarka na językach mediów

Znów głośno o Justynie Sawickiej
W poprzednim tygodniu (08.11.2017 r.), w jednym z warszawskich klubów odbyła się pre-
miera nowego teledysku Justyny Sawickiej do piosenki pt. „Siła”, w którym u boku naszej 
wokalistki wystąpił Jarek Jakimowicz, główny bohater kultowych „Młodych Wilków”. Po 
premierze naszą wokalistką zainteresowały się media krajowe. 

Historia Justyny zainspirowała 
szwedzkich producentów, któ-
rzy postanowili dla niej przygo-
tować nowy utwór „Siła”. Do re-
alizacji teledysku zaangażowa-
no reżyserkę Olgę Czyżykiewicz 
(która pracowała m.in. z Sylwią 
Grzeszczak, Margaret). Teledysk 
jest nawiązaniem do kultowe-
go filmu „Młode Wilki”, które-
go fanką jest Justyna Sawicka, a 
zdjęcia do niego były kręcone w 
Szczecinie. 

To sprawiło, że Justyną zain-
teresowały się w ostatnim czasie 
media krajowe. W mijającym ty-
godniu uczestniczyła w progra-
mie TVP pod nazwą „Dzień Do-

bry Polsko”, gdzie razem z Jar-
kiem Jakimowiczem rozmawia-
li na temat „Młodych Wilków” i 
próbach ich kontynuacji. Nie za-
brakło jej również w Teleekspre-
sie, porannym programie „Pyta-
nie na Śniadanie”, a także w Su-
perstacji, czy Polskim Radiu. O 
premierze teledysku pisały też 
gazety o zasięgu ogólnopolskim, 
jak choćby Super Express. 

Przypomnijmy, że piosenka 
„Siła”, to już drugi singiel Justy-
ny Sawickiej. Pierwszy powstał 
w zeszłym roku i nosił tytuł „Oto 
ja”, a teledysk do piosenki po-
wstawał m.in. w Nowogardzie i 
okolicach. 

Pochodząca z Nowogardu, Ju-
styna Sawicka śpiewem zajmo-
wała się od dzieciństwa, sta-
wiając pierwsze kroki w NDK. 
Przez kilka lat już, jako doro-
sła kobieta, śpiewała na impre-
zach okolicznościowych, wspól-
nie z nowogardzkim zespołem 
Gambit. Po udziale w dziewią-
tej edycji „Must be the Music”, 
gdzie dotarła do finału, jej karie-
ra nabrała tempa. Dziennik No-
wogardzki, naszej wokalistce ży-
czymy dalszych sukcesów i roz-
głosu!

DŚ

J. Sawicka i J. Jakimowicz w programie Dzień Dobry Polsko TVP. (zdj.J. Sawicka)

Szkoła Podstawowa nr 2

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.” (M.Twain)
Dnia 26.10.2017 na zaproszenie Szkolnego Klubu Wolontariatu, w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie spotkali się emerytowani 
nauczyciele i pracownicy obsługi, czynni nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, by wspólnie uczcić Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się pod ha-
słem „Szkoła ciągle się zmienia, lecz jest to miejsce, które łączy pokolenia….”

Uczniowie działający w Szkol-
nym Klubie Wolontariatu uro-
czyście powitali wszystkich go-
ści, wręczyli laurki w podzięko-
waniu za wielki trud włożony w 
edukację kilku pokoleń, za prze-
kazaną wiedzę, cierpliwość, do-
bre słowo i wychowanie...

Zaprezentowano część ar-
tystyczną złożoną z przedsta-
wienia pt. „Czternastego paź-
dziernika” oraz piosenek w wy-
konaniu zaprzyjaźnionej z na-
szą szkołą panią Natalią Putko 
i uczennic z klasy  IVa – Natalii 
Olszewskiej i VIIb – Darii Dur-

my. Oprócz śpiewu uczniowie: 
Emilka Tomasikiewicz z klasy 
IVa, Maja Tomasikiewicz z kla-
sy VIa  oraz Wojciech Jarząb z 
klasy VIIb popisali się umiejęt-
nością gry na gitarze, a uczenni-
ca klasy Ib Amelia Nowak wyko-
nała dwa utwory na skrzypcach.

Nauczyciele emeryci mie-
li okazję podzielić się swoimi 
wspomnieniami z nauczycie-
lami i uczniami, a niektórzy z 
obecnych nauczycieli i rodzi-
ców spotkali swoich dawnych 
wychowawców, którzy po dzień 
dzisiejszy są dla nich inspiracją, 
bo przecież „nauczyciel jest  ka-
pitanem na okręcie życia”.

Spotkanie nie byłoby możli-
we bez pomocy rodziców, którzy 
razem z nauczycielami przygo-
towali słodki poczęstunek. Dzię-
kujemy.

Członkowie Szkolnego Klubu 
Wolontariatu 

Opiekunowie Szkolnego Klubu 
Wolontariatu

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Oskar  Bonda
ul. nadtorowa 14B  •  nOWOGARd

511 444 559

GWARAnCJA nAJWYŻSZYCH CEn

ii Liceum Ogólnokształcące

Odkrywali tajemnice żywności
W piątek, 3 listopada, uczniowie klasy II b z II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w biologicz-
nych warsztatach w Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. 

Tematem zajęć było wykrywa-
nie związków organicznych w 
żywności. Warsztaty składały się 
z dwóch części. W części pierw-
szej licealiści wykrywali skrobię 
m.in. w ziemniakach czy jogur-
cie, za pomocą specjalnego od-
powiedniego odczynnika, pły-
nu Lugola. Następnie wykrywa-
li cukry redukujące – glukozę i 
fruktozę w popularnym soku 
owocowym.

Druga część warsztatów pole-
gała m.in. na wykrywaniu białka 
w produktach żywnościowych. 
W tym celu przeprowadzili re-
akcję biuretową z wykorzysta-
niem odczynników: NaOH i 
CuSO4. Uczniowie obserwowa-
li, jak produkty, które zawierały 
badany związek, zmieniały kolor 

z niebieskiego na fioletowy (bia-
ły ser, fasola, jogurt), a pozosta-
łe produkty nie zmieniły koloru. 

W przerwie między zajęciami 
licealiści mieli możliwość zwie-
dzenia parku, otaczającego Cen-

trum Edukacji Środowiskowej 
i posłuchać gry na pianinie in-
nych uczniów. Zajęcia były dla 
licealistów ciekawym doświad-
czeniem i zamierzają brać w 
nich udział kolejny raz. DŚ

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, wraz z zaproszonymi gośćmi, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Uczennice klasy II b z II Liceum Ogólnokształcącego, podczas warsztatów nt. żywności

reklama
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Kiedyś było inaczej

Pogrzebana historia, czyli 200 lat od 
utworzenia powiatu nowogardzkiego
W przyszłym roku będziemy obchodzić rocznicę 200 lat od utworzenia powiatu nowogardzkiego. Powiat ten z siedzibą w Nowogardzie istniał w podziale 
administracyjnym kraju do 1975 roku. Niestety, po reaktywacji powiatów w związku z reformą 1999 roku powiatu nowogardzkiego już nie odtworzono. 

W wyniku reformy w 1999, 
przywracającej zlikwidowane w 
1975 r powiaty, ziemie byłego 
powiatu nowogardzkiego, wraz 
z gminą Nowogard, zaliczono w 
obszar powiatu goleniowskiego, 
a po korekcie tej reformy w 2002 
roku jedna z gmin, gmina Dobra 
znalazła się w granicach nowo 
utworzonego wówczas powiatu 
łobeskiego. 

***********
 Nowogard siedzibą powia-

tu ustanowiono już w 1808 r. W 
1819 r. w wyniku kolejnej refor-
my administracyjnej powiększo-
no obszar powiatu nowogardz-
kiego o miasta  Goleniów i Ma-
szewo. W tym okresie nadano 
też powiatowi nowogardzkie-
mu herb, który prezentujemy w 
tekście. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu II wojny światowej wła-
dze zachowały dawny podział 
i ustanowiono powiat nowo-
gardzki w granicach, które po-
kazuje załączona mapa niemiec-
ka. Jak z tej mapy wynika po-
wiat ten obejmował bardzo po-

kaźny obszar na południowy za-
chód aż po granice Szczecina.  
W 1954 r. w ówczesnym woje-
wództwie  szczecińskim utwo-
rzono powiat goleniowski z sie-
dzibą władz w   Goleniowie – w 
wyniku czego pomniejszono 
znacznie powiat nowogardzki. 
Spekulowano wówczas, że po-
wodem utworzenia nowego po-
wiatu z siedzibą w Golenio-
wie była rzekoma potrzeba za-
pewnienia miejsc pracy blisko 
Szczecina (łatwiejszy dojazd) dla 
urzędników, którym w Szczeci-
nie tych miejsc zabrakło. Jeśli to 
prawda to nic więc dziwnego, że 
wkrótce do Goleniowa „powę-
drował” też nowogardzki sąd, 
a z nim prokuratura. W 1975 r. 
po zniesieniu powiatów obszar 
powiatu wszedł w skład nowe-
go województwa szczecińskie-
go - dużo mniejszego, ponieważ 
ta reforma zwiększała też liczbę 
województw z 16 do 49.  

***********
Kolejna reforma w 1999 roku 

reaktywowała w strukturze ad-

ministracyjnego podział kra-
ju na powiaty. Niestety przyję-
te przez władze kryteria klasy-
fikacji miast do grona siedzib 
powiatów i wyodrębnienia ob-
szarów pod konkretne powiaty 
skazywały na przegraną zabie-
gi o reaktywowanie powiatu no-
wogardzkiego z siedzibą w No-
wogardzie. Twórcy reformy wy-
magali, aby w planowanych sie-
dzibach powiatu znajdowały się 
między innymi takie instytu-
cje jak sąd i prokuratura, czyli 
te zabrane Nowogardowi do Go-
leniowa już na początku lat 60 
-tych. Ponadto wymagano de-
klaracji przynależności do przy-
szłego powiatu, od co najmniej 
5-ciu gmin. Tutaj ówczesnym 
władzom gminnym Nowogar-
du udało się zdobyć jedynie trzy 
deklaracje z Nowogardu Osiny i 
Dobrej (ta ostatnia warunkowa).  
Skreślenie Nowogardu, jako sie-
dziby powiatu, już we wstępnej 

upublicznionej koncepcji, spo-
tkało się z licznymi protestami 
mieszkańców i władz lokalnych, 
powołujących się na historyczne 
aspekty istnienia powiatu. Pro-
testy okazały się jednak nada-
remne. Sprawie nowogardzkiej 
nie sprzyjała również koncepcja 
ówczesnych władz wojewódz-
twa (wojewody) wspierająca po-
wstanie ośrodków powiatowych 
w pobliżu Szczecina. W efekcie 
w promieniu 30 km od Szczeci-
na utworzono siedziby aż 4 po-
wiatów w Goleniowie, w Gryfi-
nie w Policach i w Stargardzie.  
Ten ewidentny błąd konstruk-
cyjny podziału administracyj-
nego skutkuje do dzisiaj zakłó-
ceniem równomiernego rozwo-
ju całego obszaru województwa 
i powstaniem w praktyce dwóch 
stref o różnych prędkościach 
rozwojowych- dynamicznej czy-
li Szczecin i najbliższe okolice z 
4 gminami, czyli tymi z miasta-

mi powiatowymi i gminami te-
rytorialnie leżącymi „pomię-
dzy” (tworzą nawet formalnie 
układ  metropolitarny). Drugą 
strefę tworzyła cała reszta gmin 
z pominięciem oczywiście gmin 
nadmorskich, – ale tutaj rolę 
grają inne specyficzne nadmor-
skie czynniki rozwoju.  

***********
Konstatacja tych wszystkich 

okoliczności była przyczyną po-
wstania inicjatywy obywatelskiej 
Partnerstwo i Rozwój, którą za-
łożył w 2012 roku Paweł Słom-
ski. Działając w formie stowa-
rzyszenia Partnerstwo i Roz-
wój zainicjowało akcję zmiany 
nazwy powiatu goleniowskie-
go na nazwę dwuczłonową po-
wiat goleniowsko- nowogardzki. 
Jest to rozwiązanie stosowane w 
kilkunastu przypadkach w kra-
ju zwłaszcza tam, gdzie w jed-
nym powiecie są dwa porów-
nywalne potencjałem demogra-

Niemiecka mapa powiatu nowogardzkiego w 1945. Przez pierwsze lata po wojnie powiat funkcjonował w obszarze takim 
jak za administracji niemieckiej
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ficznym ośrodki miejskie. Kon-
sekwencją zmiany nazwy mia-
ło być między innymi stworze-
nie innej sytuacji formalnej sty-
mulującej równomierny rozwój 
wszystkich gmin na terenie po-
wiatu goleniowskiego, w efek-
cie innego rozlokowania poten-
cjału administracji powiatowej, 
a co za tym idzie środków, któ-
rymi dysponuje powiat. Celem 
przeprowadzenia zmiany nazwy 
stowarzyszenie doprowadziło 
do uruchomienia przewidzia-
nej ustawą procedury formal-
nej, czyli przyjęcia przez Radę 
Gminy Nowogard i złożenia w 
ministerstwie odpowiedniego 
wniosku. Wniosek o zmianę na-
zwy został poparty przez prawie 
5 tys. mieszkańców naszej gmi-
ny. Niestety większość gmin po-
wiatu poza Nowogardem i Osi-
ną nie wydała opinii przychylnej 
wnioskom. Takiej opinii nie wy-
dała też Rada Powiatu goleniow-
skiego. Brak tych opinii przesą-
dził o tym, że wniosek nie został 
przez ministerstwo uwzględnio-
ny. Warto tutaj dodać, że nowo-
gardzcy przedstawiciele w sa-
morządzie powiatowym nie wy-
kazali w sprawie lobbowania na 
rzecz wsparcia wniosku istotne-
go zaangażowania. Dotyczy to 
także działań ówczesnych wy-
konawczych władz gminnych – 
stowarzyszenie w wielu momen-
tach realizacji procedury pozo-
stawało osamotnione w swojej 
walce o zmianę nazwy powiatu.

***********
 W roku przyszłym mija 200 

lat od powołania w roku 1818 
powiatu nowogardzkiego. I to 
nazwa Nowogard a nie Gole-
niów pozostaje nadal wyróżni-
kiem realnie istniejących socjo-
logicznych więzi, charaktery-
stycznych dla wspólnoty powia-
towej, łączących mieszkańców 
większości terenu byłego powia-
tu nowogardzkiego. Goleniów 
nie tylko historycznie, ale i so-
cjologicznie, mentalnie jest wy-
alienowany od znacznej części 
powiatu, któremu daje swoją na-
zwę. Wyraża to nawet prezento-
wany w tekście wizerunek her-
bu byłego powiatu nowogardz-
kiego. Widzimy tu lwa będące-
go także dominującym elemen-
tem herbu kilku gmin tego re-
jonu, czyli Dobrej, Nowogardu 
i Maszewa. Współczesny herb 
powiatu goleniowskiego nie za-
wiera zaś elementów identyfiku-
jących go z gminami wchodzą-
cymi w jego skład.  Nowogar-
dzianie też nigdy nie mieli po-
czucia przynależności do gole-
niowskiego.  Przyszłość powia-
tów, jako konstrukcji admini-
stracyjnej jest i niepewna i nie-
znana, dlatego warto zastano-
wić się u nas w Nowogardzie, 
czy i jak nie obchodzić oficjalnie 
w przyszłym roku rocznicy 200 
lat od powstania powiatu nowo-
gardzkiego.

sm

2013 - Marek Krzywania i Paweł i Piotr Słomscy podczas składania kart z podpisa-
mi mieszkańców pod wnioskiem o zmianę nazwy powiatu

Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Osina

Na sportowo uczcili Święto 
Niepodległości
W sobotę (11 listopada), o godzinie 10:00, w hali sportowej ZSP w Osinie, odbył się turniej 
piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Osina, zorganizowany z okazji Święta Niepodległo-
ści. Wystartowało pięć zespołów, a najlepsi okazali się siatkarze LZS Węgorza.

W Osinie podczas turnieju 
zorganizowanego z okazji Świę-
ta Niepodległości, rywalizowa-
ło pięć drużyn: Gwiazda Osina, 
Krzywice, LZS Kikorze, Czar-
ni Nowogard oraz Mali Gigan-
ci. Turniej rozgrywany był sys-
temem każdy z każdym, a każ-
de spotkanie trwało dwa sety, 
zatem dochodziło do pojedyn-
ków, które kończyły się remisa-
mi. Bezkonkurencyjni byli siat-
karze LZS Węgorza, którzy dwu-
krotnie wygrali oraz zremiso-
wali i bez porażki zajęli pierw-
sze miejsce w turnieju. Na dru-
gim stopniu podium uplasowali 
się reprezentanci Krzywic, któ-
rzy zanotowali dwa zwycięstwa i 
po jednym remisie oraz porażce. 
Trzecie miejsce wywalczyli siat-
karze z Nowogardu, którzy na 
swoim koncie mieli bilans trzech 
remisów i jednego zwycięstwa, 
czyli tak jak Węgorza nie zazna-

li porażki. Poza podium znaleźli 
się siatkarze Gwiazdy Osina oraz 
zespołu Mali Giganci. Dodajmy, 
że po turnieju odbył się również 
konkurs „Gwoździa siatkarskie-
go”. Wystartowało 6 zawodni-

ków, a najlepiej spisał się Bartło-
miej Machol z Węgorzy. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz klasyfikację końco-
wą.  KR

Turniej Piłki Siatkowej z Okazji 
Święta niepodległości o Puchar 
Wójta Gminy Osina
Wyniki:
Gwiazda – Węgorza  1:1
Krzywice – Nowogard   1:1
Giganci – Gwiazda  0:2
Węgorza – Krzywice  2:0
Nowogard – Giganci  2:0
Gwiazda – Krzywice  0:2
Węgorza – Nowogard  1:1
Giganci – Krzywice  0:2
Gwiazda – Nowogard  1:1
Węgorza – Giganci  2:0

Klasyfikacja końcowa: 
1. Lzs Węgorza
2. Krzywice
3. Czarni Nowogard
4. Gwiazda Osina
5. Mali Giganci

W Osinie podczas Święta Niepodległości wystartowało w turnieju pięć siatkarskich ekip

Pojedynki stały na wysokim poziomie, 
a turniej był świetną okazją do aktyw-
nego i miłego spędzenia czasu

Szkoła Podstawowa w Osinie

Lekcja doradztwa
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Osinie mieli okazję 
uczestniczyć w lekcji doradztwa zawodowego w hotelu Aqu-
arius SPA w Kołobrzegu. 

Hotel Aquarius położony jest 
około 200 metrów od morza. 
Ze względu na rozmaite atrak-
cje, jakie czekają na gości w tym 
pięciogwiazdkowym hotelu, 
uczniowie mieli okazję poznać 
wiele różnych zawodów, związa-
nych z działalnością takich wła-
śnie miejsc. Te zawody to m.in.: 
kucharz, kelner, barista, bar-
man, recepcjonista, pracownik 
ochrony, masażysta, rehabili-
tant, ratownik wodny, przewod-

nik turystyczny, menager (każ-
dego działu), kierownik. Dodat-
kowym atutem związania przy-
szłości z tym zakładem jest moż-
liwość odbywania tam praktyk, 
a zapotrzebowanie na pracow-
ników branży gastronomiczno – 
hotelarskiej jest spore.

Projekt realizowany jest przez 
Gminę Osina w ramach działa-
nia „Upowszechnienie eduka-
cji przedszkolnej oraz wsparcie 
szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym w ramach 
Kontraktów Samorządowych, 
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go”. DŚ

1998 - Walka o powiat nowogardzki przed budynkiem Sejmu w Warszawie. Od 
lewej: Stanisław Kazuba przewodniczący RM, Edward Gała. Po prawej: Zbigniew 
Urbański pracownik UM.
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Witamy wśród 
nas...

Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Julia 
córka Justyny Grzelak
 ur. 9-11-2017 z Ostrzycy

Dominik 
syn Agnieszki i Mariusza Gawlickich 
ur. 12-11-2017 z Nowogardu

Oliwia 
córka Patrycji Strączek 
ur. 11-11-2017 z Goleniowa

Marcin 
syn Bogumiły Kościuk i Mariusza 
Świerszcz 
ur. 12-11-2017 z Bieniczek

Ewa durska nagrodzona w Brukseli

Nowogardzianka z medalem Fair-Play
Lekkoatletka z Nowogardu – Ewa Durska, w czwartek (16 listopada), została nagrodzona 
przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). Wszystko za sprawą gestu Ewy Durskiej, 
która oddała na licytację swój złoty medal z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. 

Przypomnijmy, że Ewa Durska 
podczas Paraolimpiady w Rio 
de Janeiro, która odbywała się w 
minionym roku, w swojej koron-
nej konkurencji pchnięcia kulą 
wywalczyła złoty krążek. Było 
to jej trzecie złoto, gdyż wcze-
śniej zostawała mistrzynią pod-
czas igrzysk w Sydney (2000 r.) 
oraz w Londynie (2012 r.). No-
wogardzianka zdecydowała się 
na szczególny gest, mianowicie 
oddała swój złoty medal wywal-

czony w Brazylii, na aukcję cha-
rytatywną, dzięki której pienią-
dze z licytacji zostały przeka-
zane na rzecz Wiktorii, dziew-
czynki z Goleniowa, która wy-
magała kosztownej terapii. Zo-
stało to zauważone przez Mię-
dzynarodowy Komitet Fair Play 
(CIFP). Ewa Durska otrzyma-
ła list z CIFP, w którym dr Jeno 
Kamuti pełniący funkcję prezy-
denta CIFP pisze m.in. że: „trud-
no jest wywalczyć złoto na Igrzy-

skach Paraolimpijskich, ale jesz-
cze trudniej się z nim rozstać”. Za 
swój gest Ewa Durska w czwar-
tek otrzymała dyplom uznania 
przyznany jej przez Międzyna-
rodowy Komitet Fair-Play.  Przy-
pomnijmy, że Ewa Durska od 
wielu lat trenuje w goleniowskim 
UKS „Barnim” pod okiem Wal-
demara Nowotnego, który także 
został zaproszony na uroczystość 
do Brukseli.  

KR

XXiX Goleniowska Mila niepodległości i Bieg Gaz System S.A. na 10 km

Nie zabrakło nowogardzian
W sobotę (11 listopada), w Goleniowie odbyła się już XXIX edycja Goleniowskiej Mili Niepodległości. Rozegrano także bieg na 10 km sponsorowany 
przez Gaz System S.A. Podczas tego święta nie zabrakło miłośników biegania z naszej gminy. Przy artykule publikujemy wyniki najwyżej sklasyfikowa-
nych naszych reprezentantów zaznaczając, że ze względu na ogromną liczbę uczestników, skupiliśmy się tylko na miejscach zajmowanych przez biegaczy, 
którzy na liście startowej widnieli jako zawodnicy z Nowogardu. 

W biegu głównym na dystan-
sie 10 km sklasyfikowanych zo-
stało aż 761 zawodników. Zwy-
ciężył Ukrainiec Artem Kazban, 
który dystans 10 km pokonał 
z czasem 00:30:02. Srebro wy-
walczył jego rodak Mykola Iu-
khymchuk, a brąz zawodnik z 
Żukowa – Łukasz Kujawski. Po-
śród pań najszybsza była Moni-
ka Andrzejczak reprezentująca 
barwy 12. Batalionu Dowodze-
nia ze Szczecina. Zwyciężczy-
ni uzyskała czas 00:33:48. Srebr-
ny medal wywalczyła Ukrainka 
Natalia Lehonkowa, a brąz zdo-
była stargardzianka Paulina Ka-
czyńska. Jeśli chodzi o zawod-
ników reprezentujących Nowo-
gard, to świetny wynik uzyskał 
Bartłomiej Michałuszko, któ-
ry z czasem 00:38:26 zajął wy-
sokie 36. miejsce w klasyfika-

cji Open Mężczyzn, natomiast 
w kategorii wiekowej M30 zo-
stał sklasyfikowany na 18. po-
zycji. Drugi najlepszy wynik 
uzyskał Przemysław Buczkow-
ski, startujący w kategorii wie-
kowej M30. Przemysław Bucz-
kowski z czasem 00:39:53 zajął 
62. miejsce w Open Mężczyzn 
oraz 30. pozycję w swojej kate-
gorii. Kolejni nasi reprezentan-
ci zostali sklasyfikowani poza 
pierwszą setką: Łukasz Borowiec 
– 160. miejsce w Open oraz 64. 
miejsce w kat. M30, Darek Wa-
cławek – 247. miejsce w Open 
oraz 81. miejsce w kat. M40, Mi-
chał Dawidowski – 325. miej-
sce w Open oraz 129. miejsce w 
kat. M30, Grzegorz Fecak – 351. 
miejsce w Open oraz 102. miej-
sce w kat. M40, Patryk Gaszew-
ski – 352. miejsce w Open oraz 

136. miejsce w kat. M30, Ad-
rian Rogala – 374. miejsce w 
Open oraz 146. miejsce w kat. 
M30, Kamil Molka – 410. miej-
sce w Open oraz 67. miejsce w 
kat. M20, Włodek Nowak – 412. 
miejsce w Open oraz 52. miej-
sce w kat. M50, Dawid Chru-
ślak – 436. miejsce w Open oraz 
168. miejsce w kat. M30, An-
drzej Garguliński – 503. miejsce 
w Open oraz 151. miejsce w kat. 
M40, Bolesław Orłowski – 506. 
miejsce w Open oraz 1. miej-
sce w kat. M70+, Marek Lewiń-
ski – 523. miejsce w Open oraz 
156. miejsce w kat. M40, Kamil 
Śmigiel – 557. miejsce w Open 
oraz 84. miejsce w kat. M20. Na 
uwagę zasługuje przede wszyst-
kim świetny występ najstarszego 
biegacza z Nowogardu – Bole-
sława Orłowskiego. Nasz repre-

zentant w nowogardzkim biegu 
pobił swój rekord życiowy uzy-
skując czas na 10 km 00:56:39. 
W rozmowie z DN, B. Orłowski 
zapowiedział, że w Goleniowie 
powalczy o poprawę tego rezul-
tatu. Tak też zrobił, gdyż w go-
leniowskim biegu Bolesław Or-
łowski uzyskał czas 00:56:25. 
Pośród pań najlepiej spisała się 

Anita Piotrowska, którą nowo-
gardzcy kibice mogą znać z wy-
stępów w Pomorzaninie Nowo-
gard. Anita Piotrowska pokona-
ła 10 km z czasem 00:49:23 i za-
jęła 38. miejsce w Open oraz 6. 
pozycję w kategorii wiekowej 
K20. Drugi najlepszy wynik uzy-
skała Alina Tomczyk startująca 
w kategorii wiekowej K30. Ali-

Na zdjęciu Ewa Durska powitana na lotnisku w Goleniowie przez kibiców z naszego powiatu, po przylocie z Rio de Janeiro

W Goleniowie pobiegła spora grupa zawodników z naszej gminy
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Od lat wielu się kochacie,
Dzieci trójkę ładną macie, 

wnuków i prawnuków 
stadko całkiem liczne,

i jak dotąd życie śliczne. 
Czego więcej Wam potrzeba?

Chyba tylko łaski z nieba,
aby w zdrowiu iść przez lata 

i podziwiać piękno świata 

Najserdeczniejsze życzenia

Z okazji 50 rocznicy ślubu
Kochanym Jubilatom

Janinie i Janowi Owsińskim 
życzą 

dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki 

na Tomczyk z czasem 00:52:11 
uplasowała się na 68. miejscu w 
Open Kobiet oraz na 38. pozycji 
w swojej kategorii. Z czasem po-
niżej godziny swój start zakoń-
czyła także Ola Wacławek, która 
z wynikiem 00:59:48 zajęła 153. 
miejsce w Open oraz 77. pozycję 
w kategorii K30. Z kolei Moni-
ka Kluska z czasem 01:01:26 wy-
walczyła 166. miejsce w Open 
oraz 83. miejsce w kategorii 
K30. W wyścigu Goleniowskiej 
Mili Niepodległości sklasyfi-
kowanych zostało w sumie 149 
biegaczy, a pośród nich czte-
rech zawodników z Nowogar-
du. Zwyciężył Marcin Lewan-
dowski z Bydgoszczy, z czasem 
00:04:20, przed Michałem Roz-
mysem z Goleniowa oraz Ukra-
ińcem Vitalijem Maryniczem. 
Pośród pań najszybsza była 
szczecinianka Oliwia Sarnecka 
z czasem 00:05:11, która na me-
cie wyprzedziła Aleksandrę Po-
chranowicz z Gdańska oraz Na-
talię Gulczyńską ze Szczecina. 
Na tym dystansie najwyżej skla-
syfikowanym nowogardziani-
nem był Marek Szymański, któ-
ry z czasem 00:07:18 wywalczył 
31. miejsce w Open oraz 2. po-
zycję w kategorii M60. Zaledwie 
o dwie sekundy gorszy czas uzy-
skał Janusz Pietruszewski, któ-

ry zajął 33. miejsce w Open oraz 
3. miejsce w kategorii M60. Jan 
Baran zajął 84. miejsce w Open 
oraz 8. pozycję w kategorii M60. 
Natomiast jedyna reprezentant-
ka Nowogardu Sylwia Kalinow-
ska-Misarko, z czasem 00:07:57 
wywalczyła 19. miejsce w Open 
Kobiet oraz 2. miejsce w katego-
rii wiekowej K40. 

KR

reklama

Najstarszy biegacz z Nowogardu - Bo-
lesław Orłowski, znów zaimponował 
swoją formą. Tym razem pobił usta-
nowiony przed miesiącem swój rekord 
życiowy
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Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

Sponsorzy:
P R A X I S
K r z y s z t o f 
K o s i ń s k i

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: posackiryszard@onet.pl  

i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45  
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Bliższe informacje na stronie  www.godlewski-sport.cba.pl  i  Facebook  - LKK  Nowogard
Wszystkim uczestnikom wyścigu organizator zapewnia napoje i ciepły posiłek - przy ognisku

SKLEP SPORTOWY 
Małgorzata Kubicka

ZPZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI WYŚCIGU MIKOŁAJKOWEGO

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

Przedsiębiorstwo  
Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.  

w nowogardzie 

poszukuje pracownika  
na stanowisko: 

kierowca operator  
samochodu specjalnego

Kwalifikacje zawodowe:
•	 Wymagane aktualne prawo jazdy kategorii C+E
•	 Doświadczenie: praca min. 3 lata na stanowisku kierowcy.
Wymagania:
•	 Wymagane posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na 

stanowisku kierowcy, zaświadczenie na przewóz rzeczy, orze-
czenie psychologiczne.

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
•	 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji pojazdem specjalnym 

DAF oraz wywóz nieczystości płynnych.
Kandydatom oferujemy:
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę
Ofertę kandydaci składają na adres: 
•	 Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w 

Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/21ub email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści: " Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Da-
nych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883".

reklama reklama reklama

reklama

Juniorzy kończą rozgrywki w tym roku

Seniorzy zagrają w Płotach
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina rozegrają swoje kolejne ligowe spotkania. 
Podopieczni Zbigniewa Gumiennego wybiorą się do Płotów, gdzie o ligowe punkty powal-
czą z tamtejszą Polonią. Z kolei dla juniorów wyjazd do Reska będzie ostatnim ligowym po-
jedynkiem w 2017 roku. 

Mecze Pomorzanina Nowo-
gard z Polonią Płoty od zawsze 
elektryzowały kibiców obydwu 
drużyn. Polonia po spadku chce 
szybko dobudować się i wró-
cić na wyższy szczebel rozgry-
wek. Taki sam plan jak co roku 
ma Pomorzanin, jednak to pił-
karze z Płotów prezentują się le-
piej w obecnych rozgrywkach. 
Polonia zajmuje 8. miejsce w li-
gowej tabeli z liczbą 19 punk-
tów, to tylko jeden punkt więcej 
niż ma na swoim koncie będący 
na 11. pozycji Pomorzanin, jed-
nak Polonia ma przed sobą jesz-
cze jeden zaległy mecz i w przy-
padku zwycięstwa zajmowałaby 
5. miejsce w tabeli. Pomorzanin 

od dawna miał problemy z tym, 
żeby wygrać z Polonią na ich te-
renie. O dziwo, w tych rozgryw-
kach Poloniście rozczarowują w 
meczach przed własną publicz-
nością. Do tej pory Polonia wy-
grała 3 spotkania, raz zremiso-
wała i trzykrotnie przegrywała, 
strzelając 17 goli i co warte pod-
kreślenia tracąc jedynie 5 bra-
mek. Polonia jest najlepiej bro-
niącym zespołem w tej lidze, 
gdyż po 12 rozegranych spotka-
niach piłkarze z Płotów dali so-
bie strzelić jedynie 9 goli. Przed 
podopiecznymi Zbigniewa Gu-
miennego ciężkie zadanie, ale 
Pomorzanin wcale nie musi być 
skazany na porażkę, tym bar-

dziej, że ostatnio nowogardzia-
nie prezentują się coraz lepiej. 
Mecz odbędzie się w sobotę (18 
listopada) o godzinie 13:00. W 
niedzielę (19 listopada) o godzi-
nie 11:00, na stadionie w Resku 
juniorzy Pomorzanina zagrają 
swój ostatnie mecz w 2017 roku. 
Mewa plasuje się na przedostat-
niej pozycji, mając na koncie je-
dynie 7 punktów wywalczonych 
w 11 spotkaniach. Piłkarze z Re-
ska u siebie wygrali tylko jeden 
mecz, a czterokrotnie zostali po-
konani. Liczby bez wątpienia 
przemawiają za Pomorzaninem, 
jednak jak pokazał ostatni mecz 
nowogardzian, nikogo nie moż-
na lekceważyć. Przypomnijmy, 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
14. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Ehrle Dobra Szcz. (18.11; 13:00)
Jantar Dziwnów – Błękitni Trzygłów (18.11; 13:00)
Sparta Gryfice – Ina Ińsko  (18.11; 13:00)
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard (18.11; 13:00)
Orzeł Łożnica – Sarmata Dobra  (18.11; 13:00)
Masovia Maszewo – Iskierka Szczecin (18.11; 13:00)
Światowid Łobez – KP Przecław  (18.11; 13:00)
Mewa Resko – Promień Mosty  (18.11; 14:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
14. kolejka:
Biali Sądów – Kluczevia Stargard  (18.11; 13:00)
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard (19.11; 11:00)
Światowid Łobez – Energetyk Gryfino (19.11; 12:00)

że w pierwszym meczu Pomo-
rzanin niespodziewanie jedynie 
zremisował 1:1 z Mewą na wła-
snym boisku. Przy artykule pu-

blikujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 

KR

W najbliższą sobotę piłkarze Pomorzanina zmierzą się z Polonią Płoty na boisku 
rywali
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPRZEdAM 
SiOdŁA do jazdy konnej 
+ STOJAKi dO SKOKÓW 

oraz inne 
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Operator 
wsparcia 
produkcji   

– nowogard
Atrakcyjna stawka  
+ dodatki za nocki  

i weekendy
informacje pod nr  
tel.: 797 318 414

OGŁOSZEniE WÓJTA GMinY OSinA
o przystąpieniu do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 
1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze 
zm.) zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Osina Uchwały Nr 
XXV/160/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Osina w obrębie Kikorze.

W granicach planu miejscowego znajdują się dwie nieruchomości 
położone w miejscowości Kikorze, przyległe do pasa drogowego ist-
niejącej drogi krajowej nr 6.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu 
miejscowego w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia w jeden 
z poniższych sposobów:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, 
- ustnie do protokołu gminnego,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres sekretarz@osina.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-

dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 26.11.2017r. 
Na zakończenie sezonu wędkarskiego 

organizujemy towarzyski wyjazd 
do Trzebieszewa na rzekę Świniec.

Wpisowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 2 do dnia 24.11.2017r. 
Wyjazd o godz. 7.00 z ul 5 Marca.

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

Technolog 
- Programista CNC

Wykształcenie: wyższe mile widziane
Doświadczenie: minimum 1 rok pracy
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OGŁO SZE niA drob ne
niERUCHOMOŚCi

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 najlepsze ceny w nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. 
do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. 
do negocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha 
w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 
385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym par-
kingiem, zabudowaną budynkiem 
kontenerowym o pow. 30 m2 prze-
znaczonym na prowadzenie działal-
ności. W budynku znajdują się 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, prysznic. Ist-
nieje możliwość rozbudowy. Tel. 602-
862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszka-
nie dwupokojowe atrakcyjna lokali-
zacja, odnowione, również dla cudzo-
ziemniców. Tel. 609 868 434 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. 
Dobra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 
240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	 Stargard-Nowogard działka z wyda-
nymi warunkami zabudowy wszyst-
kie media 1000m2/26tyś. 502103 432 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

•	 Mieszkanie 66m2 zamienie na mniej-
sze. Tel. 788 205378 

•	 Zamienię mieszkanie Świerczewo 
55m2 ,2 pokoje na kawalerkę w Nowo-
gardzie. 721 500 577 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 58m2 

+ ogródek działkowy+ garaż sprze-
dam ul. 15 lutego. 691 022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam kawalerkę na ul. Warszaw-
skiej. Cena 95 tys. 503 905 226 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbięcin, 
M2, bezczynszowe. 605 470 602 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe w 
Nowogardzie. 601 724 492

•	 Sprzedam działki budowlane powy-
żej 20 arów w Gardna koło Nowogar-
du. 662 097 982 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 605 640 526 

•	 Do wynajęcia 1 pokój w Nowogardzie, 
os. Gryfitów. Tel. 661 653 286 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nym Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-
676-788.

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną przy ul. 
Zamkowej. 607 654 692

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Każdego mercedesa, każdą toyotę ku-
pię zdecydowanie. 736 777 245

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam opony zimowe 
215/55/17 stan idealny. 605 946 
041

•	 Sprzedam Fiata Uno 899 
cm 3,2002r.,przebieg 77 tys. 
km.Tel.697665793

•	 Sprzedam komplet opon zimowych 
175/70 R13. Tel. 666 364 768

•	 Sprzedam busa T5 VW, osobowy. Tel. 
603 839 782 

•	 Sprzedam Fiat Idea 2003 rok, poj. 1.3. 
Tel. 502 529 656 

•	 Sprzedam Opel Astra Combi, 1.6 ben-
zyna 1997 rok produkcji, 795 911 886 

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

•	 Kupię ciągnik C-360 po kapitalnym re-
moncie. 793 006 469 

•	 Sprzedam zaczep do przyczepy 3.5 
tony i kuźnię polową. Tel. 669  823 464

•	  Sprzedam ciągnik Białoruś NTZ stan 
b.dobry cena 6500 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam siłowniki hydrauliczne, roz-
dzielacze, pompy olejowe do koparki 
Białoruś. Tel. 603 655 732 

•	 Kupię talerzówkę zawieszaną. Tel. 793 
006 469 

 USŁUGi
• PRAniE-MAGiEL,PRAniE dYWA-

nÓW, WYKŁAdZin, TAPiCERKi ME-
BLOWEJ SAMOCHOdOWEJ/ SKÓ-
RZAnEJ MATERiAŁOWEJ / POŚCiE-
Li WEŁniAnEJ / LAnOLinĄ/SPRZĄ-
TAniE: CZYSZCZEniE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MOnTAŻ MEBLi, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Serwis AGd nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 DACHY. 600 182 682 

• Spawanie aluminium, stal nie-
rdzewna, balustrady itp. 78 56 35 
000

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, pa-
nele. Tel. 534220317

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. Stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 879 108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 Zlecę wykonanie orynnowania na bu-
dynkach przemysłowych. 502 562 378 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością pod-
staw elektryki. Oferujemy szkolenia i 
pomoc w zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, norwegia. Tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowlanych. 
694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie za-
trudni na stanowisko GEOdETA (pra-
ce polowe i kameralne). Tel. 609 250 
383

•	 Kucharza zatrudnię od zaraz, umowa 
o pracę, dobre warunki płacowe. Re-
stauracja Przystań. 601 58 40 55, 91 39 
20 221

•	 Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 733 
663 260 

•	 Zatrudnię doświadczonego stolarza 
przy produkcji mebli, umowa o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.. 696 
034 712 

•	 Zatrudnie pomocników na kuchnię 
(na okres świąteczny). 530 395 368 

•	 Ferma drobiu zatrudni kierownika 
produkcji : mieszkanie służbowe, do-
bre warunki płacowe, gm. Osina. 502 
562 378 

innE  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i śro-
dy w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 
41. tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budo-
wa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnie-
niowe - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-
554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Sprzedam zamrażarkę. Tel. 660 457 
090 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

•	 Historia, filozofia, etyka – korepetycje. 
Tel. 574 750 549 

•	 Oddam dwa fotele w bardzo dobrym 
stanie. 517 064 505

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
PILNIE poszukujemy mieszkania 3 pokoje 

w Nowogardzie dla swoich klientów

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAd JAZdY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:52
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 
Goleniów, 
Kliniska, 
Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

05:53

05:48
pon.-sob. 06:49

07:46
pon.-niedz. 09:01

10:49
pon.-niedz. 11:47

14:46
pon.-niedz. 16:00

17:00
pon.-niedz. 17:58

18:35
pon.-niedz. 19:48

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 
Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 
Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 
Kołobrzeg Stadion

09:03

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:54
pon.-niedz. 13:08

13:38
pon.-piąt. 14:56

15:55
pon.-niedz. 17:11

17:54
pon.-niedz 19:15

20:51
pon.-sob. 22:08

22:38
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
23:46

reklama
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z książką

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. nie płacą go przemytnicy
2. Gillan, wokalista słynnej grupy 
Deep Purple
3. z ekranu zerka
4. przeznaczenie
5. kropla cyny
6. obszar głębokich wód przy-
brzeżnych
7. ciężarówka z Rosji
8. bułgarskie wino musujące
9. autor tragedii „Faust”
10. graniczyła z RFN
11. ludowy pieśniarz kirgiski
12. glinowiec, l. a. 81
13. król Salaminy
14. południowe przedgórze Hima-
lajów
15. flagowy lub podwodny
16. bawół z Celebesu
17. mały kotek
18. wołowy szpik kostny
19. miasto w RFN
20. król Szekspira
21. mięsna potrawa
22. teatralny artysta

23. oprowadza turystów
24. miasto w Holandii
25. uduszony przez węże morskie
26. służy do wyrobu świec
27. miasto w środkowej Holandii
28. rzadkie imię męskie
29. w parze z prokuratorem
30. Karl E. (zm.1876), biolog ros.
31. chorwacka wyspa
32. samochód terenowy
33. idiota
34. naczelny wódz w Turcji
35. pieśń religijna
36. e pół tonu wyżej
37. jare lub ozime
38. suwak potocznie
39. potocznie o szefowej
40. miasto w płd. Jordanii
41. błoto, breja
42. Laszlo, poeta węgierski
43. gwałtowne uderzenie na
nieprzyjaciela
44. przewodzi krew
45. imię męskie (anagram: wino)
46. tamte kobiety

Poziomo:
47. drzewo iglaste
48. płetwa balastowa
49. kość
50. polowanie na ludzi
51. izraelska broń automatyczna
52. altówka miłosna
53. utwór Stanisława Ignacego 
Witkacego
54. Lew, pisarz rosyjski
55. w starożytnym Rzymie urzędnik
do spraw porządku w mieście
56. nie ogolona roślina
57. Irena dla bliskich
58. środek psychotropowy na 
uspokojenie
59. pierwszy obywatel stolicy
60. miasto nad Narwią
61. zapłodnione jaja jedwabnika
62. skrajny przeciwnik prawicowca
63. miasto na Honsiu
64. psia pozycja
65. matka Heliosa
66. np. azoik
67. zranienie
68. armia

69. małe upartego zwierzęcia
70. na paliwo
71. Mładen, ur. 1907, buł. Poeta i 
tłumacz
72. strata na wadze towaru
73. niejeden pod choinką
74. Józef, śpiewak operowy, tan-
cerz i aktor (1872-1941)
75. rodzaj sklepu
76. chlebowe plasterki
77. impresario
78. miasto w Słowacji
79. podeszwica
80. fosforan wapnia
81. ujemna cecha charakteru
82. długi drąg drewniany
83. potocznie oczy
84. duży algierski port
85. wśród chwastów
86. tykanie np. zegara
87. krzyżówka wielbłąda

PODPOWIEDŹ: ANOA, AKYN, 
NAGY, ISAJEW, KALO, SAKAI.

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Przemysław Borkowski
ZAKŁAdniK

Podczas porannego programu 
na żywo do studia telewizyjnego 
wkracza uzbrojony mężczyzna. 
Bierze zakładników, zabija jedne-
go z nich, a następnie odczytu-
je bezsensowne oświadczenie i 
popełnia samobójstwo. Był zwy-
czajnym człowiekiem – mężem, 
ojcem i dobrze prosperującym 
przedsiębiorcą.

Co popchnęło go do tego czy-
nu? Czy był zwykłym szaleńcem, 
czy też człowiekiem realizującym 
precyzyjny plan? Psycholog Zyg-
munt Rozłucki i dziennikarka Ka-
rolina Janczewska – świadkowie 
tego wydarzenia – postanawiają 
odpowiedzieć na te pytania, krę-
cąc reportaż. Ich podróż ślada-
mi zamachowca niespodziewanie 
zamieni się w śledztwo dotyczące 
tajemniczej śmierci sprzed lat. Czy

zdołają rozwiązać zagadkę z 
przeszłości? Czas goni, a od wyni-
ku ich poszukiwań zależeć
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REGULARnA LiniA Mi KRO BU SO WA SEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BiŃCZYK - Linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SZCZECin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd JAZdY BU SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Smutek to najgor-
sza pora dnia

Urszula Kaczmarek, Halina 
Stefańska, Zofia Lepka, Rena-
ta Dumańska, Halina Makaruk, 
Adrian Kierasiński, Janina Rak, 
Maria Machocka, Patrycja Żó-
ralska, Szymon Rybarczyk, Ro-
bert Kierzyk, Angielika Konior, 
Natalia Furmańczyk, Pelagia 
Feliksiak, Sławomir Skowroń-
ski, Krystyna Bednarek, Małgo-
rzata Krawczyk, Danuta Skow-
ron, Christiana Syfert 

Zwycięzca książka: Mał-
gorzta Krawczyk

Zwycięzcy prenumerata: 
Zofia Lepka, Krystyna Bednarek

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kacper Danicki, Anna Rolew-

ska, Bartek Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk

Zwycięzca: Julia Furmańczyk
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PiASEK, PiASEK 
PRZESiEWAnY, 

ŻWiR, CZARnOZiEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWiROWniA 
dŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZEM 
dO KLiEnTA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160



Czy odchodzi dyrektor 
nowogardzkiego szpitala? 
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 8, 9

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.00-15.00

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

s. 6s.  2

reklAmA reklAmA

Awanse i dznaczenia  
w Zk NowogardUtonął w rowie

Odpust w parafii  
św. rafała

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu

 s. 3

Kto podciął 
świerki?

Czy znikną 
fermy norek?

s. 7

Zapaść w 
inwestycjach 
Um 
Nowogard

 s. 5

s. 3
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Nasza sonda  

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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2017/11/13
godz. 18:00
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Marka B. w Nowogar-
dzie, ul. 700-LECIA ( zam.D. pow.
goleniowski) poszukiwanego na 
podstwaie nakazu doprowadze-
nia wydanego przez Sąd Rejono-
wy w Łobzie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 18:19
Kamil W. powiadomił o uszko-

dzeniu trzech opon w samocho-
dzie VW Polo o wartości 300 zł., 
w miejscowości Sikorki.

godz. 18:35
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w Wę-
gorzycach, rowerzysty Rafała S. 
lat 20 zam. W. ( powiat goleni-
kowski) ujawnili, że znajdował 
się on w stanie po użyciu alkoho-
lu z wynikiem 0,13 mg/L w wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/11/14

godz.07:05
Poprzez podważenie drzwi ga-

rażowych nieustalonym narzę-
dziem dokonano kradzieży ko-
siarki spalinowej marki NAC i 
podkaszarki spalinowej marki 
NAC o łącznej wartości 1400 zł., 
w Nowogardzie na szkodę Ka-
mila P. (zam.N.powiat goleniow-
ski) oraz po uprzednim przecię-
ciu dwóch kłódek zabezpieczają-
cych drzwi garażowe dokonano 
kradzieży dwóch rowerów: m-ki 
GIANT z osprzętem,

Kross Hexagon; kosiarki spa-
linowej m-ki NAC; podkaszarki 
spalinowej m-ki Sthil; piły spali-
niowej m-ki Sthil o łącznej war-
tości 5280 zł. w Nowogardzie, na 
szkodę Kingi G. (zam.N.powiat 
goleniowski). Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 14:59
Roman S. lat 57 (zam.O.powiat 

goleniowski) poszukiwany celem 
doprowadzenia do ZK Nowogard 

na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
w Nowogardzie przez patrol OPI 
KP Nowogard.

godz. 20:09
Policjanci OPI KP Nowogard w 

trakcie kontroli drogowej w No-
wogardzie, kierującego samocho-
dem VW Passat ujawnili, że Łu-
kasz W. ( zam.O.pow.gryficki) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0.40

mg/l .Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2017/11/16
godz. 13:09
Policjanci OPP Szczecin zatrzy-

mali w Nowogardzie poszukiwa-
nego Kamila G. lat 32 zam./ N.(

powiat goleniowski) na pod-
stawie Nakazów Doprowadzenia  
wydanych przez

Sąd Rejonowy w Goleniowie. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

KPP w Goleniowie

W naszej sondzie, zapytaliśmy przechodniów Nowogardu, 
co sądzą o świątecznych reklamach i wystrojach sklepów, 
które pokazują się już od początku listopada? Czy uważają, 
że jest za wcześnie na ozdoby bożonarodzeniowe, czy może 
jednak jest to najlepsza pora?

Pani Marlena z córką Kornelią: 
Jeżeli chodzi o świąteczne promo-
cje w sklepach, to uważam, że jest 
to rzecz przydatna. Zawsze można 
kupić coś wcześniej, bo wiadomo, 
że nie zawsze jest czas przed samy-
mi świętami na kupowanie ozdób 
czy prezentów, poza tym, wtedy są 
też inne wydatki. Mi osobiście to 
nie przeszkadza, że już tak wcze-
śnie wszędzie pojawiają się bożo-
narodzeniowe ozdoby.

Pani Grażyna: Dla mnie wszyst-
kie te reklamy są zdecydowanie za 
wcześnie. Przecież one już są od 
początku listopada. Zanim przyj-
dzie prawdziwy czas Bożego Na-
rodzenia, to człowiek będzie znu-
dzony świętami i nie będą one cie-
szyć tak, jak powinny. Myślę, że je-
śli zaczęliby 10 grudnia, męczyć 
nas tymi reklamami świątecznymi, 
to i tak wystarczyłoby to aż nadto! 

Pani Stanisława: Nie przeszka-
dzają mi ani reklamy, ani dekora-
cje sklepów. Jak się do nich wchodzi, 
to jest miło i przyjemnie. Czy jest za 
wcześnie? Dla mnie nie, ponieważ i 
tak od dawna nie czuję tej tak zwa-
nej magii świąt, chociaż dzieci się 
cieszą.

Pani Marta: Z jednej strony do-
brze, że w sklepach można kupić 
świąteczne ozdoby, bo czasami się 
trafiają taniej. Dzięki temu można 
także wcześniej kupić prezenty bli-
skim, a nie na chwilę przed święta-
mi. Jednak, jeżeli chodzi o reklamy, 
to zdecydowanie powinny być emi-
towane dopiero od grudnia.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

"Caritas" informuje 
W najbliższą środę, 22 listopada, od godz. 16.00 za-

praszamy wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali i 
nie odebrali darów z programu pomocy żywnościowej 
obsługiwanego przez "Caritas". Produkty będą

wydawane w naszym biurze, czyli w Domu Parafial-
nym przy ul. Kościelnej 2 a. 

PZC "Caritas" przy parafii pw.  Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie 

Tragiczne odkrycie w redostowie 

Utonął w rowie 
Ciało martwego mężczyzny, w wieku 55-lat, odnaleziono w rowie melioracyjnym w okoli-
cach Redostowa, w minioną niedzielę (19.11.). Mężczyzna najprawdopodobniej się utopił. 

Na zwłoki natknął się 
przodkowy świadek. Było to 
około godz. 11.00, przy po-
lnej drodze, prowadzącej od 
kościoła. Ciało leżało w ro-
wie wypełnionym wodą, a 
nieopodal leżał przewróco-
ny rower. To na nim prawdo-

podobnie jechał mężczyzna, 
nim wpadł do rowu. Ile tam 
leżał? Przypuszczalnie oko-
ło doby. Nieoficjalnie wiado-
mo, że zmarły tragicznie to 
Zbigniew K., 55-letni miesz-
kaniec Redostowa. Okolicz-
ności śmierci mężczyzny 

bada prokuratura. Przypusz-
cza się, że w chwili zdarze-
nia mężczyzna mógł być pod 
wpływem alkoholu, którego 
nadużywał już od wielu lat. 
Był osobą samotną, nie miał 
żony ani dzieci. 

MS
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Ogłoszono konkurs na ważne stanowisko  

Czy odchodzi dyrektor szpitala?
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szpitala. Czy to oznacza koniec rządów dyrek-
tora Lembasa, który objął i sprawował tę funkcję 12 lat bez żadnej konkursowej weryfikacji.

O tym, że K. Lembas objął i spra-
wował funkcję dyrektora nowo-
gardzkiego szpitala od 12 lat bez 
żadnej konkursowej weryfikacji, 
DN pisał w ostatnich tygodniach 
trzykrotnie. Na dodatek według 
nas stanowisko dyrektora szpita-
la, zgodnie z wymogami ustawy 
o działalności leczniczej, wyma-
gało powierzenia właśnie w trybie 
konkursowym. Podnosiliśmy też, 
że Lembas rządzi sobie bez żad-
nych ograniczeń czasowych i jego 
kadencja w ten sposób, jak poka-
zuje dotychczasowa praktyka, ni-
gdy się nie skończy, bo jej nie ma. 
Do tej pory jedyną reakcją na na-
sze uwagi (dotyczące również in-
nych osobliwości dyrektorowania 
Lembasa) ze strony lokalnej wła-
dzy, było pismo z groźbą pozwu 

sądowego (notabene podobnych 
pism z UM mamy kilka) z powo-
du rzekomej obrazy, jakiej dozna-
li Lembas i wspierająca go spół-
ka w postaci Czapla- Kolibski. I to 
te 3 osoby podpisały wspomniane 
pismo z pogróżkami.  Było więc 
jak zawsze po naszych artykułach 
demaskujących sprawki kliki lo-
kalnej, aż tu nagle wczoraj zosta-
je ogłoszony konkurs na stano-
wisko… dyrektora szpitala. Ofer-
ty konkursowe należy składać do 
15 grudnia. Ciekawe, że konkur-
su tego formalnie się w tym zawia-
domieniu nie ogłasza tylko czyta-
my, że UM podaje, iż konkurs… 
będzie.  Wszystko zapewne dlate-
go, że ogłosić konkurs może tylko 
podmiot tworzący: w przywołanej 
bowiem, w tejże informacji, usta-

wie czytamy co następuje:
Art. 49. 1. W podmiocie leczni-

czym niebędącym przedsiębiorcą 
przeprowadza się konkurs na sta-
nowisko: 1) kierownika; 2) zastęp-
cy kierownika, w przypadku, gdy 
kierownik nie jest lekarzem; 3) or-
dynatora; 4) naczelnej pielęgniarki 
lub przełożonej pielęgniarek; 5) pie-
lęgniarki oddziałowej. 2. Konkurs 
na stanowisko kierownika ogła-
sza podmiot tworzący, a na pozo-
stałe stanowiska – kierownik.

Podmiotem tworzącym zaś no-
wogardzkiego szpitala jest Gmi-
na Nowogard. A oto właściwy za-
pis statutu szpitala: 1. Gmina No-
wogard przejęła Szpital uchwałą 
nr XXXIIIN/265/0l Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 7 czerwca 
2001 roku w sprawie przejęcia pro-

wadzenia szpitala w Nowogar-
dzie, jako zadania własnego gmi-
ny Nowogard i stała się podmio-
tem, który utworzył Szpital. 2. 
Gmina Nowogard tworzy i jest 
organem tworzącym Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Rejo-
nowego w Nowogardzie. Gmi-
na Nowogard zaś to nie ozna-
cza Burmistrz Nowogardu, któ-
ry jest podpisany pod zawiado-
mieniem o konkursie, a tym bar-
dzie nie oznacza Urząd Miejski, 
który przywołuje w zawiadomie-
niu ustawę i informuje, że „kon-
kurs będzie”.  Zapewne to dziw-
ne „kręcenie” i nie użycie osta-
tecznie stwierdzenia, kto ogła-
sza konkurs jest szukaniem ja-
kiegoś sposobu, aby w sprawie 
konkursu na dyrektora szpitala 
pominąć Radę Miejską. To Rada 
Miejska bowiem stanowi jedy-
ny stanowiący organ samorządu, 
czyli Gminy Nowogard, a więc 
podmiotu będącego podmio-
tem tworzącym szpital, czyli je-
dynym uprawnionym zgodnie z 
ustawą do ogłaszania konkursu 
na stanowisko dyrektora. Zupeł-
nie techniczną czynnością jest 
w tym wypadku podpisywanie 
umowy o pracę (bądź kontraktu) 
z wybranym w drodze konkursu 
dyrektorem, które dokonuje już 
organ wykonawczy. 

Czy będzie zmiana?
Sądząc po okolicznościach 

ogłoszenia konkursu, sprecyzo-
wanych wymaganiach (np. wy-
kszt. wyższe, czyli bez koniecz-
ności magisterskiego), a także 

użytych sformułowaniach w tzw. 
ogłoszeniu o konkursie, a w isto-
cie informacji, trudno się spo-
dziewać, że planowany jest rze-
telny scenariusz, który wyłonił-
by kompetentnego wykształco-
nego dyrektora. Obstawiamy, że 
chodzi raczej o „zalegalizowa-
nie” Lembasa po tym, jak DN 
ujawnił, że siedzi on na swoim 
stanowisku dyrektora szpitala od 
12 lat bez konkursu, którego wy-
maga ustawa. Potwierdza to po-
średnio sam Lembas, który na 
nasze pytanie, czy wystartuje w 
konkursie odpowiedział: decy-
zji jeszcze nie podjąłem, ale ra-
czej tak … Zalegalizowanie to 
miałoby się odbyć jak najkrótszą 
drogą i przy jak najmniejszych 
stratach, to znaczy z pominię-
ciem Rady Miejskiej. Jak do tego 
nie dopuścić w imię ostateczne-
go zakończenia historii lokalne-
go seraju – to w kolejnych nume-
rach DN.                                    sm

Dyrektor Nowogardzkiego Szpitala 12 lat temu, objął i pełni swoją funkcję bez
 werfikacji konkursowej

O włos od katastrofy przy ul. Boh. Warszawy

Kto podciął świerki? 
Dwa potężne świerki omal nie uszkodziły posesji przy ul. Bohaterów Warszawy, po tym, 
jak runęły na przydomowe podwórze. Okazało się, że wcześniej drzewa zostały przez ko-
goś podcięte. Sprawą interesuje się policja. 

W minioną niedzielę (19.11.), o 
godz. 17.42 straż pożarna została 
powiadomiona, że przy ul. Boh. 
Warszawy 1 runęły dwa drzewa, 
a kolejne jest nadłamane i stwa-
rza zagrożenie.  Strażacy nie mają 
wątpliwości, że ktoś świadomie 
przyczynił się do uszkodzenia 
drzew. 

„Po sprawdzeniu stwierdzo-
no, że drzewo zostało wcze-
śniej podcięte przez nieustalo-
ne osoby (przecięto ok. 3/4 śred-
nicy), dwa kolejne drzewa leżały 
już powalone na skutek silnego  
wiatru (również wcześniej pod-
cięte).  Pierwsze podjęte działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, obalenie 2  niedo-
ciętych drzew typu tuja. Po przy-
jeździe na miejsce SHD25 (sa-
mochód z podnośnikiem - wy-
jaśnienie red.) ścięto od wierz-

chołka świerk, który zagrażał są-
siedniemu budynkowi (średni-
ca pnia ok. 60 cm)” - czytamy w 
oficjalnej notatce, jaką po zdarze-
niu przesłała nam Straż Pożarna.  
Oprócz tego okazało się, że 
uszkodzone jest także jedno z 
drzew owocowych, które rosło w 
pobliżu. To dorodna grusza, któ-
rą strażacy również musieli ściąć. 

O zdarzeniu straż pożarna po-

wiadomiła policję, celem usta-
lenia sprawcy podcięcia drzew.  
Decyzji o wszczęciu dochodzenia 
na razie nie ma. – Ustalamy war-
tość mienia, które zostało znisz-
czone, a także, do kogo należa-
ły drzewa, dopiero po tym podję-
ta zostanie decyzja o kwalifikacji 
prawnej tego czynu - informuje st. 
asp. Julita Filipczuk, rzecznik na-
szej policji. 

MS

Jedno z drzew, wcześniej podcięte, runęło kilka metrów od posesji, na szczęście 
uszkadzając tylko ogrodzenie

Ślady podcięcia u podstawy ogrom-
nego świerka to dowód na to, że ktoś 
świadomie uszkodził drzewo W akcji brały udział dwa zastępy straży pożarnej
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Drogi w Czermnicy nie zrobią, bo…

Tłumaczą jak koń pod górę
Radna Lidia Bogus otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie remontu słyn-
nej już drogi w Czermnicy. Urząd miejski tłumaczy, że inwestycji nie wykonał, bo na rynku 
brakuje chętnych firm, a do tego skomplikowany charakter wykonywanych bieżąco zadań. 
Pytanie tylko, jakich skoro burmistrz budżetu na ten rok prawie nie realizuje. 

„W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 25 października w sprawie 
remontu drogi nr 44 w Czermni-
cy uprzejmie informuję, że w roku 
bieżącym dwa Wydziały Urzędy 
Miejskiego tj. Wydział Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska oraz Wy-
dział Inwestycji i Remontów re-
alizuje około 80 zadań inwestycyj-
nych. Trudna - odmienna niż w 
latach ubiegłych sytuacja na ryn-
ku zamówień publicznych spowo-
dowała, że szereg przetargów mu-
siało być powtórzonych dwu lub 
trzykrotnie. Przyczyniła się do 
tego między innymi budowa dro-
gi ekspresowej S6, w którą zaan-
gażowało się wiele firm budowla-
nych z naszego rejonu. Pociągnę-

ło to za sobą zwiększenie cen ofe-
rowanych przez wykonawców lub 
nawet braku ofert. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że w roku 
bieżącym wykonywane są inwe-
stycje o dużym stopniu skompli-
kowania technicznego, co rów-
nież wydłuża proces wyłania-
nia wykonawców i prowadze-

nia spraw realizacyjnych. Powyż-
sza sytuacja powoduje spiętrze-
nie prac w Wydziale i wynikające 
z tego opóźnienia w podejmowa-
niu kolejnych zadań”- czytamy w 
odpowiedzi na interpelację, jaką 
radna L. Bogus otrzymała z UM w 
Nowogardzie. 

Długo nie trzeba było czekać na 
komentarze innych radnych.  

- Bzdura.  Urząd nawet nie 
ogłosił przetargu to jak można 
wyrokować, że nie będzie wyko-
nawcy. A ciekawe skąd te 80 inwe-
stycji skoro realizacja zadań bu-
dżetowych to około 20 proc – pi-
sze radna Jowita Pawlak. 

Wszystko wskazuje na to, że 
mieszkańcy Czermnicy nie do-
czekają się remontu potrzebnej 
drogi. Będą nadal do swoich po-
sesji musieli dojeżdżać przez po-
lną ścieżkę, po prywatnym polu, i 
grzęznąć w błocie. 

red

Nasz komentarz
Żenująca odpowiedź dla radnej Bogus w sprawie ważnej dla miesz-

kańców inwestycji tylko potwierdza to, o czym piszemy w DN od daw-
na - Urząd Miejski pod wodzą burmistrza Czapli stał się modelowym 
wzorem nieudolności i lekceważenia zadań, do których zobowiązuje 
urzędników gminnych aktualne prawo, w tym zwłaszcza bezwzględne-
go wykonywania zadań budżetowych. Urząd ten natomiast „specjalizu-
je się” w uprawianiu propagandy za publiczne pieniądze i taką „redak-
torką” zamiast robotą zajmuje się nie tylko powołany do tego ekstra wy-
dział, ale także po kolei kierownicy wydziałów merytorycznych. To już 
nie Urząd to „redakcja Trybuny Ludu”.        

W takich warunkach latem mieszkańcy Czermnicy zmuszeni byli dojeżdżać do wła-
snych posesji. Niestety mimo, że w budżecie dawno leżą pieniądze na remont dro-
gi, burmistrz nawet nie ogłosił przetargu na to zadanie

Jak bardzo „Oświecony”  
na ratuszu siedzi

Czy ktoś to wie, 
dlaczego?
Od kilku lat prosta brzydka ściana szczytowa ratusza miej-
skiego jest rzęsiście oświetlana, specjalnie do tego posta-
wioną latarnią.  Czy ta zagadkowa iluminacja znajduje ja-
kiekolwiek racjonalne uzasadnienie?

Lampy miejskie spełniają na 
ogół bardzo istotne praktyczne 
funkcje i ich sprawne działanie 
jest ważne dla bezpieczeństwa i 
poczucia komfortu życia miesz-
kańców. Są też takie lampy, któ-
re montuje się w celu podkreśle-
nia ich światłem walorów este-
tycznych ciekawych architek-
tonicznie obiektów. Mamy te 
przypadki także w Nowogar-
dzie w postaci iluminacji ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia NMP, 
a również frontowych ścian ra-
tusza.  Jest jednak pewna za-
gadkowa lampa, która od wielu 
lat rzęsiście oświetla inną ścia-
nę miejskiego ratusza, ścianę 
szczytową (patrz zdjęcie), i któ-
ra nie mieści się  w żadnej z po-
wyższych kategorii miejskie-
go oświetlenia. Nie oświeca ni-
komu drogi a w ścianie, którą 
oświetla, trudno dopatrzyć się 
jakiegoś istotnego, wymagające-
go podkreślenia poprzez ilumi-
nowanie, detalu architektonicz-
nego- trudno, ponieważ prosta 
jest ona jak przysłowiowa decha 
i żadnego takiego detalu, jako 
płaska doskonale, nie zawiera. 
Nie prezentuje także nic cieka-
wego ani historycznego swoją 
fakturą – ot zwykły współcze-
sny tynk. Zachodzimy w gło-
wę, o co tu więc chodzi: po co 
się wywaliło gminne pieniądze 
na drogą ekstra- latarnię, i po co 
przez lata wywala się pieniądze 
na koszt energii zużywanej do 
operowania  mocnym strumie-
niem światła po brzydkiej ścia-

nie. Jedyny wniosek, jaki się na-
suwa to taki, że nie o ścianę tutaj 
chodzi, bo i po cóż taki koszmar 
jeszcze podkreślać.  To wiec nie 
ściana jest w istocie oświeco-
na- oświecony jest ten, kto za tą 
ścianą siedzi. I tylko wtedy staje 
się  jasne (jak światło lampy tej) 
https://www.wprost.pl/318552/
Deportacje-Polakow-na-Sybir-
po-II-wojnie-swiatowej-Skala-
wywozek-nieznana znaczenie 
tajemniczej metafory zawar-
tej w tym tylko pozornie dur-
nym pomyśle-  A niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają, że 
w nowogardzkim ratuszu wład-
cę OŚWIECONEGO to mają. I 
tyle - jak ktoś wie coś bardziej 
mądrego w tej sprawie to czeka-
my na donos. 

sm

Lampa która służy jedynie do oświe-
tlania zagatkowej ściany

Szczytowa ściana ratusza rzęsiście oświetlona setkami luksów 

Spotkanie w Bibliotece

Wieczór wspomnień o ks. Janie 
Kaczkowskim
W czwartek, 16 listopada, o godz. 17: 00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, 
odbyło się spotkanie upamiętniające ks. Jana Kaczkowskiego. Organizatorem spotkania był 
Dyskusyjny Klub Książki, działający przy Bibliotece.

Spotkanie to było słowno-
-muzycznym wieczorem wspo-
mnień o ks. Janie Kaczkow-
skim. Organizatorem uroczy-
stości była Pani Józefa Szu-
kalska, wspólnie z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 
Gimnazjum Nr 1 w Nowogar-
dzie. Uczniowie czytali frag-
menty tekstów o ks. Janie Kacz-
kowskim. Uczestnicy obejrzeli 
również występy młodych wy-
konawców ze Szkoły Muzycz-
nej w Goleniowie - Filia w No-
wogardzie. Nie zabrakło także 
prezentacji multimedialnej o 
życiu ks. Jana Kaczkowskiego. 

Spotkanie przebiegało w mi-

łej i serdecznej atmosferze, 
przy kawie i słodkim poczę-
stunku. Uczestnicy wieczoru 

wspomnień, noszą się z zamia-
rem ponownego spotkania.

 DŚ
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Sam koniec krajowej klasyfikacji  

Zapaść w inwestycjach UM Nowogard
Nowogard zajął 542 miejsce na 589 klasyfikowanych gmin miejskich w krajowym zestawieniu nakładów na inwestycje poczynionych przez gminy w latach 
2014 -2016 włącznie. Klasyfikacja ta ujawnia realną zapaść inwestycyjną Nowogardu na tle aktywności w tym obszarze innych gmin nie tylko tych leżących 
w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, ale i wszystkich gmin w kraju. Znacznie lepiej wypadła w tym zestawieniu Gmina Osina sklasyfikowana na wysokim 
111 miejscu wśród ponad 1500 gmin wiejskich. 

Metodologia rankingu 
Ranking opiera się na oficjal-

nych urzędowych danych dotyczą-
cych kwot wydatkowanych przez 
poszczególne Gminy w Polsce 
na inwestycje gminne. Zestawio-
no wydatki poniesione na ten cel 
w trzech latach od 2014 do 2016, 
i podano te kwoty w przelicze-
niu na mieszkańca, czyli per capi-
ta. Opracowanie przygotował ze-
spół pod kierownictwem profeso-
ra Pawła Swianiewicza, który jest 
profesorem ekonomii, kierowni-
kiem Zakładu Rozwoju i  Polity-
ki Lokalnej na Wydziale Geografii 
i  Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz dok-
tor nauk ekonomicznych Julity Łu-
komskiej adiunkta w  tym samym 
zakładzie, w którym pracuje prof. 
Swianiewicz.  - W  ubiegłym roku 
zmieniliśmy zasady naszego ran-
kingu - pisze we wstępie do pre-
zentacji jego wyników prof. Swa-
niewicz. - Wcześniej skupialiśmy 
się na inwestycjach w infrastrukturę 
techniczną (transport, gospodarka 
mieszkaniowa, gospodarka komu-
nalna). Od zeszłego roku bierzemy 
pod uwagę całość wydatków mająt-
kowych, stąd nie podajemy miejsc 
zajmowanych przez samorządy 
we wcześniejszych latach. Skąd ta 
zmiana? Kiedy wiele lat temu usta-
laliśmy zasady rankingu, uważali-
śmy (w  ślad za dominującym nur-
tem teorii rozwoju regionalnego 
i  lokalnego), że to inwestycje infra-
strukturalne mają decydujące zna-
czenie dla stwarzania warunków 
dla rozwoju gospodarczego. Było 
to istotne zwłaszcza ze względu 
na wieloletnie zaniedbania w  tym 
zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. 
Luka infrastrukturalna nie jest 
już tak dotkliwa, a  o  powodzeniu 
strategii rozwoju częściej decydują 
także inwestycje w  infrastrukturę 
związaną z usługami społecznymi. 
Bierzemy pod uwagę średnią 
z ostatnich trzech lat, aby uniknąć 
dużych, chwilowych wahań 
wskaźnika będącego podstawą 
rankingu - informuje profesor. 

Wyniki, wyniki …
Wszystkie Gminy w kraju po-

dzielono na trzy kategorie, gminy 
z miastami będącymi siedzibą po-
wiatów, pozostałe gminy miejskie 
oraz gminy wiejskie. W osobnych 
kategoriach ujęto też miasta woje-
wódzkie i miasta na prawach po-
wiatu. Nowogard był klasyfikowa-
ny w kategorii „miast innych”, czy-
li niebędących siedzibami powia-
tów. Na 589 miast w tej kategorii 

zajęliśmy 542 pozycję z kwotą wy-
datku na inwestycje w latach 2014-
2016 wynoszącą 213,11 zł w prze-
liczeniu na mieszkańca (per capi-
ta). Dla porównania druga gmina 
w kraju w tej kategorii Dziwnów 
wydała ponad 5000 zł per capita.  
Jedno z ostatnich miejsc w kraju 
Nowogardu, w zakresie poziomu 
wydatków na inwestycje gminne, 
skutkuje także jednym z ostatnich 
miejsc w województwie i ostatnim 
wśród gmin naszego powiatu (tu-
taj uwzględniając również gmi-
ny wiejskie). I tak - gmina Gole-
niów została sklasyfikowana na 28 
miejscu wśród ponad 300 gmin w 
kraju w kategorii gmin z miastami 
powiatowymi. Kwota wydatkowa-
na w Goleniowie na inwestycje w 
latach 2014-2016 to 818,21 zł per 
capita, czyli prawie 400 procent 
więcej jak u nas.  Nowogard zo-
stał wyprzedzony w ogólnym ze-
stawieniu nawet przez Maszewo, 
gdzie wydatkowano prawie 300 
zł per capita klasyfikujące tę gmi-
nę o niemal 100 miejsc przed No-
wogardem (465 poz.). Porównanie 
wyników wybranych gmin miej-
skich prezentujemy na załączo-
nym grafie. Diametralnie inaczej 
wygląda też wynik sąsiedniej na-
szej Gminy, czyli Osiny. W katego-
rii gmin wiejskich, gdzie sklasyfi-
kowano ponad 1500 gmin, Osina 
zajęła bardzo wysokie 111 miej-
sce w Polsce!  Ale zupełnie rewe-
lacyjny jest sam poziom wydatków 
na inwestycje w latach 2014- 2016, 
jaki ta gmina zrealizowała i jest to 
aż 1054,01 zł w przeliczeniu na 
mieszkańca !   

Komentarz 
Komentarz wyników wydaje się 

zbyteczny, ponieważ cyfry mówią 
same za siebie. Nowogardzka za-
paść w zakresie inwestycji gmin-
nych wyraża się zarówno pozio-
mem wydatków na te inwestycje 
per capita, ale zwłaszcza porów-
naniem ich z tym, co robią inni 
w tym obszarze. Jeśli inwestujemy 
mniej aniżeli władze gminne czy-
nią to nawet w zapyziałym Masze-
wie to trudno taką sytuację oce-
nić inaczej, jak mianem katastro-
fy!  Przytoczone liczby pokazują 
nie tylko nieudolność nowogardz-
kiej gminnej władzy w zakresie 
dbałości o inwestycje w tym infra-
strukturalne, ale także pokazują, 
co ze zbiorową świadomością sta-
nu spraw publicznych może uczy-
nić totalna propaganda. Lokalny 
włodarz bowiem od lat bombar-
duje codziennie miejscową publi-

kę (elektorat) kolejnymi dawka-
mi propagandy sukcesu (czyli 100 
procent bajeru a zero prawdy), co 
doprowadza tę publikę do utra-
ty możliwości jakiejkolwiek ra-
cjonalnej oceny sytuacji. Odbie-
ra jej także możliwość odpowiedzi 
na pytanie: gdzie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy i kto (w zakresie po-
tencjału intelektualnego) kieruje 
tą łodzią? Dopiero takie zestawie-
nia, jak wyżej prezentowane, dają 
szanse otrzeźwieć i przyjrzeć się 
stanowi rzeczy w pełnej prawdzie. 
Oczywiście trzeba jeszcze chcieć z 
tej szansy skorzystać. Za zapaść, i 
katastrofę inwestycyjną Nowogar-
du odpowiada ten organ, który ma 
największy i bezpośredni wpływ 
na możliwości i konkretne realiza-
cje gminy w tym obszarze, i jest to 
burmistrz naszej gminy. 

Resume 
To nieudolność burmistrza po-

łączona z jego nagminnym pozer-
stwem powoduje, że jesteśmy na 
szarym końcu gmin w kraju, czy-
li „daleko za murzynami” w reali-
zacji tego wszystkiego, co stanowi 
o rozbudowanej zgodnej z aktual-
nymi standardami infrastrukturze 
komunalnej współczesnego mia-
sta i gminy.  Dzisiaj jednak jeste-
śmy i na samym końcu w takiej ta-
beli obrazującej rozwój, i na doda-
tek wielu tutaj pozostaje w błogiej 

nieświadomości tego stanu rze-
czy. Niewątpliwie ta niewiedza nie 
ułatwia zadania wszystkim, którzy 
także od lat próbują uratować no-
wogardzkie gospodarstwo gmin-
ne przed ostateczną już katastrofą. 
Mam tu na myśli niektórych rad-
nych, tych z koalicji większościo-
wej, którzy nieustannie domagają 
się realizacji założonych w budże-
cie projektów inwestycyjnych, a 
których burmistrz już nagminnie 
nie realizuje (w tym roku np. zre-
alizowano dopiero ok. 30 procent 
budżetu inwestycyjnego).  Radni 
Ci robią, co mogą, i właśnie z po-
wodu braku realizacji założeń in-
westycyjnych budżetu już po raz 
trzeci nie udzielili burmistrzo-
wi absolutorium. Niestety na tym 
kończą się możliwości formalne 
(ustawowe) egzekwowania czego-
kolwiek od burmistrza przez rad-
nych Rady. Ten tymczasem nie tyl-
ko nie realizuje budżetu, ale także 
wykazuje zupełne partactwo i nie-
udolność, jako odpowiedzialny 
gospodarz Gminy. W kontekście 
omawianej katastrofy inwestycyj-
nej warto wspomnieć chociażby 
tylko takie okoliczności jak:

- utracona bezpowrotnie histo-
ryczna szansa pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Przypomi-
namy, w latach 2007-2015 gmina 
Nowogard pozyskała środków ze-

wnętrznych na inwestycje w kwo-
cie 3,26 zł per capita, klasyfikując 
się w ten sposób w ścisłej końców-
ce krajowej (dla porównania Gole-
niów w tym czasie pozyskał ponad 
600 zł per capita!)

- marnotrawieniu skromnych 
zasobów finansowych na tzw. 
„byle, co” w tym na inwestycje o 
charakterze konsumpcyjnym, któ-
re na przyszłość generują tylko do-
datkowe wydatki w postaci kosz-
tów utrzymana i remontów, nato-
miast nie generują wzrostu przy-
chodów podatkowych.  Szczegóły 
tej swoistej „zabawy” groszem pu-
blicznym wielokrotnie sygnalizo-
waliśmy na łamach DN.

-ogólny, zatrważający brak dba-
łości o to wszystko co może po-
prawić stronę dochodową budżetu 
a wiec w konsekwencji  możliwo-
ści inwestowania w tym o sytuacje 
lokalnych przedsiębiorców głów-
nych „dostawców” wpływów po-
datkowych. 

Przy tym wszystkim jednego 
tylko włodarzowi nie zbywa i ob-
darza tym „dobrem”  publikę od 
rana do wieczora – czyli tzw. do-
brego samopoczucia wyrażanego 
przyklejonym  uśmiechem- jed-
nak wobec omawianego kontek-
stu- uśmiechem niestety przeraża-
jąco pustym.     

sm
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Nowogardzcy funkcjonariusze odznaczeni

Okręgowe Obchody Służy Więziennej
W miniony piątek, w dniu 17 listopada 2017, w Kamieniu Pomorskim, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości i wręczenia z tej 
okazji odznak służbowych oraz nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Wię-
ziennej w Szczecinie. Wśród odznaczonych nie brakuje funkcjonariuszy zatrudnionych w ZK Nowogard. 

Uroczystość rozpoczęła Ma-
sza święta w  konkatedrze świę-
tego Jana Chrzciciela w  Kamie-
niu Pomorskim, której przewod-

niczył Metropolita Szczecińsko-
-Kamieński Ksiądz Arcybiskup 
Andrzej Dzięga. W wygłoszonej 
homilii apelował, aby w codzien-

nej służbie i pracy, która nieroze-
rwalnie związana jest z  izolacją 
człowieka, a  której wymownym 
symbolem jest krata, nie zapo-
minać o potrzebie kierowania się 
sercem. Po zakończonej eucha-
rystii nastąpił przemarsz funk-
cjonariuszy, na czele ze sztanda-
rem Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Szczecinie, 
ulicami miasta, do miejsca cele-
browania akademii z  okazji 99. 
rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości, która odbyła się w jednej 
z miejscowych placówek oświa-
towych. Wśród odznaczonych i 
awansowanych na wyższe stop-
nie oficerskie, nie zabrakło no-
wogardzkich funkcjonariuszy 
służby więziennej.

DŚ Do stopnia porucznika SW awansowany jest Krzysztof Stawicki, pierwszy z prawej, 
w ZK Nowogard pracujący jako inspektor działu ochrony

Awans na stopień kapitana otrzymuje Marta Żetecka-Krugła (pierwsza z prawej), 
starszy psychlog w  ZK Nowogard

Ulica rtm. W. Pileckiego tętni życiem...

Powstało nowe studio fryzjerskie 
Jeszcze niedawno w tym miejscu był wielki plac budowy - teraz są tu nowe mieszkania, a pod nimi lokale handlowo-usługowe. Mowa o osiedlu przy ul. rtm. 
W. Pileckiego, wybudowanym przez nowogardzką spółkę budowlaną Pro-Bud. 

W miniony piątek, 17 listo-
pada, o godzinie 11:00, właśnie 
w jednym z pomieszczeń odda-
nych do użytku kilka miesięcy 
temu przy ul. rtm. W. Pileckiego, 
odbyło się skromne, ale uroczy-
ste otwarcie salonu fryzjerskie-
go, na które zaproszono również 
naszą redakcję. Właścicielką sa-
lonu jest p. Karolina Chróścicka, 
pochodząca z Kościuszek. – Ten 
salon to dla mnie spełnienie ma-
rzeń –  mówi p. Karolina i doda-
je: – Od zawsze lubiłam ten za-
wód. Niestety, jako młoda dziew-
czyna nie miałam możliwości 
ukończenia odpowiedniej szkoły 

w tym kierunku. Później urodziły 
nam się dzieci i człowiek o wszyst-
kim zapomniał. Jednak teraz, kie-
dy dzieci są już większe, mąż na-
mówił mnie, żebym spełniła swo-
je młodzieńcze marzenia- kończy 
wypowiedź. 

I tak rzeczywiście się stało. Po 
wielu kursach, szkoleniach i od-
powiednich przygotowaniach, 
pani Karolinie udało się nawią-
zać współpracę z firmą kosme-
tyczną, a następnie otworzyć 
swoje własne, wymarzone studio 
fryzjerskie. – Cieszę się, że będę 
mogła robić to, co lubię. Mogę za-
oferować swoim klientom produk-

ty dobrej marki i usługi dobrej ja-
kości – mówi nam p. Karolina. 

Oprócz nowo otwartego sa-
lonu przy ul. rtm. W. Pileckie-
go, w pobliżu funkcjonują już 
m.in.: mini lokal gastronomicz-
ny oferujący wegetariańskie po-
trawy, salon kosmetyczny, butik 
z odzieżą, jak również niewiel-
ka cukiernia, w której powstają 
niezwykłe torty przygotowywa-
ne pod indywidualne zamówie-
nia klientów. Ulica ta tętni więc 
nowym życiem…I oby tak było 
zawsze. 

DŚ

Pani Karolina Chróścicka, właścicielka nowo-powstałego studia fryzjerskiego

Do nowego salonu fryzjerskiego zaprasza już z drogi reklama informacyjna.

Rodzina i przyjaciele podczas otwarcia studia fryzjerskiego p. Karoliny
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Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

OGŁOSZeNIe

Na działkach przy ul. 15 lutego znaleziono kotka 
prawdopodobnie domowy, czarny białe skarpetki i 

krawacik ok. pół roku. 
Tel. 782 822 724 

„Nowogardzki przemysł” w zagrożeniu

Czy zamkną fermy norek? 
Do sejmu wpłynął projekt ustawy o ochronie zwierząt, wniesiony przez grupę posłów 
PiS. Podpisał się pod nim prezes PiS Jarosław Kaczyński.  W projekcie proponuje się 
między innymi wprowadzenie zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych w celu pozy-
skiwania futer. Zakaz miałby obowiązywać od 2022 roku. Czy to oznacza, że w najbliższych 
latach zniknie „nowogardzki przemysł”, czyli liczne u nas fermy norek i duża firma produk-
cyjno- dystrybucyjna w tej branży?

Gmina Nowogard prawdzi-
wy potentat w zakresie przemy-
słu hodowli norek. Na jej terenie 
funkcjonuje 8 ferm norek, jed-
na jest w budowie, jedna w przy-
gotowaniu. Ponadto siedzibę i ma 
firma zajmująca się między inny-
mi produkcją i dostawą wyposa-
żenia ferm norczych.  Zatrudnie-
nie w tych firmach znajduje kil-
kaset osób. Nic więc dziwnego, że 
wiadomość o wniesieniu do Sej-
mu ustawy o ochronie zwierząt 
przewidującego m.in wprowa-
dzenie od 2022 r. zakazu hodow-
li i chowu zwierząt futerkowych 
w celu pozyskiwania futer, spo-
wodowała duże poruszenie wśród 
właścicieli i pracowników nowo-
gardzkich firm norczych.  Wiado-
mość ta ożywiła również nadzieje 
tych, którzy protestują przed dal-
szym rozwojem ferm norek na te-
renie naszej Gminy.  Sam projekt 
wywołał już także wiele kontro-
wersji w środowiskach politycz-
nych i gospodarczych w kraju. Z 
powodu wspomnianych ewentu-
alnych konsekwencji noweliza-
cji ustawy o ochronie zwierząt dla 
rynku pracy i gospodarki na tere-
nie naszej Gminy, będziemy sys-
tematycznie prezentować Pań-
stwu stanowiska w tej sprawie 
zarówno lokalnych przedstawi-
cieli branży norczej, jak i polity-
ków krajowych biorących udział 
w ogólnopolskiej dyskusji w tym 
temacie. Dzisiaj zaczniemy od 
krótkiego wywiadu z panem Ma-
rianem Piłką publicystą często 
piszącym, zamieszczane również 

w DN, felietony tematyczne, by-
łym posłem PiS (2006-2007), wi-
ceprezesem Prawicy Rzeczypo-
spolitej.  

***  
RW:  Jest już w Sejmie pro-

jekt ustawy zakazującej hodow-
li zwierząt futerkowych. Pierw-
szy pod projektem likwidują-
cym jedną z najprężniejszych 
gałęzi gospodarki w Polsce pod-
pisał się prezes Kaczyński. Pan 
nazwał to szaleństwem. Posło-
wie PiS, którzy podpisali się 
pod wnioskiem i ich parlamen-
tarni koledzy walczą o zwierzę-
ta, czy walczą o bezrobocie dla 
ok. 50 tysięcy osób zatrudnio-
nych w fermach tego typu?

MP:  Myślę, że podział w PiS 
rysuje się zupełnie inaczej. Je-
stem przekonany, że w głębi du-
szy zdecydowana większość, jeśli 
nie wszyscy posłowie PiS, uzna-
ją tego typu propozycje za absur-
dalne, ale ponieważ prezes Ka-
czyński jest zwolennikiem tzw. 
ochrony zwierząt to będzie tu od-
górny nacisk na posłów mu pod-
ległych, by popierać likwidację 
branży futrzarskiej.

Poseł Czabański, który jest 
posłem sprawozdawcą tej nowe-
lizacji, powiedział już, że nie bę-
dzie dyscypliny klubowej pod-
czas głosowania nad likwidacją 
ferm zwierząt futerkowych.

Trzeba brać pod uwagę to, że 
w Platformie Obywatelskiej czy 
w Nowoczesnej jest dużo osób o 
przekonaniach lewicowych, i z 
punktu widzenia przyszłych wy-

borów Kaczyńskiemu będzie za-
leżało na tym, żeby pokazać, że 
PiS jest zróżnicowany. To gra o 
zachowanie pozorów.

Politologicznie jest to jakoś 
wytłumaczalne. A jak wytłuma-
czyć to pracodawcom i pracow-
nikom?

Hodowla zwierząt futerko-
wych rozwinęła się głównie na 
terenach północnych i zachod-
nich, gdzie wcześniej było duże 
nasycenie PGR-ami. W grun-
cie rzeczy, jest to forma przedsię-
biorczości, która dała zatrudnie-
nie ludziom, którzy stracili pra-
cę w PGR-ach. Z punktu widze-
nia ludzkiego, bo przecież poza 
zwierzętami ludzie chyba wciąż 
też powinni się liczyć, jest to li-
kwidacja gałęzi gospodarki, któ-
ra jest źródłem głównego docho-
du dla tysięcy Polaków i to na te-
renach o często najwyższym bez-
robociu.

Komu więc na tym najbar-
dziej zależy?

Wielu środowiskom, ale trze-
ba pamiętać, że poza wszystkim, 
likwidacja branży futerkowej w 
Polsce jest to działanie, które leży 
w interesie niemieckich czy duń-
skich hodowców zwierząt futer-
kowych. Ta sytuacja przypomina 
historię z tuczeniem gęsi jakieś 
20 lat temu, gdzie na bazie nad-
użyć, które zawsze trzeba zwal-
czać, a nie likwidować całe bran-
że, uchwalono prawo, na którym 
skorzystali   przede wszystkim 
Węgrzy i Francuzi.

Rozmawiał Robert Wyrostkiewicz

Jedna z  8 ferm na terenie naszej gminy

Szkoła Podstawowa w Żabowie

I Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek rzecznika Praw 
Dziecka, 7 listopada 2017 roku, podjął uchwałę właśnie w 
tej sprawie. Z tej też okazji, w poniedziałek, 20 listopada, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabowie (a także i z in-
nych nowogardzkich szkół), obchodzili I Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka.

Uczniowie z okazji I Ogól-
nopolskiego Dnia Praw 
Dziecka obejrzeli filmy edu-
kacyjne, m.in. „Lekcje z Ja-
nuszem Korczakiem” i „Na-
sze prawa”. Miały one na celu 
pokazać dzieciom, jakie mają 
prawa, ale i obowiązki. Dzie-
ci wspólnie wykonały pio-
senkę o swoich prawach, a na 
koniec stworzyły plakat, któ-
ry zawiśnie na szkolnych ko-
rytarzach i codziennie będzie 
przypominał uczniom o ich 
prawach.

Sejm RP przyjął datę 20 li-
stopada, za coroczne obcho-
dy Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka, ponieważ w 
tym roku, właśnie 20 listo-
pada, przypada 25. roczni-
ca uchwalenia przez Zgro-

madzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych najważniej-
szego dokumentu określają-
cego prawa dziecka – Kon-
wencję o Prawach Dziecka. 
- Mamy nadzieję, że ustano-
wienie takiego dnia, uświa-
domi dzieciom, iż mają swoje 
prawa i powinny wiedzieć, jak 
z nich korzystać, a dorosłym 
przypomni, że mają tych praw 
zawsze przestrzegać – pisze w 
swoim liście do szkół Rzecz-
nik Praw Dziecka, wspólnie z 
Ministrem Edukacji Narodo-
wej. Namawia także dyrekto-
rów i nauczycieli do podjęcia 
działań w sprawie uświada-
miania dzieciom i ich rodzi-
com, z jakich praw mogą ko-
rzystać. 

DŚ

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabowie, podczas obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka
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Opust w sanktuarium Św. rafała kalinowskiego 

Bohater miłości Ojczyzny… 
W niedzielę, 19 listopada, parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego przeżywała odpust. Z tej okazji w świątyni odbyła się uroczysta Masza św., w której oprócz 
wiernych z terenu parafii wzięło udział wielu zaproszonych gości. 

Uroczysta Msza św. odpusto-
wa rozpoczęła się tradycyjnie od 
wprowadzenia pocztów sztanda-
rowych. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć flag organizacji sybi-
rackich i stowarzyszeń kresowych 
- bo to właśnie św. Rafał Kalinow-
ski jest patronem wszystkich ze-
słanych niegdyś na nieludzką zie-
mię, o czym w homilii odpusto-
wej przypomniał Ks. kan. ko-

mandor por. dr Zbigniew Jawor-
ski, wiceoficjał Sądu Metropoli-
talnego i adiunkt SSW Collegium 
Balticum, który przewodniczył 
niedzielnej Mszy św. 

- Św. Rafał umarł w opinii 
świętości. Za życia i po śmierci 
cieszył się sławą świętości, umiał 
miłować Boga w drugim człowie-
ku, zachował szacunek dla god-
ności człowieka, nawet tam gdzie 
panowała pogarda. Dlatego uwa-
żany jest za patrona tych wszyst-
kich zesłanych na Sybir, którzy 

cierpieli, najbardziej, niewinnie, 
a ich cierpienie było podobne do 
cierpienia Chrystusa - mówił ks. 
Z. Jaworski. 

W dalszej części kazania odpu-
stowego przypomniał też, że św. 
Rafał Kalinowski, jest wzorem 
patrioty, czego świadectwo da-
wał we wszystkich fazach swoje-
go życia. 

 - Św. Rafał Kalinowski przede 
wszystkim był żarliwym patrio-
tą, a patriotyzm jakkolwiek był-
by rozumiany, wchodzi w zakres 

czwartego przykazania Bożego, o 
czym przypomina katechizm Ko-
ścioła Katolickiego. Bo miłość do 
Ojczyzny jest nie tylko imperaty-
wem moralnym, ale także istot-
nym wymiarem życia duchowego 
i świętości. Św. Rafał, wychowany 
w rodzinie o tradycjach patrio-
tycznych, w każdym etapie swo-
jego życia dawał dowody swojej 
odpowiedzialności i troski za Pol-
skę, można powiedzieć, że jego 
życie to ewolucja postawy patrio-

tyczno - duchowej, od roman-
tycznego zaangażowania w wal-
kę o niepodległość, przez pozyty-
wistyczną pracę u podstaw pod-
czas sybirskiej zsyłki, aż po dusz-
pasterskie wychowanie młodego 
pokolenia, i posłudze duchowej. 
Słusznie powiedział Arcybiskup 
Stanisław Nowak, metropolita 
częstochowski, w homilii w cza-
sie Mszy dziękczynnej za kano-
nizację św. Rafała Kalinowskiego, 
10 maja 1992 roku: „św. Rafał był 

Ks. kan. kmdr Zbigniew Jaworski, w 
trakcie homilii poświęconej postaci św. 
Rafała Kalinowskiego

Ks. Kazimierz Łukjaniuk, wita przybyłych na odpust gości

Służba liturgiczna wprowadza do kościoła poczty sztandarowe.
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bohaterem miłości ojczyzny” - 
zakończył kazanie ks. J. Jaworski.

W uroczystej Mszy św. oprócz 
wiernych z terenu parafii uczest-
niczyło też wielu gości, wśród 
nich nie zabrakło lokalnych 

przedsiębiorców, dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, 
przedstawicieli partii politycz-
nych i stowarzyszeń pozarządo-
wych. Obecni byli także księża 
z sąsiednich parafii, z terenu 

nowogardzkiego dekanatu. 
 Na zakończenie ks. kanonik 

Kazimierz Łukjaniuk, proboszcz 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego, dziękował za wspólną 
modlitwę i namawiał do wspar-
cia zbiórki na budowę „pomni-
ka ofiar ukraińskiego nacjonali-
zmu”, który ma stanąć na Cmen-
tarzu Centralnym w Szczeci-
nie. Zbiórkę prowadzili przed-
stawiciele Stowarzyszenia Kre-
sy Wschodnie Dziedzictwo i Pa-
mięć. 

Po uroczystościach w koście-
le zgromadzeni wierni i zapro-
szeni goście zasiedli do wspólne-
go stołu. Była to nie tylko okazja 
do świętowania imienin parafii, 
ale także śpiewania pieśni patrio-
tycznych. 

Marcin Simiński 

Parafianie witają w murach sanktuarium św. R. Kalinowskiego, ks. komandora Z. 
Jaworskiego, który przybył by odprawić Mszę św. odpustową

Ryszard Majdziński w  trakcie czytania 
dziejów apostolskich

Licznie zgromadzeni parafianie z uwagą słuchali odpustowego kazania

To już tradycja, że w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego, wszelkie ważne 
uroczystości mają szczególną oprawę muzyczną, a to za sprawą scholi pod kie-
rownictwem pana Pawła Włochowicza

Wśród kilkunastu pocztów sztandarowych, nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
związków i organizacji sybirackich
OGŁOSZeNIe

B
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
14. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Ehrle Dobra Szcz.  1:2
Jantar Dziwnów – Błękitni Trzygłów  0:5
Sparta Gryfice – Ina Ińsko   3:2
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  1:1
Orzeł Łożnica – Sarmata Dobra   3:1
Masovia Maszewo – Iskierka Szczecin  0:1
Światowid Łobez – KP Przecław   2:2
Mewa Resko – Promień Mosty   4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 14 32 26 10 10 2 2
2 Światowid 63 Łobez 14 31 36 14 9 4 1
3 Jantar Dziwnów 14 30 45 18 9 3 2
4 Błękitni Trzygłów 14 28 40 17 9 1 4
5 Mewa Resko 14 24 27 20 7 3 4
6 Sparta Gryfice 14 22 36 23 7 1 6
7 KP Przecław 14 21 35 33 6 3 5
8 Masovia Maszewo 14 21 23 25 6 3 5
9 Polonia Płoty 13 20 26 10 6 2 5
10 Pomorzanin Nowogard 14 19 28 19 5 4 5
11 Ina Ińsko 14 18 28 23 5 3 6
12 Promień Mosty 14 14 24 37 4 2 8
13 Ehrle Dobra Szczecińska 13 13 19 30 3 4 6
14 Orzeł Łożnica 14 11 12 38 3 2 9
15 Odrzanka Radziszewo 14 6 10 47 2 0 12
16 Sarmata Dobra 14 4 14 65 1 1 12

Pomorzanin wywozi punkt z boiska w Płotach

Do pełni szczęścia zabrakło niewiele...
W sobotę (18 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o li-
gowe punkty na boisku w Płotach, z tamtejszą Polonią. Podopieczni Zbigniewa Gumienne-
go na 12 minut przed końcem meczu objęli prowadzenie po trafieniu Kacpra Litwina. Do 
pełni szczęścia zabrakło kilkudziesięciu sekund... W doliczonym czasie gry gospodarze wy-
równali i mecz zakończył się podziałem punktów. 

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 1:1 (0:0)
Gol: Kacper Litwin (78’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Maciej Dobrowolski (c) – Maciej 

Grzejszczak, Rafał Mendyk, Kacper Litwin, Gracjan Wnuczyński (Karol Osakiewicz) – Rafał Listkiewicz, Ka-
mil Lewandowski (Fernando Batista). 

Po meczu w Płotach chciałoby 
się powiedzieć, że szkoda, iż run-
da jesienna dobiega końca. Pomo-
rzanin z meczu na mecz prezentu-
je się coraz lepiej, o czym świad-
czy choćby to, że podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego w czwar-
tym meczu z rzędu nie zazna-
li porażki. Tym razem nowogar-
dzianom przyszło walczyć na bo-
isku rywali z Polonią, która za-
wsze była niewygodnym przeciw-
nikiem. Do tego grę obydwu dru-
żyn utrudniały ciężkie warunki 
atmosferyczne, oprócz grząskiego 
boiska, przeszkadzał również po-
rywisty wiatr. W pierwszej części 
gry to goście z Nowogardu zmu-
szeni byli grać pod wiatr. Mimo 
tego Pomorzanin stworzył naj-
groźniejszą okazję strzelecką w tej 
połowie. Kamil Lewandowski nie-
czysto trafił w piłkę będąc kilka 
metrów od bramki. Napastnik Po-
morzanina chciał szybko zakoń-

czyć akcję swojego zespołu, choć 
miał czas na to, aby przyjąć piłkę 
i spokojnie uderzyć. Gospodarze 
również stworzyli sobie jedną sy-
tuację, jednak nie tak groźną. Za-
wodnik Polonii będąc w polu kar-
nym przegrał pojedynek z Kor-
nelem Pękalą, który wychodząc 
z bramki dobrze ograniczył ry-

walowi pole manewru. Po zmia-
nie stron wiatr nieco pomagał go-
ściom i pozwoliło to stworzyć kil-
ka groźnych akcji. Najpierw za-
grożenie przyszło po stałych frag-
mentach gry. Po jednym z dośrod-
kowań Rafał Listkiewicz uderzył 
nad poprzeczką bramki gospo-
darzy, z kolei po uderzeniu głową 
Damiana Kosiora, futbolówka je-
dynie trafiła w poprzeczkę. W ko-
lejnej sytuacji na bramkę rywa-
li z około 15 metrów uderzył Ka-
mil Lewandowski, golkiper odbił 
piłkę przed siebie, a Rafał Listkie-
wicz dobijając ten strzał ponow-
nie trafił w bramkarza gospoda-
rzy. W 78. minucie nowogardzia-
nie zdobyli zasłużonego gola. Gra-
jący na lewym skrzydle Kacper Li-
twin zdecydował się na indywidu-
alną akcję. Młody pomocnik Po-
morzanina „ściął” z piłką w kie-
runku bramki i ładnym technicz-
nym uderzeniem posłał futbolów-

Kacper Litwin po ładnej indywidualnej 
akcji wyprowadził swój zespół na pro-
wadzenie

kę na dalszy słupek. Golkiper Po-
lonii był bez szans i po tym ład-
nym golu nowogardzianie pew-
nie zmierzali po upragnione trzy 
punkty. Do pełni szczęścia za-
brakło kilkudziesięciu sekund... 
W pierwszej minucie doliczone-
go czasu gry piłka trafiła na prawe 
skrzydło, gdzie pomocnik Polonii 
uwikłany w walkę z nowogardzki-
mi obrońcami zdołał dośrodko-
wać w pole karne. Pomimo asysty 
dwóch piłkarzy Pomorzanina, na-
pastnik miejscowych zdołał prze-

jąć piłkę i skierować ją do bram-
ki strzeżonej przez Kornela Pęka-
lę. W takich okolicznościach Po-
morzanin wypuścił z rąk zwycię-
stwo... Pomimo pechowej koń-
cówki meczu kibice z Nowogar-
du mogą być zadowoleni z posta-
wy swoich piłkarzy, którzy mają 
przed sobą już tylko jeden mecz w 
2017 roku. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej będzie jeszcze większa!

Udział w rozgrywkach zgłosiło 12 drużyn
Jak poinformował organizator Osińskiej ligi Piłki Siatkowej, w IX edycji rozgrywek wystąpi rekordowa liczba 12 zespołów. Przypomnijmy, że przed rokiem 
o mistrzostwo rywalizowało 10 drużyn. Niebawem ma zostać przygotowany terminarz rozgrywek w sezonie 2017/2018. 

Osińska Liga Piłki Siatkowej przed ro-
kiem została uznana za największą ama-
torską ligę w powiecie goleniowskim. 
Wszystko za sprawą faktu, że w hali ZSP 
w Osinie walczyło 10 zespołów siatkar-
skich. Jak poinformował organizator 
rozgrywek, po zamknięciu terminu zgło-
szeń zespołów do rozgrywek okazało się, 
że w sezonie 2017/2018 ten wynik zosta-
nie pobity. W IX edycji OLPS wystąpi aż 
12 zespołów. W porównaniu do minio-
nego sezonu, do grona zespołów dołą-
czyła m.in. drużyna z Nowogardu, Słaj-
sina, czy też Parlina. Oto oficjalna lista 
zgłoszonych zespołów: Gwiazda Osina, 
Bruklin Osina, LZS Kikorze, LZS Węgo-
rza, KEMKA Krzywice, Czarni Nowo-
gard, Żabowo, Słajsino, Parlino, Czerm-
nica, LZS Wojcieszyn, Michorek. Nieba-
wem ma odbyć się spotkanie organiza-
cyjne, po którym powstanie harmono-
gram rozgrywek. Jak co roku na łamach 
DN będziemy publikować wyniki zma-
gań siatkarzy.

KR  W minionych rozgrywkach wystąpiło 10 zespołów. W tym sezonie to grono powiększy się o dodatkowe dwie drużyny
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Sponsorzy:

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: 

posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45 
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Sklep SpORTOWY 
Małgorzata Kubicka

kaR-GaZ 
Ryszard Karpul

ZpZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI wyścIgu MIkołajkowego

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las

Awans na 3. miejsce
W niedzielę (19 listopada), o godzinie 11:00, juniorzy Pomorzanina Nowogard w Resku rozgrywali swój ostatni ligowy mecz w 2017 roku. Tamtejsza Mewa nie miała zbyt wiele do powiedzenia w 
rywalizacji z podopiecznymi Pawła Błaszczyka. Pomorzanin pewnie wygrał 0:3 i przezimuje na trzecim miejscu w ligowej tabeli.  

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 0:3 (0:1)
Gole: Kacper Kozioł (2’), Michał Jutkiewicz (72’), Jakub Jarecki (76’)
Skład: Patryk Białasiewicz – Mateusz Rączka (Radosław Masalski), Bartłomiej Kozieł, Mateusz Wojtyniak, Jakub Mościński (Paweł Zając) – Jakub Jarecki 

(Mateusz Lasocki), Michał Jutkiewicz, Mateusz Toruński, Adrian Zając (Kacper Torzewski), Dawid Druciarek (Jakub Stefanowski) – Kacper Kozioł (c). 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
14. kolejka:
Biali Sądów – Kluczevia Stargard  2:1
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 0:3
Światowid Łobez – Energetyk Gryfino 1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 12 28 40 13 9 1 2
2 Światowid 63 Łobez 12 26 37 14 8 2 2
3 Pomorzanin Nowogard 12 19 29 30 6 1 5
4 Polski Cukier Kluczevia Stargard 12 17 26 20 5 2 5
5 Unia Dolice 12 15 33 38 4 3 5
6 Mewa Resko 12 7 14 33 1 4 7
7 Biali Sądów 12 6 13 44 1 3 8

Juniorzy Pomorzanina Nowogard, jesień zakończyli na 3. miejscu w ligowej tabeli

W efektownym stylu juniorzy 
starsi Pomorzanina zakończyli 
rundę jesienną. Nowogardzianie 
w Resku objęli prowadzenie po 
pierwszej akcji meczu. Po prosto-
padłym podaniu od Michała Jut-
kiewicza, najlepszy strzelec Po-
morzanina - Kacper Kozioł zo-
stał sfaulowany w polu karnym. 
Sam poszkodowany podszedł do 
jedenastki i zdobył w 2. minucie 
pierwszego gola w tym meczu. Już 
pięć minut później powinno być 
0:2, jednak grząskie boisko utrud-
niło Jakubowi Jareckiemu celnie 
uderzyć do pustej bramki rywali. 
Z kolei w dalszej części meczu po 
strzale Michała Jutkiewicza piłka 
otarła się o poprzeczkę i opuści-
ła plac gry. W drugiej części spo-
tkania Pomorzanin wciąż domi-
nował nad swoimi rywalami, ale 
udokumentowane golem zostało 
to dopiero w 72. minucie. Wów-
czas około 25 metrów od bram-
ki sfaulowany został Michał Jut-
kiewicz. Pomocnik Pomorzanina 
sam wykonał rzut wolny, decydu-
jąc się na bezpośredni strzał. Ude-
rzenie było na tyle precyzyjne, że 
golkiper gospodarzy nie miał nic 
do powiedzenia i zrobiło się 0:2. 

W 76. minucie Pomorzanin usta-
lił wynik meczu po koronkowej 
akcji całego zespołu. Futbolów-
ka na jeden kontakt wyprowadza-
na była spod bramki Pomorza-
nina, w decydującym momencie 
Kacper Kozioł podał do Micha-
ła Jutkiewicza, a ten wyłożył piłkę 
jak na „tacy” Jakubowi Jareckie-
mu, który w pełnym biegu mocno 
uderzył pod poprzeczkę. Po trze-
cim golu Pomorzanin nie zwal-
niał tempa, po strzale Kacpra Ko-
zioła piłka trafiła w poprzeczkę, a 
uderzenie Adriana Zająca zatrzy-
mało się na słupku. Po ostatnim 
gwizdku sędziego, trener Pomo-
rzanina nie krył radości z osią-
gniętego wyniku oraz ze stylu gry 
swoich podopiecznych. - To był 
chyba jeden z lepszych naszych 
meczów pod względem piłkarskim. 
Było widać naszą dojrzałość, grali-
śmy w piłkę, a nie dalekim wyko-
pem. Awansowaliśmy na trzecie 
miejsce i wierzę, że wciąż mamy 
szansę, aby na wiosnę powalczyć 
o pozycję lidera – mówił Paweł 
Błaszczyk. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Złota sportsmenka ze złotym sercem

Ewa Durska odebrała nagrodę
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, w piątek (17 listopada), Ewa Durska prze-
bywała w Brukseli, gdzie została nagrodzona przez Międzynarodowy Komitet Fair Play 
(CIFP). Nagroda dla mieszkanki Nowogardu została przyznano ze względu na fakt, że na-
sza olimpijka oddała na licytację swój złoty medal z Rio de Janeiro. Pieniądze z licytacji zo-
stały przekazane na leczenie Wiktorii, mieszkającej w Goleniowie. 

Przypomnijmy, że Ewa Durska 
to trzykrotna mistrzyni paraolim-
pijska w pchnięciu kulą. Nasza re-
prezentantka na co dzień trenują-
ca w klubie Barnim Goleniów, pod 
okiem trenera Waldemara No-
wotnego, złote medale przywozi-
ła z igrzysk w Sydney 2000, Lon-
dyn 2012 i Rio de Janeiro 2016.  W 
miniony piątek kulomiotka z No-
wogardu odebrała w Brukseli na-
grodę World Fair Play przyzna-
ną jej przez Międzynarodowy Ko-
mitet Fair Play (CIFP). CIFP do-
cenił gest Ewy Durskiej, która od-
dała na charytatywną aukcję zło-
ty medal paraolimpijski z Rio de 
Janeiro. Środki uzyskane z licyta-
cji medalu zostały przeznaczone 
na wsparcie chorej młodej gole-
niowianki – Wiktorii. Uroczystość 
wręczenia dyplomu potwierdzają-
cego przyznanie tytułu odbyła się 
wieczorem w Palais d’Egmont w 
Brukseli. Honorowy patronat nad 
uroczystością objął wicepremier 
Belgii, Didier Reynders. Drugim 
wyróżnionym Polakiem był Piotr 
Małachowski, wicemistrz olim-
pijski z Rio de Janeiro w rzucie 
dyskiem, który również swój me-
dal oddał na aukcję charytatyw-
ną. Gesty obojga sportowców były 
szeroko komentowane w mediach. 
Do nagrody CIFP zostali zgłosze-

ni przez grupę studentów socjolo-
gii z amerykańskiego Montgome-

ry College w Maryland. 
KR

Ewa Durska w piątek otrzymała nagrodę World Fair Play
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Żywa lekcja historii
13 listopada odbyła się kolej-

na żywa lekcja historii w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Nowogardzie. Uczestniczyli w 
niej uczniowie klas I TŻ, I THE, 
I TH.

Temat spotkania brzmiał: „Pod 
okupacją radziecką. Deportacje”. 
Lekcję poprowadziła Pani Fran-
ciszka Kobylińska – prezes Koła 
Związku Sybiraków w Nowogar-
dzie oraz Pan Władysław Gro-
nowski, którzy opowiadali o swo-
ich przeżyciach tamtych lat. 

red

Jestem sprytny,  
nie palę! 
16 listopada w ZSP odbył się konkurs klasowy pt: „Jestem 
sprytny, nie palę!” Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na 
temat nikotyny, a przede wszystkim, jaki negatywny wpływ 
na ogranizm ludzi ma ten związek chemiczny. 

Nasi Goście – Pani Franciszka Kobylińska i Pan Władysław Gronowski 

Pani Franciszka Kobylińska podczas lekcji 

Pierwsza pomoc w ZSP 
W październiku i listopadzie 

wszystkie klasy III (zarówno kla-
sy techniczne, jak i zawodowe) 
wzięły udział w zajęciach edu-
kacyjnych na temat zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. Lek-
cje prowadzone były przez pie-
lęgniarkę szkolną - Panią Lidię 
Bogus.

Zajęcia miały na celu prezenta-
cję metod udzielania pierwszej po-
mocy i sposobów zachowania się  
w sytuacji wypadku, gdyż umie-
jętności te są ważne i potrzebne 
osobom w każdym wieku. Poka-
zy były bardzo interesujące, wy-
zwalające pełne zaangażowa-
nie uczniów oraz odbywały się w 
przyjemnej atmosferze. Pani Lidia 
Bogus przekazała nam wiele cen-
nych rad i wskazówek, które mogą 
uratować życie osobie potrzebują-
cej. 

Pani pielęgniarka podczas zajęć z młodzieżą 

 Każdy z nas powinien znać zasady udzialania pierwszej pomocy 

Uczniowie podczas konkursu 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy: 
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, że dnia 26.11.2017r.  

Na zakończenie sezonu wędkarskiego 
organizujemy towarzyski wyjazd  

do Trzebieszewa na rzekę Świniec. 
Wpisowe wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim Tęczak ul Waryńskiego 2 do dnia 
24.11.2017r.  Wyjazd o godz. 7.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

 ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
 DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 2 grudzień 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	

Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 ul. 
3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	
11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	
17b.	Tel.	501	549	818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

• Sprzedam  piętro domu do remontu ul. 
Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

• Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

• Wynajmę kawalerkę w centrum Płot ul. 
Jedności Narodowej, pow. 29m2 po ka-
pitalnym remoncie. Cena 75 tys. do ne-
gocjacji. 501 832 458 

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha w 
obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 385

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
Tel 600 262 231

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam dział-
kę o pow. 600 m2, z dużym parkingiem, 
zabudowaną budynkiem kontenero-
wym o pow. 30 m2 przeznaczonym na 
prowadzenie działalności. W budynku 
znajdują się 2 pokoje, łazienka, kuch-
nia, prysznic. Istnieje możliwość rozbu-
dowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszkanie 
dwupokojowe atrakcyjna lokalizacja, 
odnowione, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

• Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

• Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. 
Dobra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 240 

• Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

• Sprzedam działkę budowlaną 1320m2 
ul. Wiejska. 504 588 621

• Stargard-Nowogard działka z wydanymi 
warunkami zabudowy wszystkie media 
1000m2/26tyś. 502103 432 

• Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę, cisza spokój do 1000m2. 501 307 
666 

• Mieszkanie 66m2 zamienie na mniejsze. 
Tel. 788 205378 

• Zamienię mieszkanie Świerczewo 55m2 
,2 pokoje na kawalerkę w Nowogardzie. 
721 500 577 

• Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 58m2 + 
ogródek działkowy+ garaż sprzedam ul. 
15 lutego. 691 022 471 

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 605 336 228 

• Sprzedam kawalerkę na ul. Warszaw-
skiej. Cena 95 tys. 503 905 226 

• Sprzedam mieszkanie Wierzbięcin, M2, 
bezczynszowe. 605 470 602 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe w No-
wogardzie. 601 724 492

• Sprzedam działki budowlane powyżej 
20 arów w Gardna koło Nowogardu. 662 
097 982 

• Do wynajęcia kawalerka. 605 640 526 

• Do wynajęcia 1 pokój w Nowogardzie, 
os. Gryfitów. Tel. 661 653 286 

• Sprzedam działkę rekreacyjną przy ul. 

Zamkowej. 607 654 692

mOTOrYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Każdego mercedesa, każdą toyotę kupię 
zdecydowanie. 736 777 245

• Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

• Sprzedam opony zimowe 215/55/17 
stan idealny. 605 946 041

• Sprzedam komplet opon zimowych 
175/70 R13. Tel. 666 364 768

• Sprzedam busa T5 VW, osobowy. Tel. 
603 839 782 

• Sprzedam Fiat Idea 2003 rok, poj. 1.3. 
Tel. 502 529 656 

• Sprzedam Opel Astra Combi, 1.6 benzy-
na 1997 rok produkcji, 795 911 886 

• Zafira 2003, 1.8+gaz, zadbana, doinwe-

stowana, komplet kół. Tel. 668 17 12 12 

rOlNICTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724 
049 451 

• Kupię ciągnik C-360 po kapitalnym re-

moncie. 793 006 469 

• Sprzedam zaczep do przyczepy 3.5 tony 
i kuźnię polową. Tel. 669  823 464

•  Sprzedam ciągnik Białoruś NTZ stan 
b.dobry cena 6500 zł. Tel. 696 807 922 

• Sprzedam siłowniki hydrauliczne, roz-
dzielacze, pompy olejowe do koparki 
Białoruś. Tel. 603 655 732 

• Kupię talerzówkę zawieszaną. Tel. 793 

006 469 

	USŁUGI
•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWANÓW, 

WYkŁADZIN, TAPICerkI meBlOWeJ 
SAmOCHODOWeJ/ SkÓrZANeJ mA-

TerIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIANeJ 
/ lANOlINĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 MONTAŻ	MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wykona	
“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	79	22	
70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wyna-
jem	sal	na	konferencje,	zebrania,	szko-
lenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 627

• Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

• DACHY. 600 182 682 

• Spawanie aluminium, stal nierdzew-
na, balustrady itp. 78 56 35 000

• Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

• Usługi remontowo-budowlane i wykoń-
czenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Sufity podwieszane, szpachlowanie, 
malowanie, płytki. Stolarka, sztukate-
ria. Tel. 697 999 578 

• DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 879 
108 

• TRANSPORT. 600 182 682 

• Zlecę wykonanie orynnowania na bu-
dynkach przemysłowych. 502 562 378 

• Matematyka. 668 17 12 12 

PrACA
• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737	 886	
919,	737	489	914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot	podatku	z	pracy,	rodzinne,	urlo-
powe	 Niemcy,	 Holandia,	 Austria,	 An-
glia,	 Belgia,	 Norwegia.	 Tel.	 71/385	 20	
18,	601	75	97	97

• Poszukuje osoby do wykonania wiaty 
drewnianej. Tel. 502 103 432 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. Tel. 
509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, pra-
cowników ogólnobudowlanych. 694 
440 205 

•	 Firma	 z	 siedzibą	 w	 Nowo-
gardzie	zatrudNi	Na	staNo-
wisko	 GEODETA (prace	 po-
lowe	 i	 kameralNe).	tel.	 609	
250	383

• Kucharza zatrudnię od zaraz, umowa o 
pracę, dobre warunki płacowe. Restaura-
cja Przystań. 601 58 40 55, 91 39 20 221

• Mechanik samochodowy z doświadcze-
niem szuka pracy, Nowogard. 733 663 
260 

• Zatrudnię doświadczonego stolarza przy 
produkcji mebli, umowa o pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie. Tel.. 696 034 712 

• Zatrudnie pomocników na kuchnię (na 
okres świąteczny). 530 395 368 

• Ferma drobiu zatrudni kierownika pro-
dukcji : mieszkanie służbowe, dobre wa-
runki płacowe, gm. Osina. 502 562 378 

• MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH ZA-
TRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

• PANIĄ do WEGETARIAŃSKIEGO go-
towania zatrudnię, serdeczną, kultural-
ną, 3-4x w miesiącu, 100 zł/dzień. Pry-
watny dom. Tel.: 503-100-277

• Pana/chłopaka do kopania dołków pod 
nasadzenia. 100zł/dzień Tel.: 503-100-
277

INNe  
• Kompletne –umeblowanie pokoju mło-

dzieżowego  oraz komodę z nadstawką, 
szafka RTV,biurko, stół i narożnik.SPRZE-
DAM.Tel.609541122.

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	po-
rąbane.	Tel.	603	353	789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-80 
cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i środy 
w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budowa, 
czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnienio-
we - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-554

• Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

• Oddam gruz. 884 794 661

• Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

• Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

• Sprzedam zamrażarkę. Tel. 660 457 090 

• Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

• Historia, filozofia, etyka – korepetycje. 
Tel. 574 750 549 

• Oddam dwa fotele w bardzo dobrym sta-
nie. 517 064 505
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓWINFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklAmA

reklAmA

Ponadczasowe teksty i muzyka w kościele pw. Wniebowzięcia NmP

Niemen, Grechuta, Ciechowski, Jantar i… Clerboyz 
16 listopada 2017 r.,  o godz. 19.00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył się wyjątkowy koncert pn. „Zaduszki muzyczno-literackie”. W koncercie wy-
stąpili księża, którzy grali w zespole kleryckim Clerboyz, w tym ksiądz Waldemar aktualnie posługujący w Nowogardzie.  

Od 3 lat, ks. Michał Barański 
(gitara, piano), ks. Tomasz Grusz-
to (śpiew), ks. Wojciech Koladyń-
ski (opracowanie aranżacyjne, 
prowadzenie), ks. Paweł Korup-
ka (piano), ks. Karol Łabenda (in-
strumenty perkusyjne), ks. Wal-
demar Piątek (gitara basowa) oraz 
przyjaciele: Magda Szelągiewicz 
(śpiew) i Karolina Kułaga (śpiew), 
spotykają się, we wspólnotach pa-
rafii naszej diecezji wraz z wierny-
mi, aby dziękować Bogu za dar ta-
lentu autorów tekstów i muzyków, 
którzy ubogacali dni naszego ży-
cia swą twórczością. Tym razem 
wszyscy zawitali do Nowogardu, 
aby w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP dać koncert zatytułowa-
ny „Zaduszki muzyczno-literac-
kie”. Licznie zgromadzeni uczest-
nicy koncertu usłyszeli tego wie-
czoru utwory: „Zawsze ta gdzie 
Ty”- Lady Pank, „Mały Książe”- 
Katarzyny Sobczyk, „Radość naj-
piękniejszych lat”- Anny Jantar, 
„Zawsze gdzieś czeka ktoś”- Anny 
Jantar, „Nic nie może wiecznie 

trwać”- Anny Jantar, „Szczęśliwej 
drogi już czas”- Ryszard Rynkow-
ski, „Jeszcze się tam żagiel bieli”- 
Wojciecha Młynarskiego, „Nie py-
taj o Polskę”- Grzegorza Ciechow-
skiego, „Byłaś serca biciem”- An-
drzeja Zauchy, „Płonie stodoła”- 
Czesława Niemena, „Już czas na 
sen”- Jeremiego Przybory i Jerze-
go Wasowskiego, „Wehikuł cza-
su”- Dżem i Ryszard Rydel, „Na-
uczmy się żyć obok siebie”- Zbi-
gniewa Wodeckiego, „Wszystko 
mi mówi, że mnie ktoś pokochał”- 
Wojciecha Młynarskiego. 

Współczesne przeżywanie ży-
cia oparte jest w głównej mie-
rze na szybkości, która zabija w 
nas zadumę. Stan taki powodu-
je wzrost w naszym życiu „serc 
z lodu” i obojętności. Czujemy 
się niejednokrotnie, jak „obdar-
ci ze skóry” lub puści wewnątrz. 
Dlatego szukamy miejsc przyno-
szących nam melancholie i da-
jących nam możliwość powrotu  
do poczucia spełnionego i boga-
tego człowieczeństwa. W imie-
niu całego zespołu pragniemy 
podziękować za gorące przyję-
cie, wspaniałe serce publiczności  
i spontaniczność ofiar z państwa 
strony, która nie była planowana 
przez zespół - powiedział po kon-
cercie ks. Waldemar Piątek, wika-
ry w parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie. 
Półtora godzinna uczta ducho-

wa wprawiła wszystkich w cu-
downy nastrój melancholii, wspo-
mnienia i rozchodzącego się cie-
pła w sercach. Niejedna sto-
pa ruszyła w rytm piosenki stu-

kając o posadzkę kościoła. Mu-
zyka, która stała się miejscem 
wspomnienia artystów i tekścia-
rzy, stała się również miejscem 
wspomnień niejednego z nas  
i naszej młodości.                                                                                                            

Red. 
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PROMOCJA do 45%

Telewizory przyjadą z daleka • Pani Stasia wzięła się za pióro 
Dzień Pracownika Socjalnego

reklamareklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
24 listopada 2017 r. 
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Cena 2,00 zł 
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46,  72- 200 Nowogard            tel. 609 456 577
www.revitalnowogard.pl                             tel. 91 392 14 67

  

HIT
- laser IPL SHR - promocja na fotoodmładzanie
   (bezbolesna depilacja,  likwidowanie  trądziku)
- fala uderzeniowa (szybko zwalcza ból, 
   skutecznie likwiduje ostrogę piętową i inne schorzenia)

dietetyk i testy na nietolerancję pokarmową
masaże - szeroki zakres zabiegów �zykoterapii i rehabilitacji

lekarz specjalista ortopeda-traumatolog (z USG narządów ruchu)

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ZaTrUDNIĘ 
PRACOWNIKA

szczegóły s. 20

s. 3

Znamy się niczym łyse konie, 
Rozmawiamy niemal we własnym żargonie. 
Bywa i tak, że nawet bez słów się rozumiemy, 
A czasem patrzeć na siebie już nie możemy. 

JANO  z okazji 50 lecia

Z okazji urodzin 
mój przyjacielu, 

Życzę Ci spokojnych 
i radosnych dni wielu, 

Spełnienia marzeń, 
pogody ducha, 

Zdrowia, pieniędzy 
i wielkiego serducha!

Kto urządził 
tę rzeź?
Zmarła najstarsza 
nowogardzianka (103 lata)

Interes życia 
za publiczną 
kasę

Wielki  
sukces  
tancerzys. 10 s. 9

s. 6
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Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Kronika 
Straży Pożarnej
19-11-2017 11:56
Redostowo. Pomoc dla policji - 

ciało mężczyzny w rowie meliora-
cyjnym ok. metra od brzegu. Dzia-
łania: zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia, wykonanie dostępu do to-
pielca z użyciem sprzętu burzące-
go. Na tym działania zakończono. 
Udział: 2 zastępy

19-11-2017 16:24
Nowogard, ul. Romualda Trau-

gutta 11. Pożar sadzy w komi-
nie w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym. Działania: za-
bezpieczenie miejsca zdarze-
nia, wygaszono w piecu, poda-
no prąd proszku w natarciu na 
palące się sadze. Wybito dziu-

rę w przewodzie kominowym w 
celu dotarcia do ogniska pożaru.  
Następnie przewietrzono po-
mieszczenia, sprawdzono po-
mieszczenia  kamerą termowizyj-
ną - nie stwierdzono innych ognisk 
pożaru, detektor wielogazowy 
- CO wynik 0. Miejsce zdarzenia 
przekazano właścicielowi oraz na-
kazano sprawdzenie całej instala-
cji przez kominiarza przed ponow-
nym użyciem. Udział: 2 zastępy 

19-11-2017 17:42
Nowogard, ul. Bohaterów War-

szawy 1. Po przyjeździe zastano 
nadłamane drzewo przy budynku. 
Po sprawdzeniu stwierdzono, że 
drzewo zostało wcześniej podcię-

te przez nieustalone osoby (prze-
cięto ok. 3/4 średnicy) dwa kolej-
ne drzewa leżały już powalone 
na skutek silnego wiatru (również 
wcześniej podcięte).Działania: za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia, 
obalenie 2  niedociętych drzew 
typu tuja. Następnie po przyjeź-
dzie SHD25 ścięto od wierzchołka 
świerk, który zagrażał sąsiednie-
mu budynkowi (średnica pnia ok. 
60 cm). Na tym działania zakoń-
czono, o zdarzeniu powiadomio-
no Policję.

20-11-2017 15:42
Osowo, Zabezpieczenie lądo-

wania śmigłowca. Udział: 1 zastęp. 
Inf. Straż Pożarna Goleniów 

Wystawili na sprzedaż dawny budynek kolei 

Czy ktoś to kupi? 
Gmina wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Żabowie, dawniej będącą własnością kolei. 
Cena wywoławcza 46 tys. zł. Pierwszy przetarg odbędzie się 12 stycznia przyszłego roku. 

Budynek powstał prawdopo-
dobnie w okresie, kiedy budo-
wano kolej, czyli ok. 1880 roku, 
może trochę później. Od same-
go początku mieszkali w nim 
pracownicy kolei. Jakiś czas 
temu gmina przejęła budynek 
od PKP, w ramach rozliczeń po-
datkowych, z którymi zalega-
ła kolej. W międzyczasie wysie-
dlono stamtąd jednego lokatora, 
przyznając mu mieszkanie so-
cjalne w innej wsi.  

Posesja nie cieszy się dobrą 
sławą wśród mieszkańców Ża-
bowa, i to nie tylko z tego powo-
du, że odstrasza swoim wyglą-

dem.  Tu niestety życie odebra-
ło sobie dwoje ludzi, toteż każ-
dy omijał budynek szerokim łu-
kiem. 

Teraz miasto wystawiło trzy-
kondygnacyjny budynek na 
sprzedaż. Jak informuje gmi-
na, budynek jest podpiwniczo-
ny. Na parterze znajdują się trzy 
pokoje i kuchnia o łącznej pow. 
44,43 m2. Podobny układ po-
mieszczeń jest na pierwszym 
piętrze. Na poddaszu znajdu-
ją się dwa pokoje i korytarz. 
Wszystko razem około 130 m2. 
Przy posesji znajdują się ruiny 
budynku gospodarczego. Nie-

ruchomość nie jest wpisana do 
rejestru zabytków.  Jak infor-
muje gmina, do posesji nie są 
doprowadzone media, nie ba-
dano także możliwości tech-
nicznych ich przyłączenia. To 
ryzyko będzie już musiał po-
nieść ewentualny nowy nabyw-
ca. Cała nieruchomość jest w 
dramatycznym stanie, w środ-
ku wszystko się wali, nie lepiej 
wygląda także pokrycie dacho-
we. Znalezienie chętnego kup-
ca nie będzie łatwe, ale gmina 
liczy, że ktoś się jednak znaj-
dzie. 

MS

Ćwiczenia strażaków w SOSW 

Gdyby wybuchł pożar 
W dniu 21 listopada 2017r., w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie przeprowadzony został próbny alarm 
przeciwpożarowy. Ćwiczenia przeprowadzono przy współpra-
cy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gole-
niowie oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Nowogardzie. 

Akcja ewakuacyjna została 
przeprowadzona bardzo spraw-
nie, wszyscy wychowankowie 
i pracownicy szybko wydosta-
li się z budynku, pomimo duże-
go zadymienia, a strażacy przy-
byli na miejsce w kilka minut. 
Uczniowie zostali poinformo-
wani przez panów strażaków 
o podstawowych zasadach za-
chowania podczas wystąpienia 
pożaru, i mieli okazję obejrzeć 
wóz strażacki. Bardzo dziękuje-
my Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gole-
niowie i Jednostce Ratowniczo-
-Gaśniczej w Nowogardzie za 
pomoc w sprawnie przeprowa-
dzonej akcji ewakuacyjnej, któ-

ra okazała się bardzo pouczająca 
dla naszych wychowanków.

Informacja oraz zdjęcia SOSW w 
Nowogardzie

Strażacy biorący udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, jakie odbyły się w bu-
dynku SOSW w Nowogardzie

Uczniowie i nauczyciele w trakcie ewa-
kuacji z zadymionego korytarza szkoły

Uczniowie wyprowadzeni poza budynek placówki bezpiecznie oczekują na zakoń-
czenie akcji
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

Makabryczne odkrycie w okolicach Sarniego Lasu 

Kto urządził tę rzeź? 
Makabrycznego odkrycia dokonała jedna z mieszkanek Nowogardu, która wybrała się na 
spacer w okolice Sarniego Lasu. Kobieta natknęła się na skóry i wnętrzności trzech dzików. 
Zwierzęta mogły paść łupem kłusownika. 

Kobieta (imię i nazwisko do 
wiadomości red.) spacerowa-
ła w okolicach Sarniego Lasu w 
minioną środę, około 15-tej. Nie 
spodziewała się, że spacer za-
kończy się w taki sposób. 

- Zauważyłam oskórowane dzi-
ki, jeden z nich był trochę przy-
kryty liśćmi. Nie wiem, czy było 
ich więcej. Obok leżały wnętrz-
ności. Nie było wokół krwi. Zro-
biłam zdjęcia i odeszłam stamtąd 
szybko, bo nie mogłam na to pa-
trzeć - mówi nam kobieta, wy-
raźnie zszokowana widokiem, 
jaki napotkała w czasie spaceru. 
– Nie mogę do siebie dojść, to dla 
mnie szok. Jak tak można potrak-
tować zwierzęta- pyta roztrzę-
siona? 

Robert Bielski, prezes Koła 
Łowieckiego „Lis” z Błotna, jed-
noznacznie stwierdza, że takie 
traktowanie zabitej zwierzyny 
jest po prostu niemoralne i nie 
ma nic wspólnego ze sztuką ło-

wiecką. 
- To z pewnością zachowanie 

nieetyczne, niemoralne, niezgod-
ne nie tylko ze sztuką łowiecką, 
ale także z obowiązującymi prze-
pisami- stwierdza kategorycznie 
R. Bielski i dodaje, że po ustrze-
leniu dzika trzeba przestrzegać 
kilku ważnych reguł. – Patro-
chy pozostałe po oporządzeniu 
dzika w lesie muszą być zakopa-
ne na odpowiednią głębokość. Je-
śli tusza jest zabierana przez my-
śliwego do wypatroszenia w wa-
runkach domowych, co dopusz-
czają przepisy, zbędne pozosta-
łości i części niejadalne myśliwy 
ma obowiązek dostarczyć do fir-
my utylizacyjnej - zaznacza R. 
Bielski. 

Taki dół, w których myśli-
wy powinien zakopać resztki 
po oprawieniu dzika powinien 
mieć m.in. pół metra głęboko-
ści, należy go zakopać ziemią i 
udeptać.  Mało tego, przed za-

sypaniem patrochy powinny być 
zdezynfekowane środkiem bio-
bójczym lub miejsce ich zakopa-
nia spryskane środkiem odstra-
szającym zwierzęta. 

Kto urządził dzikom taką rzeź 
w Sarnim Lesie? Być może był to 
kłusownik. Tym bardziej, że jak 
informuje nas prezes KŁ „Lis”, 
Sarni Las nie jest obwodem ło-
wieckim i raczej wątpi, aby to 
co wydarzyło się na tym tere-
nie było sprawką profesjonalne-
go myśliwego. – W dzisiejszych 
czasach już naprawdę bardzo 
rzadko dochodzi do takich sytu-
acji, spadła też ilość zakładanych 
wnyków. Znajdujemy ich już nie-
wiele. Większość myśliwych wie, 
jak ma postępować ze zwierzy-
ną i tego przestrzega- kończy R. 
Bielski. 

Kobieta, która odkryła pozo-
stałości po oskórowaniu i wy-
patroszeniu dzików w okolicy 
Sarniego Lasu, zgłosiła ten fakt 

Gmina rozstrzygnęła kontrowersyjny przetarg 

Telewizory przyjadą z daleka 
Gmina rozstrzygnęła kontrowersyjny przetarg na zakup wysokiej klasy telewizorów, które mają m.in. zostać powieszone w holu ratusza miejskiego. Wciąż 
tajemnicą jest, jakie projekcje na ekranach wyświetli burmistrz. 

Jak już informowaliśmy pod 
koniec października, gmina 
ogłosiła przetarg na zakup do-
kładnie czterech telewizorów. 
Każdy z nich ma mieć ekran 
o przekątnej 55 cali, wyświe-
tlać obraz w najwyższej jakości, 
do tego posiadać uchwyt ścien-
ny. Dostawca, ma do urzędu do-
starczyć nie tylko telewizory, ale 
także je zamontować. 

Na ogłoszenie gminy odpo-
wiedziała jedna firma, a w zasa-

dzie Biuro Inżynieryjne Martex, 
aż z Dolnego Śląska, konkretnie 
z Gorzeszowa w powiecie ka-
miennogórskim, koło Wałbrzy-
cha. Zgodnie ze złożoną ofertą 
zakup, dostawa i montaż telewi-
zorów będzie kosztować gminę 
prawie 11 tys. zł brutto. W ofer-
cie wpisano, że będą to telewizo-
ry marki LG. 

Nadal nieznany jest termin 
uroczystego włączenia ekranów, 
na których jak tłumaczono na 

jednej z poprzednich sesji mają 
być wyświetlane „ważne dla 
mieszkańców informacje z życia 
gminy”. Należy się zatem spo-
dziewać, że głównym prezente-
rem ratuszowych projekcji tele-
wizyjnych będzie burmistrz Ro-
bert Czapla, jak wiadomo lubią-
cy nie tylko pozować do zdjęć, 
ale też występować przed kame-
rą. 

MS

odpowiednim służbom. Miej-
my nadzieję, że te ustalą spraw-
cę i wyciągną wobec niego kon-
sekwencje. Wszak takiego czy-
nu nie można pozostawić bez 
ostrej reakcji. Każdemu zwierzę-

ciu, nawet temu łownemu, czło-
wiek ma obowiązek oddać nale-
żyty szacunek, co regulują prze-
pisy prawa i kodeks wypracowa-
ny przez łowiecką brać. 

Marcin Simiński 

Skóra i głowa dzika, którą przykryto jedynie cienką warstwą liści

Nie wiadomo jeszcze, gdzie konkretnie powieszone zostaną telewizory, które za-
kupiła gmina. Wieść niesie, że jeden z nich ozdobi jedną ze ścian w holu ratusza
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Podał radną do prokuratora

Czy to jeszcze urząd, czy to już wariatkowo?   
Burmistrz Nowogardu, nierealizujący zapisanego w budżecie remontu drogi w Czermnicy, radną, upominającą się o inwestycję w imieniu zdesperowanych 
mieszkańców, podał do… prokuratury. Tematem zajęła się więc po raz kolejny TVP Szczecin.

Temat remontu ponad 400 
metrowego odcinka drogi we-
wnętrznej w Czermnicy nie 
schodzi z wokandy medialnej. 
W środę w wieczornej kroni-
ce ponownie wrócili do spra-
wy dziennikarze TVP Szczecin. 
Tym razem bynajmniej nie dla-
tego, że cokolwiek w sprawie re-
montu ruszyło, ale dlatego, że 
burmistrz znalazł kolejną wy-
mówkę, aby nadal trwał horror 
ludzi nie mogących się po naj-
mniejszych deszczach dostać do 
swoich domostw.  Jak podano w 
audycji telewizyjnej, już nie tyl-
ko walczący o słuszne „swoje” 

mieszkańcy Czermnicy stano-
wią zawadę dla burmistrza-nie-
roba, ale także radni upomina-
jący się o realizację budżetowej 
dyspozycji jeszcze z 2016 roku, 
czyli remontu drogi w Czermni-
cy. Aby radną „uciszyć”, a zara-
zem uzyskać kolejny powód do 
nic nie robienia w temacie re-
montu, burmistrz podał radną 
do… prokuratury. Jak się okaza-
ło, droga do remontu przebiega-
ła w pewnej części przez działkę, 
którą radna posiada w tej oko-
licy (zresztą nie „od dzisiaj”?). 
Burmistrz skarży więc radną, że 
ta upominając się o drogę po-

trzebną mieszkańcom, chce… 
wyłudzić korzyść osobistą.  Za 
komentarz całej sprawie donie-
sienia do prokuratury na rad-
ną (Bogus), niech posłuży przy-
wołanie naszego tytułu - czy to 
jeszcze urząd, czy to już wariat-
kowo?  

I już na koniec - ludzie wo-
kół stukają się palcem w czoło 
w tej sprawie, nie z powodu tek-
stu w DN – temat nagłośnił TVP 
Szczecin- każdy może zobaczyć i 
posłuchać: Kronika z dn. 22. 11., 
godz. 21:30

sm 

Doniesienia z frontu walki ZNP z wrogim elementem

Pani Stasia wzięła się za pióro
W związku z mankiem w budżecie oświaty, do którego dopuścił odpowiedzialny za zabez-
pieczenie środków na wynagrodzenie nauczycieli, czyli burmistrz wraz z zespołem, nowo-
gardzki ZNP wydał stanowisko w formie i treści przypominającej czasy dawno przeszłe.

Trochę historii…
Związek Nauczycielstwa Pol-

skiego to organizacja wielce za-
służona na niwie utrwalania zdo-
byczy socjalizmu w okresie PRL, 
a także kultywowania komusze-
go resentymentu w latach póź-
niejszych, aż do dnia dzisiejsze-
go.  Znakiem firmowym tej orga-
nizacji było niezawodne opowia-
danie się w momentach przeło-
mowych dla Polski, za słuszną li-
nią PZPR. Komusza ekipa za-
wsze mogła liczyć na pryncypial-
ne stanowiska ZNP – zresztą sku-
piającego przez dziesięciolecia na-
uczycieli będących w swojej masie 
bądź członkami, bądź kandydata-
mi na członków matczynej partii. 
Takie stanowiska ZNP zajęło np. 
popierając stalinizm, potem potę-
piając „warchołów” w 1968 roku, 
następnie zdecydowanie piętnując 
KOR i wystąpienia robotników w 
Radomiu w 1976 roku. Kolejno - 
włączając się aktywnie po stronie 
władzy w „odnowę” po pacyfika-
cjach ruchu związkowego w wyni-
ku wprowadzenia stanu wojenne-
go, i ostatecznie aktywnie pracu-
jąc nad zachowaniem pozycji po-
litycznej i konkretnych synekur 
przez przepotwarzających się ko-

muchów w wolnej Polsce po 1989 
roku. To ostatnie zadanie dziejo-
we tego rzekomego ruchu związ-
kowego nauczycieli, realizowa-
ne jest poprzez czynny i także for-
malny udział ZNP w blokach wy-
borczych lewicy po PZPR-owskiej. 
Aby zapewnić pełną lojalność po-
lityczną, w tym właściwą treść 
wszelkich oświadczeń (publiko-
wanych, a jakże, w imieniu braci 
nauczycielskiej), to na czele władz 
ZNP „od góry po dół” stoją zawsze 
ludzie oddani komuchom ciałem i 
duszą.  I tak też jest w Gminie No-
wogard, gdzie przewodzi temu 
związkowi od czasów niepamięt-
nych, niezmiennie gorliwa dzia-
łaczka SLD i była radna SLD nie-
jaka Jakubczak Stanisława, zwana 
pieszczotliwie w pewnych kręgach 
panią Stasią. Ponieważ zaś na cze-
le nowogardzkiej władzy samorzą-
dowej znajdujemy nie, kogo inne-
go tylko prominentnego działacza 
SLD Roberta Czaplę, to na ten głos 
poparcia p. Stasi mogą liczyć rów-
nież przejawy zupełnej nieudolno-
ści ze strony jej kolegi partyjnego 
burmistrza.

Jeszcze o manku 
oświatowym

A przykładem tejże podstawo-
wej nieudolności burmistrza to 
jest ostatnio manko w gminnym 
budżecie oświatowym przezna-
czonym na nauczycielskie wyna-
grodzenia, o którym szczegółowo 
informowaliśmy na łamach DN. 
Mankiem tym zajmowali się na 
ostatniej sesji również radni, a to z 

powodu wniosku burmistrza, któ-
ry na dwa dni przed tą sesją na-
gle oświadczył, że na oświatę bra-
kuje prawie… milion, i że rad-
ni powinni dokonać z tego powo-
du przesunięć w budżecie zabie-
rając brakującą kwotę z ważnych 
społecznie inwestycji.  Już później 
okazało się to, że naprawdę bra-
kuje aż ponad 1,5 miliona! Radni 
nie pozostawili, w trakcie dysku-
sji na sesji, na burmistrzu i skarb-
niku suchej nitki nie tylko za brak 
umiejętności planowania i gru-
by błąd w obliczeniach, ale także 
wytknęli im w istocie marnowa-
nie środków publicznych poprzez 
dokonywanie nieprzemyślanych 
wydatków w trakcie roku. Kwo-
ty w ten sposób wydatkowane, je-
śli by je dobrze policzyć, powin-
ny prawie wystarczyć na odkryte 
„tak nagle” niedobory w funduszu 
przeznaczonym na nauczycielskie 
pensje. I tutaj na arenę politycznej 
walki z wrogim elementem wkra-
cza zaprawiona w bojach p. Stasia, 
publikując i podpisane przez nią 
stanowisko niezawodnego ZNP.

Tylko dla dorosłych – 
stanowisko ZNP 

Oto „czytanie na wyrywki”, czy-
li fragmenty stanowiska ZNP No-
wogard: 

- Zarząd Oddziału ZNP w No-
wogardzie, z udziałem prezesów 
wszystkich Ognisk ZNP działają-
cych na terenie gminy Nowogard, 
na naradzie w dniu 15 listopada 
2017 r. po zapoznaniu się z mate-
riałami zaprezentowanymi przez 

radnych na sesji Rady Miejskiej w 
Nowogardzie w dniu 25 paździer-
nika br. jest zaniepokojony wy-
powiedziami radnych w sprawie 
braku pieniędzy na pensje dla tej 
grupy zawodowej. (Czyli zarząd 
związku zawodowego nie niepo-
koi brak pieniędzy na wypłaty tyl-
ko niepokoją wypowiedzi rad-
nych na temat braku pieniędzy na 
wypłaty- wszystko się jednak tu-
taj zgadza z historycznie utrwa-
loną retoryką ZNP, brakuje tylko 
wyrażenia potępiamy warchołów.

-  Z wypowiedzi na forum radnej 
Pani Jowity Pawlak, stwierdzamy, 
że to oświadczenie jest przejawem 
braku troski o oświatę, jako jedne-
go z najważniejszych działów fi-
nansowanych z budżetu gminy. Bo 
niby co teraz ma pan skarbnik wy-
myśleć, gdy radni zaproponowa-
ne przesunięcia zignorowali i prze-
głosowali wykonanie zadań, jakie 
były zgłoszone przez nich do bu-
dżetu. ( Bardzo poważny jest am-
baras tu: skarbniku, co masz po-
myśleć… odpowiedź nam).

- Skoro radni postanowili zre-
alizować obietnice wyborcze, nie 
myśląc za co mają żyć nauczycie-
le i pozostali pracownicy oświa-
ty, to zastawianie się tym, że bur-
mistrz skądś te pieniądze weźmie, 
jest brakiem odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje….. Wy-
pominanie przez radnych innym 
funkcjonariuszom urzędu dodat-
kowych zarobków czy zakup sprzę-
tu do użytku wewnętrznego w nie-
wielkich kwotach, jako środka na 
załatanie dziury oświatowej jest 
przejawem dyskryminacji pracow-
ników zatrudnionych w urzędzie, 
ludzi systematycznie pracujących, 
niejednokrotnie poza godzinami 
pracy. ( Jak się na dziury nie uwa-
ża to się do dziury(oświatowej) 
wpada – takie prawo życia jest). 

-Jesteśmy zaniepokojeni postawą 
tych radnych, którzy swoim zacho-

waniem doprowadzili do degrada-
cji zawodu nauczycieli zatrudnio-
nych w oświacie, którzy poświę-
cili swój własny czas, a także po-
nieśli nakłady finansowe na szko-
lenia doskonalenia, a obecnie sta-
ją w obliczu beznadziejnej sytuacji 
życiowej i zamiast myśleć o efek-
tywnej pracy z dzieckiem będą się 
zastanawiać co włoży do garnka. 
(Tekst wskazuje na to, że to apo-
kalipsa chyba będzie u nas wcze-
śniej, jak na świecie całym).  

 Komentarzom nie 
wszystko się poddaje…  
Stanowisko to nawet trudno ko-

mentować. Stanowi ono wyraz nie 
tylko zupełnego niezrozumienia, 
dlaczego w budżecie gminnym 
brakuje pieniędzy na nauczyciel-
skie pensje, i kto za to odpowia-
da (oczywiście burmistrz Czapla z 
SLD), ale także stanowi jakiś ide-
ologiczny w istocie bełkot, które-
go styl sięgnął poziomu, jakiego 
lepiej, aby uczniowie nowogardz-
kich szkół podstawowych nie 
oglądali nigdy na oczy. Rozumie-
my oczywiście, że p. Stasia od wie-
lu lat nie praktykuje czynnego na-
uczania, stąd być może po prostu 
wyszła z wprawy z posługiwaniem 
się piórem, ale przecież zawsze 
zlecić można napisanie sensow-
nie czegoś, komuś, kto z tej wpra-
wy nie wyszedł.  Ale może w ZNP 
trudno o to… nie wiemy, do ZNP 
nie należymy i należeć nie pla-
nujemy a i przyjaciołom a nawet 
nieznajomym tego nie polecamy. 
Jeszcze jedno, mimo tych wszyst-
kich burmistrzowych zaniedbań i 
nieudolności nauczyciele o swoje 
pensje mogą być spokojni – one to 
akurat gwarantowane są prawem i 
jeśli gmina zarządzana przez bur-
mistrza przypadkiem ich by nie 
wypłaciła to komornik szybko so-
bie z tym poradzi.   

sm 
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Okradzeni apelują o pomoc 

Splądrowali dwa garaże 
Do zuchwałej kradzieży doszło przy ul. Kazimierza Wielkiego. Z dwóch garaży skradziono 
m.in. rowery i kosiarki. Właściciele przedmiotów szacują ich wartość na około 8 tys. zł. Do-
chodzenie w sprawie prowadzi policja. 

Sprawca, bądź sprawcy wła-
mali się do dwóch sąsiednich ga-
raży prawdopodobnie pod osło-
ną nocy. Z pierwszego z gara-
ży złodzieje ukradli dwa rowe-
ry: jeden  Giant Revel 1 rozmiar 
ramy- M, ciemny brąz z broka-
tem, pod siodełkiem zamonto-
wana była sakwa Giant, na ramie 
uchwyt do bidonu Giant i stop-
ka Kellys. Drugi to Kross Hexa-
gon X3, rozmiar ramy -L, czarny 
mat. Do niego również zamon-
towana stopka Kellys i uchwyt 
do bidonu Giant. Ponadto skra-
dziono kosiarkę spalinową NAC 
model LS50-575-HS, podka-
szarkę (kosę) spalinową Stihl FS 
38 i pilarkę (piłę łańcuchową) 
spalinową Stihl MS180. W dru-
gim garażu, należącym do są-
siada pani Kingi, znajdowała się 
kosiarka spalinowa NAC LS46-
475-HS, kosa spalinowa NAC 
oraz, piła elektryczna marki 
Stihl. Wszystko również zginęło. 

Zdjęcia skradzionych przedmio-
tów publikujemy przy tekście. 

Poszkodowani powiadomili o 
zdarzeniu policję. Postanowili 
jednak działać również na wła-
sną rękę i zaapelowali za naszym 
pośrednictwem o pomoc w od-
nalezieniu skradzionych rzeczy. 
Być może ktoś natrafi na próbę 
sprzedaży skradzionych przed-
miotów. Wówczas proszony jest 
o bezpośredni kontakt z Komi-

sariatem Policji w Nowogardzie 
lub naszą redakcją, która dys-
ponuje numerami telefonów do 
poszkodowanych przez złodziei. 

Wartość skradzionych z gara-
żu rowerów i sprzętu 
wyceniona jest na 8 
tys. złotych. Za po-
moc w ich odnale-
zieniu przewidzia-
na jest nagroda. 

MS

Remont w remizie 
Ruszył remont stanowisk garażowych Posterunku Jednost-
ki Ratowniczo Gaśniczej Straży Pożarnej w Nowogardzie, 
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Zakres prac remontowych 
obejmuje: wymianę posadzki be-
tonowej wraz z izolacją przeciw-
wilgociową i odwodnieniem li-
niowym, wzmocnienie oraz wy-
równanie wykończenia ścian 
wraz z płytkami ceramicznymi, 
wymianę instalacji elektrycznej 
i oświetlenia. Częściowo wymia-
nie podlega także ogrzewanie po-

mieszczeń. Prace prowadzi firma 
JAR-BUD z Nowogardu, wyło-
niona w drodze przetargu. Kwota 
przeznaczona na remont remizy 
to 151 tys. złotych. Inwestycja jest 
finansowana z budżetu Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 
Zakończenie remontu planowane 
jest na koniec grudnia tego roku. 

MS

W uznaniu za pracę 

Dzień Pracownika Socjalnego
Co roku, 21 listopada, w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich służb społecznych, a w szczególności pracowni-
ków socjalnych, których  podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom,   znajdujących się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problema-
mi materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi.

W Nowogardzie funkcjonują 
dwie instytucje, placówki, gdzie 
realizowane są zadania z zakresu 
pomocy socjalnej.  Jedną z nich 
jest Dom Pomocy Społecznej, w 
którym na opiekę mogą liczyć 
osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie i przewlekle chore psy-
chicznie. Aktualnie w DPS prze-
bywa 237 mieszkanek i miesz-
kańców. Podopieczni mają za-
pewnioną nie tylko całodobo-
wą opiekę medyczną, posił-
ki itp. Uczęszczają także na za-
jęcia terapeutyczne, które mają 
pomóc im w codziennym funk-
cjonowaniu. - Na dzień dzisiej-
szy w Domu Pomocy Społecznej 
jest zatrudnionych 163 osoby - 
mówi wicedyrektor DPS w No-
wogardzie Małgorzata Danilew-
ska - Są to pracownicy różnych 
szczebli, gdzie każdy ma inne za-
dania do wykonania.

Oprócz DPS, w Nowogardzie 
funkcjonuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej. To instytucja, któ-
rej głównym celem jest wzmac-
nianie  zdolności samodzielne-

go rozwiązywania własnych pro-
blemów oraz aktywizowanie za-
wodowo i społecznie osób i ro-
dzin mających różne proble-
my egzystencjalne, nie tylko te 
związane z sytuacją materialną. 

OPS oferuje pomoc również w 
rodzinach dotkniętych alkoho-
lizmem, czy przemocą, ale też 
takich, gdzie choroba utrud-
nia funkcjonowanie.  - Z pomo-
cy społecznej naszego Ośrod-

ka, w skali roku, korzysta oko-
ło 600 osób. Jest to pomoc do-
raźna np. zasiłki celowe czy do-
raźne, świadczenia dla osób nie-
pełnosprawnych - mówi Dorota 
Maślana, kierownik OPS w No-

wogardzie, gdzie zatrudnionych 
jest 39 osób. 

Jak widać, praca socjalna może 
przyjmować różne formy, od po-
mocy doraźnej, po długofalowe 
działania skierowane na wspie-
ranie rozwoju jednostek, grup i 
całych społeczności.   Dlatego z 
okazji minionego już święta, DN 
życzy wytrwałości w wypełnia-
niu tej ważnej misji społecznej. 

DŚ

Dzień 21 listopada upamięt-
nia spotkanie w miejscowo-
ści Charzykowy w 1989 roku 
w którym uczestniczyli Jacek 
Kuroń, Joanna Staręga-Piasek 
oraz pracownicy pomocy spo-
łecznej szczebla wojewódzkie-
go.

Dzień Pracownika Socjal-
nego jest świętem wszystkich 
pracowników służb społecz-
nych, a w szczególności pra-
cowników socjalnych. Sposób 
świętowania Dnia ma w Pol-
sce wieloletnią tradycję.

Dom Pomocy Społecznej na Smużynach
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimiera Kurlapska: lat 94, zmarła 18.11.2017r., pogrzeb odbył 

się 21.11.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew Karolak: lat 55, zmarł 19.11.2017r., pogrzeb odbył się 

23.11.2017 r., na cmentarzu w Strzelewie.
Dariusz Barszcz: lat 29, zmarł 20.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 

25.11.2017 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Feliksa Wysocka: lat 103, zmarła 21.11.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 24.11.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Brodziak: lat 65, zmarła 22.11.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 24.11.2017 r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Roman Szulc: lat 57, zmarł 20.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 

25.11.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Strzelewie.
Leszek Jóźwiak: lat 70, zmarł 22.11.2017r., pogrzeb odbędzie się 

25.11.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Mieczysław Woroniecki: lat 80, zmarł 22.11.2017r., pogrzeb odbę-
dzie się 24.11.2017 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Gdy Syn Człowieczy 
przyjdzie w swej chwale i wszyscy 
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie 
na swoim tronie pełnym chwały. I 
zgromadzą się przed Nim wszyst-
kie narody, a On oddzieli jednych 
[ludzi] od drugich, jak pasterz od-
dziela owce od kozłów. Owce po-
stawi po prawej, a kozły po swo-
jej lewej stronie. Wtedy odezwie 
się Król do tych po prawej stronie: 
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mo-
jego, weźcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od zało-
żenia świata! Bo byłem głodny, a 
daliście Mi jeść; byłem spragnio-
ny, a daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; by-
łem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie. Wówczas zapytają spra-
wiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym i nakarmiliśmy Cie-
bie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem 
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przy-
odzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 
Cię chorym lub w więzieniu i przy-
szliśmy do Ciebie? A Król im odpo-
wie: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stro-
nie: Idźcie precz ode Mnie, przeklę-
ci, w ogień wieczny, przygotowa-
ny diabłu i jego aniołom! Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; by-
łem spragniony, a nie daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a nie przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście mnie; byłem cho-
ry i w więzieniu, a nie odwiedzili-
ście Mnie. Wówczas zapytają i ci: 
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
nym albo spragnionym, albo przy-
byszem, albo nagim, kiedy chorym 
albo w więzieniu, a nie usłużyli-
śmy Tobie? Wtedy odpowie im: Za-

prawdę, powiadam wam: Wszyst-
ko, czego nie uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych, tegoście 
i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do 
życia wiecznego. (Mt 25,31-46)

Dzisiejsza uroczystość jest za-
kończeniem roku liturgiczne-
go i zarazem mówi nam o sądzie 
ostatecznym, o tym co spotka nas 
przy końcu czasów. Możemy po-
wiedzieć, że życie człowieka ma 
być liturgią, czyli oddawaniem 
czci Bogu. Ewangelia Święta uka-
zuje nam dziś Chrystusa, który 
zasiada na tronie w swojej chwa-
le, któremu towarzyszą zastę-
py duchów niebiańskich, anioło-
wie. Na sądzie ostatecznym będą 
obecni wszyscy ludzie. Wielkie 
tłumy, których nawet nie jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić, a mimo 
to nikt nie umknie uwagi Jezusa. 
Nikomu z nas nie uda się przed 
nim ukryć, chociażby za plecami 
drugiego. Uroczystość Chrystusa 
Króla ma rozpalać moje pragnie-
nie spotkania się z Nim. Jeśli ten 
obraz budzi we mnie lęk i rozpa-
la grozę, to muszę szukać odpo-
wiedzi na pytanie: dlaczego tak 
jest? Czy coś mam na sumieniu? 
Wsłuchując się w ten opis sądu, 
na myśl przychodzi inna przypo-
wieść Jezusa, mówiąca o chwa-
ście. Kiedy słudzy chcieli usu-
nąć chwast z ziemi rosnący mię-
dzy dobrymi ziarnami pszenicy, 
pan zabronił mówiąc: pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa. Wtedy 
oddzieli się jedne od drugich. To 
stanie się na sądzie ostatecznym. 
Widzimy Jezusa, który z tro-
nu oddziela jednych od drugich, 
a kryterium osądzenia jest mi-
łość miłosierna, czyli realizowa-
nie przykazania miłości w prak-
tyce. Jezus zaskoczył tym kryte-
rium tak naprawdę wszystkich 
zgromadzonych. Zdziwili się na-
wet ci, którzy miłosierdzie czyni-
li. Zapytali: kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 
Jezus pokazuje na tych najmniej-
szych mówiąc: co zrobiliście dla 
nich, zrobiliście i dla Mnie! Kry-
terium oceny będzie stosunek do 
najbardziej potrzebujących. Dziś 
Jezus chce nam przypomnieć, 
że Jego Królestwo nie jest z tego 
świata. Jego Królestwo nie opie-
ra się na władzy, wpływach, ale na 
postawie miłości. Bycie miłosier-

nym ma stawać się stylem moje-
go życia. Każdy z nas ma na pew-
no każdego dnia okazję do czy-
nienia miłosierdzia i nie muszę 
do tego zakładać żadnej fundacji 
charytatywnej. Mam dostrzegać 
w każdym mijanym przeze mnie 
człowieku przechodzącego Chry-
stusa! Do tego jednak potrzebna 
nam jest wiara, czasem niema-
ła. Któż z nas nie ma wokół sie-
bie osób, w których bardzo trud-
no nam dostrzec Jezusa. Temu, 
który by mnie w łyżce wody uto-
pił mam podać kubek wody? Ist-
ne szaleństwo! Tak! Miłosierdzie 
jest szaleństwem! Miłosierdzie 
jest skandalem! Często miłosier-
dzie jest czymś po ludzku niezro-
zumiałym, ale czyż taki nie czyni 
Bóg? W swoim wielkim miłosier-
dziu przebacza nam grzechy, któ-
re przecież Go ranią. Przebacza 
mimo to, że ranimy Go kolejny 
raz. To jest szaleństwo! Miłosier-
dzie od Boga otrzymują ci, któ-
rzy sami byli miłosierni. Mamy 
w tym upodobnić się do Boga. 
Człowiek stworzony na obraz i 
podobieństwo Boże ma być mi-
łosierny, jak Bóg jest miłosierny! 
On miłosierdziu nie stawia gra-
nic, limitów. Czyńmy podobnie. 
Ten głodny, spragniony, schoro-
wany, uwikłany w grzech, to czło-
wiek ubogi. Człowiek biedny. On 
potrzebuje nas, Kościoła jako 
wspólnoty. Jak napisał ks. kardy-
nał Robert Sarah w swojej książ-
ce: Kościół bez ubogich przesta-
je bowiem być Kościołem, ale sta-
je się zwykłym „klubem”. Zobacz-
my, kogo brakuje na niedzielnej 
liturgii? Tych, którzy doświad-
czyli jakiejś biedy: materialnej i 
duchowej. Wszystkich tych, któ-
rzy potrzebują miłosierdzia. Czy 
my jeszcze jesteśmy Kościołem, 
a może zwykłym klubem sympa-
tyków Jezusa? Naszym zadaniem 
jest adorowanie Jezusa, a nie sie-
bie nawzajem. Mamy naszym ży-
ciem, słowami, czynami, chwa-
lić Boga, a nie dokonywać samo-
uwielbienia. Król miłosierdzia 
pragnie mieć miłosierne sługi. 
Bądźmy miłosierni, nieśmy miło-
sierdzie i abyśmy na sądzie usły-
szeli od Pana: Pójdźcie, błogosła-
wieni Ojca mojego, weźcie w po-
siadanie królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata!

ks. Krystian Dylewski

Dożyła 103 lat

Zmarła najstarsza 
nowogardzianka 
W wieku 103 lat zmarła pani Feliksa Wysocka, najstarsza 
nowogardzianka. Kobieta w ostatnich latach swojego życia 
mieszkała w domu opieki dla seniorów w Stepnicy. 

Ostatni raz o Pani Feliksie pi-
saliśmy przed trzema laty, rów-
nież w listopadzie, gdy obcho-
dziła setne urodziny. Wówczas 
już mieszkała w Stepnicy, i to 
właśnie tam miał miejsce pod-
niosły Jubileusz.  W uroczy-
stości obok najbliższej rodziny, 
wzięli udział także przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie. Kobieta otrzyma-
ła wówczas m.in. list gratulacyj-
ny od ówczesnej Premier Rządu 
Ewy Kopacz. 

W miniony wtorek, 21 listopa-
da, dokładnie dzień po ukończe-
niu 103 lat, Pani Feliksa zmarła. 
Była tym samym najstarszą no-
wogardzianką. Uroczystości po-
grzebowe odbędą się dzisiaj, tj. 
piątek, 24.11. o godz. 13:00, na 
nowogardzkim cmentarzu. 

Redakcja DN składa kondo-
lencje rodzinie śp. Feliksy Wy-
sockiej.

MS

Pani Feliksa Wysocka w czasie setnego Jubileuszu
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Kino na weekend

Kącik kolekcjonera

100-lecie powstania  
Komitetu Narodowego Polskiego 
4 czerwca 1917 r. prezydent Republiki Francuskiej Raymond Poincaré ogłosił dekret zapo-
wiadający tworzenie Armii Polskiej we Francji. 

Zgodnie z demokratycznymi 
standardami wymagającymi cy-
wilnego zwierzchnictwa nad siła-
mi zbrojnymi, rząd francuski po-
zwolił działać polskiej reprezenta-
cji narodowej. Taką instytucją stał 
się utworzony w połowie sierpnia 
1917 r., kierowany przez Roma-
na Dmowskiego Komitet Narodo-
wy Polski. Nie chcąc przyczyniać 
się do podsycania i tak silnych an-
tagonizmów wśród polskiej spo-
łeczności, KNP świadomie ogra-
niczył swój obszar kompetencji 
do dwóch dziedzin: wojska oraz 
polityki zagranicznej. Pełnił więc 
rolę polskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych oraz obrony. 

15 listopada 2017 roku Naro-
dowy Bank Polski wprowadza do 
obiegu srebrną monetę o nomina-
le 10 zł „100-lecie powstania Ko-
mitetu Narodowego Polskiego” 

Srebrna moneta została wyko-
nana z próby metalu Ag 925/1000. 
Wymiary tej monety to 32,00 mm, 
a masa 14,14 g. Przy jej produk-
cji wykorzystano stempel lustrza-
ny. Brzeg (bok) jest gładki. Wyszła 
ona w nakładzie do 15 000 sztuk. 
Projektantem monety jest Tade-
usz Tchórzewski. Zdjęcia wyko-
rzystane do zaprojektowania mo-
nety pochodzą ze zbiorów Naro-

dowego Archiwum Cyfrowego. 
Na awersie monety widnieje scena 
przysięgi Armii Polskiej we Fran-
cji; natomiast na jej rewersie za-
mieszczono fragment zdjęcia por-
tretowego Komitetu z jej preze-
sem, Romanem Dmowskim, sie-
dzącym w środku (w pierwszym 
rzędzie). 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI
24.11.2017, godz. 16:00
25.11.2017, godz. 16:00
26.11.2017, godz. 16:00

animowany, familijny, komedia, 
Niemcy, Dania, Holandia / 2017 / 
83 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Trzynastoletni Tony od najmłod-

szych lat fascynuje się wszystkim 
co niesamowite. Nie straszne mu 
ani cmentarze, ani stare zamczy-
ska. Kiedy rodzice zabierają go na 
wycieczkę do odległej Transylwa-
nii, radość chłopca nie zna granic. 
Wszystko staje się jeszcze ciekaw-
sze i zabawniejsze, gdy na miej-
scu Tony poznaje… prawdziwego 
wampira. Rudolf podobnie jak on 
sam ma trzynaście lat i jest najbar-
dziej rozrywkowym przedstawi-
cielem swojego gatunku. Od stra-
szenia ludzi woli robienie im psi-
kusów, a nad picie krwi przekła-
da smak soku z buraczków! Odtąd 

Tony i jego nowy kumpel wampi-
rek przeżyją razem wiele zdumie-
wających przygód, odkryją sekret 
latających krów oraz pokrzyżują 
złośliwe plany Pana Kołeckiego – 
niestrudzonego łowcy wampirów.

LISTY DO M. 3
24.11.2017, godz. 18:00, 20:00
25.11.2017, godz. 18:00, 20:00
26.11.2017, godz. 18:00, 20:00

komedia romantyczna, Polska / 
2017 / 100 min., Od lat: 15

Bohaterowie przebojów „Listy 
do M.” i „Listy do M.2” powraca-
ją! Gwiazdorska obsada, wysoko-
budżetowa realizacja filmowa, hu-
mor, wzruszenia, przebojowa mu-
zyka oraz bohaterowie, których nie 
da się nie lubić. „Listy do M. 3” opo-
wiada historię kilku osób, którym w 
jeden magiczny dzień przydarzają 
się wyjątkowe chwile. Bohaterowie 
przekonają się o potędze miłości, 
rodziny, wybaczenia i wiary w to, 
że ten niezwykły świąteczny czas 
pełen jest niespodzianek.

Z wizytą na Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II

Dzieci tu na nudę narzekać nie mogą 
W tym tygodniu udaliśmy się do Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II, działającej 
przy parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Jak się okazuje, dzieci nie narzekają 
na brak zajęć i z niecierpliwością czekają na ich rozpoczęcie.

Świetlica środowiskowa jest 
otwarta od poniedziałku do 
piątku, od godziny 14:30 do 
18:00. Na chwilę obecną dzie-
ci zapisanych na zajęcia jest po-
nad 20, jednak w każdej chwi-
li można swoje dziecko tam za-
prowadzić- jest to dobre roz-
wiązanie dla rodziców, którzy 
pracują do późna a ich dzie-
ci po szkole nie mają z kim zo-
stać - mówi p. Marta Jastrzęb-
ska, która w świetlicy pracuje 
od niedawna - Oprócz stałych 
punktów, jak obiad i odrabia-
nie lekcji, staram się, aby dzie-

ci miały różnorodność zajęć - 
dodaje.

I tak, najmłodsi mogą liczyć 
na to, że kiedy przyjdą we wto-
rek do świetlicy, czeka na nich 
gotowanie bądź pieczenie - dzie-
ci bardzo lubią te zajęcia - mówi 
p. Marta - zazwyczaj pieczemy 
ciasteczka, robimy sałatki lub 
inne potrawy. Ostatnio jednak 
we wtorek robiliśmy masę por-
celanową, z której później wyci-
naliśmy różne ozdoby i po wy-
schnięciu będziemy je malować 
- opowiada p. Marta. 

Co ciekawe, pani Mar-
ta wprowadziła zasadę, że na 
przykład za pomoc w sprzą-
taniu czy wzorowe zachowa-
nie, dzieci otrzymują «duka-
ty». - Raz w miesiącu za uzbie-
rane dukaty, dzieci mogą za-
kupić łakocie. Wtedy idziemy 
do sali na górze i robimy wie-
czór filmowy, gdzie dzieci oglą-
dają wybraną przez siebie baj-
kę i zjadają zakupione rzeczy- 
opowiada pracownica świetli-
cy. Najmłodsi z niecierpliwo-
ścią czekają także na dzień gier 

planszowych, który odbywa się 
w czwartek. Wówczas po zje-
dzeniu obiadu i odrobieniu lek-
cji, wszyscy uczestnicy zasia-
dają do planszówek i, jak same 
dzieci mówią - miło spędza-
ją czas.- W poniedziałki za to, 
zawsze mamy zajęcia sporto-
we, które aktualnie przerobili-
śmy na zajęcia taneczne - opo-
wiada p. Marta - jedna z dziew-
czynek została instruktorką i co 
tydzień uczy nas wszystkich jak 
tańczyć. Jest to pewnego rodza-
ju aerobik - dodaje kobieta.

Dzieci uczęszczające do świe-
tlicy na nudę z pewnością nie 
mają co narzekać. W przyszłym 
tygodniu, a dokładnie w sobo-
tę 2 grudnia, w świetlicy orga-
nizowany jest bal andrzejko-
wy, na który zaproszenie mają 
wszystkie dzieci, nie tylko te 
biorące udział w zajęciach - 
Bal rozpocznie się o godzinie 
14:00 i będzie trwał do godzi-
ny 17:00. Zapraszamy rodzi-
ców, aby przyprowadzili w ten 
dzień swoje dzieci - zaprasza 
M. Jastrzębska - liczba miejsc 

jest nieograniczona, a najmłod-
si z pewnością będą się dobrze 
bawić- kończy kobieta.

Oprócz zajęć dla dzieci, w bu-
dynku Świetlicy Środowisko-
wej im. Jana Pawła II, organizo-
wane są także zajęcia i spotka-
nia dla dorosłych, jak chociaż-
by Szkoła Cukrzycy, prowadzo-
na przez Polski Związek Dia-
betyków, Koło w Nowogardzie. 
Na temat innych zajęć, infor-
macje są przekazywane przez 
DN na bieżąco. Cieszy fakt, że 
budynek świetlicy tętni życiem. 

DŚ 

Dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej wraz z opiekunem ro-
biły własną masę porcelanową, z której powstały ozdoby nie tylko świąteczne

Czwartkowa planszomania, gdzie dzieci na świetlicy grają w różnego rodzaju gry 
planszowe
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Do końca września białe okna SYNEGO 
w cenie okien z profili standardowych 
z pakietem trzyszybowym!

Przyjdź i sprawdź!
PROMOCJA!

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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99 rocznica odzyskania niepodległości

Przy ognisku i w świetlicy
99 rocznica odzyskania niepodległości stała się okazją do spotkania i wspólnego jej świętowania mieszkańców Osiny. 

Mimo niesprzyjającej aury, 
przy ognisku na stadionie w Osi-
nie, 11 listopada 2017 roku zjawi-
ło się wielu mieszkańców z naro-
dowymi flagami. Wszyscy zostali 
przyozdobieni w biało- czerwone 
kotyliony. Śpiewali pieśni patrio-
tyczne i piekli kiełbaski na ogni-
sku. Miejsce, w którym odbywało 
się spotkanie pozyskało zadasze-
nie dzięki programowi „Społecz-
nik”, można było się więc schro-
nić przed deszczem.  Większość 
przybyłych mieszkańców wzię-

ła też udział w otwartym biegu 
niepodległościowym o pucha-
ry ufundowane przez radnych i 
panią sołtys Osiny. Zwyciężyła 
Marcelina Osińska, jednak wszy-
scy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my uczestnictwa.  Druga część 
spotkania odbyła się w świetli-
cy wiejskiej w Osinie, po prze-
marszu ze stadionu przez niemal 
całą wieś. Tam również śpiewa-

no pieśni i piosenki patriotycz-
ne oraz smakowano tradycyjną, 
pieczoną gęś, a także pyszne wy-
pieki przygotowane przez panie z 
Osiny. Realizacja imprezy odbyła 
się dzięki projektowi na budowę 
zadaszenia przy ognisku, na sta-
dionie w ramach wspomniane-

go już „Społecznika” Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
SKOs z Osiny i Sołectwa Osina. 
Realizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom imprezy.

Krzysztof Górecki

Kaja Żminda i Wojciech Jesionka w finale Mistrzostw Polski 

Wielki sukces pary tanecznej z Nowogardu
Wielki sukces młodziutkiej pary tancerzy z Nowogardu. 10-letnia Kaja Żminda i jej rówieśnik Wojciech Jesionka zajęli 5. miejsce w tańcach standardowych 
i 6. miejsce w tańcach latynoamerykańskich na Mistrzostwach Polski Dzieci i Juniorów SALT CUP 2017 w Wieliczce. Tancerze zapowiadają, że w przy-
szłym roku powalczą już o miejsca medalowe, a stamtąd już o krok do udziału w imprezach rangi Mistrzostw Europy i Świata. 

Mistrzostwa odbyły w 
dniach 18-19 listopada, w 
słynnej kopalni soli w Wielicz-
ce. Tancerze z Nowogardu sta-
nęli do rywalizacji z 30 najlep-
szymi parami reprezentujący-
mi największe kluby w kraju. 
Ostatecznie przegrali tylko z 
parami z Krakowa, Warszawy i 
Trójmiasta.  Wynik, który osią-
gnęli oznacza, że w swojej ka-
tegorii wiekowej (dzieci star-
sze) znaleźli się w ścisłej, kra-
jowej czołówce. 

Kaja i Wojtek trenują taniec 
towarzyski od 3 lat, ale swoją 
przygodę z tańcem rozpoczęli 
od hip-hopu. 

- Najpierw razem chodzili-
śmy na zajęcia hip-hop, a póź-
niej spotkaliśmy się na „tań-
cu towarzyskim” i tak wyszło, 
że tańczymy razem od 3 lat 
– opowiadają nam o począt-
kach przygody z tańcem mło-
dzi tancerze. 

Oboje przyznają, że taniec to 
dla nich nie tylko zabawa, ale 
też pasja. Pytani o to, które ga-
tunki tańców lubią najbardziej 

odpowiadają: - zależy, jaki 
mamy humor (śmiech).   

Mikołaj Kubiak ze Szkoły 
Tańca Flesz, w której trenują 
młodzi tancerze podkreśla, że 
wynik reprezentantów z No-
wogardu to ogromny sukces. 

- Każdy finał Mistrzostw to 
zwieńczenie ciężkiej pracy, za-
równo pary jak i trenera. Jest to 
najważniejsza impreza tanecz-
na, gdzie miejsca na podium 
oznaczają kwalifikację do Mi-
strzostw Europy i Świata. Już 
sam fakt, że nasza para znala-
zła się w finale, buduje jej ran-
king i pozycję w świecie tań-
ca towarzyskiego, zwłaszcza, 
że przed nimi byli zawodnicy z 
Krakowa, Warszawy i Trójmia-
sta. To dla nas ogromny sukces. 
Tu wielkie podziękowania tak-
że dla Tomasza Żukowskiego, 
trenera tańców latynoamery-
kańskich, jak i rodziców, którzy 
także mają w tym swój udział 
- mówi M. Kubiak i dodaje, że 
wbrew pozorom udział w tur-
nieju tanecznym to spory wy-
siłek fizyczny. 

- Aby dobrze się zaprezento-

wać na tego typu turnieju, trze-
ba być świetnie przygotowanym 
nie tylko technicznie, ale rów-
nież fizycznie. Przez dwa dni 
zawodnicy musieli zatańczyć 7 
rund, w każdej po 4 tańce, to 
oznacza, że 28 razy wychodzili 
na parkiet - dodaje M. Kubiak. 

Kaja i Wojtek trenują cięż-
ko kilka razy w tygodniu. Mu-
szą to oczywiście łączyć z obo-
wiązkami szkolnymi - Kaja jest 
uczennicą Szkoły Podstawo-
wej nr 1, a Wojtek Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Jak mówią, nie 
mają jednak z tym problemu, 
ponieważ taniec to dla nich 
sama przyjemność. Młodzi 
tancerze nabrali też apetytu do 
osiągania jeszcze lepszych wy-
ników. Pytani, czy za rok po-
walczą na Mistrzostwach Pol-
ski o podium, bez wahania od-
powiadają: będziemy walczyć o 
medal.  

Gratulujemy naszym mło-
dym tancerzom i życzymy im 
dalszych sukcesów na parkie-
tach! 

Marcin Simiński
Kaja i Wojtek podczas jednego z tańców na turnieju Mistrzostw Polski w Wieliczce
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Dostali z Unii 31 milionów, a u nas tymczasem…

Jak zrobić interes życia za publiczną kasę? 
Szpital w Gryficach otrzymał w tych dniach 31 milionów dofinansowania unijnego na modernizację tej placówki. Tymczasem za modernizację nowogardz-
kiego szpitala w całości zapłacił podatnik gminny, ponieważ – jak twierdził wówczas dyrektor nowogardzkiej placówki - rzekomo Unia na szpitale nie daje.  
Kto zrobił największy interes na wyssaniu nowogardzkiego podatnika z kasy na inwestycje?  To pytanie, na które warto znaleźć odpowiedź.    

Czytamy w tych dniach w ko-
munikacie rzecznika prasowe-
go marszałka: dużo pozytywnych 
zmian czeka pacjentów lecznicy 
w Gryficach, która rozpoczyna 
kolejne medyczne przedsięwzię-
cie. Inwestycja obejmuje przebu-
dowę obiektu, jak i jego doposa-
żenie. O skali działań w placów-
ce świadczy m.in. koszt moderni-
zacji. To aż 35 mln zł, z czego po-
nad 31 mln zł pochodzić będzie 
ze środków unijnych RPO WZ 
2014-2020.- pisze rzecznik 

*********************
 Czytamy to wszystko i oczy 

przecieramy ze zdziwienia.  Dla-
czego się dziwimy?  A dlatego, 
że na pamięć powraca nam rok 
2010, kiedy to Gmina Nowogard 
zaciągnęła kredyt w wysokości 
21 mln złotych przeznaczony na 
budowę naszego szpitala i kwo-
ta ta pokrywała całkowity koszt 
tej modernizacji. DN posta-
wił wówczas publicznie pytania: 
dlaczego koszt remontu szpita-
la nowogardzkiego w całości po-
krywany jest z kasy Gminy No-
wogard, dlaczego nie pozyska-
no żadnych funduszy zewnętrz-
nych, unijnych, na tak dużą in-
westycję infrastrukturalną – py-
tał wtedy DN o to zarządzają-
cych rozbudową, czyli lokalne 
władze i dyrekcję szpitala.  I tyl-
ko DN pytał o to - co zresztą jest 
oczywiste, bo tylko DN stawia u 
nas od lat jakiekolwiek pytania 
władzy. Inni „redaktorzy”, (któ-
rzy się mnożą ostatnio, jak przy-
słowiowe króliki) to władzę na-
szą o nic poważnego i zwłaszcza 
trudnego nie pytają, oni tę wła-
dzę niestrudzenie promują, czy-
li konkretnie, nie używając eufe-
mizmów, władzy tej w d..ę wła-
żą. I tego to akurat udawadniać 
nie ma potrzeby, bo widać to go-
łym okiem i nawet niezbyt lot-
nym umysłem. Tyle dygresji.   

********************
Dyrektor szpitala Lembas Ka-

zimierz, zarazem radny powia-
towy z SLD i wówczas już, jed-
nocześnie z gażą dyrektorską, 
pobierający także królewską, jak 
na nasze warunki, emeryturę z 
rozbrajającą beztroską twierdził, 
że Unia na szpitale to pienię-
dzy nie daje. Dlatego wszystko 
trzeba było u nas z kasy gminy 
wziąć, a dokładnie z pożyczki, 
którą Gmina zaciągnęła na ten 
cel emitując obligacje. Mimo, że 

operacja fizycznego wzięcia for-
sy na pokrycie kosztów moder-
nizacji szpitala, z kredytu za-
ciągniętego na Gminę, jest już 
prosta jak budowa cepa, to bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla, zarazem prominentny dzia-
łacz SLD, przez cały okres bu-
dowy szpitala ponoć wręcz nie 
zmrużył oka z rzekomej troski 
o spięcie finansów budowy: po-
wiem- rzekł Czapla w 2013 w 
związku z otwarciem wyremon-
towanego szpitala pewnej dzien-
nikarce - że to też setki godzin 
spędzonych na rozważaniach, 
jak ugryźć temat, żeby wszyst-
ko spiąć, żeby dokończyć budowę 
szpitala, w czasach koszmarnie 

trudnych dla tego typu inwesty-
cji i żeby wystarczyło z gminnego 
budżetu na inne, równie ważne 
rzeczy. Nie było prosto, bo prawie 
znikąd pomocy, ale daliśmy radę, 
mamy szpital i mieć go będziemy. 
… Ja czuję też osobistą ulgę, obie-
całem ludziom, że ich zdrowie 
będzie dla mnie najważniejsze 
i tak jest...  Rzeczywiście to za-
iste kwadratura koła była - skąd 
wziąć 20 mln, jak się ma w łapie 
20 mln...?   Gwoli ścisłości to ten 
kredyt wzięty przez Gminę zała-
twiono jeszcze za Ziemby, a Cza-
pla go tylko „zjadł”, czyli uru-
chomił i wydał zgodnie z kosz-
torysem budowy (dokładnie to 
wykonał te czynności technicz-
ne pewien urzędnik). 

*******************
Ale wracając do informa-

cji pierwotnej, – dlaczego skoro 
Unia ponoć z zasady „nie daje na 
szpitale”, jak twierdził Lembas to 
gryficki szpital dostaje od tej Unii 
tak olbrzymią kwotę na moder-

nizację, kwotę pokrywającą 90 
procent inwestycji? Odpowiedź 
na to pytanie jest równie prosta 
jak proste jest wydanie forsy, któ-
rą się ma już w łapie. Dlatego do-
stali, że ktoś w szpitalu w Gryfi-
cach wniosek napisał, i to dobrze 
napisał, wniosek o wsparcie zło-
żył i to tam, gdzie trzeba, a potem 
za sprawą pochodził… Ten ktoś 
zrobił właśnie to zamiast spę-
dzać ”setki godzin na rozważa-
niach”, co uczynił jak sam stwier-
dził SLD-dowski burmistrz No-
wogardu... . Nowogardzki podat-
nik niestety ma szczęście (nawia-
sem - sam sobie to szczęście wy-
brał) do filozofa rozważającego 
setkami godzin, a nie do prak-

tyka działającego szybko spraw-
nie i sensownie. Dlatego nowo-
gardzki podatnik musi jak żaden 
podatnik gminny w kraju płacić z 
gminnych pieniędzy za to, że ma 
dostęp do konstytucyjnie należ-
nej wszystkim usługi szpitalnej 
(przypominam nie są to ustawo-
we zadania gmin tylko zadania 
powiatów), płaci jeszcze id....om, 
którzy mu taki los zgotowali, ma 
być wdzięczny - bo mamy szpital!

********************
 Tymczasem w Gryficach (tak 

jak w całej Polsce także) nie tyl-
ko mają szpital (pomijam tutaj 
element szpitala specjalistycz-
nego, chodzi o dostęp do usług 
z poziomu „rejonówki”), ale też 
z forsy unijnej zrobią sobie w 
nim takie np. rzeczy jak: moder-
nizacja obejmie przebudowę tzw. 
„budynku 90-łóżkowego”, który 
dodatkowo będzie doposażony w 
sprzęt medyczny. Na jego potrze-
by zakupiony zostanie m.in. kar-
diomonitor, defibrylator, elektro-

koagulator - aparat elektrochi-
rurgiczny, respirator, aparat do 
znieczulania ogólnego, stoły ope-
racyjne, ssaki operacyjne, pom-
py infuzyjne, zestaw do regulacji 
temperatury ciała, urządzenie do 
ogrzewania pacjenta, jak również 
autoklaw parowy i kasetowy do 
dezynfekcji narzędzi, komora la-
minarna do prac laboratoryjnych 
w warunkach sterylnych, chłod-
nie farmaceutyczne, sterylizatory 
parowe, myjki i dezynfektor. Mo-
dernizacja tej części szpitala po-
zwoli na uruchomienie w remon-
towanym budynku: bloku opera-
cyjnego, oddziału chirurgicznego 
wraz z urologią, oddziału ortope-
dyczno-urazowego, a także wy-

posażenie apteki szpitalnej i ste-
rylizator ni - czytamy we wczo-
rajszym komunikacie rzeczni-
ka marszałka. Trudno, aby gry-
ficzanie mogli w tej sytuacji wy-
brzydzać na brak konkretów - 
nie dość, że może się od nich za-
kręcić w głowie to jeszcze Unia 
za to wszystko płaci… 

*********************   
Natomiast Nowogardzian nie 

tylko nabrano w przypadku mo-
dernizacji szpitala na wielkie 
pieniądze, które powinny tra-
fić tu na ten cel w znacznej czę-
ści ze źródeł zewnętrznych, ale 
także karmi się ich propagan-
dową papką o rzekomym sukce-
sie, jakim jest taka polityka „ssa-
nia swego”.  Wszystko po to, aby 
społeczny rozum zbiorowy na-
dal spał i nie diagnozował pra-
widłowo i między innymi nie za-
uważył tego, że to dyrektor szpi-
tala Lembas K. nic nie zrobił, aby 
pozyskać choć grosz z zewnątrz 
na modernizację. Tak jak zrobił 

to na początku tego wieku wcze-
śniejszy dyrektor nowogardz-
kiej lecznicy Janusz Syfert, któ-
ry pozyskał 10 mln od wojewo-
dy, za co postawiono (wykorzy-
staną przy modernizacji 2010-
2013) bryłę nowego budynku w 
stanie surowym. Do robienia lu-
dziom wody z mózgu, w tym i 
innych tematach, doskonale na-
dają się teksty dziennikarzy pisa-
ne w stylu „słodka -idiotka art.” 
A oto fragment próbki tej kon-
wencji z artykułu zamieszczo-
nego w 2013 roku w GS 24 w 
związku z otwarciem naszego 
szpitala - budynek naszpikowa-
ny jest mnóstwem nowinek tech-
nicznych i estetycznych. Każde 
piętro ma inny kolor. Zastosowa-
no też nowoczesne rozwiązania 
budowlane, zamiast glazury na 
ścianach, nawet w salach opera-
cyjnych, są specjalne wykładziny. 
Sale są jedynie 2 lub 3-osobowe i 
każda wyposażona w oddzielne 
łazienki. Przysłowiową wisienką 
na torcie nowego szpitala jest po-
kój dla matki po porodzie z prze-
szklonym sufitem, przez który od-
poczywająca mama spogląda w 
niebo.   Do nowogardzkiego szpi-
tala mogą trafiać pacjenci z całej 
Polski.  Autorka tego to Tarczy-
kowska Agnieszka. 

*********************
Różnica pomiędzy konkreta-

mi z notatki rzecznika o Gryfi-
cach, a przytoczonym wyżej pu-
stosłowiem o ścianach, czyli w 
zasadzie o niczym w przypad-
ku szpitala – tu wszak głównie 
o wyposażenie chodzi- aż nad-
to jest oczywista. Do 15 grud-
nia można składać dokumenty 
do konkursu na dyrektora no-
wogardzkiego szpitala – kon-
kurs ogłoszony po tym, jak DN 
zaczął publicznie stawiać pyta-
nia: dlaczego dyrektor Lembas 
objął i sprawuje od 12 lat funk-
cję dyrektora bez żadnej wery-
fikacji konkursowej, mimo, że 
wymaga tego ustawa o systemie 
lecznictwa?  Być może czas, aby 
nie było to u nas wreszcie zajęcie 
dla emeryta, który, jak wynika z 
jawnego oświadczenia majątko-
wego, emeryturę ma ponad 4000 
zł miesięcznie, czyli całkiem nie-
złą. Jeśli to za mało, to wzorem 
innych kolegów emerytów za-
wsze można dorobić na stróżce. 

sm

W przypadku szpitala nie ważne jak budynek wygląda na zewnątrz tylko co zawiera wewnątrz (sprzęt i wyposażenie)
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Wybory do Władz  
Prawa i Sprawiedliwości 
W ostatnią sobotę 18 listopada br. w świetlicy środowiskowej przy kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego odbyły się wybory do władz terenowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. 

W wyborach uczestniczy-
ły trzy komitety tj. Gmina Go-
leniów, Maszewo i Nowogard. 
Uczestników przywitała prze-
wodnicząca Magdalena Zaręb-
ska Kulesza. Przed rozpoczę-
ciem wyborów komitetów mi-
nutą ciszy uczczono byłych 
członków PiS Jana Korchuta 
oraz Radosława Kluszczyńskie-
go. Następnie przystąpiono do 

wyboru Komitetów PiS, każdej z 
gmin oraz Zarządu Powiatowe-
go PiS w Goleniowie.

W skład Zarządu Komitetu 
PiS w Nowogardzie weszli:

Magdalena Zarębska Kulesza
Marcin Nieradka
Magdalena Magierecka
Renata Breyer
Stanisław Wiśniewski

Zarząd Powiatowy PiS w Go-
leniowie reprezentować będą:

Magdalena Zarębska Kulesza
Rafał Gietka
Aleksandra Muszyńska
Renata Breyer
Teresa Chodyko

Z poważaniem Zarząd 
Prawa i Sprawiedliwości

Członkowie PiS po zakończeniu wyborów do lokalnych struktur partii

Szkoła Podstawowa w Osinie

Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych
Miesiąc październik, już od 18 lat, obchodzony jest, jako 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych. Z tej okazji 
w październiku, w bibliotece szkolnej, w szkole podstawo-
wej w Osinie, miały miejsce różnorodne wydarzenia. 

W czytelni zorganizowano za-
jęcia biblioteczne, które miały na 
celu promowanie i zachęcanie 
uczniów do czytania. Prezento-
wano nowe książki zakupione 
w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. Zor-
ganizowano także, po raz dru-
gi już, Dzień Wymiany Ksią-
żek, która polegała na koleżeń-
skim wymienieniu się książkami 
i tym samym ofiarowaniu „dru-
giego życia książce”. Uczniowie 
wybrali się także do Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Go-
leniowie, gdzie mogli zobaczyć 
nowo otwarty oddział dla mło-
dzieży. Mieli możliwość skorzy-
stania z centrum informacji bez-
pośredniej, ale najwięcej radości 
sprawiło im piękne wyposażenie 
oraz nowości książkowe. 

Wspólnie z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Osinie, przepro-
wadzono konkurs ortograficzny 
dla klas V SP - III gimnazjum, 
gdzie zwycięzcą okazała się Ma-
ria Borczyk z klasy III gimna-

zjum. W szkolnej bibliotece od-
były się także konkurs plastycz-
ny ,,Moja wakacyjna przygoda z 
książką’’ dla klas I– III SP, gdzie 
zwycięzcy to kolejno: Tomasz 
Walkarz – I miejsce, Julia Bar-
backa – II miejsce i Szymon Ko-
walski – III miejsce.

Zorganizowano także konkurs 
fotograficzny ,,Przyłapani na 
czytaniu’’ dla klas IV – VII SP, 
w którym zwycięzcami zostali: 
Bartosz Paszkiewicz – I miejsce, 
Jakub Wójcik – II miejsce, Mar-
tyna Pakulska – III miejsce. 

Celem akcji Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych jest promocja biblioteki i 
jej działań, propagowanie zain-
teresowań książką, rozbudzanie 
i kształtowanie kultury czytelni-
czej, podnoszenie poziomu czy-
telnictwa, integrację środowiska 
czytelnianego, zwrócenie uwagi 
na ogromną rolę biblioteki w ży-
ciu szkoły, w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 

DŚ
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Informacja Płatna

jedyne takie miejsce 

Roman Czejarek nadaje  
z Pomorza Zachodniego 
"Jedyne takie miejsce: to audycja, która pokazuje jak piękna jest Polska. Autorzy: Roman 
Czejarek, Monika Tarka i Robert Kilen odwiedzają co tydzień miejsca jeszcze nie odkry-
te, bądź te, które nie wiadomo czemu zostały zapomniane.

W programie nie brakuje wę-
drówek ciekawymi szlakami tu-
rystycznymi, rozmów z ludźmi, 
którzy dzielą się ze słuchacza-
mi swoimi pasjami i miłością 
do miejsca w którym żyją. War-
to włączyć Jedynkę w sobotę o 9 
rano, żeby przekonać się jak in-
spirujący i fascynujący jest nasz 
kraj, jak bogatą mamy historię i  

jak wiele można "zobaczyć", słu-
chając radia. W najbliższą sobo-
tę audycja będzie nadawana z 
Gryfic. 

 Już od godziny 9 w radio, in-
ternecie będzie można posłu-
chać w audycji "Jedyne takie 
miejsce" o atrakcjach Pomorza 
Zachodniego w Gryficach, Ry-
bokartach, Dreżewie, Trzęsaczu 

oraz kolejce wąskotorowej, mu-
zeum kolejnictwa czy iczy in-
nowacjach szpitala w Gryficach, 
który jest jednostką organiza-
cyjną Województwa Zachod-
niopomorskiego.

Audycję poprowadzi Roman 
Czejarek, dziennikarz radiowej 
jedynki znany z trasy koncerto-
wej "Lata z Radiem" czy teletur-
nieju "Gilotyna". Roman Czeja-
rek jest honorowym ambasado-
rem Szczecina i autorem wie-
lu książek o tym mieście. Nie-
bawem Roman Czejarek będzie 
promował nową książkę o "Po-
morzu Zachodnim", którego 
patronem jest Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz. 

Audycja nadawana z Gryfic to 
efekt współpracy pomiędzy mi-
łośnikami kolejnictwa, miastem 
Gryfice i Województwem Za-
chodniopomorskim. 

Najmłodsi uczniowie SP w Osinie, biorący udział w zajęciach bibliotecznych

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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nas...

Autor rubryki: 
Janusz 

Roguski 
Szpital 

Nowogard

Antoni
syn Pauliny i Pawła z Nowogardu
urodzony 10.11.2017 r.

ZZPN informuje:

Kursy dla początkujących 
trenerów
Jeśli chcesz zostać trenerem piłki nożnej, to jeszcze w tym roku zostały dwa wolne miejsca 
na kursy trenerskie dla początkujących trenerów, organizowane w naszym województwie. 
O kursach poinformował Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, z informacją w jaki 
sposób można przystąpić do kursu. 

Wydział Szkolenia Za-
c h o d n i o p o m o r s k i e g o 
Związku Piłki Nożnej nie-
dawno poinformował, że 
w systemie PZPN24 trwa 
nabór na kursy trenerskie 
dla początkujących trene-
rów. Najbliższe kursy UEFA 

Grassroots C rozpoczyna-
ją się w Szczecinie, na prze-
strzeni miesięcy grudzień – 
marzec. Początek przewi-
dziano na 1 grudnia br., na-
leży się jednak spieszyć ze 
swoim zgłoszeniem, bo  po-
zostały tylko 2 wolne miej-

Wydruki koloroWe

usługi graficzne

introligatorskie

Wycinamy szablony

drukujemy recepty

drukujemy plakaty b0
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Ta ostatnia sobota...

Z Odrzanką o pełną pulę
W sobotę (25 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorza-
nina rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie jesiennej. Rywalami będą piłkarze Od-
rzanki Radziszewo, która okopuje dolne rejony ligowej tabeli. Wierzymy, że podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego podtrzymają serię bez porażek na własnym boisku. 

Pojedynek z Odrzanką Ra-
dziszewo będzie ostatnim li-
gowym spotkaniem w 2017 
roku. Bieżący sezon na pew-
no nie może zadowalać wyma-
gających nowogardzkich kibi-
ców, Pomorzanin zajmuje do-
piero 10. miejsce w tabeli  i tra-
ci 12 punktów do miejsca pre-
miowanego awansem. Jest jed-
nak jeden pozytyw, otóż piłka-
rze z Nowogardu w całej run-
dzie jesiennej nie zaznali po-
rażki na własnym boisku, wy-
grywając 4 spotkania i dwu-
krotnie remisując. W tej gru-
pie okręgówki takim wyczy-
nem może pochwalić się jesz-
cze tylko lider rozgrywek – 
Iskierka Szczecin (5 zwycięstw i 
1 remis). Mecz z Odrzanką Ra-
dziszewo będzie najlepszą oka-
zją do tego, aby zakończyć se-
zon bez porażki w Nowogar-
dzie. Rywale spisują się bardzo 
słabo. Zajmują przedostatnie – 
15. miejsce – z liczbą zaledwie 
6 punktów, wywalczonych po 
dwóch zwycięstwach. Pozosta-
łe spotkania Odrzanki to jedy-
nie porażki, niekiedy dotkliwe. 
Zespół z Radziszewa w dotych-
czasowych wyjazdowych spo-
tkaniach wygrał jeden mecz, a 
pięć razy przegrał, strzelając za-
ledwie 4 i tracąc 23 gole. Licz-
by przemawiają zatem za pew-
nym zwycięstwem Pomorza-
nina, przemawia za tym także 
najbliższa historia spotkań oby-
dwu drużyn. W minionym se-

zonie nowogardzianie najpierw 
wygrali w Radziszewie 0:1, na-
stępnie w maju 2017 roku po-
wtórzyli ten wynik przed wła-
sną publicznością po golu Prze-
mysława Bartlewskiego. Od-
rzanka szczęśliwie utrzyma-
ła się wówczas w lidze (spadły 

trzy, a nie cztery zespoły, gdyż 
z rozgrywek IV ligi wycofała 
się Arkadia Malechowo), obec-
nie ciężko będzie piłkarzom tej 
drużyny pozostać w okręgów-
ce. To jednak nie jest zmartwie-
nie kibiców z Nowogardu. Li-
czymy na ładny mecz i pewne 
zwycięstwo, które pozwoli z po-
zytywem spojrzeć na rozgryw-
ki rundy wiosennej. Przy arty-
kule publikujemy komplet gier 
zaplanowanych na 15. kolejkę.

KR  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
15. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Orzeł Łożnica  (25.11; 11:00)
Błękitni Trzygłów – Sparta Gryfice   (25.11; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo (25.11; 13:00)
Sarmata Dobra – Masovia Maszewo  (25.11; 13:00)
Ina Ińsko – Polonia Płoty    (25.11; 14:00)
Promień mosty – Jantar Dziwnów   (25.11; 14:00)
Iskierka Szczecin – Światowid Łobez  (25.11; 15:00)
KP Przecław – Mewa Resko   (26.11; 13:00)

Piłkarze Pomorzanina po raz ostatni w 
tym roku wyjdą na boisku powalczyć o 
trzy puynkty.jpg

sca. Kursy będą również organi-
zowane w Świdwinie w miesią-
cach luty – kwiecień, a ich po-
czątek przewidziano pod ko-
niec stycznia. Co należy zro-
bić, aby dołączyć do kursu? - 
Kandydatów prosimy o zapo-
znanie się z filmem instruktażo-
wym PZPN24 dostępnym w ka-
nale YouTube i skonfigurowanie 
własnego konta w systemie. Po 
uzupełnieniu profilu należy zło-
żyć w formie elektronicznej ska-
ny wszystkich dokumentów do 
rozpatrzenia wniosku. Dodat-
kowe informacje i pytania moż-
na zadawać poprzez komunika-
tor w systemie PZPN24 – infor-
muje Wydział Szkolenia ZZPN.  
Serdecznie zapraszamy !!!

KR
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklama

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Ostatnia kolejka  
w tym roku
Po raz ostatni w tym roku swój mecz ligowy rozegrają podopieczni Józefa Korkosza z klu-
bu Visonex LUKS Top Wierzbięcin. Tenisiści stołowi z naszej gminy w najbliższą sobotę wy-
biorą się do Białogardu, aby o ligowe punkty powalczyć z najsłabszym zespołem rozgrywek. 

W najbliższą sobotę (25 listo-
pada), o godzinie 11:00, wszyst-
kie drużyny rywalizujące w gru-
pie północnej II Ligi Mężczyzn 
w tenisie stołowym, rozegrają 
ostatnie spotkanie I Rundy roz-
grywek. W meczu zamykającym 
ligowe zmagania w 2017 roku 
podopieczni Józefa Korkosza wy-
biorą się do Białogardu, gdzie po-
walczą z zespołem UKS Team Te-
nis 2005. Trzeba przyznać, że za-
wodnicy z Wierzbięcina nie po-
winni mieć problemów z wywal-
czeniem pełnej puli. Białogard 
zajmuje ostatnie miejsce w ligo-
wej tabeli i do tej pory nie zdo-

był choćby jednego punktu. Fa-
talnie prezentuje się również sta-
tystyka małych punktów zdoby-
tych przez UKS Team Tenis 2005, 
czyli wygranych pojedynków w 
poszczególnych spotkaniach. Te-
nisiści z Białogardu wygrali tyl-
ko dziesięć takich meczów na 
60 dotychczas rozegranych. Naj-
bliżej wywalczenia punktów so-
botni rywale Wierzbięcina byli 
pod koniec września w 2. kolejce. 
Wówczas tenisiści stołowi z Bia-
łogardu zdołali wygrać trzy po-
jedynki przegrywając w Ostro-
rogu 7:3. Zawodnicy z Wierzbię-
cina wygrywając umocnią się na 

5. miejscu w ligowej tabeli, a na-
wet mogą awansować na 4. miej-
sce. Zależy to jednak od tego, czy 
Champion Police przegra u sie-
bie z ATS-em Stargard. Wówczas 
przy wysokiej wygranej Wierz-
bięcina, podopieczni Józefa Kor-
kosza przezimują na pozycji za-
pewniającej udział w barażach 
o I Ligę. Dodajmy, że na par-
kiet Visonex LUKS Top powró-
ci 6 stycznia 2018 roku, gdy ro-
zegrana zostanie 8. kolejka II Ligi 
Mężczyzn. Przy artykule publi-
kujemy komplet gier zaplanowa-
nych na najbliższą sobotę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2017/2018 – I Runda
7. kolejka:
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – Darz Bór Karnieszewice  (25.11; 11:00)
UKS Team Tenis 2005 Białogard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (25.11; 11:00)
MLKS Sparta Złotów – UKS Nałęcz Majster Ostroróg   (25.11; 11:00)
UKS Champion Police – KS ATS Stargard    (25.11; 11:00)

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina w sobotę rozegrają ostatni ligowy mecz w tym roku
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www.dzienniknowogardzki.pl

Poznam Panią 
w wieku 58-64 lat 

z perspektywą stałego 
związku. 

Tel. 887 30 19 36

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Sponsorzy:
P R A X I S
K r z y s z t o f 
K o s i ń s k i

Start I grupy godz. 11:00 - (odprawa techniczna godz. 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail: posackiryszard@onet.pl  

i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:30-10:45  
w Biurze Wyścigu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

Bliższe informacje na stronie  www.godlewski-sport.cba.pl  i  Facebook  - LKK  Nowogard
Wszystkim uczestnikom wyścigu organizator zapewnia napoje i ciepły posiłek - przy ognisku

SKLEP SPORTOWY 
Małgorzata Kubicka

ZPZ
Zbigniew GolacikDariusz Banaszek Bank Spółdzielczy  

GoleniówAndrzej Grygowski

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego  
w kolarstwie przełajowym i MTB w ramach

XI WYŚCIGU MIKOŁAJKOWEGO

Nowogard 26.XI.2017 r. 
- Sarni Las

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

reklama reklama

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE 
SOBOTĘ  DLA ZDROWIA  

- „PROFILAKTYKA  
RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAM-
MOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-
NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC 
DNIA 2 grudzień 2017r. organi-
zuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplek-
sowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe in-

formacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MU-

SISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam 

Lidia Bogus

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Już w niedzielę odbędzie się  
XI Wyścig Mikołajkowy

Zapraszamy  
do wspólnej zabawy
Już w niedzielę (26 listopada), Nowogard będzie gościł kolarzy startujących w Mistrzo-
stwach Województwa Zachodniopomorskiego w kolarstwie przełajowym i MTB, w ramach 
XI Wyścigu Mikołajkowego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Nowogardu do wzięcia 
udziału w tej imprezie. 

Przypomnijmy, że jednym z 
głównych organizatorów XI edy-
cji wyścigu Mikołajkowego jest 
Ludowy Kolarski Klub Sporto-
wy „Chrabąszcze” Nowogard. 
W najbliższą niedzielę (26 listo-
pada),  na terenie Ośrodka „Sa-
renka” w Sarnim Lesie, przy ul. 
Kol. Smużyny 1, już po raz je-
denasty młodzi kolarze oraz za-
wodnicy startujący w katego-
riach Open, wezmą udział we 
wspólnej zabawie zorganizowa-
nej z okazji Mikołajek. Na tere-
nie Sarniego Lasu w minionym 
roku kolarze rywalizowali po 
raz pierwszy i wówczas wszyst-
kim uczestnikom bardzo spodo-

bała się nowa lokalizacja wyści-
gu. Piękne otoczenie i atrakcyjna 
trasa oraz przede wszystkim wa-
runki panujące w ośrodku, któ-
re pozwalają na wspólne spędze-
nie czasu przy ognisku sprawia-
ją, że niedzielne zawody to wy-
darzenie, wokół którego nie wy-
pada przejść obojętnie. Biuro za-
wodów czynne będzie od godzi-
ny 8:30. Wyścig rozpocznie się o 
godzinie 11:00, a zapoczątkuje 
go start kategorii dzieci. Zakoń-
czenie rywalizacji przewiduje się 
na godzinę 15:00. Tradycyjnie w 
swojej kategorii wystartują rów-
nież mieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej, wyścig jest rów-

nież dla nich świetną  formą in-
tegracji. W wyścigu dla amato-
rów start kosztuje 20 zł. Jako na-
grody przewidziano medale Mi-
strzostw Województwa za pierw-
sze trzy miejsca w poszczegól-
nych kategoriach, a także dyplo-
my za pierwsze trzy miejsca. Pu-
chary przewidziano w wyścigach 
głównych mężczyzn i kobiet, po-
nadto nie zabraknie nagród rze-
czowych. Komisję sędziowską 
wyznaczy ZZKol Szczecin. Start 
zawodników obowiązkowo w 
kaskach sztywnych. Organiza-
tor przewiduje ciepły posiłek dla 
każdego uczestnika. 

KR

Przed rokiem po raz pierwszy Mikołajkowy wyścig odbył się na terenie Sarniego Lasu oraz Ośrodka Wypoczynkowego Serenka
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

SPRZEDAM 
SIODŁA do jazdy konnej 
+ STOJAKI DO SKOKÓW 

oraz inne 
wyposażenie dla koni. 

Tel. 796 767 980 

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Operator 
wsparcia 
produkcji   

– Nowogard
Atrakcyjna stawka  
+ dodatki za nocki  

i weekendy
Informacje pod nr  
tel.: 797 318 414

Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

Technolog 
- Programista CNC

Wykształcenie: wyższe mile widziane
Doświadczenie: minimum 1 rok pracy

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników  
na stanowisko :

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY 
Z UPRAWNIENIAMI NA KOPARKĘ

Miejsce wykonywanej pracy: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
OFERUJEMY :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Skup złomu 
Skup kabli miedzianych 
Skup metali kolorowych

Oskar  Bonda
ul. Nadtorowa 14B  •  NOWOGARD

511 444 559

GWARANCJA NAJWYŻSZYCH CEN
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 55m2 
ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. 
do negocjacji. 501 832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum Płot 
ul. Jedności Narodowej, pow. 29m2 
po kapitalnym remoncie. Cena 75 tys. 
do negocjacji. 501 832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 ha 
w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 440 
385

•	 Sprzedam dom w okolicy Nowogar-
du. Tel. 695 644 125 

• Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. Tel 600 262 231

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym par-
kingiem, zabudowaną budynkiem 
kontenerowym o pow. 30 m2 prze-
znaczonym na prowadzenie działal-
ności. W budynku znajdują się 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, prysznic. Ist-
nieje możliwość rozbudowy. Tel. 602-
862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone mieszka-
nie dwupokojowe atrakcyjna lokali-
zacja, odnowione, również dla cudzo-
ziemniców. Tel. 609 868 434 

•	 Sprzedam działkę w Ostrzycy. 601 817 
880

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno gm. 
Dobra pilnie sprzedam. Tel. 601 473 
240 

•	 Do wynajęcia pokój dla dwóch pań z 
Ukrainy, Nowogard. Tel. 790 707 290 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	 Mieszkanie 66m2 zamienie na mniej-
sze. Tel. 788 205378 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 58m2 

+ ogródek działkowy+ garaż sprze-
dam ul. 15 lutego. 691 022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam kawalerkę na ul. Warszaw-
skiej. Cena 95 tys. 503 905 226 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbięcin, 
M2, bezczynszowe. 605 470 602 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe w 
Nowogardzie. 601 724 492

•	 Sprzedam działki budowlane powy-
żej 20 arów w Gardna koło Nowogar-
du. 662 097 982 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 605 640 526 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną przy ul. 
Zamkowej. 607 654 692

•	 Wynajmę lokal biuro-handel-usługi 
Pileckiego 2a. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej, 
dojazd wyłożony kostką brukową, 
podłączony prąd. Tel. 602 381 171 

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. 
Tel. 504 89 89 80 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 m2 

działkę pod zabudowę ok. 45 000. Tel. 
501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 nowe bu-
downictwo, podwórko, taras, parter. 
Tel. 513 913 500 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. tel. 
601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam busa T5 VW, osobowy. Tel. 
603 839 782 

•	 Sprzedam Fiat Idea 2003 rok, poj. 1.3. 
Tel. 502 529 656 

•	 Zafira 2003, 1.8+gaz, zadbana, doin-
westowana, komplet kół. Tel. 668 17 
12 12 

• Fiat seicento 998, 2002, 85 tys. km., 
stan bardzo dobry, cena 3200 do 
negocjacji. Tel. 605 967 588

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 853 
573 

•	 Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

•	 Sprzedam siłowniki hydrauliczne, roz-
dzielacze, pompy olejowe do koparki 
Białoruś. Tel. 603 655 732 

•	 Kupię talerzówkę zawieszaną. Tel. 793 
006 469 

•	 Sprzedam prosięta – 5 sztuk. 781 900 
122 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-

kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 Prace remontowe wykonam. 724 568 
015 

•	 DACHY. 600 182 682 

•	 Usługi remontowo-budowlane i wy-
kończenia wnętrz. Tel. 608 364 330

• Sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. Stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 879 108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi ogólnobudowlane – remonty. 
667 171 283 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-

raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania wia-
ty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie za-
trudni na stanowisko GEODETA 
(prace polowe i kameralne). Tel. 609 
250 383

•	 Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 
733 663 260 

•	 Zatrudnię doświadczonego stolarza 
przy produkcji mebli, umowa o pra-
cę, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.. 
696 034 712 

•	 Zatrudnie pomocników na kuchnię 
(na okres świąteczny). 530 395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRACOW-
NIKÓW BUDOWLANYCH ZATRUD-
NIĘ TEL. 694 440 205 

•	 PANIĄ do WEGETARIAŃSKIEGO go-
towania zatrudnię, serdeczną, kultu-
ralną, 3-4x w miesiącu, 100 zł/dzień. 
Prywatny dom. Tel.: 503-100-277

•	 Pana/chłopaka do kopania dołków 
pod nasadzenia. 100zł/dzień Tel.: 
503-100-277

•	 Kierownika fermy drobiu zatrudnię 
(gm. Osina). Tel. 511 731 352 

•	 Zlecę wykonanie orynnowania na 
budynkach przemysłowych. 511 
731 352 

•	 Potrzebny młody mężczyzna do 
prac gospodarczych. 502 103 432 

INNe  
•	 Kompletne –umeblowanie pokoju 

młodzieżowego  oraz komodę z nad-
stawką, szafka RTV,biurko, stół i naroż-
nik.SPRZEDAM.Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i śro-
dy w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 
41. tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 rok 
8 m-cy ciemna barwa mocna budo-
wa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniający/zra-
szacze i linie kroplujące - 79 zł. Bosch 
Dmuchawa - Odkurzacz ogrodowy- 
Nowy - 299 zł. Karcher - Myjki ciśnie-
niowe - Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-
554

•	 Karp kroczek sprzedam. Tel. 91 39 18 
297 

•	 Oddam gruz. 884 794 661

•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwumie-
sięczne. 607 545 533

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 
Tel. 600 182 682 

•	 Historia, filozofia, etyka – korepetycje. 
Tel. 574 750 549 

•	 Oddam dwa fotele w bardzo dobrym 
stanie. 517 064 505

•	 Kupię cegłę czerwoną rozbiórkową. 
Tel. 660 206 833 

•	 Sprzedam 8 worków MP75l zaprawy 
gipsowej po niskiej cenie. 660 206 833 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
PILNIE poszukujemy mieszkania 3 pokoje 

w Nowogardzie dla swoich klientów

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:52
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 
Goleniów, 
Kliniska, 
Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

05:53

05:48
pon.-sob. 06:49

07:46
pon.-niedz. 09:01

10:49
pon.-niedz. 11:47

14:46
pon.-niedz. 16:00

17:00
pon.-niedz. 17:58

18:35
pon.-niedz. 19:48

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 
Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 
Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 
Kołobrzeg Stadion

09:03

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:54
pon.-niedz. 13:08

13:38
pon.-piąt. 14:56

15:55
pon.-niedz. 17:11

17:54
pon.-niedz 19:15

20:51
pon.-sob. 22:08

22:38
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
23:46

reklama
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. kapusta abisyńska
2. dramat Witkacego
3. grecki matematyk
4. szed; (ryba)
5. prowincja w płn. Maroku, gł.miasto 
Tetuan
6. dawny goniec konny
7. potocznie: brudas, smoluch
8. utwór Chateubrianda
9. Koźmian, poeta
10. miasto koło Giżycka
11. starożytne miasto kananejskie nad 
Morzem Śródziemnym
12. napój alkoholowy z ryżu
13. pierwszy komputer
14. osada górska na Kaukazie
15. wieś Jana Kochanowskiego
16. panna Shirley z powieści
17. port nad Rodanem
18. skutek korozji
19. osad, nanos
20. dzielnica Kórnika
21. córka Abu Bakra, żona Mahometa
22. duński grosz

23. wyspy koło Sycylii
24. dawniej ogrodzenie warowne
25. pociągająca odmienność
26. roślina lecznicza
27. znany wybielacz
28. nad nią leży Stargard
29. szwajcarski dopływ Renu
30. nadmiar
31. karczmarz, cymbalista
32. wąż R. Kiplinga
33. polot
34. część stanu Goa (Indie)
35. powieść J. Brzęczkowskiego
36. duża antylopa z sawanny
37. (1896-1963), poeta fr. – rumuńskie-
go pochodzenia
38. ischias, nerwoból
39. palma kateszowa
40. zionął ogniem pod Wawelem
41. dokumenty w archiwum

Poziomo:
42. Jerzy, trener Legii
43. futro ze skóry tych zwierząt
44. miasto i port nad Dunajem w Bułgarii

45. włókno z Łodzi
46. gorliwy wyznawca
47. dla kompanii dał się powiesić
48. Josip Broz ...
49. drapieżny kot z Indii
50. ostrzegawcze przy drodze
51. asawuła, esauł
52. hawajska gitara
53. Chris, słynny muzyk i piosenkarz
54. belgijski pistolet bębenkowy
55. kwasy w komórce
56. rozpustny towarzysz Dionizosa
57. miasto w płd.- zach. Nigerii
58. syn Posejdona
59. składa się z organów i tkanek
60. zależność wasala od seniora
61. obecnie nowożytna
62. biała niewolnica, bohaterka brazylij-
skiego serialu
63. np. paprocie, gnioty
64. „g” z bemolem
65. z Kofi Annanem na czele
66. imię Prus, piosenkarki
67. ziemia obiecana Izraelitom
68. James, ekonomista angielski
69. odmiana chalcedonu

70. cechuje kaskadera
71. trichloroetylen
72. rzeka graniczna
73. miasto w Holandii
74. burzył mury, wyważał bramy
75. uszczerbek, szkoda
76. zielona odmiana kwarcu
77. ... Sumac, piosenkarka
78. miasto w płd. Jordanii
79. koleś iksa
80. pierwiastek chemiczny o l. a. 39
81. hebanowiec wschodni, persymona
82. rodzaj świdra
83. miasto w Holandii
84. akcent metryczny w wierszu ilocza-
sowym
85. ptak wyjadający bydłu pasożyty
86. hełm
87. wulkan na Luzonie

PODPOWIEDŹ: ASAUŁ, BNIN, DAMAN, 
EGADY, IBADAN, MEADE

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nikt nie zwycięża 
na wieki

Sławomir Skowroński, Ur-
szula Kaczmarek, Halina Ste-
fańska, Pelagia Feliksiak, Rena-
ta Wiertalak, Alina Majda, Jerzy 
Dumański, Christiana Syfert, 
Szymon Rybarczyk, Halina Ga-
lus, Danuta Skowron, Anna Ka-
sprzak, Natalia Furmańczyk

Zwycięzca książka: Sławo-
mir Skowroński

Zwycięzcy prenumera-
ta: Pelagia Feliksiak, Danuta 
Skowron

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartłomiej Feliksiak, Mateusz 

Wiertalak, Madzia Skowrońska, 
Kacper Danicki

Zwycięzca: Mateusz Wierta-
lak
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYNAJMIE POMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
Zatrudnię 
elektryków, 
pomocników 
elektryków
z doświadczeniem

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propa-

nem a także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświad-

czenia na regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów 
dołącz do nich. 

Tel. 606 930 398
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 8,9

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
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owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
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Transport: 662 150 170
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Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.30-15.30

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

s. 6s.  2

reklAmA reklAmA

Dzień pracownika 
socjalnego w DPS

Potrącił policjanta  
usłyszał zarzuty

40 lat kapłaństwa 
proboszcza z Trzechla

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 16

Droga przez mękę

 s. 3

Wszyscy 
jesteśmy 
norkami...

 s. 5

Jak się "zjada" 
pieniądze dla 
nauczycieli

s. 2

Nowi ministranci

 s. 7
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Sejm przyjął ustawę, która w 2018 roku zakaże handlu, w co 
drugą niedzielę miesiąca. W 2020 roku, zakaz handlu ma 
obowiązywać w każdą niedzielę. Tym razem więc zapyta-
liśmy mieszkańców Nowogardu, co sądzą o podjętej przez 
Rząd decyzji zakazu handlu w niedziele? Czy są przeciw-
ni jego wprowadzenia, czy może uważają to za zbyteczne?

Pani Eugenia: Dla mnie ten 
pomysł wydaje się odpowied-
ni. Nigdy nie kupuję w niedzie-
lę, więc nie odczuję tego zakazu. 
Jednak żeby złagodzić konflik-
ty między kupującymi, a sprze-
dawcami, uważam, że ta jedna 
niedziela w miesiącu mogłaby 
być dniem, w którym sklepy by-
łyby otwarte.

Pani Bogumiła: Jestem na 
emeryturze i mi nie przeszka-
dza, że w niedzielę sklepy są 
otwarte. Uważam jednak, że 
sprzedawcy też mają prawo do 
odpoczynku i spędzenia cza-
su z rodziną. Najlepiej byłoby, 
gdyby był podział na dwie nie-
dziele handlowe, czyli co druga 
niedziela handlowa, a co druga 
sklepy zamknięte. 

Pani Urszula: Uważam, że 
zakaz handlu w niedziele to 
dobry pomysł. Pracownicy, 
szczególnie marketów, będą 
mieli możliwość, żeby odpo-
cząć, należy im się to. Jeżeli 
w każdą niedzielę będzie za-
kaz handlu, to mi osobiście 
nie będzie to przeszkadzało, 
ponieważ zakupy mogę robić 
w inne dni tygodnia.

Pani Kazimiera i Pan Jerzy: Zakaz handlu w niedziele jest 
zapewne dobrym pomysłem dla tych, którzy są sprzedawcami. 
Uważamy jednak, że zakaz powinien obowiązywać w co drugą 
niedzielę. Wtedy byłby kompromis pomiędzy dwoma stronami: 
sprzedającymi i kupującymi. Nam się zdarza robić w niedziele za-
kupy. Nie raz ktoś przyjedzie, a człowiek nie jest w nic zaopatrzo-
ny, to pójdzie do sklepu i może już czymś tych gości poczęstować i 
ugościć. Co druga niedziela z zakazem handlu, byłaby najlepszym 
rozwiązaniem.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Elżbieta Okoń: lat 66, zmarła 24.11.2017r., pogrzeb odbył się 27.11.2017 r., na cmentarzu w 

Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

17.11.2017 r.
godz. 09:00
Katarzyna S. (zam. Nowogard) 

zawiadomiła o oszustwie przy za-
kupie klocków Lego City Pociąg 
na portalu internetowym OLX. 
Straty w wysokości 280 zł, na 
szkodę zgłaszającej. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

21.11.2017 r.
godz. 12:45
Patrol RD KPP Goleniów, w 

miejscowości Węgorza, w trak-
cie kontroli drogowej kierujące-
go pojazdem Opel Astra, ujawni-
li, że Edward B. ( zam. Golczewo ) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści - wynik 0,65 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 15:22
Policjanci OPP Szczecin, na ul. 

Gen. J. Bema, ujawnili w kieszeni 
spodni u Wojciecha P. ( zam. No-
wogard) woreczek strunowy z za-
wartością suszu roślinnego. Wy-
konany test narkotykowy wyka-
zał, że jest to marihuana w ilości 
0,704 g brutto. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 18:00
Jacek S. zgłosił kradzież urzą-

dzenia Viatoll typu via Box, ra-

dioodtwarzacza samochodowego 
m-ki JVC i pojemnika z 20 litra-
mi oleju hydraulicznego o łącznej 
wartości 450 zł z autobusu m-ki 
Autosan. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 20:32
Policjanci RRD KPP Gole-

niów na drodze krajowej nr.6 w 
okolicach miejscowości Bodzę-
cin, podczas kontroli samochodu 
marki Seat ujawnili, że kierujący 
Dariusz S. lat 53, kierował pojaz-
dem mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,52 mg/l. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

22.11.2017 r.
godz. 13:00
Michał O. lat 16 (zam. Nowo-

gard), zatrzymany przez patrol 
OPP Szczecin za posiadanie środ-
ków odurzających w postaci mari-
huany w ilości 0,099 grama netto. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard

23.11.2017 r.
godz. 00:11
Policjanci OPI KP Nowogard, 

w miejscowości Kulice, w trakcie 
kontroli drogowej kierującego po-
jazdem VW PASSAT ujawnili, że 

kierujący Szymon K. lat 21, po-
siada aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów

mechanicznych wydany przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie, po-
nadto znajdował się w stanie nie-
trzeźwości wynik 0,27 mg/l. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

24.11.2017 r.
godz. 09:51
W dniu 24.11.2017r., około 

godz. 09:50 na drodze wojewódz-
kiej nr 106 pomiędzy miejsco-
wością Błotno, gm. Nowogard, a 
miejscowością Ogorzele, gm. No-
wogard, doszło do zdarzenia dro-
gowego, gdzie Jerzy Ś. lat 64 kie-
rujący samochodem osobowym 
marki Renault, jadąc od strony 
miejscowości Błotno w kierunku 
Nowogardu, na prostym odcinku 
drogi z nieznanych przyczyn wy-
padł z drogi do rowu, a następ-
nie uderzył w przydrożne drzewo, 
w wyniku czego doznał licznych 
obrażeń wewnętrznych. W stanie 
ciężkim został przetransporto-
wany śmigłowcem do Szpitala w 
Szczecinie. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Uciekinier oskarżony

Sprawca potrącenia policjanta 
usłyszał zarzuty
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Maciejowi K, 
który w nocy z 26 na 27 czerwca 2017 roku podczas kontroli drogowej uciekł, potrącając 
policjanta.

Przypomnijmy, że 26 czerw-
ca, około północy, na ul. 3 Maja, 
w pobliżu stacji paliw „Orlen”, 
policja zatrzymała do kontro-
li drogowej młodego kierowcę 
BMW. Podczas zatrzymania wy-
szło na jaw, że kierowca nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. Po-
nadto jest pod wpływem narko-
tyków. Policjanci zdecydowali się 
zatrzymać pojazd i w tym celu we-
zwali lawetę. Wówczas kierowca, 
jak czytamy w oskarżeniu wnie-
sionym przez Prokuraturę, ode-
pchnął stojącego obok pojazdu 
funkcjonariusza Policji, po czym 
wsiadł za kierownicę samocho-
du i ruszył w jego kierunku. Po-
licjant oddał ostrzegawcze strzały, 
jednak nie wystraszyły one mło-
dego kierowcy, który potrącił po-

licjanta, powodując u niego nieza-
grażające życiu obrażenia i uciekł 
z miejsca zdarzenia. 

W piątek, 24 listopada, Proku-
ratura Rejonowa w Goleniowie 
skierowała do Sądu akt oskarże-
nia wobec kierowcy. Zarzucane są 
mu dwa przestępstwa. Pierwsze, 
o kierowanie samochodem bez 
uprawnień i pod wpływem am-

fetaminy, za co grozi kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 
5 lat. Drugi czyn, to umyślne po-
trącenie funkcjonariusza i spowo-
dowanie uszczerbku na zdrowiu 
powyżej siedmiu dni. Za drugie 
przestępstwo grozi podejrzanemu 
kara od roku, do aż 10 lat pozba-
wienia wolności. 

DŚ

To na tym parkingu, w nocy z 26 na 27 czerwca, doszło do strzelaniny i potrącenia 
policjanta, przez kierowcę BMW, Macieja K
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reklAmA

Wyszomierz: Zamiast drogi, błoto po kolana 

1800 metrów przez mękę 
Trudno uwierzyć, że są jeszcze w naszej gminie takie miejsca. Mieszkańcy kilku posesji w Wyszomierzu muszą dosłownie przeprawiać się przez błotnistą 
i pełną wybojów polną drogę, by dostać się do swoich domów. Od lat upominają się choćby o utwardzenie drogi. Niestety władza ich nie słucha. Dopiero 
po naszej wizycie we wsi w sprawie coś drgnęło…

Przy drodze o długości 1800 
metrów mieszka około 30 
osób i znajduje się kilka pose-
sji.  Mieszkańcy sami mówię, 
że przejazd drogą, która pro-
wadzi do wsi, to męka. Dlatego 
ich cierpliwość się skończyła i 
chętnie opowiadają o tym, jak 
wygląda ich codziennie życie. 

- Już drugi raz w tym miesią-
cu musiałam odstawić samo-
chód do naprawy, bo zerwa-
łam zawieszenie w drodze na 
autobus szkolny - mówi pani 
Beata, która mieszka przy fe-
ralnej drodze. Kobieta dodaje, 
że nie raz musiała niestety iść 
pieszo, bo nie dało się samo-
chodem pokonać błotnych ko-
lein. - Autobus do nas nie do-
jedzie, a i samochodem nie-
kiedy ciężko pokonać tę dro-
gę. Bywało, że musiałam zosta-
wiać samochód i iść z dziećmi 
dalej pieszo… Później dzieci 
całe w błocie do szkoły, a tam, 

wiadomo, stawały się obiek-
tem drwin – mówi mieszkan-
ka Wyszomierza. 

Wtóruje jej młodsza siostra, 
pani Ilona. – To jest tragedia, 
zanim do samochodu się wsią-
dzie to człowiek już cały ubło-
cony. Niekiedy są takie ciężkie 
warunki, że rezygnujemy z po-
dróży i dzieci nie idą do szkoły 
wcale – mówi kobieta. 

Mieszkańcy Wyszomierza, 
których domy znajdą się przy 
feralnej drodze najbardziej 
obawiają się sytuacji, kiedy 
trzeba wzywać służby ratun-
kowe. 

- Mam w rodzinie policjanta, 
który mi mówił, że jak tu u was 
by się coś stało, to nawet ciężko 
będzie policji czy innym służ-
bom dojechać. Ta droga to na-
prawdę jakaś tragedia, sama 
już trzy razy się zakopałam – 
mówi p. Martyna. 

- Mi się już zdarzyły takie sy-

tuacje, że karetka nie mogła 
dojechać. Syn choruje na ast-
mę, mama od lat na cukrzycę, 
co jeśli któreś z nas będzie po-
trzebowało nagłej pomocy, kto 
tu dojedzie? – pyta pani Beata. 

-Nie walczymy o żadne luk-
susy przecież, tylko o drogę. 
Niech burmistrz spróbuje sam 
swoim samochodem, chociaż 
raz pokonać tę drogę, którą my 
jeździmy 30 lat – dodaje p. Ilo-
na. 

Niektórzy z mieszkańców 
wsi są już tak zdesperowani, 
że w rozmowie z DN nie kryją 
emocji. 

-Mi się cisną na usta już naj-
gorsze słowa, bo przecież my 
też jesteśmy ludźmi. Na miłość 
boską, o co my się prosimy - 
o kawałek równej drogi. Prze-
cież to jakieś urągające. Prze-
staniemy płacić podatki, to 
może wtedy pan burmistrz się 
zastanowi nad naszą sytuacją - 
mówi nam jeden z mieszkań-
ców wsi, młody mężczyzna. 

Sołtys dwoi się i troi 
Kto był choć raz na sesji Rady 

Miejskiej w ostatnich kilku la-
tach musiał słyszeć, jak o po-
prawę warunków na drodze 
walczy radny Andrzej Kania, a 
jednocześnie sołtys wsi Wyszo-
mierz. 

- Koledzy radni już nawet 
zaczynają się ze mnie śmiać, 
bo nie ma sesji, na której nie 
wspomniałbym o tej drodze - 
mówi Andrzej Kania i doda-
je: ja już mam swoje lata i nie 

wiem, co mam jeszcze zrobić, 
aby burmistrz w końcu zle-
cił remont tej drogi, czy mam 
uklęknąć, zacząć płakać, wołać 
do Boga. Słyszę, że ważniejsza 
jest ścieżka wokół jeziora, którą 
można przejechać, a nie ważne 
jest, że stąd ludzie nie mogą się 
wydostać – dodaje radny i soł-
tys Wyszomierza. 

Andrzej Kania też wielokrot-
nie sam próbował miejscami 
drogę łatać i naprawiać, ale jak 
mówi, z własnych środków. – 
Jestem sołtysem, poczuwam się 
niejako do odpowiedzialności, 
a więc, jak mogłem to łatałem 
dziury we własnym zakresie, 
własnym sprzętem. To nie jest 
jednak rozwiązanie, przecież 
wszyscy płacimy podatki, a nic 
z tego nie mamy, ani oświetle-
nia, ani kanalizacji, o świetli-
cy już nie wspomnę, bo nawet 
o utwardzenie prawie dwóch 
kilometrów drogi nie możemy 
się doprosić. Przecież to są za-
dania własne gminy, a nie soł-
tysa, radnego, czy mieszkań-
ców - mówi A. Kania. 

Z ostatniej chwili 
Wieść o naszej sobotniej wi-

zycie w Wyszomierzu najwy-
raźniej szybko się rozeszła. Już 

w poniedziałek (27.11) na stro-
nie miasta ukazał się komuni-
kat, w którym gmina informu-
je, że zlecono „cząstkowy re-
mont drogi polegający na jej 
wyrównaniu i utwardzeniu”. 
Prace miały ruszyć jeszcze tego 
samego dnia. 

Co do kompleksowej popra-
wy nawierzchni tej drogi to 
gmina w tym samym komuni-
kacie zapowiada, że na wnio-
sek mieszkańców może ogłosić 
przetarg na dostarczenie kru-
szywa, a później je dowieźć, ale 

obywatele już sami mają sobie 
poradzić z jego ułożeniem. Py-
tanie tylko, czy jest to propo-
zycja godna czasów, w których 
żyjemy… zwłaszcza, że dostar-
czenie kruszywa jest uzależ-
nianie (jak czytamy w tym sa-
mym komunikacie gminy) od 
tego, czy Rada Miejska przyj-
mie budżet na rok 2018 - wa-
runek nie wiedzieć czemu sta-
wiany- przecież budżet co roku 
jest przyjmowany prze RM i 
nie ma z tym nigdy żadnego 
problemu. I dlaczego  jest on 
stawiany akurat potrzebom  
mieszkańcom Wyszomierza, 
nic nie wiadomo przecież aby 
radni mieli coś przeciw zaku-
pieniu gruzu na drogę tym bar-
dziej, że nie są  to dla Gminy  
jakieś duże pieniądze. A miesz-
kańcy Wyszomierza  przecież 
do gminy płacą  podatki, jak 
każdy innym obywatel. 

Z ostatniej chwili 2 
Godz. 17.22, telefon do re-

dakcji, sołtys wsi Andrzej Ka-
nia informuje, że jak do tej 
pory utwardzono, a w zasadzie 
próbowano to zrobić, około 
7-10 metrów bieżących polnej 
„drogi”. 

Marcin Simiński

Pani Beata i jej syn Bartek, tak wygląda droga jaką muszą  pokonywać niekiedy na pieszo w drodze na szkolny aubotbus

To już kolejny, najgorszy fragment drogi, w sobotę można było go pokonać tylko 
terenowym autem

Koleiny to dowód na to, jak często mieszkańcy korzystają z polnej drogi i w jakich 
warunkach muszą po niej jeździć
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Znaleziono klucze!
W piątek, 24.11.2017 na ulicy Ks. J. Poniatowskiego 16, 
obok garaży, znaleziono widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy w Redakcji DN, przy ul. 
Bohaterów Warszawy 7A.

Jak się „zjada” pieniądze dla nauczycieli 

Manko rośnie, a on nadal 
„fanty” rozdaje
Mimo, że już ponad miesiąc upłynął od ujawnienia przez skarbnika Gminy faktu, że rzeko-
mo zabrakło pieniędzy w kasie gminy na nauczycielskie pensje to burmistrz nadal rozdaje 
forsę gminną na przysłowiowe „prawo i lewo”.

Wzmożone, w ostatnim okresie, 
tempo rozdawania na tzw. prawo 
i lewo przez burmistrza Rober-
ta Czaplę z SLD pieniędzy gmin-
nych potwierdza naszą diagno-
zę, że manko z funduszu wyna-
grodzeń dla nauczycieli to przy-
słowiowy pic na wodę. Wszystko 
wskazuje na to, że w istocie nie o 
brak pieniędzy tu chodzi tylko o 
to, aby pieniądze wydać nie tak, 
jak zapisano w budżecie zatwier-
dzonym 25 stycznia 2017 roku, 
ale wydać je zupełnie inaczej. To 
zupełnie inaczej oznacza, że pie-
niądze, które powinny iść na na-
uczycielskie pensje są marnotra-
wione na całkowicie zbędne, a 
przynajmniej nie priorytetowe 
cele.  Taka polityka prowadzona 
była w ciągu roku, a jej intensyfi-
kacja nastąpiła w ostatnich tygo-
dniach już po ujawnieniu opinii 
publicznej, że ponoć brakuje for-
sy dla nauczycieli. 

A to na kosiareczkę, a to na 
pokryweczkę

Tymczasem, jak już pisaliśmy, 
w ciągu roku rozdawało się lek-
ką ręką pieniądze gminne na tak 
ważne społecznie cele, jak np. 30 
tys. na nagrody dla uczestników 
turnieju rekreacyjnego, czy ponad 
7 tys. na remont fontanny gene-
ralnie remontowanej… trzy lata 
temu. To oczywiście tylko przy-
kłady;. Nawet w pobieżnym ra-
chunku znaleźliśmy takie wydat-
ki nieujęte szczegółowo w budże-
cie, na kwotę kilkuset tysięcy zło-
tych. Ostatni uwidoczniony pod 

informacją z rubryki „burmistrz 
dał” to dołożenie do kosiarki, któ-
rą ujeżdża na pamiątkowym por-
trecie, sołtys Kubicki 

 Można niekiedy zgłupieć,
 ale aż tak…

Jedna z większych kwot, w ten 
lekkomyślny sposób wydawanych 
w naszej gminie, przeznaczona 
jest na opłacanie „propagandy” 
uprawianej tutaj w stylistyce ro-
dem prosto z PRL. (nawet piszą-
cy to ksiądz patriota jest-, kto to 
taki, patrz encyklopedia).  Propa-
ganda ta jest niezbędna do utrzy-
mywania ludzi w błędnych prze-
konaniach i do szerzenia łgarstw.  
W sprawie manka w oświacie dla 
zatuszowania prawdy potrzeba 
było nałgać, co do kilku elemen-
tów:   1.  źle „zaplanowanych” wy-
datków. 2. ukrywania tego jak naj-
dłużej. 3 dokonywania w tym cza-
sie tzw. faktów dokonanych, czy-
li wydawania forsy gminnej „po 
uznaniu” 4.  Propozycji zabrania 
kwot z góry zaplanowanych po-
zycji w imię rzekomej troski o na-
uczycieli. 5.  próby wciągnięcia w 
rzekomą odpowiedzialność za ten 
proceder Rady, która nie posia-
da żadnych kompetencji w przed-
miocie sposobu realizacji budże-
tu- jej rola skończyła się tutaj w 
momencie zatwierdzenia budże-
tu, czyli 25 stycznia 2017 r. Punkt 
5 jest kluczem do powodzenia ca-
łej tej hecy, dlatego propaganda w 
tym aspekcie jest szczególnie in-
tensywna i idzie na tzw. całość, 
czyli wciska kit do kwadratu.  A 

oto próbka: Dla burmistrza Rober-
ta Czapli- czytamy w kołchoźniku 
lokalnym- jest to sprawa prioryte-
towa, (czyli pensje dla nauczycie-
li), dlatego będzie wnioskował o 
zabezpieczenie w budżecie gminy 
kwoty 1.350.000 zł.  

Trudno o większą bzdurę!
Trudno o większą bzdurę! Do 

kogo bowiem będzie niby on 
wnioskował i o co- pytamy?  Bu-
dżet po zatwierdzeniu w stycz-
niu przez Radę jest już od tego 
czasu budżetem burmistrza a nie 
Rady. W związku z tym wniosko-
wać „o zabezpieczenie” może on 
tylko do siebie, albo do budże-
tu przyszłorocznego. To ostatnie 
byłoby zresztą w tym momen-
cie bezprzedmiotowe. I drugie, o 
co i, gdzie wnioskował?-  prze-
cież  wszystkie pieniądze gminy 
i te w kasie i te na koncie – czy-
li również ów 1.350 00 zł,  są w 
wyłącznej dyspozycji technicznej 
burmistrza- i tylko on może je w 
każdym momencie wziąć i płacić 
zobowiązania gminy, w tym pen-
sje  nauczycielskie.  Jeśli więc te 
pieniądze realnie są, to są w dys-
pozycji burmistrza, a jeśli ich nie 
ma, to, kto je ma stworzyć? Ża-
den radny, ani Rada jako całość, 
dostępu do kasy gminy nie mają. 
Ale jak się forsę wydało w ciągu 
roku, na co innego, to teraz ma się 
problem. I w tym tkwi cały szko-
puł. Oczywiście, żeby Radni dali 
się mimo wszystko wrobić w rze-
komą odpowiedzialność urucho-
miona zostaje p. Stasia, która ma 
wywrzeć presję pohukując na rad-
nych (prymitywnie zresztą). Je-
śli radni ulegną presji i zagłosują 
w środę o przesunięciu z ważnych 
miejskich inwestycji środków na 
rzekomo brakujące na pensje dla 
nauczycieli, to zostanie upieczo-
na kolejna pieczeń. Nie będzie 
można wtedy formalnie rozliczyć 
burmistrza za niewykonanie bu-
dżetu, ponieważ… radni sami się 
zgodzili na przesunięcia. Najbar-
dziej spokojni w tej sytuacji mogą 
być sami nauczyciele, i to spokoj-
ni właśnie o swoje pensje – one 
to akurat bowiem gwarantowa-
ne są prawem i jeśli gmina zarzą-
dzana przez burmistrza przypad-
kiem ich by nie wypłaciła, to ko-
mornik szybko sobie z tym pora-
dzi. I pewnie by się to niektórym u 
nas przydało, może by zrozumieli, 
że czas dojrzeć, albo odejść.  

 sm

W środę sesja rady miejskiej 

Poznamy projekt 
budżetu na rok 2018 
Na najbliższą środę, 29 listopada, zwołana została sesja 
Rady Miejskiej. Podczas obrad po razy pierwszy odczytany 
zostanie projekt budżetu na rok 2018. 

Choć projekt budżetu jest już 
gotowy, włodarz miasta, jego au-
tor, nie zawnioskował do rady 
miejskiej, aby podczas najbliższej 
sesji dokument zaprezentować. 
Stanie się tak dopiero na wyraźny 
wniosek Przewodniczącego RM, 
Piotra Słomskiego. Oczywiście 
uchwała budżetowa nie musi być 
przyjęta na środowej sesji, radni 
mają na to jeszcze czas. Wcześniej 
zapewne wprowadzą do projek-
tu własne wnioski w zakresie wy-
datków na inwestycje - to jednak 
nastąpi najpewniej podczas sesji 
grudniowej. 

Oprócz pierwszego czytania 
budżetu na najbliższej sesji, bur-
mistrz przedłoży radnym projekt 
zmian dotyczących jeszcze tego-
rocznego planu wydatków gminy. 
Chodzi o zabezpieczenie pienię-
dzy, których zdaniem gminy bra-
kuje na wynagrodzenia dla na-
uczycieli. Tu z pewnością odbę-
dzie się długa debata, bo i pienią-
dze spore - według ostatnich wy-
liczeń skarbnika gminy, to już 1 

mln 340 tys. zł! Przypomnijmy, że 
najpierw mówiono o kilkuset ty-
siącach, a z dnia na dzień kwo-
ta rosła w tempie w żadnej gmi-
nie niespotykanym. O tym, skąd 
takie ogromne manko w oświa-
cie, a także, w jaki sposób moż-
na było zaoszczędzić pieniądze 
dla nauczycieli, piszemy od jakie-
goś czasu, również w tym nume-
rze gazety. 

W porządku obrad znalazł 
się także punkt, w którym radni 
przyjmą roczny program współ-
pracy gminy z organizacjami po-
zarządowymi - stowarzyszeniami 
i klubami sportowymi. 

Radni będą również mieli oka-
zję do zadania pytań, złożenia 
wniosków i interpelacji w spra-
wach zgłaszanych przez obywa-
teli. 

O tym, jakie decyzje podejmą 
radni w czasie środowej sesji bę-
dziemy informować sukcesywnie 
na naszych łamach, w kolejnych 
wydaniach. 

MS

               Nowogard, dnia 22 listopada 2017 roku           

       BR.0002.L.2017                   

    

              Pani/ Pan         ...................................................  

                                                                      ...................................................

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje L sesję Rady Miejskiej 

w  Nowogardzie. Początek obrad: 

              29 listopada   2017 roku (środa) o godzinie 9  00    

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 października 2017 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2017 rok.

    b) uchwalenia  programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi    

        oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                     

                                                                                                         Przewodniczący Rady                   

                                    Piotr Słomski 
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                                    Piotr Słomski 

W ZNP oczywiście nie wiedzą od kogo żądać pieniędzy na nauczycielskie pensje 
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Szybka akcja aktywistów „Basty”

Wszyscy jesteśmy norkami
Działacze organizacji „Basta Inicjatywa na Rzecz Zwierząt” zorganizowali w minioną so-
botę protesty pod kilkoma fermami norek położonych na ternie powiatu goleniowskiego. 
Ze swoim „happeningiem” dotarli też pod zakłady na terenie gmin Nowogard i Osina. 

Dzień na zorganizowanie ak-
cji nie był wybrany przypadkowo 
- 25 listopada to Międzynarodowy 
Dzień bez Futra. Aktywiści ubra-
ni w ochronne, białe kombinezony, 
(trochę stylizacja taka na białe  nor-

ki- patrz zdjęcia)  z kilkoma trans-
parentami najpierw pojawili się pod 
dwoma zakładami na terenie gm. 
Goleniów (dokładnie w Modrzewiu 
i Żdżarach). Stamtąd szybko prze-
jechali do Bodzęcina (gm. Osina), 

by wreszcie dotrzeć do gm. Nowo-
gard, zatrzymując się pod bramą za-
kładu futrzarskiego w Wyszomie-
rzu. Wszędzie podobny scenariusz- 
okrzyki, kilka nerwowych ruchów 
pod bramą zakładów, w końcu sym-
boliczne zamknięcie wjazdu taśmą, 
w międzyczasie parę zdjęć na pa-
miątkę, komentarz dla jednej ze sta-
cji telewizyjnych i dalej w drogę.

  Nieoficjalnie dowiedliśmy się, że 
ostatnim punktem objazdowej ak-
cji miała być wizyta pod fermą no-
rek w Maszkowie. Ostatecznie ak-
tywiście, z „Basty” tam jednak nie 
dotarli, kończąc na spacerze po uli-
cach Nowogardu. Złośliwi twierdzą, 
że to dlatego, iż pod bramą zakła-
du czekało ponoć około 60 osób, w 
tym wielu pracowników fermy, go-
towych do podjęcia merytorycznej 
debaty na temat hodowli norek. Dla 
gości z „Basty” przygotowano nawet 
specjalnie transparenty, wieszając je 
na ogrodzeniu przed zakładem. 

MS

Aktywiści z organizacji Basta w trakcie przechadzki po Nowogardzie, to stąd mieli 
udać się pod fermę w Maszkowie, ale zmienili ostatecznie plany

Takie transparenty czekały na gości z Basty w Maszkowie

Sygnały czytelników

Kiedy sprzątną  
te zwłoki?
W ostatnim czasie spacerując po ulicach miasta można na-
tknąć się na zwłoki zwierząt, w różnym stanie, najpewniej 
potrącone przez samochód. Dlaczego nikt ich nie sprząta- 
pytają nasi czytelnicy. 

Jak nas poinformowała jedna 
z mieszkanek Nowogardu, już 
od tygodnia w pobliżu budyn-
ku elewatora, leży martwy kot i 
ekipa zajmująca się sprzątaniem 
nie wywiozła martwego zwie-
rzaka. – Informowałam UM, że 
jest taki problem, ale widać nie 
potrafią znaleźć tego martwego 
kota, skoro przez cały tydzień go 
stamtąd nie zabrali – mówi nam 
kobieta. 

Nie jest to jedyne martwe 
zwierzę, jakie możemy napo-
tkać spacerując ulicami mia-
sta. Kolejny potrącony kot leży 
na ul. Bohaterów Warszawy, na 
przeciwko sieci sklepów, w tym 
apteki - Rozumiem, że nie działa 
to w ten sposób, że samochód po-

trąci zwierzę i w tym samym cza-
sie je sprzątają – opowiada nam 
p. Andrzej, który natknął się na 
martwego kota – Jednak żeby 
trwało to aż tyle czasu? Czyż-
by liczyli na to, że ciało zwierzę-
cia się rozpadnie i nie będzie pro-
blemu z wywiezieniem? Czy nikt 
nie sprawdza, przynajmniej pro-
filaktycznie, czy w tym miejscu, 
gdzie wczoraj sprzątałem, nie 
ma nic podobnego? - pyta męż-
czyzna. 

Nie są to odosobnione przy-
padki, gdzie na wywóz martwe-
go zwierzęcia czekano tygodnia-
mi. Wiele z tych sytuacji sygna-
lizowaliśmy na łamach DN. Jak 
widać jednak dla służb sprząta-
jących to temat „martwy”. 

DŚ

Martwy kot, przy ul. Bohaterów Warszawy, którego przechodnie mijają już kolejny 
dzień

Hans nie żartuj rzekł Bruner:   

Ty nie J-23, ty S-23
Na stronie miasta kolejny odcinek serialu fantastyczno – przygodowego pt. „Przygody agen-
ta Hansa”. Głównym motywem serialu jest walka agenta Hansa z wrednym i śmierdzącym 
zjawiskiem, którego nie daje się za nic opanować.

W opisie kolejnego odcinka 
serialu, zamieszczonego przez 
jego producenta, czyli UM w 
Nowogardzie, czytamy: - Do-
biegła końca przebudowa kana-
lizacji deszczowej, umożliwiają-
cej rozdział sieci ogólnospław-
nej na sieć kanalizacji sanitar-
nej i sieć kanalizacji deszczo-
wej w ramach lokalnego progra-
mu rewitalizacji miasta Nowo-
gard – SEPARATOR S23. Przy-
pomnijmy, że w tym haśle S-23 

to kryptonim naszego tytuło-
wego agenta, który od kilku lat 
bezskutecznie próbuje pokonać 
śmierdzące zjawisko, czyli wy-
bijanie kanalizacji nad jezio-
rem po, nawet ostatnio już nie-
wielkich, opadach.  W tym celu 
agent uruchomił potężną siatkę 
współpracowników, na których 
wydał już krocie (około 4 mln). 
Warto tu dodać, że Kryptonim 
S-23 nadal naszemu agentowi, 
po cichu mu sprzyjający, Bru-

ner- rzekł on pewnego czasu: 
Hans nie żartuj tyś nie J-23 je-
steś, ale tyś S-23. To Bruner od-
krył, że nasz agent nie przypo-
mina zupełnie w niczym przy-
stojnego i zabójczo skuteczne-
go Hansa Klossa, czyli J-23, ale 

raczej kwalifikuje się jako nie-
udolny i żałosny Jaś Fasola, czy-
li S-23 (pełna nazwa Separator 
S-23). Co prawda dla możliwo-
ści i terminu ostatecznego po-
konania smrodu nad jeziorem 
naszym to takie odkrycie Bru-
nera źle wróży, ale za to dla dłu-
gości serialu z naszym agen-
tem, to już znacznie lepiej- naj-
pewniej się on nigdy nie skoń-
czy (chyba, że aktor zniknie). 
Okoliczności emisji ostatniego 
odcinka tylko potwierdzają na-
szą tezę – w tym samym dniu, w 
którym nasz agent S-23 oświad-
czał, że pokonał smroda już, to 
ten wybił się na zewnątrz wie-
czorkiem jakby nigdy nic – wy-
starczyło, że nieco (nawet nie 
rzęsiście popadało). Patrz zdję-
cia. 

sm

Oddany w ubiegym tygodniu odcinek 
w trakcie realizacji

Pompa z otwarciem nowego odcinka 
nie zapobiegła tradycyjnej pompie 
obok "Okrąglaka"
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Powiatowe Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego w DPS Nowogard

Nagrody, kwiaty i podziękowania 
W dniu 24 listopada 2017 roku, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (kol. 
Smużyny) odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Była to świetna 
okazja do wręczenia nagród dla pracowników poświęcających się zawodowo w pomaganiu 
drugiemu człowiekowi. 

  W obchodach, które popro-
wadziła Małgorzata Danilew-
ska Zastępca Dyrektora ds. Te-
rapeutyczno – Opiekuńczych 
udział wzięli nie tylko pracow-
nicy i dyrektorzy placówek, w 
których realizowane są zadania 
opieki socjalnej, ale także przed-
stawiciele władzy na szczeblu 
powiatowym, na czele ze staro-
stą goleniowskim. W krótkim 
przemówieniu, T. Kulinicz po-
dziękował wszystkim pracow-
nikom za ogromny wkład pracy.

- Wszystko co robicie, robicie 
na wysokim poziomie. Dzięku-
jemy państwu za to zaangażowa-
nie i profesjonalizm - powiedział 
do zgromadzonych starosta 

Chwilę później wręczono na-
grody pracownikom zatrudnio-
nym w placówkach podległych 
powiatowi. Nagrody te otrzy-
mało łącznie 126 osób, w tym 
16 z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, 97 z Domu Po-
mocy Społecznej i 13 z centrum 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych. starosta osob-
no podziękował także dyrekto-
rom tych placówek tj. Lucynie 
Skałeckiej – Włodarczyk (DPS 
Nowogard), Krystynie Jawor-
skiej (PCPR) oraz Magdalenie 
Dudziak-Mużyło (P O-W). 

Uroczystościom towarzyszy-
ły występy artystyczne w wyko-
naniu wychowanków Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych i 
podopiecznych Domu Pomocy. 

 MS

L. Skałecka-Włodarczyk, dyrektor DPS w Nowogardzie odbiera wiązankę kwiatów 
od starosty T. Kulinicza, dalej od lewej M. Dudziak-Mużyło i K. Jaworska

Pracownicy DPS w trakcie uroczystości

Piątkowe obchody były dobrą okazją do wręczenia nagród pracownikom socjal-
nym, w tym zatrudnionych w DPS Nowogard

Obchody prowadziła Małgorzata Danilewska, zastępca dyrektora DPS w Nowo-
gardzie

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnili artyści amatorzy, podopieczni 
DPS w Nowogardzie

INFORMACJA
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie informują:
prosimy o przynoszenie fotografii naszych kolegów, którzy byli w kole PTN Nowogard, a którzy zmar-

li w latach 1980-2017. Fotografie te po zeskanowaniu zostaną oddane właścicielom z powrotem. Fotogra-
fie prosimy przynosić do Zarządu Koła, Redakcji Dziennika Nowogardzkiego lub Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie, do dnia 05.12.2017 roku.

Dziękujemy i zapraszamy.
Zarząd PTN Nowogard

kącik kolekcjonera

Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni – Feliks 
Selmanowicz ps. „Zagończyk” 

Urodzony 6 czerwca 1904 r. w 
Wilnie. Jako ochotnik, we wrze-
śniu 1918 r., przystąpił do Samo-
obrony Wileńskiej, a następnie 
do I Batalionu Strzelców Nad-
niemeńskich, z którym uczestni-
czył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. W wolnej Polsce był urzęd-
nikiem, prowadził także gospo-
darstwo rolne. W sierpniu 1939 
r. zmobilizowany do Korpusu 
Ochrony Pogranicza w stopniu 
sierżanta. 17 września brał udział 
w walkach z Armią Czerwoną. 
W lipcu 1944 r., po rozbrojeniu 
oddziału przez Sowietów, inter-
nowany w Kałudze. W kwietniu 
1945 r. udało mu się uciec i po-
wrócić do Wilna, skąd pół roku 
później repatriował się do Polski. 
Na przełomie 1945/1946 nawią-
zał kontakt z mjr Szendzielarzem, 
który odtwarzał na Pomorzu 5 
Wileńską Brygadę AK. Areszto-
wany 8 lipca 1946 r. 

17 sierpnia Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Gdańsku skazał ppor. 
Selmanowicza na karę śmierci. 28 
sierpnia 1946 r., o godz. 6.15 za-

mordowany w piwnicy gdańskie-
go więzienia przy ul. Kurkowej, 
razem z sanitariuszką 5 Wileń-
skiej Brygady AK, Danutą Siedzi-
kówną, ps. „Inka”. Przed śmiercią 
oboje zdążyli krzyknąć: „Niech 
żyje Polska!” 

22 listopada 2017 roku, Naro-
dowy Bank Polski wprowadza do 
obiegu srebrną monetę o nomi-
nale 10 zł z serii „Wyklęci przez 
komunistów żołnierze niezłom-
ni” Feliks Selmanowicz ps. „Za-
gończyk”. 

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 32,00 mm, a masa 14,14 g. 
Przy jej produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany (tampondruk). 
Brzeg (bok) jest gładki. Wyszła 
ona w nakładzie do 15 000 sztuk. 
Projektantem awersu jest Do-
brochna Surajewska, a projektan-
tem rewersu Urszula Walerzak. 
Na rewersie monety znajdują się 
wizerunki: Feliksa Selmanowicza 
„Zagończyka”, orła wojskowego, 
biało-czerwonej flagi z symbolem 

Polski Walczącej oraz napis „Za-
chowali się jak trzeba”. Na awer-
sie srebrnej monety przedstawio-
no rozerwane kraty więzienne. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie
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Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Na działkach przy ul. 15 lutego znaleziono kotka 
prawdopodobnie domowy, czarny białe skarpetki i 

krawacik ok. pół roku. 
Tel. 782 822 724 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza 

przetarg nieograniczony 
na modernizację kotłowni gazowej 

wraz z rozbiórką składu opału 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Czarnieckiego 1 w Nowogardzie
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie

 dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia 
na budowę i realizację projektu.
Termin składania ofert upływa

 12 grudnia 2017 r. o godz. 12.00.
Specyfikacja warunków zamówienia dostępna w siedzibie 

SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,   tel. 91 3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: 

Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyny.

Aż miło popatrzeć 

Nowi księża - nowy duch- nowi ministranci  
W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie, od czasu pojawienia się w sierpniu dwóch nowych księży, można zauważyć wiele 
zmian na dobre. W niedzielę do służby liturgicznej przyjęto grupę aż 15-stu nowych ministrantów.  

W parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w 
Nowogardzie, przyjęto do służ-
by przy ołtarzu aż 15 nowych 
ministrantów. Obrzęd przyjęcia 
do służby liturgicznej odbył się 
w ostatnią niedzielę (Niedziela 
Chrystusa Króla), w trakcie Mszy 
Świętej o godzinie 12:30. Nowo 
przyjęci ministranci są w róż-
nym wieku, to uczniowie zarów-
no szkół podstawowych, jak i klas 
gimnazjalnych. Tym samym ogól-
na liczba ministrantów w tej naj-
starszej nowogardzkiej parafii wy-
nosi już 46 osób. Opiekunem mi-
nistrantów jest ks. Andrzej, któ-
ry wraz z księdzem Waldemarem 
przybył do Nowogardu w sierpniu 
tego roku.  - Oprócz służby przy oł-
tarzu ministranci tworzą społecz-
ność, która spotyka się także dla 

spędzania razem czasu w tym, i na 
zabawie – mówi DN ksiądz An-
drzej – szczególnie atrakcyjne są 
wspólne wyjazdy. Ten rozwój ilo-
ściowy posługujących przy ołta-
rzu już widać w trakcie liturgii w 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP.  
Wierni odnotowują także inne 
oznaki pozytywnych zmian jakie, 
w tak krótkim czasie, wnieśli swo-
ją pracą ksiądz Andrzej i ksiądz 
Waldemar.  -Kiedyś uczestniczenie 
we Mszy św., na którą przychodzili 
kandydaci do bierzmowania, to był 
horror – mówi DN jeden z para-
fian- młodzież, jeśli już w ogóle we-
szła do kościoła to tłoczyła się przy 
drzwiach wejściowych hałasując w 
trakcie nabożeństwa i zupełnie nie 
biorąc udziału w liturgii. Dzisiaj 
od czasu, gdy grupę do bierzmowa-
nia prowadzi ks. Waldemar, patrzę 

i nie wierzę – nie dość, że wszyscy 
wchodzą do kościoła, to jeszcze po-
tulnie siedzą w pierwszych ław-

kach, doprawdy prawdziwe z nich 
baranki, co idą za pasterzem, aż 
miło poptrzeć – kończy nasz roz-

mówca. Gratulujemy księżom i 
czekamy „na więcej”.      

 sm

Grupa nowo przyjętych do służby liturgicznej ministrantów wspólnie z księżmi z parafii wp. WNMP

Chwilę przed poświęceniem komży przez kapłana

OGŁOSZeNIe

Dzień seniora w Osinie
Blisko 9 milionów Polaków, to osoby w wieku powyżej 60 lat. Prognozy zakładają, że w naj-
bliższym czasie liczba osób w tym przedziale wiekowym wzrośnie. Dostrzeżono więc pro-
blem starzenia się społeczeństwa oraz znaczny wzrost problemów z tym związanych. Stąd 
coraz liczniejsze programy wspierające i aktywizujące seniorów. 

Ustanowiono Dni Seniora: 1 paź-
dziernika Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, 20 października 
Europejski Dzień Seniora, a 20 li-
stopada Ogólnopolski Dzień Se-
niora. 

W Osinie seniorzy zostali za-
proszeni na świętowanie w sobo-
tę 25 listopada 2017 roku, w świe-
tlicy wiejskiej. Dzieci przygotowały 
z tej okazji krótkie przedstawienie, 
które z zainteresowaniem obejrze-
li uczestnicy spotkania. Seniorzy 
otrzymali jesienne gałązki z kolo-
rowymi motylkami przygotowane 
przez dzieci z panią A. Zehner oraz 
makaronowe niespodzianki wyko-

nane przez panią A. Akińcza. Wy-
stępy dzieci uświetniła Zuzia, która 
zagrała trzy etiudy na keyboardzie. 
A jak świętowanie, to nie obyło się 
bez pysznych tortów, jeden z nich 
ufundował radny Marek Pakulski, 
który w tym dniu obchodził też 
swoje święto – a mianowicie święto 
kolejarza. Było też gromkie sto lat i 
zabawy towarzyskie oraz portreto-
wanie idealnego seniora. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom za udział, a po-
magającym za włożony wysiłek w 
przygotowanie i przeprowadzenie 
spotkania. 
 Krzysztof Górecki

Dzieci przygotowały przedstawienie z 
okazji Święta Seniorów, organizowane-
go w Osinie
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Wyjątkowy odpust i jubileusz w Trzechlu 

Służyć Bogu, służyć ludziom…
To był wyjątkowy i niepowtarzalny odpust. W Trzechlu, 25 listopada, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki miej-
scowej parafii, jubileusz 40-lecia kapłaństwa obchodził ks. proboszcz Zbigniew Tyszkiewicz. 

Uroczystości odpusto-
we rozpoczęły się o godz. 
11.00. Do świątyni w Trzech-
lu, oprócz wiernych, także z 
parafii, gdzie wcześniej po-
sługę sprawował ks. Z. Tysz-
kiewicz oraz członków ro-
dziny Jubilata, przybyli rów-
nież duchowni z terenu De-
kanatu Golczewo, pod któ-
ry podlega parafia w Trzech-
lu. Byli też kapłani z zaprzy-
jaźnionych parafii spoza jego 
granic.  Wśród nich obec-
ny był pochodzący z Trzech-
la ks. Marcin Smoliga, pro-
boszcz parafii Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Kona-
rzewie (koło Niechorza, de-
kanat Trzebiatów). W ho-
milii odpustowej ks. Marcin 
przypomniał wiernym, jakie 
znaczenie dla ludzi wierzą-
cych w Chrystusa i jego na-
ukę, mają świadectwa mę-
czenników, jak choćby pa-

tronki parafii w Trzechlu. 
- Św. Katarzyna 

Aleksandryjska to dziewica 
i męczennica, kobieta, która 
obroniła swoją czystość, swo-
ją niewinności. Kobieta, która 
nie zawahała się zapłacić naj-
wyższej ceny i nie wyrzekła 
się Chrystusa, jego ewangelii 
i kościoła. I kiedy przy okazji 
różnych świąt, wspominamy 
męczenników, w tym dniu 
szczególnie właśnie św. Kata-
rzynę Aleksandryjską, to za-
dajemy sobie pytanie, czy w 
chwilach próby, trudności, 
doświadczenia, potrafiliby-
śmy wytrwać przy Chrystusie 
- mówił ks. Marcin Smoliga. 

W dalszej części odpusto-
wego kazania, duchowny 
odniósł się do jubileuszu ka-
płaństwa proboszcza para-
fii w Trzechlu, ks. Zbigniewa 
Tyszkiewicza.

- Tylu ludzi spotkanych, 

tyle udzielonych sakramen-
tów, tyle godzin spędzonych w 
konfesjonale, tyle odprawio-
nych Mszy św., tylu namasz-
czonych chorych, tyle połą-
czonych małżeństw katolic-
kich, tylu wiernych odpro-
wadzonych na cmentarze, w 
różnych parafiach. 40 lat, to 
nie tylko historia ks. Probosz-
cza, ale także tych ludzi, któ-
rych kapłaństwo księdza po-
łączyło - mówił ks. M. Smo-
liga. 

Na zakończenie Mszy św. 
ks. kanonik Jacek Fabiszak 
proboszcz parafii pw. Św. 
Andrzeja Boboli, dziekan 
Dekanatu Golczewo wręczył 
ks. Zbigniewowi Tyszkiewi-
czowi tablicę z życzeniami 
z okazji 40-lecia kapłaństwa 
i z błogosławieństwem od 
samego Papieża Francisz-
ka. Ksiądz - Jubilat nie krył 
wzruszenia. 

Ks. Zbigniew Tyszkiewicz, proboszcz parafii w Trzechlu, z pamiątkową tablicą wy-
daną i pobłogosławioną przez samego Papieża Franciszka
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WYDRUKI
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e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

- Jestem zaskoczony, nie spo-
dziewałem się takiego piękne-
go prezentu. Bardzo dzięku-
ję wszystkim, którzy przyby-
li dzisiaj na tę uroczystość, 
szczególnie tym, którzy przy-
gotowali tak pięknie nasz ko-
ściół - mówił wyraźnie wzru-
szony ks. Z. Tyszkiewicz. 

Ostatnim akcentem sobot-

nich uroczystości w Trzech-
lu, był wspólny posiłek, któ-
ry w miejscowej świetlicy 
przygotowali mieszkańcy. 
Tam był czas na rozmowy i 
wspomnienia.  

 Ks. Zbigniew Tyszkie-
wicz urodził się 28 grud-
nia 1950 roku, w Szczecinie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
30 kwietnia 1978 roku. Miał 
też brata księdza, starsze-
go o 3 lata - Tadeusza, któ-
ry zmarł w marcu zeszłe-
go roku. Ks. Zbigniew przez 
pierwsze 10 lat swej posługi 
pracował jako wikary w pa-
rafii pw. św. Jerzego w Gole-
niowie.  Pierwsze probosz-
czostwo objął w parafii w 
Przelewicach, później pra-
cował m.in. w Szczecinie Za-
łomiu. Przed przyjściem do 
Trzechla, był proboszczem 
parafii w Trzebuszu k. Trze-
biatowa. Pytany o refleksje 
w dniu 40-lecia kapłaństwa, 
odpowiada, że zawsze towa-
rzyszyło mu motto: „służyć 
Bogu, służyć ludziom”. 

– We wspólnocie idziemy 
ku zbawieniu, a do tego jest 
potrzebne, aby kapłan słu-
żył człowiekowi, dzięki temu 

człowiek żyje przyzwoicie, a 
kapłan czuje od niego wspar-
cie. Moje motto kapłaństwa 
brzmi: „służyć Bogu, służyć 
ludziom” i to się dzieje cały 
czas – powiedział po uroczy-
stościach ks. Z. Tyszkiewicz. 

Redakcja DN życzy ks. 
Proboszczowi wytrwałości, 
zdrowia i Bożego Błogosła-
wieństwa na kolejne lata po-
sługi. 

Marcin Simiński 
Wierni w trakcie modlitwy odpustowej, w pierwszej ławce bliscy ks. Proboszcza, 
którzy przybyli do Trzechla z Kołobrzegu

Pamiątkowe zdjęcie kapłanów z ks. Z. Tyszkiewiczem, już po zakończeniu Mszy św. Obok Księdza-Jubilata, po lewej stronie- ks. 
kan. Jacek Fabiszak, dziekan Dekantu Golczewo

Ks. Marcin Smoliga wygłasza odpusto-
wą homilię
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Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie,

Smużyny 2 z filią w Nowogardzie  
przy ul. Piłsudskiego 9, 72- 200 Nowogard, Smużyny 2

Zaprasza 
do złożenia oferty/udziału  

w zapytaniu  cenowym w sprawie:
Sprzedaży drewna „na pniu”  z terenów leśnych 

będących w zarządzie  Domu Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie, Smużyny 2 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie  stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, wartość zamówienia nie przekracza 
wartości określonych w art. 4 pkt 8 PZP.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania można 
uzyskać na stronie internetowej http://dps.nowogard.ibip.pl 
oraz   w Dziale Technicznym    pod nr Tel. 91 39 20 825. 

XI Wyścig mikołajkowy za nami

Pogoda dopisała
W niedzielę (26 listopada), o godzinie 11:00, rozpoczął się 
XI Wyścig Mikołajkowy, będący jednocześnie Mistrzostwa-
mi Województwa Zachodniopomorskiego w kolarstwie 
przełajowym i MTB. Pomimo obfitych opadów deszczu, 
które przeszły przez Nowogard dzień wcześniej, trasa znaj-
dująca się w Sarnim Lesie była bardzo dobrze przygotowa-
na na przyjęcie kolarzy z całej Polski. 

To był ostatni kolarski ak-
cent w Nowogardzie w tym 
roku. W XI edycji Mikołaj-
kowego Wyścigu Kolarskie-
go wystartowała spora gru-
pa tych najmłodszych, jak 
i już doświadczonych kola-
rzy z całej Polski. Pomimo 
opadów deszczu, trasa była 
przejezdna i choć nieco bar-
dziej wymagająca, to jed-
nak nie sprawiła problemów 
goszczącym w Nowogardzie 
kolarzom. W niedzielę pa-
nowała już odpowiednia po-

goda do tego, by sprawnie 
przeprowadzić wyścigi. Jako 
pierwsi wystartowali naj-
młodsi uczestnicy. Rywali-
zację zakończył start kolarzy 
powyżej 18 roku życia. Jak 
zwykle nie zabrakło ciepłego 
posiłku i dobrej wspólnej za-
bawy. W najbliższym wyda-
niu Dziennika Nowogardz-
kiego opublikujemy pełną 
relację z uwzględnieniem 
wyników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 

KR 

Za nami XI edycja Mikołajkowego Wyścigu Kolarskiego

Przedszkole nr 1 

Dzień Pluszowego Misia 
W dniu 24 listopada, w Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka odbyła się wspaniała zaba-
wa z najlepszymi przyjaciółmi dzieci, jakimi są pluszowe misie. Zabawki te, pomimo upły-
wającego czasu i w dobie nowoczesnej technologii, nadal są bardzo lubianą i docenianą za-
bawką. 

Misie, które dzieci przyniosły 
tego dnia były różnorodne: małe, 
duże, kolorowe, białe, szare. Każ-
dy był wyjątkowy na swój spo-
sób, często też miał swoje imię. 
Przedszkolaki zostały zaproszone 
do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię święta, 

wspólnie bawiły się przy piosen-
kach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jadą, 
jadą misie” czy „Pluszowy miś”. 
Dla dzieci w tym dniu w przed-
szkolu przygotowano wiele atrak-
cji: zabawy ruchowe i   plastycz-
ne, konkursy, quizy, zgadywan-
ki,  śpiewanie piosenek, misio-

we tańce oraz  degustacja miod-
ku. Wszystkie dzieci długo będą 
wspominać ten dzień, bo mogły 
w ten sposób przedstawić wszyst-
kim kolegom swoich miłych i nie-
zawodnych przyjaciół.  

Karolina Grygowska i Marzena 
Wiśniewska

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”
Prawo i Sprawiedliwość w Nowogardzie prowadzi akcję „Paczka dla 

Rodaka i Bohatera na Kresach”. Prowadzimy zbiórkę żywności o dłuż-
szym terminie przydatności do spożycia, słodycze, przybory szkolne 
dla dzieci i środki chemiczne. Dary należy dostarczać do Biura PiS w 
Nowogardzie przy Placu Wolności 9, IV piętro pok. 416, we wtorki i 
czwartki od godz. 16.00. - 17.00, a  w soboty od godz. 11.00. W pozostałe 
dni istnieje możliwość pozostawienia darów w specjalnym pojemniku 
znajdującym się przed drzwiami biura. Zbiórka trwa do dnia 8 grudnia 
2017 roku.

Link do akcji   http://rodakomnakresach.pl/szczecin/.  
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Nowogardzie

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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rundę jesienną kończą w połowie tabeli

U siebie wciąż niepokonani
W sobotę (25 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywa-
li swój ostatni mecz ligowy w 2017 roku. Rywalami byli zawodnicy Odrzanki Radziszewo. 
Podopieczni Zbigniewa Gumiennego skromnie wygrali 1:0 i podtrzymali swoją świetną se-
rię gier na własnym boisku. W całej rundzie jesiennej nikt nie zdołał wygrać na boisku przy 

ul. Wojska Polskiego.  

Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 1:0 (0:0)
Gol: Damian Kosior (60’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Michał Komen-

da, Maciej Dobrowolski (c) – Rafał Mendyk, Maciej Grzejszczak, Gracjan Wnuczyński (Paweł 
Królik), Kacper Litwin (Fernando Batista) – Kamil Lewandowski (Maciej Gołdyn), Rafał List-
kiewicz. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
15. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Orzeł Łożnica        Przeł. 
KP Przecław – Mewa Resko   Przeł. 
Błękitni Trzygłów – Sparta Gryfice  1:4
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 1:0
Sarmata Dobra – Masovia Maszewo  2:1
Ina Ińsko – Polonia Płoty   2:4
Promień Mosty – Jantar Dziwnów  7:4
Iskierka Szczecin – Światowid Łobez  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 15 33 27 11 10 3 2
2 Światowid 63 Łobez 15 32 37 15 9 5 1
3 Jantar Dziwnów 15 30 49 25 9 3 3
4 Błękitni Trzygłów 15 28 41 21 9 1 5
5 Sparta Gryfice 15 25 40 24 8 1 6
6 Mewa Resko 14 24 27 20 7 3 4
7 Polonia Płoty 14 23 30 12 7 2 5
8 Pomorzanin Nowogard 15 22 29 19 6 4 5
9 KP Przecław 14 21 35 33 6 3 5
10 Masovia Maszewo 15 21 24 27 6 3 6
11 Ina Ińsko 15 18 30 27 5 3 7
12 Promień Mosty 15 17 31 41 5 2 8
13 Ehrle Dobra Szczecińska 13 13 19 30 3 4 6
14 Orzeł Łożnica 14 11 12 38 3 2 9
15 Sarmata Dobra 15 7 16 66 2 1 12
16 Odrzanka Radziszewo 15 6 10 48 2 0 13

W sobotę (25 listopada), po-
goda nie rozpieszczała piłkarzy 
na terenie całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. W 
okręgówce, obfite opady desz-
czu spowodowały, że dwa spo-
tkania zostały przełożone. W 
Nowogardzie nie trzeba było 
podejmować takich kroków, 
jednak stan murawy na pew-
no nie ułatwiał grę w piłkę. Ze 
względu na to trudno było kre-
ować sobie dogodne okazje 
strzeleckie, jednak podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego byli 
w stanie zagrozić bramce ry-
wali. W pierwszej części gry 
bramek kibice nie oglądali, co 
prawda piłka wpadła do siat-
ki, po tym, jak strzałem głową 
między słupki skierował ją Ma-
ciej Grzejszczak. Sędzia jednak 

dopatrzył się faulu na bramka-
rzu, który skorzystał z faktu, że 
na wysokości piątego metra pa-
nowało duże zamieszanie. Po 
zmianie stron Nowogardzianie 

wciąż kontrolowali grę, jednak 
Odrzanka także miała swoją 
okazję. Po strzale z rzutu wol-
nego piłka trafiła w poprzecz-
kę bramki strzeżonej przez 
Kornela Pękalę, natomiast do-
bitka zawodnika gości, minęła 
już bramkę. W 60. minucie Po-
morzanin strzelił upragnione-
go gola. Rzut wolny z odległo-
ści około 40 metrów wykony-
wał Rafał Listkiewicz. Napast-
nik Pomorzanina zagrał długą 
piłkę w pole karne gości, tam 
mocno się zakotłowało, a naj-
sprytniejszy okazał się Damian 
Kosior, który skierował futbo-
lówkę do bramki przyjezdnych. 
Do ostatniego gwizdka sędzie-
go podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego skutecznie grali w 
obronie, dzięki czemu wywal-

Damian Kosior w 60. minucie strzelił go-
la na wagę trzech punktów.

Akademia młodego Piłkarza na turnieju w Łobzie

Wygrali w kat. roczników 2009
W poniedziałek (26 listopada), w Łobzie odbył się halowy turniej piłki nożnej. Do rywaliza-
cji przystąpili adepci piłki nożnej trenujący na co dzień w nowogardzkiej Akademii Młode-
go Piłkarza. Zespół złożony z zawodników z rocznika 2009 sięgnął po zwycięstwo w turnie-
ju, a Marcin Sznałbel został wybrany najlepszym piłkarzem. 

W poniedziałek odbył się tur-
niej piłkarski w Łobzie dla rocz-
nika 2009. Akademia Młodego 
Piłkarza z Nowogardu wystawi-

ła dwie drużyny, podobnie jak go-
spodarze – Światowid Łobez oraz 
Akademia Piłkarska Drawsko Po-
morskie. Był to bardzo udany tur-

niej dla nowogardzkiego zespołu. 
Akademia Młodego Piłkarza No-
wogard z rocznika 2009 nie za-
znała porażki, mało tego, młodzi 

Turniej Piłki Nożnej w Łobzie
Akademia Młodego Piłkarza rocznik 2009:
AMP- AP DRAWSKO I  1:0
AMP – ŚWIATOWID I  0:0
AMP – MEWA RESKO  2:0
AMP – ŚWIATWID II  2:0
AMP – AP DRAWSKO II  1:0
AMP – AMP 2010   2:0
Gole dla AMP Nowogard: Marcin Sznałbel x3, Szymon Sójka 
 i Piotrek Zaremba x2, Patryk Jaworski x1
Akademia Młodego Piłkarza rocznik 2010:
AMP – ŚWIATOWID II  2:0
AMP – AP DRAWSKO II 0:0
AMP – MEWA RESKO 1:0
AMP – AP DRAWSKO I 0:1
AMP – ŚWIATOWID I  0:0
AMP – AMP 2009   0:2
Gole dla AMP Nowogard: Szymon Konior x2, Jaś Cyboroń x1

Akademia Młodego Piłkarza zwyciężyła w turnieju zorganizowanym w Łobzie

piłkarze z Nowogardu nie straci-
li nawet bramki, a rozegrali 6 spo-
tkań. W pierwszym meczu za-
wodnicy z Nowogardu pokona-
li pierwszy zespół z Drawska 1:0, 
następnie bezbramkowo zremiso-
wali z pierwszym zespołem z Łob-
za. W kolejnych spotkaniach było 
tylko lepiej. AMP pokonała Mewę 
Resko 2:0, drugi zespół Światowi-
da 2:0, drugi zespół Drawska 1:0 
oraz skład AMP z rocznika 2010 
2:0. Trzy gole dla nowogardzkiej 
drużyny strzelił Marcin Sznał-
bel, po dwa trafienia dołożyli Szy-
mon Sójka i Piotr Zaremba, nato-
miast jedną bramkę strzelił Patryk 
Jaworski. Warto dodać, że najlep-
szy strzelec nowogardzkiego ze-
społu – Marcin Sznałbel, został 

także wybrany najlepszym piłka-
rzem całego turnieju. Młodszy ze-
spól złożony z piłkarzy z rocznika 
2010 zajął 5. miejsce, pokonując 
drugi zespół Światowida Łobez, a 
także pokonując Mewę Resko oraz 
notując dwa bezbramkowe remi-
sy. Dwa gole dla tej drużyny strze-
lił Szymon Konior, a jedna bram-
ka była autorstwa Jasia Cyboronia. 
- Wszyscy zawodnicy zasługują na 
brawa za piękną grę. A rodzicom 
dziękujemy za pomoc w organiza-
cji wyjazdu i głośny doping – mó-
wił po turnieju trener Błażej Ba-
jerski. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników dwóch zespo-
łów z Nowogardu. 

KR

czyli kolejne cenne trzy punk-
ty. Pomorzanin kończy run-
dę jesienną, jako niepokona-
ny zespół w meczach na wła-
snym boisku. Ostatni miesiąc 
był niezwykle udany dla nowo-
gardzian, którzy nie zaznali po-
rażki od pięciu kolejnych spo-
tkań. Pomorzanin zajmuje 8. 
miejsce w ligowej tabeli, a do 
miejsca premiowanego awan-

sem traci 10 punktów. Na wio-
snę do podniesienia z murawy 
będzie jeszcze 45 punktów, za-
tem wciąż można realnie my-
śleć o awansie, ale najpierw 
trzeba mocno przepracować 
zimę. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Dzień Życzliwości  
w ZSP 
Z okazji Dnia Życzliwości, który obchodziliśmy 22 listopa-
da, została zorganizowana akcja pt.: „Poczta Życzliwości”. 

Uczniowie każdej z klas mie-
li możliwość napisania czegoś 
miłego dla drugiej osoby – ko-
legi, koleżanki czy nauczycie-
la. Akcja miała na celu pokaza-
nie, że powinniśmy być mili i 
życzliwi dla drugiego człowie-
ka nie tylko od święta, ale na co 
dzień. Karteczki z miłymi sło-
wami zbierane były 13 listopa-
da, a rozdanie karteczek w po-
szczególnych klasach odbyło się 

20 listopada. Została przygoto-
wana również gazetka, która za-
chęca do zajęcia życzliwej po-
stawy względem innych osób. 
Organizatorami akcji byli ks. 
Bartosz Wach i ks. Andrzej Za-
niewski z pomocą uczennic: 
Klaudii Druciarek i Moniki Ra-
sowskiej oraz nauczycielki Pani 
Katarzyny Kijany.  

Klaudia Druciarek, kl.III TE 

Szkolny etap konkursu 
historycznego 
Dnia 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  
w Nowogardzie odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia 
II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”. 

Organizatorem konkursu jest 
CEH „Myśliciel” z siedzibą w 
Warszawie. W konkursie  wzięło 
udział  4 uczniów z naszej szko-
ły: Justyna Wierzbicka z kl. I TEH 
, Sandra Jarochowicz z kl. I TEH, 
Zuzanna Siwak z kl. I TEH oraz 

Patryk Król z kl. I TLS. Szkolnym 
organizatorem konkursu była 
Pani Monika Sipajło. Uczniowie 
mieli 45 minut na wypełnienie 
testu składającego się z 30 pytań 
zamkniętych oraz 1 otwartego, 
w którym  musieli opisać jedne-

go, wybranego przez siebie, boha-
tera Polskiego Państwa Podziem-
nego. Jako uczestniczka konkur-
su przyznaję, że musieliśmy znać 
pseudonimy przywódców Armii 
Krajowej, m.in. Stefan „Grot” Ro-
wecki, Tadeusz „Bór” Komorow-
ski, Leopold „Niedźwiadek” Oku-
licki, a także znać przebieg takich 
akcji, jak np. „Wieniec” oraz wy-
kazać się znajomością planu „Bu-
rza”. W teście znalazło się również 
pytanie dotyczące symbolu Pol-
ski Walczącej, czyli tzw. ‘ Kotwi-
cy ‘.  Trafiliśmy także na pytania 
typu: kiedy powstała AK, kto był 
jej dowódcą, jaki napis widnie-
je na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza oraz na którą przypada znana 
wszystkim Polakom godzina ‘ W ‘. 
Konkurs przebiegał w przyjemnej 
atmosferze, ale trzeba przyznać, 
że był zarazem nieco trudny. Na-
sze testy zostały wysłane do War-
szawy, także zgodnie z regulami-
nem konkursu, wyniki poznamy 
pod koniec stycznia 2018 roku. 

Sandra Jarochowicz, 
uczennica kl. I TEH

 Zdjęcie z Panią Moniką Sipajło Uczniowie podczas konkursu 

klasa II M/K podczas zajęć z Panem Markiem Pietrasikiem 

 ...wręcza karteczki z życzeniami 

Klaudia Druciarek...

„Jestem sprytny! Nie palę  
i nie biorę!” 
W dniach 14,15 i 16 listopada w ZSP Nowogard  odbyły się warsztaty pt.: „Jestem sprytny! 
Nie palę i nie biorę!”. Prowadzone przez Pana Marka Pietrasika. Brały w nich udział klasy: 
III THO, III E, III TI, II M/K, II TPS, III TŻ oraz w późniejszym terminie weźmie w nich 
udział klasa III TE.                                                                                           Klaudia Druciarek, kl.III TE 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy: 
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd w listopadzie. 

                         Szczecin – 666 096 774, 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

 ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
 DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 2 grudzień 2017r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Poszukujemy osoby do pracy 
w piekarni- ciastkarni. 

Praca zmianowa. 
Więcej i formacji pod nr telefonu: 
606891445 lub 606891535
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Sprzedam  kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 
832 458 

•	 Wynajmę kawalerkę w centrum 
Płot ul. Jedności Narodowej, pow. 
29m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 75 tys. do negocjacji. 501 
832 458 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 
501 440 385

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowa-
dzenie działalności. W budynku 
znajdują się 2 pokoje, łazienka, 
kuchnia, prysznic. Istnieje moż-
liwość rozbudowy. Tel. 602-862-
588

•	 Do wynajęcia wyposażone 
mieszkanie dwupokojowe atrak-
cyjna lokalizacja, odnowione, 
również dla cudzoziemniców. Tel. 
609 868 434 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno 
gm. Dobra pilnie sprzedam. Tel. 
601 473 240 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ ga-
raż sprzedam ul. 15 lutego. 691 
022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane po-
wyżej 20 arów w Gardna koło No-
wogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Wynajmę lokal biuro-handel-
-usługi Pileckiego 2a. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej, dojazd wyłożony kostką bru-
kową, podłączony prąd. Tel. 602 
381 171 

•	 Sprzedam piętro domu do re-
montu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 

nowe budownictwo, podwórko, 
taras, parter. Tel. 513 913 500 

•	 Poszukuje pokoju. 506 356 718

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 
1997. tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Zafira 2003, 1.8+gaz, zadbana, 
doinwestowana, komplet kół. Tel. 
668 17 12 12 

•	 Fiat seicento 998, 2002, 85 tys. 
km., stan bardzo dobry, cena 
3200 do negocjacji. Tel. 605 967 
588

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414
•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 

036 086 
•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 

853 573 
•	 Sprzedam prosięta – 5 sztuk. 781 

900 122 
•	 Sprzedam klatkę do hodowli kró-

lików. 669 823 464 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 

DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPI-
CERKI W DOMU I SAMOCHO-
DZIE, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 
Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja 
reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 DACHY. 600 182 682 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. Tel. 608 364 
330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 
879 108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi ogólnobudowlane – re-

monty. 667 171 283 

PRACA
•	
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechanika 
ze znajomością podstaw elektry-
ki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GEODE-
TA (prace polowe i kameralne). 
Tel. 609 250 383

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnię doświadczonego stola-
rza przy produkcji mebli, umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodze-
nie. Tel.. 696 034 712 

•	 Zatrudnie pomocników na kuch-
nię (na okres świąteczny). 530 395 
368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, 
PRACOWNIKÓW BUDOWLA-
NYCH ZATRUDNIĘ TEL. 694 
440 205 

•	 Potrzebny młody mężczyzna do 
prac gospodarczych. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Szukam kierowcy na wywrotkę 

(emeryt). Tel. 660 497 390 

INNE  

•	 Kompletne –umeblowanie po-
koju młodzieżowego  oraz komo-
dę z nadstawką, szafka RTV,biur-
ko, stół i narożnik.SPRZEDAM.
Tel.609541122.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach już 
od 20 zł za sztukę, tuje szmaragd, 
wysokość 70-80 cm 10 zł za sztu-
kę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate 
kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 
CZARNY, nowy nieużywany w 
pudełku, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 
494 673 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 1 
rok 8 m-cy ciemna barwa moc-
na budowa, czujny. 510 620 109 

•	 Sprzedam :System nawadniają-
cy/zraszacze i linie kroplujące 
- 79 zł. Bosch Dmuchawa - Od-
kurzacz ogrodowy- Nowy - 299 
zł. Karcher - Myjki ciśnieniowe - 
Nowa - od 99 zł. Tel. 503-005-554

•	 Oddam gruz. 884 794 661
•	 Oddam kotki w dobre ręce, dwu-

miesięczne. 607 545 533
•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 

prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Historia, filozofia, etyka – kore-
petycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam dwa fotele w bardzo do-
brym stanie. 517 064 505

•	 Kupię cegłę czerwoną rozbiórko-
wą. Tel. 660 206 833 

•	 Sprzedam 8 worków MP75l za-
prawy gipsowej po niskiej cenie. 
660 206 833 

•	 Oddam koty. 665 725 641 
•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 

822 724
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóWINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklAmA

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

radiowa Jedynka w Gryficach 

Roman Czejarek nadawał z Pomorza Zachodniego 
Pomorze Zachodnie na antenie Radiowej Jedynki po raz kolejny gościło w tę sobotę. W audycji "Jedyne takie miejsce" tym razem bohaterem były Gryfice a realizacja 
odbywała się z  Wystawy Kolei Wąskotorowej należącej do szczecińskiego Muzeum Narodowego (podlegającego pod Województwo Zachodniopomorskie). 

Audycję prowadził Roman Cze-
jarek, dziennikarz, honorowy am-
basador Szczecina i autor książek o 

regionie. W najbliższy weekend bę-
dzie promowana w Szczecinie w Sta-
rej Rzeźni jego najnowsza książka 

pt. "Sekrety Pomorza Zachodniego". 
Jej patronem jest Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

Audycja odbywała się w Dniu Ko-
lejarza. Gryfice z muzeum kolejnic-
twa oraz nadmorską kolej wąskoto-
rową to miejsce, które powinien od-
wiedzić każdy pasjonat i rodzic z 
dzieckiem.

Na antenie było można usłyszeć o 
największej w Polsce hodowla łoso-
sia jurajskiego w Dreżewie. To jedy-
na na świecie hodowla bazująca na 
wodzie geotermalnej z epoki juraj-
skiej sprzed 150 milionów lat. Ho-
dowla powstał dzięki wsparciu fun-
duszy unijnych. 

Jacek Sawinda, szef kuchni Villa 
Hoff w Trzęsaczu, który zachwalał 
łososia jurajskiego podpowiedział, 
jakie smaczne dania z tej ryby moż-
na przygotować, a Michał Ostrowski 

- odtwórca historii i pasjonat łowie-
nia ryb w dawnych czasach - opo-

wiedział o historii łowienia ryb w re-
gionie.

O lasach na Pomorzu Zachod-
nim mówili przedstawiciele Nadle-
śnictwa Gryfice Renata Szymczak-

-Pietrzak – lider edukacji oraz An-
toni Paluszyński – leśniczy Leśnic-
twa Mrzeżyno.  Mało kto wie, że w 
Mrzeżynie jest krzywy las, który za-
skoczy swoim pięknem nawet tych 
co byli w Gryfinie. 

Na koniec audycji burmistrz Gry-
fic, Andrzej Szczygieł, wytłumaczył 
znaczenie hasła witającego wjeż-
dżających do miasta "Gryfice - bez-
pieczna przystań". Zapewniał, że 
miasto to dobre miejsce dla turysty 
i biznesu. Gryfice pozyskały fundu-
sze na rozwój strefy ekonomicznej 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Pomorza Zachodniego.       red

Od lewej na zdjęciu Michał Ostrowski pasjonat dawnej historii rybołówstwa oraz szef kuchni villa hoff w Trzęsaczu zapewniali, 
że ryba na Pomorzu Zachodnim najlepiej smakuje. 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.11.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Zbudowali im przejście  •  Będzie nakaz likwidacji
W Świerczewie już zalało

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
1 grudnia 2017 r. 
Nr 92 (2621)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

s. 3

ZaTrUDNIĘ 
PraCOWNIka

szczegóły s. 20

s. 4

Zatrudni pracowników
szczegóły s. 13

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 11

 „Strefą”  
w swojego 
przedsiębiorcę

s. 4

Ryczą jak po śmierci Stalina

Pytanie jedno - czy 
dynamit, czy młot?

Prezent od PKPS

„Pasza”  
w workach 
na śmieci?
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Firma porządkująca tereny na-
szego miasta, prowadzi ciekawe 
praktyki. Jednym z takich przykła-
dów jest słup ogłoszeniowy przy 
ulicy 3 Maja, a raczej to, co się pod 
nim znajduje. Osoby odpowie-
dzialne za grabienie liści, w tym 
miejscu chyba postanowiły sobie 
„odpuścić”, i jak mówi przysłowie: 
zamieść sprawę pod dywan. W 
tym przypadku: pod słup. Raczej 
niemożliwe jest, żeby tak wiele li-
ści zostało w tym miejscu nagar-
nięte samoczynnie, przez wiatr. 
Widać pracownicy byli zbyt zmę-
czeni, żeby zaprzątać sobie głowę 
i uprzątnąć liście, jak to robią za-
zwyczaj, do worka. DŚ

Już od kilku tygodni całkowicie zalany jest rów melioracyjny przy 
ścieżce rowerowej do Olchowa. Sama rowerowa trasa też znalazła się 
w tym miejscu pod wodą. Podobnie wygląda rów biegnący po drugiej 
stronie jezdni. O sprawie podczas środowej sesji informowali radni. Kie-
rownik ZBK zapowiedział, że rowy zostały udrożnione – jak widać na 
zdjęciu nie bardzo. A wystarczyłoby w kierunku pola wypuścić niewiel-
ką rurę drenażową. MS

W związku z budową drogi S6, nasza stacja PKP przeżywa „drugą mło-
dość”. W ostatnich dniach znów można było zaobserwować tu spory 
ruch, związany z rozładunkiem materiałów, wykorzystywanych przy bu-
dowie trasy szybkiego ruchu.  

Do Żabówka bez objazdu

Zbudowali im przejście
W sierpniu pisaliśmy o problemie mieszkańców Żabówka, którym bez uprzedzenia za-
mknięto najkrótszą drogę dojazdową do miejscowości. Wszystko przez prace budowlane 
przy S 6. Jednak dzięki determinacji mieszkańców i naszej interwencji, wykonawca stwo-
rzył dla mieszkańców „kładkę” przy budowanym wiadukcie drogowym.

Jak już wspominaliśmy w wa-
kacyjnym artykule, o zamknię-
ciu najkrótszej drogi do miej-
scowości, nikt mieszkańców nie 
poinformował. Droga zosta-
ła zamknięta z dnia na dzień, a 
mieszkańcy, żeby dostać się cho-
ciażby do pobliskiego Żabo-
wa, musieli pokonywać kilku-
nasto kilometrową drogę   m.in. 
przez Maszkowo. Jak dowiedzie-
liśmy się, wówczas od GDD-
KiA, zaplanowana trasa objazdu 
przez odległe miejscowości, była 
uzgadniana z burmistrzem i sta-
rostą. Nikt wówczas nie zastano-
wił się, jak będzie wyglądał co-
dzienny dojazd ludzi z Żabówka 
do pracy, czy chociażby dzieci 
do szkoły. Mieszkańcy wskaza-
li krótszą trasę dojazdową, któ-
ra została odrzucona, ponieważ 
nie było w niej zbyt wielu dróg 
publicznych. 

Po naszej interwencji i li-
ście mieszkańców do GDDKiA, 
otrzymaliśmy odpowiedź, że 
wykonawca S6, czyli firma Mo-

sty – Łódź, planuje stworzyć dla 
mieszkańców bezpieczne przej-
ście przez teren budowy. I tak też 
się stało. Już od połowy września 
mieszkańcy mają możliwość 
przechodzenia przez plac budo-
wy. Specjalnie dla nich, ale tak-
że dla dostawców fermy z indy-
kami, mieszczącej się w Żabów-
ku, wykonawca S6, firma Mo-
sty – Łódź, ułożyła płyty beto-
nowe. Dzięki temu też dzieci nie 

mają problemu dotrzeć do szko-
ły na czas, a w nagłych przypad-
kach służby ratownicze nie będą 
musiały tracić cennych minut na 
wydłużony dojazd do Żabówka.

Przypomnijmy, że budowa 
wiaduktu w pobliżu miejsco-
wości Żabówko, ma zakończyć 
się w połowie przyszłego roku. 
Wówczas ma powrócić również 
dotychczasowa organizacja ru-
chu w tym miejscu. DŚ

Przejście przez plac budowy, którym mogą poruszać się mieszkańcy Żabówka i o 
które wnosili do GDDKiA

Kronika 
Straży Pożarnej
26.11.2017 r.  godz. 07:17
Nowogard, ul. Zamkowa, altanka drewniana. Za-

bezpieczono miejsca zdarzenia, przecięto kłódkę w 
celu wjazdu na teren ogrodów, podano jeden prąd 
wody na palącą się altanę. Następnie oddymiono, 
wykonano prace rozbiórkowe drewnianych elemen-
tów, ratownicy pracowali w sprzęcie OUO. 

Utrudnieniem był podmokły teren.

29.11.2017 r. godz. 20:08
Nowogard, ul. Tadeusza Kościuszki, „Willa Zbyszko”, 

fałszywy alarm z monitoringu.
KP PSP Goleniów

Radni okazali się... bezradni
W związku z wnioskiem ZNP 

i osobiście p. Stasi, aby Rada 
Miejska przyszła na ratunek na-
uczycielom „by na święta mieli 
co włożyć do garnka”, na wczo-
rajszej sesji radni zwolnili bur-
mistrza z obowiązku  realizacji 
ważnej, miejskiej inwestycji, czy-
li łącznika Dworcowej w kwocie 
1, 3 mln złotych. Najbardziej za-
dowolony z tego był  burmistrz, 
który roztrwonił pieniądze bu-
dżetowe w ciągu roku na tzw. 
„byle co” (wykazy tego w wielu 
wydaniach DN), a teraz jeszcze 
radni zapłacili za niego nauczy-

cielom i w ten sposób uniknął 
on niechybnej odpowiedzialno-
ści z zakresu ustawy i finansach 
publicznych. W ostatnim tygo-
dniu to trwonienie skromnych 
funduszy (zarobić to on  nie po-
trafi), polegało na wysyłce i to w 
kopertach (czyli o połowę dro-
żej) ulotki, której największą po-
wierzchnię zajmuje zdjęcie Cza-
pli ze znaczącym uśmiechem, 
który my odczytujemy jako: zno-
wu się frajerzy znaleźli i na moje 
dali..; i jeszcze mi dziękuje p Sta-
sia hahaha.   

red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama

reklama

reklama

CHOINKI 
Jak co roku u Heńka Olchowo 74 (300 m przed stacją paliw) 

Tel. 507 102 211
Jodła i świerk duże i małe świeże cięte, przed sprzedażą. 

Możliwość wyboru na pniu.

Sprowadzą obcego inwestora, dobiją lokalnego pracodawcę 

Wbili nam nóż w plecy 
- czyli „strefą” w swojego przedsiębiorcę  
Na strefie przemysłowej pod Nowogardem ma powstać zakład jednego z największych producentów szyb do okien w Polsce 
i tej części Europy. To oznacza jednak, że sprowadzono pod nos konkurencje  naszej lokalnej firmie Nowo-Glas, działającej 
od lat w tej samej branży, a inne podmioty gospodarcze mogą mieć poważne kłopoty z utrzymaniem pracowników. Pytanie 
więc, czy pojawienie się nowego inwestora to okazja do picia szampana, czy raczej gorzkiej polewki?

O tym, że kupnem działki na 
terenie podnowogardzkiej spe-
cjalnej strefie ekonomicznej in-
teresuje się duża firma, mówi się 
od dłuższego czasu. Teraz infor-
macje te się potwierdzają. Dział-
kę na tym terenie zakupiła od 
dawnej Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych (obecnie po prze-
kształceniach Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa) firma 
Press-Glass - największy produ-
cent szyb zespolonych do stolar-
ki okiennej, fasad oraz paneli so-
larnych w Polsce i w Europie. Fir-
ma nie kryje się z tym, że otwo-
rzy zakład pod Nowogardem. Na 
jej oficjalnej stronie można już 
znaleźć ogłoszenia o poszukiwa-
niu pracowników. Nieoficjalnie 
wiadomo, że za około dwa tygo-
dnie Press-Glass zamierza zor-
ganizować specjalną konferen-
cję, na której pochwali się pla-
nami otwarcia kolejnej, piątej, z 
tego 4 w Polsce, fabryki właśnie 
u nas. Na razie nie wiadomo ile 
osób będzie mogło znaleźć pra-
cę w zakładzie - nasi informato-
rzy twierdzą, że może około 70. 

Nóż w plecy  
dla lokalnego podmiotu 
Pytanie tylko, czy będzie to 

okazja do picia szampana, choć 
lada dzień nowogardzki włodarz 
odtrąbi z pewnością wielki „suk-
ces”. Sprowadzenie do Nowogar-
du takiego potentata produk-
cji szyb, jakim jest Press-Glass, 
oznacza bowiem, że sprowadza 
się konkurencję „pod nos” na-
szego lokalnego podmiotu funk-
cjonującego w tej samej branży. 
Mowa o firmie Nowo-Glas, któ-
ra jak wiadomo ma swoją siedzi-
bę przy ul. Nadtorowej. - Wbili 

nam nóż w plecy – komentuje bez 
zbędnej dyplomacji Nikodem 
Stasik, współwłaściciel Nowo-
-Glasu, mając na myśli oczywi-
ście władze miasta. W rozmowie 
z DN przedsiębiorca przyznaje, 
że dla Nowo-Glasu pojawienie 
się tak dużej konkurencji nie jest 
dobrą wiadomością. Takie wy-
powiedzi i obawy nie mogą jed-
nak nikogo dziwić, tym bardziej, 
że jak informowaliśmy we wrze-
śniu, Nowo-Glas latem rozpo-
czął budowę swojej nowej fabry-
ki przy ulicy Górnej. Decyzje o 
rozwoju, właściciele firmy podję-
li w związku ze wzrostem zamó-
wień, które spływają do firmy nie 
tylko z terenu regionu i kraju, ale 
coraz częściej zza granicy. Dzię-
ki tej inwestycji Nowo-Glas za-
mierzał zwiększyć zatrudnienie z 
30 do nawet 80 osób. Sprowadza-
jąc tutaj konkurencję z dokładnie 
takiej samej branży, władze mia-
sta musiały wiedzieć  o planach 
Nowo- Glasu, ponieważ to one 
wydawały dla Nowo-Glasu wa-
runki zabudowy pod nową halę.  

Na strefie (nie)  
zarobią

Warto tu też dodać, że gmi-
na oprócz miejsc pracy (ilu to 
się jeszcze okaże) na sprzedaży 
działki w strefie przemysłowej 
nic nie zarobi. Grunty te należą 
bowiem do skarbu państwa, a są 
administrowane przez KOWR 
(dawna ANR). Podczas ostat-
niej sesji radni dowiedzieli się 
również, że mimo iż gmina za-
inwestowała w uzbrojenie nie-
swojego terenu (najpierw wy-
budowano drogę za 3 mln, a te-
raz powstaje za 2 mln kanaliza-
cja, z czego gmina z własnych 
środków pokrywa połowę), jak 
na razie nie może liczyć nawet 
na częściowy zwrot inwestycji, 
przez naliczenie na właścicie-
la gruntu opłaty za podniesie-
nie wartości ziemi - opłaty adia-
cenckiej. Taką ponoszą wszyscy 
inni obywatele, nawet jak nie za-
mierzają nic budować, a jedynie 
tylko posiadają grunty. Nie mó-
wiąc już o tym, że nowi przed-
siębiorcy, lokujący swoje zakła-

dy na terenie specjalnych stref 
ekonomicznych, mogą korzy-
stać z wielu ulg podatkowych.  
A to oznacza nie mniej, nie wię-
cej, że stać ich będzie na kusze-
nie pracowników zatrudnio-
nych w miejscowych firmach, 
nieco lepszymi warunkami za-
trudnienia, również tych, któ-
rych wykształcił na swój koszt 
Nowo-Glas. 

W świetle tych wszystkich in-
formacji należy postawić pyta-
nie, czy sprowadzenie do No-
wogardu tego właśnie nowego 
pracodawcy, to dobry interes 
dla gminy, a zwłaszcza dla dzia-
łających już prężnie na naszym 
terenie miejscowych  firm z tej 
samej branży?

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Nie poczekamy zbyt długo, kie-

dy z gminnej tuby popłyną chwa-
ły na rzecz włodarza miasta, który z 
pewnością na siebie weźmie spro-
wadzenie do nowogardzkiej stre-
fy ekonomicznej inwestora. Jed-
nak żadna propaganda – nawet ta 
sukcesu, nie zagłuszy, dla rozum-
nych, ekonomicznych faktów. A te 
są niestety takie, że gmina Nowo-
gard, poza tym, że na chwilę zrobi 
sobie głośno, z fabryki w Wojcieszy-
nie to może zarobić, w najlepszym 
wypadku - niewiele. Nikt bowiem 
nie pokusił się i pewno tego nie zro-
bi, żeby chociaż obliczyć, ile miejsc 
pracy i w jakim czasie, oraz na jakich 
warunkach płacowych, musi zostać 
wytworzona na strefie, aby zamor-
tyzować koszty, jakie miasto z wła-
snego budżetu poniosło w związ-
ku z uzbrojeniem tego terenu? 
Zwłaszcza, że nowogardzka strefa, 
jest jedną z najmniejszych w kra-
ju, na którym mogą stanąć najwy-
żej dwa, góra trzy niewielkie zakła-
dy produkcyjne. Nikt tego nie poli-
czy, ile z tego powodu miejsc pracy 
będą musiały zamknąć lokalne no-
wogardzkie firmy, jeśli nierozum-
na praktyka sprowadzania do stre-
fy ich bezpośrednich konkurentów 
rynkowych będzie kontynuowana. 
I to strefy budowanej z podatków 
tychże lokalnych firm! Należy się za-
tem zastanowić, czy nie lepiej było 
w ramach własnej, lokalnej polity-
ki tworzyć sprzyjające warunki tam, 
gdzie takowe strefy już tak napraw-
dę dawno istnieją - mowa tu choć-
by o obszarze ul. Nadtorowej, czy 
ul. Górnej, gdzie zlokalizowanych 
jest kilkadziesiąt firm, w tym głów-
nie produkcyjnych, a gdzie dojeż-
dżać trzeba po dziurawych drogach, 
często w egipskich ciemnościach. 
Nowy przyjdzie i dostanie wszystko 
na dzień dobry, włącznie z ulgami 
podatkowymi i opieką miejscowych 
instytucji, nasze lokalne firmy nigdy 
na taki klimat liczyć nie mogły, a te-
raz jeszcze staną przed groźbą utra-
ty dochodów - i za ten nonsens jesz-
cze zapłacą swoimi podatkami. 

Na ulicy Górnej powstaje nowy zakład lokalnej firmy Nowo-Glas, której to burmistrz Czapla właśnie ściągnął bezpośrednią 
konkurencję aż z Częstochowy i posadawiając ją w strefie ekonomicznej
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A w PKPS, jak było tak jest

Co to za „pasza” w workach na śmieci! 
W poniedziałek, 27 listopada, zgłosił się do redakcji DN pan, który przedstawił się jako działacz organizacji związanej z PFRON. Był oburzony jakością 
żywności wydawanej przez PKPS w Nowogardzie. Na dowód przyniósł wydawaną tego dnia w PKPS- ie „paczkę”, czyli foliowy worek (taki jak na śmieci) 
zawierający kilka rozmrażających się już krążków przypominających kotlety, zmieszanych ze ścinkami podobnymi do tych z kebaba.

Odwiedzający nas pan nie krył 
swojego oburzenia – Proszę zo-
baczyć jak to wygląda – mówił 
poruszony mężczyzna – nawet 
nie wiadomo, co to jest? Jakieś ko-
tlety, ścinki z kebaba? Do tego za-
mrożone i spleśniałe. Przecież zje-
dzenie takiego mięsa może skoń-
czyć się, co najmniej zatruciem. 
Jak to podać dziecku?  - pyta. Jak 
mówił, bałby się to podać zwie-
rzętom, żeby nie zdechły - Po za 
tym, w co to jest włożone? W wo-
rek na śmieci. Czy to, że ludzie są 
biedni, upoważnia innych do ta-
kiego traktowania?...

Udaliśmy się więc najpierw 
do OPS w Nowogardzie z pyta-
niem, czy ich pracownicy wyda-
wali dziś żywność. Tam nam po-
wiedziano, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej nie zajmuje się wyda-
waniem żywności, jedynie wy-
pisuje skierowania osobom po-
trzebującym. Natomiast wspo-
mniane jedzenie było wydawa-

ne w Polskim Komitecie Pomo-
cy Społecznej przy ul. 700 – le-
cia.  Odwiedziliśmy więc pra-
cowników PKPS, aby wyjaśnić 
zaistniałą sytuację. - Jest to szu-
kanie sensacji na siłę – powie-
działa nam jedna z pracownic 
PKPS – Ludzie, którzy przycho-
dzą po żywność, dobrze wiedzą, 
co dostaną. To mięso wydajemy 
już drugi rok i nikt do tej pory się 

nie skarżył. - dodaje. Pani ta po-
kazała nam też kartony, w któ-
rych mięso zostaje dostarczane 
przez firmę – My te kotlety mu-
simy podzielić na porcje, dla każ-
dej rodziny odpowiednią ilość. 
Dlatego każdy dostał w workach, 
żeby było łatwiej i szybciej rozdać 
– opowiada kobieta. Tyle PKPS. 

Teraz redakcja DN: niezależ-
nie od akceptacji czy nie przez 

podopiecznych, standardów ja-
kie nowogardzki PKPS im na-
rzucił, to co widać na załączo-
nym zdjęciu, nie można skla-
syfikować jako jakąkolwiek do-
puszczalną normę – co stwier-
dza pani z PKPS wyraźnie nie 
rozumiejąca, co w istocie czy-
ni. I nie chodzi tu tylko o oczy-
wiście skandaliczną estetykę za-
pakowania i wydania żywności, 
ale także o zagrożenie epidemio-
logicznie. Te krążki, czyli jak się 
okazało kotlety ze zmielonego 
mięsa drobiowego z wypełnie-
niem torby dodatkowo ścinkami 
z kebabu, były wcześniej zamro-
żone, a już w momencie przynie-
sienia „porcji” do redakcji uległy 
częściowemu rozmrożeniu. Dla-
tego ujawniły się ogniska ple-
śni. Ponadto ewentualny kon-
sument tej żywności musi ją na-
tychmiast spożyć, ponieważ jak 
wiadomo, żywności raz rozmro-
żonej (choćby w pewnym stop-

niu rozmrożonej, czyli jak ta, 
co była wydawana (patrz zdję-
cie) nie można mrozić powtór-
nie, ponieważ wiąże się to z za-
grożeniem epidemiologicznym. 
Sądząc po wielkości „przydziału 
paszy” jej skonsumowanie jed-
norazowe byłoby trudne. Ko-
mentarz pani z PKPS skwituje-
my jednym zdaniem – my wie-
my, że: „kiedyś to w gumiakach 
i waciakach chodzono i na wese-
le, nawet i byle co „kuszano” w 
naszym kołchozie, i nikt nie na-
rzekał”. Ale czasy - droga pani - 
się zmieniły i wymagania wzro-
sły kilkukrotnie, dlatego warto 
się w końcu dostosować, bądź 
dać innym tę czynność wykony-
wać. Przypomnijmy, że nowo-
gardzkim PKPS-em zarządza, 
jako jego szefowa, pani Danu-
ta Czapla, czyli prywatnie matka 
Roberta Czapli - burmistrza. No 
cóż, tak to mamy więc  i tu i tam.  

Red.

Takie właśnie mrożone kotlety drobiowe otrzymali potrzebujący

Hodowla szynszyli w mieście

Będzie nakaz likwidacji
W lipcu tego roku dostaliśmy sygnał, że przy ulicy Teodora Roosevelta prowadzona jest ho-
dowla szynszyli. Jak się okazało, nielegalna hodowla uprzykrzała życie ludziom mieszkają-
cym w jej pobliżu. Mimo zgłoszeń do Urzędu Miasta i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, hodowla w dalszym ciągu jest utrzymywana i ciągle się powiększa.

W wakacje mieszkańcom uli-
cy Roosevelta zaczął dokuczać 
uciążliwy zapach. Jak sami mó-
wili, początkowo sądzili, że 
sprawcą jest firma z Miętna. Jed-
nak jak się okazało, tuż pod ich 
nosem, sąsiad założył hodowlę 
szynszyli. - Nie dość, że nie za-
pytał się nas o zdanie, to jesz-
cze nas nawet nie poinformował 
– mówi jedna z mieszkanek tej 
ulicy – Kiedy dowiedzieliśmy się, 
że w budynku mieszkalnym są-
siad trzyma klatki z szynszyla-
mi, byliśmy i nadal jesteśmy obu-
rzeni – mówi kobieta. Sąsiedzi 
mieszkający najbliżej hodow-
li, mają do niej najdalej 2,5 me-
tra odległości. - Jest to stanow-
czo za blisko. Nie dość, że w po-
wietrzu unosi się fetor, to jeszcze 
mamy plagę much a teraz także 
i szczurów! - opowiada dalej ko-
bieta. Mieszkańcy już w wakacje 
zgłosili całą sprawę do Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego. I 
mimo, że właściciel hodowli za-
rejestrował ją w Urzędzie Skar-
bowym i Powiatowym Inspek-

toracie Weterynarii, nie wyklu-
cza tego, że jego hodowla jest 
nielegalna, zgodnie z uchwałą 
miasta. Na podstawie przepisów 
prawa miejskiego, w zabudo-
wie wielorodzinnej lub jedno-
rodzinnej, na terenie miejskim 
istnieje zakaz prowadzenia ho-
dowli zwierząt gospodarskich, 
w tym futerkowych. - Do Urzę-
du Miasta również kierowaliśmy 
pisma. Urząd nakazywał likwi-
dację lub przeniesienie hodow-
li poza granice miasta. Niestety. 
Nic to nie poskutkowało – opo-
wiadają mieszkańcy ul. Roose-
velta.  – Nie zgadzamy się na to, 
aby na 5-arowej działce, pomię-
dzy budynkami mieszkalnymi, 
znajdowała się hodowla zwierząt 
futerkowych. Innym przeszka-
dzają norki, które są w pewnej 
odległości od miejscowości, a my 
mamy żyć z szynszylami pod no-
sem? - pytają mieszkańcy – Już 
teraz zaczął się problem z gryzo-
niami, a dokładnie ze szczurami. 
Moja kotka, co chwilę znosi upo-
lowane gryzonie do domu, a do 

tej pory jej się to nie zdarzało – 
opowiada kobieta – Jak dla mnie 
cała sytuacja jest patowa, ponie-
waż sąsiad będzie się ciągle od-
woływał od wyroków i wezwań, 
a my będziemy żyć ze smrodem 
pod nosem, muchami i szczura-
mi w mieszkaniu.

W odpowiedzi na interpelacje 
radnej Bogus w sprawie hodow-
li szynszyli, czytamy, że właści-
ciel hodowli miał ostateczny ter-
min do 30 września tego roku, 
żeby zlikwidować lub przenieść 
hodowlę. W związku z tym, że 

nie dostosował się do wezwań, 
Urząd Miejski złożył zawia-
domienie na Komisariat Poli-
cji w Nowogardzie, o wszczę-
cie postępowania w tej spra-
wie. - W dniu 31.10.2017r do 
KP w  Nowogardzie wpłynęło pi-
smo z UM Nowogard w sprawie 
wszczęcia czynności wyjaśnia-
jących, w związku z ujawnio-
nym przez Urząd Miejski w No-
wogardzie  wykroczeniu, polega-
jącym na złamaniu zakazu trzy-
mania zwierząt  gospodarskich w 
zabudowie wielorodzinnej na te-
renach miejskich – informuje nas 
rzecznik policji st. asp. J. Filip-
czuk - W dniu 09.11.2017r ode-
słano do UM Nowogard przesła-
ne do KP Nowogard materiały z 
informacją, że zgodnie z art. 17 
par. 3 ustawy Kodeks postępowa-
nia w sprawach o wykroczenie, 
organ samorządowy, jakim jest 
Urząd Miejski posiada upraw-
nienia oskarżyciela publicznego 
w sprawach o wykroczenie, gdy w 
zakresie prowadzonych czynności 
takie ujawni.

21 listopada tego roku odby-
ła się także rozprawa w Powia-
towym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Goleniowie, o 
zmianie sposobu użytkowania 
budynku gospodarczo – miesz-
kalnego na budynek hodowlany. 
Na rozprawę wezwano wszyst-
kie strony w tej sprawie, czy-
li oprócz właścicieli szynszyli, 

przybyli także sąsiadujący z ho-
dowlą mieszkańcy. 

Rozprawa była wykonana w 
związku z nakazem likwidacji 
hodowli, w niedługim czasie zo-
stanie on wydany - informuje 
nas Hanna Krugły z PINB - Jeże-
li w pomieszczeniu tak zwanym 
pokojowym, są zainstalowane ja-
kiekolwiek urządzenia, przezna-
czone do prowadzenia hodow-
li, właściciel będzie miał nakaz 
je usunąć. Tym samym wiąże się 
to z likwidacją hodowli szynszyli 
w tym budynku. - dodaje. Ozna-
cza to, że te pomieszczenia, któ-
re inwestor zaadaptował na po-
mieszczenia do hodowli, muszą 
wrócić do stanu pierwotnego, 
zgodnie z planem budowy. - Je-
żeli inwestor nie zastosuje się do 
nakazu, wówczas zostanie uru-
chomione postępowanie egzeku-
cyjno administracyjne, polegają-
ce na wystosowaniu upomnienia. 
W ślad za tym przekazujemy od-
powiednie druki do Urzędu Skar-
bowego, który egzekwuje przy-
mus likwidacji, poprzez nałożo-
ną przeze mnie karę grzywny – 
mówi H. Krugły. Kary grzywny, 
z jakimi musi liczyć się właści-
ciel hodowli, mają rozpiętość od 
5 tysięcy do 200 tysięcy złotych. 
Ostateczna decyzja, wraz z ter-
minem wykonalności zostanie 
ogłoszona w połowie grudnia. 

DŚ
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Ryczą jak po śmierci Stalina

Pytanie pozostało tylko jedno - czy dynamit, czy młot?
Ryk, czyli płacz rzewny zmieszany z przekleństwami dochodzi z kręgów nowogardzkiej komuny, po tym, jak Rada Miejska przyjęła w środę uchwałę o roz-
biórce do dnia 3 maja 2018 r., pomnika przy Placu Wolności.  Rada Miejska wypełniła w ten sposób obowiązek dostosowania przestrzeni publicznej do 
wymogów obowiązującej od dwóch miesięcy ustawy parlamentu RP.

Nowogardzka Rada Miejska wypeł-
niając wymóg nałożony na nią przez 
ustawę o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej, podjęła 
na środowej sesji uchwałę zobowiązu-
jącą burmistrza Nowogardu do usunię-
cia do dnia 3 maja 2018 roku, pomni-
ka usytuowanego przy Placu Wolności. 
Przypomnijmy - pomnik ten, jako po-
mnik tzw. braterstwa broni, czyli fun-
damentalnego komuszego mitu i rze-
komej partnerskiej przyjaźni polsko-
-radzieckiej, został odsłonięty w 1972 
roku, w rocznicę Rewolucji Paździer-
nikowej z udziałem władz partyjnych, 
konsulatu ZSRR w Szczecinie i oczy-
wiście stacjonujących wówczas w Pol-
sce czerwonoarmistów. Pierwotny na-
pis na pomniku posiadał treść „Pod 
Grunwaldem i w Berlinie i na zawsze 
razem”. Na cokole obelisku umiesz-
czono dwie pary sylwetek - jedna ma-
jąca wyobrażać woja polskiego z cza-
sów Grunwaldu oraz woja ruskiego z 
tego okresu, oraz druga przedstawiają-
ca żołnierza I Armii Wojska Polskiego 
i żołnierza Armii Czerwonej. Zarów-
no napis, jak i ilustrujące go postacie 
wyrażały nie tylko absurdalne przesła-
nie ideowe, ale także zupełnie nie od-
powiadały faktom historycznym, cho-
ciażby dlatego, że pod Grunwaldem 
nie było żadnego wspólnego działania 
podmiotów określonych tak, jak na po-
mniku. Dzisiaj jest też oczywista i rze-
czywista rola Armii Czerwonej w mor-
dowaniu Polaków i niszczeniu Rzeczy-
pospolitej, która to armia w Berlinie 
znalazła się dopiero po tym, jak wcze-
śniej wraz z armią Rzeszy Niemieckiej 
w 1939 roku napadła i rozebrała Polskę. 
Polskę, którą potem ponownie splądro-
wała w swoim marszu do tegoż Berli-
na, gdy po dwuletniej okupacji Polski 
obaj agresorzy wrześniowi się po pro-
stu wzięli za łby. Oczywiście po woj-
nie armia ta okupowała Polskę i mor-
dowała oraz nadzorowała mordowanie 
i niszczenie przez komunistów kwiatu 
polskiego patriotyzmu.  Nowogardzki 
pomnik mający gloryfikować czasy tak-
że już powojennego poddaństwa Pol-
ski sowieckiemu agresorowi, uchował 
się w okresie po odzyskaniu wolności, 
będącej wynikiem solidarnościowego 
zrywu, tylko dlatego, ponieważ w ko-
muszym Nowogardzie komuchy wła-
dzę samorządową to dzierżą do dzisiaj, 
a kadencja Czapli prominentnego dzia-
łacza SLD - to wyjątkowe rozwinięcie i 
utrwalenie tej władzy.  Dla lekkiego ka-
muflażu w latach 90-tych zmieniono 
tylko napis na pomniku podtrzymu-

jąc tym samym już nie tylko oczywisty 
fałsz, ale jeszcze mieszając wszystko w 
pojęciowym g...nie. Dopiero przyjęcie 
w tym roku przez Sejm RP znowelizo-
wanej ustawy o usunięciu z przestrzeni 
publicznej reliktów komunizmu stwo-
rzyło oczywistą sytuację prawną - po-
mnik musi zniknąć. 

I taka jest treść środowej uchwały 
Rady Miejskiej.   

Decyzja zapadła - prawo zostało 
wykonane 

 Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 li-
stopada, w sprawie rozbiórki Pomnika 
zlokalizowanego na Placu Wolności w 
Nowogardzie. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. 
poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o całkowitej roz-
biórce pomnika zlokalizowanego w No-
wogardzie przy Placu Wolności przed-
stawiającego sylwetki umieszczone na 
cokole - postumencie.   

 § 2. Rozbiórki pomnika wraz z upo-
rządkowaniem terenu należy dokonać 
do dnia 3 maja 2018 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
burmistrzowi Nowogardu

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

  Piotr Słomski
Przewodniczący Rady Miejskiej

 
W uzasadnieniu uchwały czytamy 

m.in.:
- Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej, określiła enumeratywnie ro-
dzaje obiektów, które w myśl tej ustawy 
podlegają obowiązkowi usunięcia ich z 
przestrzeni publicznej… W odpowie-
dzi na pismo przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie (wystosowa-
nego także w związku z wnioskiem gru-
py obywateli) szczeciński oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej orzekł, że po-
mnik znajdujący się w Nowogardzie 
przy placu Wolności i przedstawiają-
cy między innymi sylwetkę żołnierza 
Armii Czerwonej, kwalifikuje się, jako 
obiekt do usunięcia z przestrzeni pu-
blicznej z powodu i w trybie określo-
nych w przywołanej wyżej ustawie z 
dnia 22 czerwca 2017. Pismo szczeciń-
skiego oddziału IPN było już prezen-
towane radnym RM w Nowogardzie. 
Podmiotem, który przywołana ustawa 
z dnia 22 czerwca, zobowiązuje do do-
konania czynności usunięcia obiektów 
ustawą sklasyfikowanych, jest właściwy 

samorząd.  Rada Miejska w Nowogar-
dzie, podejmując uchwałę o rozbiórce 
przedmiotowego pomnika, dostosowu-
je stan faktyczny miejskiej przestrzeni 
publicznej do obowiązującego w Pol-
sce prawa. 

Ignorancja, czy świadome 
lekceważenie prawa?

Uchwała została przyjęta 10 głosa-
mi za, przy 4 przeciw. W trakcie dysku-
sji doszło jednak do wypowiedzi, któ-
rych nie można pominąć w tej relacji. 
Zdecydowaną postawę w sprawie pre-
zentował Piotr Słomski, przewodniczą-
cy Rady - który wnioskował zresztą o 
wprowadzenie właściwego punktu do-
tyczącego przedmiotowej uchwały pod 
obrady Rady. Wtórował mu radny An-
drzej Kania, który w żarliwej wypowie-
dzi przypomniał niewątpliwe zasługi 
czerwonoarmistów dla Rzeczpospoli-
tej, w tym te polegające na gwałtach do-
konywanych nie tylko na niemieckich, 
ale również na polskich kobietach. Dzi-
siaj mamy to wszystko już nieźle udo-
kumentowane.  Ale były również osoby, 
które podniosły tzw. wątpliwości, czy-
li w istocie próbowały dokonać jakie-
goś oddalenia w czasie wprowadzenia 
w życie prawnej (obowiązującej i z za-
witymi terminami) regulacji, czyli usu-
nięcia obelisku. Należał do nich rad-
ny Paśko z PSL, któremu przypomnia-
ło się, że jako ministrant uczestniczył w 
poświeceniu tablicy - kamuflażu w la-
tach 90-tych. Ponadto „uświęcał” także 
i później to miejsce swoją ministranc-
ką obecnością.  Radny nie sprecyzował, 
czy te akty „uświęcające” zmieniają co-
kolwiek etycznie w charakterze glory-
fikowanych przez pomnik zbrodni so-
wieckich, ale w głosowaniu nad uchwa-
łą wstrzymał się.  Natomiast prawdzi-
wy popis komuszego żalu nieutulo-
nego połączonego przy tym, z typową 
dalej wymienionym, niekompetencją 
dali radni SLD, burmistrz Czapla (tak-
że SLD) i sekretarz Biegańska-Sawicka. 

Po raz kolejny okazało się, gdzie komu-
chy (jak zawsze w historii) mają to, co 
stanowi o tym, czym jest Polska. Bur-
mistrz z SLD R. Czapla, w swoich wy-
powiedziach, ujawnił nie tylko zupeł-
ną nieznajomość ustawy, ale także obo-
wiązków, jakie ustawodawca wiąże z 
funkcją burmistrza i w tej sprawie i w 
ogóle. Jego ignorancja była jednak na 
tyle oczywista, że podparte nią zabiegi 
o oddalenie uchwały spełzły na niczym.  
Sekretarz gminy bajała zaś o istnieniu 
rzekomej listy IPN konkretnych obiek-
tów, na której to liście nie ma, według 
jej wiedzy szerokiej, nowogardzkiego 
pomnika. Pani Sekretarz pomyliła tu-
taj rzekomą listę pomników z listą IPN, 
która dotyczy tylko nazw ulic. W przy-
padku pomników zaś IPN wydaje jed-
nostkowe decyzje kwalifikujące kon-
kretne obiekty, po skierowaniu do nie-
go zapytania. Tak się stało w przypad-
ku nowogardzkiego pomnika - co stoi, 
jak tzw. „byk” w uzasadnieniu uchwały. 
IPN w oficjalnym piśmie jednoznacz-
nie stwierdził, że pomnik ten kwalifi-
kuje się do usunięcia z przestrzeni pu-
blicznej w trybie i z powodów wymie-
nionych w ustawie.

Co teraz?
 Już po przyjęciu uchwały i upublicz-

nieniu tej wiadomości nowogardzkie 
kręgi komusze wyć i ryczeć poczęły. Gdy 
ryk, jak po śmierci Stalina (czyli płacz 
połączony z przekleństwami i groźba-
mi karalnymi) odprawia niczym obrzęd 
nowogardzkie towarzystwo towarzyszy i 
osobników im poddanych, to w sprawie 
realne zagadnienie stanowi tylko tech-
niczna strona wykonania uchwały.  Bur-
mistrz ma czas na to do 3 maja. Usunię-
cie pomnika wiąże się oczywiście z pew-
nymi kosztami. Jak wynika z także ofi-
cjalnego komunikatu IPN samorządy, 
które z własnej inicjatywy wykonają ten 
ustawowy obowiązek otrzymają istot-
ny, a nawet całkowity zwrot tych kosz-
tów. I taką możliwość otwiera środowa 
decyzja naszej Rady. Gdyby jednak bur-
mistrz nie wykonał decyzji Rady (np. z 
powodu organicznej niemożliwości ro-
zumienia prostych rzeczy) to i tak wy-
kona ją wojewoda (tak mówi ustawa). 
Tylko, że wtedy kosztami obciążony zo-
stanie w całości samorząd, w tym wy-
padku kasa gminy naszej. Kolejną kwe-
stią techniczną jest metoda usunięcia 
pomnika. Zapewne po ogłoszeniu prze-
targu padną propozycje fachowców. Fa-
chowcy radzieccy byli w tym najlepsi.  
Preferowali dynamit, a w ciągu jedne-
go dnia potrafili wysadzić nie tylko jakiś 
tam pomnik, ale całe centrum miasta.     

sm



Nr 92 (2621)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Anna Langa: lat 82, zmarła 28.11.2017r., pogrzeb odbył się 

30.11.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Paweł Cyganko: lat 40, zmarł 30.11.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 2.12.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze najstarszej mieszkanki Nowogardu, 

Naszej kochanej 
Mamy, Teściowej, Babci, Prababci

Śp. Feliksy Wysockiej
serdeczne podziękowania 

składają
Syn, Synowe, Wnuki i Prawnuki

Serdeczne podziękowania dla Proboszcza Parafii pw. WNMP 
w Nowogardzie Grzegorza Legutki za piękna homilię

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Uważajcie, czu-
wajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. Bo rzecz 
ma się podobnie jak z czło-
wiekiem, który udał się w po-
dróż. Zostawił swój dom, po-
wierzył swoim sługom stara-
nie o wszystko, każdemu wy-
znaczył zajęcie, a odźwier-
nemu przykazał, żeby czu-
wał. Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o 
północy, czy o pianiu kogu-
tów, czy rankiem. By niespo-
dzianie przyszedłszy, nie za-
stał was śpiących. Lecz co 
wam mówię, mówię wszyst-
kim: Czuwajcie! (Mk 13,33-
37)

Czuwajcie- to jest wezwa-
nie, które kieruje do nas 
Chrystus na progu Adwen-
tu. „(…) co wam mówię, 
mówię wszystkim: czuwaj-
cie”. Nikt spod tego jezuso-
wego wskazania nie jest wy-
łączony. Jezus mówi to do 
wszystkich: do Ciebie i do 
mnie. Po pierwsze mamy 
mieć oczy szeroko otwarte. 
Adwent ma pomóc mi bym 
dostrzegł coś więcej niż czu-
bek własnego nosa. Więcej 
niż to, co widzialne. Mam 
mieć oczy szeroko otwarte 

to znaczy, dostrzegać znaki 
czasu, patrzeć na wydarze-
nia mojego życia w kluczu 
wiary. Oczy szeroko otwar-
te to znaczy, widzieć drugie-
go człowieka, jego potrzeby, 
pragnienia. Jezus pragnie, 
aby gdy przyjdzie, niko-
go nie zastał śpiącego. Zna-
my to przysłowie: nie śpij, 
bo cię okradną. Tyczy się 
to również życia duchowe-
go. Nie bądź śpiący w wie-
rze, bo sam siebie okradasz 
z łaski Bożej. Pierwsza część 
adwentu, o czym mówi dzi-
siejsza Ewangelia Świę-
ta, zapowiada nam powtór-
ne przyjście Pana w cza-
sie ostatecznym. Pan wyjeż-
dżając z domu, odchodząc z 
ziemi, powierzył swoim wy-
znawcom staranie o wszyst-
ko, każdemu wyznaczył za-
jęcie - tak mówi dzisiej-
sze Słowo. Jako wyznawcy 
Chrystusa mamy dbać o ten 
dom, który on nam zostawił 
pod opiekę. Każdemu rów-
nież wyznaczył zajęcie. Nikt 
z nas nie może czuć się bez-
robotnym w dziele budowa-
nia Królestwa Bożego. Każ-
dy z nas ma duże pole do 
„popisu” w tej sprawie. Na-
sze zadania, obowiązki wy-
nikają z racji stanu. Inne za-
dania ma kapłan, inne sio-
stra zakonna, jeszcze inne 
małżonkowie, rodzice, dzie-
ci. Każdy z nas ma swoje za-
dania i mam je wykonywać 
całym sercem! Sercem, któ-
re ma być cały czas sercem 
czuwającym. Sercem goto-
wym na spotkanie przycho-
dzącego Pana. To oczekiwa-
nie na Niego ma kształtować 

we mnie postawę dziecięc-
twa Bożego. Mam być jak 
dziecko oczekujące powro-
tu rodziców z pracy. Wy-
glądam ich przez okno, ale 
wiem co zostało mi zlecone: 
mam zmyć naczynia, wyjść 
z psem, odrobić zadania do-
mowe. Mam świadomość, 
że po ich powrocie zostanę 
z tego rozliczony. Serce czu-
wające ma być zarazem ser-
cem działającym. Jak to do-
brze, że rozpoczynamy czas 
Adwentu.  Zawsze z nadzie-
ją patrzę na ten czas i okres 
Wielkiego Postu. To szcze-
gólne okresy liturgiczne, 
pomagające nam w odno-
wie życia duchowego. Po-
trzebujemy tego uprzywile-
jowanego czasu, powiedz-
my jak chory czasu sana-
torium. Najczęściej chodzi 
się tam na masaże. Wiemy 
co to masaż jest. Wykręca-
nie, naciskanie, rozgrzewa-
nie tkanek, mięśni, pobu-
dzanie układu krwionośne-
go. Mimo, że się krzywimy, 
że coś zaboli, czujemy się 
czasem bardziej „połama-
ni”, niż przed zabiegiem, to 
jednak po wszystkim czu-
jemy się wspaniale. Podob-
nie jest z Adwentem. Mamy 
dokonywać pewien wysiłek 
duchowy, co zaowocuje po-
prawą zdrowia naszej du-
szy. Korzystajmy z dobro-
dziejstw tego czasu: roraty, 
które nie są czymś tylko dla 
dzieci, kalendarze adwento-
we i nie chodzi mi tu o cze-
koladki, ale na przykład na 
każdy dzień inne duchowe 
postanowienie. Wcześniej-
sze wstawanie, aby przysiąść 
do lektury Słowa Bożego. 
Zrób coś w tym Adwencie, 
coś, żebyś poczuł trud, zma-
ganie i miej oczy szeroko 
otwarte, może właśnie wte-
dy przyjdzie do Ciebie Pan. 

Ks. Krystian Dylewski 

PODZIĘkOWaNIa

„CARITAS” informuje
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Jak co roku ruszyła nasza ak-
cja Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom. Z tej okazji, w na-
szym kościele można zakupić 
świecie Caritas i kartki świą-
teczne. Nabywając je, wspiera-
my dzieci z ubogich rodzin z te-
renu naszej parafii. W tym roku 
10 groszy z każdej rozprowadzo-
nej świecy trafi także do potrze-

bujących dzieci z Ameryki Połu-
dniowej, mieszkających w slum-
sach i favelach. Wsparcie trafi 
też do polskich misjonarzy dzia-
łających na tym kontynencie. 

Za wszelką pomocą składamy 
Bóg Zapłać. 

PZC „Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP  

w Nowogardzie 

Coś dla spokoju ducha, 
szczególnie „polskiego” ducha
Uznanie otoczenia  oznacza osobisty sukces i  tak pojęte stanowi przed-
miot pożądana przez wielu,  traktowany  często jako zasadnicza war-
tość. Bywa też, że poczucie  osobistego sukcesu  „wrasta”  wprost pro-
porcjonalnie do porażek  naszych bliźnich. Ten brzydki rodzaj zawiści 
często jest przypisywany Polakom. Mówi o tym chociażby kawał o reak-
cji na  powodzenie w hodowli krów- Amerykanin gdy sąsiadowi stado 
rośnie cieszy się i  marzy: aby  i moje tak się pomnażało jak sąsiada. Na-
tomiast  Polak po cichu szemrze: oby mu wszystkie zdechły. Może dla-
tego warto w tych czasach sukcesu za wszelką cenę czyniącego z nas nie-
wolników ocen i sytuacji na które nie mamy odmawiać systematycznie 
poniższą piękną  i  zaskakującą modlitwę modlitwę ułożonego przez 
znanego mistyka, świętego   Tomasza á Kempis.

modlitwa Tomasza á kempis
O, Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Wyzwól mnie, Jezu,
    z pragnienia, aby być cenionym, 
    z pragnienia, aby być lubianym, 
    z pragnienia, aby być wysławianym, 
    z pragnienia, aby odbierać zaszczyty, 
    z pragnienia, aby być chwalonym, 
    z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, 
    z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, 
    z pragnienia, aby być uznanym,
    ze strachu przed poniżeniem, 
    ze strachu przed wzgardą, 
    ze strachu przed skarceniem, 
    ze strachu przed zapomnieniem, 
    ze strachu przed wyśmianiem, 
    ze strachu przed skrzywdzeniem, 
    ze strachu przed podejrzeniem.
I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął,
    aby inni byli więcej kochani, niż ja, 
    aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie, 
    aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, 
    aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, 
    aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, 
    aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, 
    aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak 
    święty, jak powinienem. Amen.
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

CICHa NOC
08.12.2017, godz. 16:00
09.12.2017, godz. 16:00
10.12.2017, godz. 16:00

dramat, Polska / 2017 / 97 min., 
od lat: 15

Adam (Dawid Ogrodnik), na co 
dzień pracujący za granicą, w Wi-
gilię Bożego Narodzenia odwie-
dza swój rodzinny dom na pol-
skiej prowincji. Z początku ukry-
wa prawdziwy powód tej nieocze-
kiwanej wizyty, ale wkrótce zaczy-
na wprowadzać kolejnych krew-
nych w swoje plany.

THOR: RAGNAROK
08.12.2017, godz. 18:00
09.12.2017, godz. 18:00
10.12.2017, godz. 18:00

fantasy, przygodowy, USA / 
2017 / 130 min., od lat: 13

POLSKI DUBBING

Kontynuacja przebojów „Thor” 
i „Thor. Mroczny świat”. Na ekran 
wracają Chris Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Idris Elba i Sir Anthony 
Hopkins. Świetną obsadę dopeł-
nią Cate Blanchett i Mark Ruffalo, 
który wciela się w kolegę Thora z 
ekipy Avengers – Bruce’a Bannera 
bardziej znanego jako Hulk. Thor 
zostaje uwięziony po drugiej stro-
nie wszechświata. Osłabiony i po-
zbawiony młota musi znaleźć spo-
sób, by powrócić do Asgardu i sta-

wić czoła bezwzględnej i wszech-
potężnej Heli oraz powstrzymać 
Ragnarok – „zmierzch bogów”, za-
gładę świata i całej asgardzkiej cy-
wilizacji.

MORDERSTWO W ORIENT 
EXPRESSIE

08.12.2017, godz. 20:30
09.12.2017, godz. 20:30
10.12.2017, godz. 20:30

kryminał, USA, Wielka Brytania / 
2017 / 114 min., od lat: 15

Luksusowa podróż staje się 
punktem wyjścia do stylowej, peł-
nej napięcia i zaskakującej opo-
wieści sensacyjnej, uznawanej 
za największą zagadkę kryminal-
ną wszech czasów. Trzynaścio-
ro pasażerów uwięzionych zosta-
je w pułapce, nie wiedząc, co ich 
czeka. Jeden człowiek musi wska-
zać mordercę, zanim ten zaataku-
je ponownie. W rolach głównych: 
Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi 
Dench, Johnny Depp, Josh Gad, 
Derek Jacobi, Leslie Odom, Jr., Mi-
chelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Olivia 
Colman i Lucy Boynton. Luksuso-
wa podróż staje się punktem wyj-
ścia do stylowej, pełnej napięcia i 
zaskakującej opowieści sensacyj-
nej, uznawanej za największą za-
gadkę kryminalną wszech czasów. 
Trzynaścioro pasażerów uwięzio-
nych zostaje w pułapce, nie wie-
dząc, co ich czeka. Jeden czło-
wiek musi wskazać mordercę, za-
nim ten zaatakuje ponownie. W 
rolach głównych: Penélope Cruz, 
Willem Dafoe, Judi Dench, John-
ny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, 
Leslie Odom, Jr., Michelle Pfeiffer, 
Daisy Ridley, Olivia Colman i Lucy 
Boynton.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

INFORMACJA

Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera  
w Nowogardzie informują:

prosimy o przynoszenie fotografii naszych kolegów, którzy byli w kole PTN Nowogard, a którzy zmar-
li w latach 1980-2017. Fotografie te po zeskanowaniu zostaną oddane właścicielom z powrotem. Foto-
grafie prosimy przynosić do Zarządu Koła, Redakcji Dziennika Nowogardzkiego lub Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Nowogardzie, do dnia 05.12.2017 roku. Dziękujemy i zapraszamy.   Zarząd PTN Nowogard

„CARITAS” informuje
Dystrybucja żywności 

Parafialny Zespół „Caritas” 
działający przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie informuje, że w najbliż-
szy wtorek (5.12) oraz środę  
(6.12) odbędzie się dystrybucja 

żywności z pomocy unijnej. We 
wtorek po odbiór darów zapra-
szamy osoby o numerach od 1 
do 80, od godz. 14.00. Natomiast 
w środę, żywność będzie wyda-
wana osobom posiadającym nr 

od 81- do końca listy, również 
od godz. 14:00. Miejsce wydaw-
ki: biuro PZC „Caritas” w Domu 
Parafialnym przy ul. Kościelnej 
2 a. 

PZC „Caritas” przy parafii WNMP

Zamienię  
mieszkanie  

w Nowogardzie  
o pow. 68m2, 

przy ulicy 
Warszawskiej, 
(po remoncie) 

na 4 piętrze, na 
mniejsze parter 

lub 1 piętro, 
tel. 668 452 615

Szczęścia Panie Tadeuszu
 Tak się składa, że urodziny Twoje przypadają  

w okresie najlepszych brań drapieżnika.  
A, że wielką pasją Solenizanta jest wędkarstwo,  

to życzę Ci taaakiej ryby. A wiadomo wszem  
i wobec, że największe to te, których nigdy nie udało 

nam się wyciągnąć. I dlatego jest wciąż, o czym marzyć. 
Zdrowia i szczęścia  

z okazji 82 urodzin  
Tadeuszowi Kozłowi, 

życzy
Zygmunt Heland

ŻyCZeNIa

Tym razem to nie Ksawery…

W Świerczewie znów zalało 
Po raz drugi zalane zostały pobocza przy niedawno oddanej do użytku po generalnym re-
moncie drodze w Świerczewie. Mieszkańcy przesyłają zdjęcia pytając, kiedy ktoś zamierza 
coś z tym zrobić? 

Przypomnijmy, że do podob-
nej sytuacji doszło na począt-
ku października, dosłownie kil-
ka dni po oddaniu nowej drogi 
do remontu. Wówczas całkowi-
cie zalane zostały pobocza dro-
gi, a woda wdarła się na podwó-
rza i do piwnic. Zdaniem miesz-
kańców, sytuacja ta jest efektem 
braku systemu odprowadzania 
wód opadowych płynących dro-
gą - tych w zasadzie wcale nie 
zaprojektowano. Starostwo po-
wiatowe w Goleniowie, właści-
ciel drogi, główny inwestor re-
montu, takiej opinii nie podzie-
lił, stwierdzając, że wszystkie-
mu winny był orkan Ksawery, 
któremu towarzyszyły ulewne 
jak na nasz klimat deszcze. Nie-
mniej urzędnicy zapowiedzie-
li, że w przypadku powtarzają-
cych się niedogodności podej-
mowane będą dalsze kroki. Czas 
chyba już, aby je podjąć. W ze-
szły weekend drogę znów za-
lało, chociaż żaden orkan nad 

nami tym razem nie przeszedł. 
Ponownie otrzymaliśmy zdję-

cia zalanej jezdni i stosowny ko-
mentarz. 

- Ksawerego już dawno nie 
ma, a dwa ostatnie mieszkania 
w Świerczewie są dalej zalewane. 
Powiat dalej uważa, że jest ok. - 
pisze nam jeden z mieszkańców 
wsi, prosząc za naszym pośred-
nictwem o interwencję u władz 
powiatu, co oczywiście uczyni-
liśmy. Na razie żadnej odpowie-
dzi z Goleniowa nie otrzymali-
śmy, ale wierzymy, że starostwo 
pochyli się nad tym problem, 
zgodnie z zapowiedzią, a przede 
wszystkim podjęte zostaną dzia-
łania, które wyeliminują pro-
blem spływających wód opado-
wych w niepożądanym kierun-
ku. 

Przypomnijmy, że remont 
drogi na odcinku Nowogard-
-Świerczewo- Strzelewo koszto-
wał ok. 3 mln 200 tys. zł. Inwe-
stycja została oddana 27 wrze-
śnia. 

MS

Po raz drugi w Świerczewie zalane zo-
stały pobocza przy nowej drodze, a wo-
da wdarła się też na podwórza
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Nowogardzki przemysł w zagrożeniu  
– debata na łamach DN 
Czy zamkną fermy norek? Wracamy do debaty, jaką rozpoczęliśmy przed tygodniem w temacie projektu ustawy wniesionej do Sejmu przez grupę posłów 
PiS, mającej wprowadzić całkowity zakaz hodowli i chowu zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania futer. 

Naszą debatę zapoczątkowali-
śmy od publikacji krótkiego wy-
wiadu z panem Marianem Piłką 
publicystą często piszącym, za-
mieszczane również w DN, felie-
tony tematyczne, byłym posłem 
PiS (2006-2007), wiceprezesem 
Prawicy Rzeczypospolitej.  Dziś, 
zgodnie z zapowiedzią kolej-
na odsłona dyskusji nad projek-
tem w sprawie zakazu hodow-
li zwierząt futerkowych- tym ra-
zem komentarze, jakich udzielili 
nam p. Zbigniew Piątak, właści-
ciel Gospodarstwa Rolnego Vio-
senx w Maszkowie, który prowa-
dzi w tej miejscowości ogrom-
ną fermę norek oraz p. Daniela 
Żurka, menadżera firmy Futrex 
w Żdżarach pod Goleniowem, 
lokalnego potentata w produkcji 
i dostarczania pasz na fermy no-
rek, ale także podmiotu prowa-
dzącego własne zakłady futrzar-
skie. 

Zbigniew Piątak
Gospodarstwo Rolne Viso-

nex z Maszkowa 
Projekt ustawy o zmianie usta-

wy o ochronie zwierząt złożony 
do Sejmu RP w dniu 6 listopa-
da tego roku przez grupę posłów 
PiS pod przywództwem Krzysz-
tofa Czabańskiego zawiera zapis 
o wprowadzeniu zakazu hodow-
li zwierząt futerkowych z prze-
znaczeniem na futra. W tej czę-
ści jest to pomysł nieprzemyśla-
ny i fatalny w skutkach. Projekt 
został przygotowany przez Par-
lamentarny Zespół Przyjaciół 
Zwierząt (PZPZ), a jego auto-
rzy pozostają pod silnym wpły-
wem organizacji, pseudoekolo-
gicznych, których celem jest li-
kwidacja tej dochodowej dzie-
dziny gospodarki rolnej. Pro-
jektodawcy oparli się na stron-
niczych danych na temat branży 
przygotowanych przez dwie or-
ganizacje: Fundację Międzyna-
rodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 

Viva!  i Stowarzyszenie Otwar-
te Klatki. Obie są organizacjami 
typu NGO (non government or-
ganization) utrzymującymi się z 
datków i darowizn od sponso-
rów, i jak pokazują liczne mate-
riały dostępne w Internecie ści-
śle współpracują z branżą utyli-
zacyjną, zdominowaną przez ka-
pitał zagraniczny, dla której ho-
dowcy norek są bezpośrednią i 
największą konkurencją. Posło-
wie zrzeszeni w PZPZ, a zwłasz-
cza poseł Krzysztof Czabański, 
pomimo licznych zaproszeń ze 
strony branży, nigdy nie pojawi-
li się na fermach zrzeszonych w 
związkach branżowych. Swoją 
opinię o hodowli zwierząt futer-
kowych wyrobili sobie wyłącz-
nie w oparciu o raporty ww. or-
ganizacji  pseudoekologicznych, 
często odwołujące się do fałszy-
wych bądź nieaktualnych da-
nych, a także do zmanipulowa-
nych materiałów multimedial-
nych. Dodatkowo, w przeważa-
jącej części, negatywne materia-
ły dotyczą hodowli innych zwie-
rząt niż norki, głównie gatun-
ków psowatych, takich jak lisy i 
jenoty.

Województwo zachodniopo-
morskie, a w szczególności po-
wiat goleniowski jest jednym z 
tych regionów Polski, w którym 
hodowle norek rozwinęły się 
najbardziej. Gdyby projektowa-
ne rozwiązania weszły w życie w 
tym kształcie, jaki znamy obec-
nie to będzie to niosło za sobą 
katastrofalne skutki dla lokal-
nego rynku pracy. Tylko w na-
szym województwie pracę utra-
ci około 2.000 osób utrzymują-
cych się bezpośrednio z tej ho-
dowli oraz około 6.000 osób pra-
cujących w branżach kooperują-
cych. W skali kraju te liczby jesz-
cze bardziej porażają, to odpo-
wiednio 13.500 osób oraz 45.000 
osób, które będą musiały przejść 
na garnuszek państwa. Niestety 
wszystko wskazuje na to, że za-
ślepiony jakimś ideologicznym i 
w swej naturze niepojętym amo-
kiem poseł Krzysztof Czabański, 
nie cofnie się przed skazaniem 
dziesiątków tysięcy polskich ro-
dzin na skrajną nędzę. Nasi pra-
cownicy to osoby, które pocho-
dzą głównie z terenów wiejskich, 
często o strukturalnym bezro-
bociu, gdzie nie tak łatwo, jak w 
Warszawie, znaleźć nową pracę. 
Mieliśmy tego przykład w latach 

1991-1993, kiedy jedną decy-
zją rządu zlikwidowano PGR-y a 
ich pracowników, pomimo licz-
nych zapowiedzi o udzieleniu 
pomocy w przekwalifikowaniu 
się, pozostawiono samych so-
bie. Wszyscy pamiętamy liczne 
dramaty ludzkie z tym związane, 
kiedy jedna renta lub emerytu-
ra musiały wystarczyć na utrzy-
manie całej, często licznej rodzi-
ny. Myślę, że jeżeli ze strony po-
słów nie będzie woli, aby usiąść 
przy jednym stole z organizacją 
branżową pracodawców zrze-
szających także hodowców no-
rek, to nie widzę innego wyjścia, 
jak wyjść na ulicę i głośno prze-
ciw tej zmianie zaprotestować.

Daniel Żurek 
Dyrektor zarządzający firmy 

Futrex w Żdżarach 
Wśród 50 krajów europej-

skich, w tym 28 członków EU, 
tylko 4 kraje wprowadziły całko-
wity zakaz hodowli zwierząt fu-
terkowych. We wszystkich tych 
krajach hodowle nie miały jed-
nak żadnego znaczenia dla lo-
kalnej gospodarki (Wielka Bry-
tania, Austria, Słowenia i Chor-
wacja posiadały łącznie zaled-
wie kilkanaście ferm). W 2 kra-
jach (Holandia i Republika Cze-
ska) obowiązywał będzie zakaz z 
okresem przejściowym, a w jed-
nym (Dania) obowiązuje wy-
łącznie zakaz hodowli zwierząt 
futerkowych psowatych.

Jak wynika z raportu Instytutu 
Inicjatyw Gospodarczych i Kon-
sumenckich INSTIGOS „Zna-
czenie hodowli zwierząt futerko-
wych w Polsce” 2017 r, z hodow-
li zwierząt futerkowych utrzy-
muje się w naszym kraju bezpo-
średnio 13,5 tys. rodzin (niemal 
50 tys. obywateli), a w firmach 
okołobranżowych zatrudnienie 
znajduje dodatkowo 40-47 tys. 
rodzin (około 150 tys. obywate-
li). Wartość dodana do polskie-
go PKB, to 1,7 mld zł rocznie.

Delegalizacja branży hodow-
li zwierząt futerkowych wywoła 
więc na polskim rynku, w spo-
sób bezpośredni, około 20% 
podwyżkę cen drobiu i ryb (ko-
nieczność utylizacji odpadów 
z rzeźni, które aktualnie zjada-
ją norki). Schemat jest bardzo 
prosty rzeźnie drobiowe i prze-
twórnie rybne sprzedają świeże 
resztki nieprzeznaczone dla lu-
dzi, branże hodowli norek ge-
nerują tym przychód, natomiast 
konieczność utylizacji tych resz-
tek będzie dla branży drobiar-
skiej i przetwórstwa rybnego 
gigantycznym kosztem, który 
de facto pokryje każdy konsu-
ment. Ponadto likwidacja bran-
ży hodowli norek wytworzy mo-
nopol na rynku ubocznych pro-
duktów pochodzenia zwierzę-
cego, co w perspektywie długo-
terminowej może spowodować 
podwyżkę ceny nawet o 30%. 
Utworzenie monopolu będzie 
się również wiązało z możliwo-
ścią sztucznego regulowania cen 
drobiu i ryby w Polsce, przez za-
chodnie koncerny utylizacyjne, 
co spowoduje spadek atrakcyj-
ności polskich produktów dro-
biowych i rybnych na rynkach 
globalnych. Powyższe, nosi zna-
miona wrogiego przejęcia dużej 
gałęzi polskiej gospodarki przez 
obcy kapitał.

A co to oznacza dla naszej fir-
my? Firma Futrex, łącznie z za-
kładem obróbki skór i fermami, 
zatrudnia obecnie 800 osób. W 
naszych zakładach produkuje-
my rocznie 160 milionów kilo-
gramów karmy, którą dostarcza-
my do ponad 50 ferm naszych 
klientów. W zeszłym roku firma 
rozpoczęła modernizację zakła-
du produkującego karmę, która 
pochłonęła 50 mln złotych oraz 
zakupiła teren pod nowy za-
kład - wytwórnię koncentratów 
zbożowych (koszt około 30 mln 
zł), która dałaby kolejne miejsca 
pracy, ale z uwagi na niepewną 
przyszłość branży wszystkie in-
westycje zostały wstrzymane. 

Nasi pracownicy boją się o 
swoje miejsca pracy, niejedno-
krotnie stanowiących jedyne 
źródło utrzymania dla ich ro-
dzin. Niektórzy za pracą przyje-
chali do nas z odległych rejonów 
Polski, zaciągnęli kredyty, kupi-
li mieszkania. Teraz jedną de-
cyzją parlamentu mogą stracić 
wszystko. 

Liczę, że jeszcze jako bran-
ża zdołamy naszymi meryto-
rycznymi argumentami odwró-
cić tę kompletnie nieprzemyśla-
ną, ze wszech miar dramatycz-
ną w skutkach propozycję Par-
lamentarnego Zespołu Przyja-
ciół Zwierząt.  Branża nie sie-
dzi z założonymi rękami. Polski 
Związek Hodowców Zwierząt 
Futerkowych przygotował bo-
wiem projekt legislacyjny, które-
go efektem będzie ujednolicenie 
wysokich standardów hodow-
li w całej Polsce. Projekt ten zo-
stał już wysłany do właściwych 
ministerstw, a także wszystkich 
zasiadających w parlamencie 
ugrupowań politycznych i jest 
alternatywą dla całkowitego za-
kazu hodowli. Ponadto związki 
branżowe są w trakcie przepro-
wadzania audytów i certyfiko-
wania zrzeszonych w nich ferm 
hodowlanych, a także wprowa-
dzania międzynarodowego cer-
tyfikatu dobrostanu zwierząt 
WelFur. Na mocy porozumienia 
pomiędzy hodowcami, związka-
mi i domami aukcyjnymi, skó-
ry z ferm niecertyfikowanych od 
roku 2020 nie będą mogły być 
sprzedawane.

Nasze fermy są otwarte przez 
cały rok, każdy może przyjść i 
zobaczyć, jak naprawdę wyglą-
da hodowla, wychodzimy na-
przeciw wszelkim napotkanym 
problemom, czy nieprawidło-
wościom i robimy wszystko co 
w naszej mocy, żeby zapewnić 
najwyższe standardy prowadzo-
nej przez nas i naszych Kolegów 
działalności

Od redakcji 
W kolejnych wydaniach 

postaramy się zaprezento-
wać komentarze osób, któ-
re sprzeciwiają się produkcji 
zwierząt na futra, bądź bra-
ły czynny udział w protestach 
tam, gdzie zakłady te miały 
powstać. Sprawdzimy, z cze-
go wynikają ich obawy zwią-
zane z tą hodowlą, dlaczego 
nie godziły się na życie w są-
siedztwie fermy, i jakie mają 
zdanie na temat proponowa-
nego, ustawowego zakazu tej 
gałęzi produkcji rolnej. Za-
chęcamy też czytelników do 
wzięcia udziału w naszej dys-
kusji, prosimy nadsyłać listy i 
komentarze w tej sprawie. 
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

W niedzielę inauguracja
Po długim wyczekiwaniu startuje IX edycja Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Już w najbliższą niedzielę (3 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie, o godzi-
nie 10:00 rozpocznie się pierwszy pojedynek. Przypomnijmy, że w tym roku liga jest bardziej liczna, gdyż o mistrzostwo walczyć będzie 12 zespołów. 

Miłośnicy siatkówki docze-
kali się powrotu na halę sporto-
wą przy ZSP w Osinie, gdzie już 
po raz dziewiąty wystartują roz-
grywki Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Jak już informowaliśmy 
wcześniej, liga powiększyła się 
w stosunku do ubiegłego roku 
o dwa zespoły. Pierwsza kolejka 
została zaplanowana na najbliż-
szą niedzielę (3 grudnia). W me-
czu otwarcia zagrają siatkarze re-
prezentujący Nowogard oraz Ki-
korze. Drużyna z Nowogardu nie 
startowała w OLPS w minionym 
roku, zatem trudno przed pierw-
szym spotkaniem oceniać możli-
wości tego zespołu. Pojedynek ten 
zaplanowano na godzinę 10:00. 

W kolejnym spotkaniu zmierzą 
się zawodnicy z Wojcieszyna oraz 
Gwiazdy Osina. Wojcieszyn w 
2017 roku bił się o Mistrzostwo, 
a w rozgrywkach wystawił swo-
je dwa zespoły, zatem siatkarze z 

tej miejscowości mogą pochwalić 
się dużym zapleczem. Gwiazda 
Osina to zespół, który regularnie 
czyni duże postępy i jest w stanie 
wygrać z każdym. Ten mecz od-
będzie się o godzinie 11:15. Dru-

gi zespół z Osiny – Bruklin, o go-
dzinie 12:30 zmierzy się z Węgo-
rzami. Bruklin w ubiegłej edy-
cji okupował dolne rejony tabeli, 
być może w tym sezonie gospo-
darze powalczą o wyższe lokaty. 
Ciekawie zapowiada się mecz po-
między drużynami z gminy No-
wogard. O godzinie 13:45 na par-
kiet wybiegną siatkarze z Żabowa 
i Czermnicy. O godzinie 15:00 do 
gry wejdą obrońcy tytuły – Krzy-
wice, które zmierzą się z debiu-
tującymi w rozgrywkach siatka-
rzami z Parlina. Na koniec swój 
mecz rozegrają kolejne nowe ze-
społy w rozgrywkach OLPS. O 
godzinie 16:00, zagrają siatka-
rze ze Słajsina oraz drużyny Mi-

chorek. Dodajmy, że w zależno-
ści od tego jak będą przebiegały 
poszczególne spotkania, godziny 
mogą ulec zmianie. Wierzymy, że 
siatkarze sprawią swoim kibicom 
sporo radości, a mecze będą sta-
ły na wysokim poziomie. Przy ar-
tykule publikujemy plan gier w 1. 
kolejce. 

KR     

Osińska Liga Piłki Siatkowej
1. kolejka:
Nowogard – Kikorze 10:00) 
Wojcieszyn – Gwiazda 11:15)
Bruklin – Węgorza 12:30)
Żabowo – Czermnica 13:45) 
Parlino – Krzywice 15:00) 
Słajsino – Michorek 16:15) 

W najbliższą niedzielę ruszają rozgrywki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej

Wszystkie Misie są dzieci 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Zielonym Przedszkolu 
Dnia 24.11.2017 r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszko-
la ze swoim małym lub dużym przyjacielem - Misiem.

Uroczysty dzień rozpoczął się 
od przywitania ze wszystkimi 
zebranymi w Zielonym Przed-
szkolu Misiami. Nasz solenizant 
Miś Kudłatek przygotował nam 
bardzo ciekawy harmonogram 
imprezy. Były zabawy taneczne 
– „Taniec niedźwiedzia”, oraz ta-
niec do piosenki „Pokochaj plu-
szowego Misia”. Nie mogło za-
braknąć misiowej gimnasty-
ki, bo misie nie są leniuszkami i 
„poruszać mogą łapkami, uszka-
mi i zadeczkami” J.

Przy piosence „ Jadą, jadą 
misie” wszystkie przedszkola-
ki, wraz ze swoimi pluszowymi 

przyjaciółmi powędrowały do 
przygotowanych przez Kudłatka 
misiowych krain. W Krainie Mi-

siowych Matematyków, dzieci 
określały wielkość misiów oraz 
tworzyły zbiory, porównywały 

je. Kolejnym zadaniem było zło-
żenie obrazka z części. Po złoże-
niu ukazała się nam postać Mi-
sia Uszatka.

Następną krainą była Kra-
ina Misiowych Artystów. Grupy 
2,5latków  i 3latków, miały za za-
danie dokleić misiowi oczy, no-
sek i usta. 4latki tworzyły misie 
techniką origami, a 5latki ma-
lowały misia przy użyciu kawał-
ków gąbki.

W Krainie Misiowych Baje-
czek przedszkolaki bawiły się w 
„Huśtamy misie” oraz „Koloro-
we wycieczki misiów” z użyciem 
chusty animacyjnej. W krainie 

tej, dzieci miały okazję przytulić 
się do pluszaków i posłuchać ba-
jeczek z Misiem w roli głównej, 
czytanych przez nauczycielkę.

Ostatnią krainą, do jakiej wę-
drowały przedszkolaki z misia-
mi, to Kraina Misiowych Uśmie-
chów, w której to można było 
zrobić sobie wspólne pamiątko-
we zdjęcie.

Podczas całej tej uroczystości 
dzieci miały okazje rozwiązy-
wać mnóstwo Misiowych Zaga-
dek, co też utrwalało wiadomo-
ści dzieci oraz przysparzało wie-
le radości.

Agnieszka Zając

Zaproszenie do  Nowogardzkiej „Szkoła Cukrzycy”
Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego.

To temat wykładu, który odbę-
dzie się dnia 1 grudnia 2017 roku 
(piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy 
Środowiskowej im. św. Jana Paw-
ła II nr 2 w Nowogardzie (znaj-
dującej się na  terenie parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego). Wy-
kłady w Szkole Cukrzycy są ad-
resowane do wszystkich osób za-
interesowanych problemem cu-
krzycy pragnących pogłębić lub 
utrwalić swoją wiedzę o cukrzy-
cy i zagrożeniach jakie niesie ze 
sobą cukrzyca oraz grożących 
konsekwencjach. Udział w wykła-
dach dla wszystkich uczestników 

jest bezpłatny. W tej edycji szko-
ły zostały zaplanowane dodatko-
we działania adresowane do jej 
uczestników w postaci bezpłat-
nych badań poziomu cholestero-
lu, trójglicerydów, hemoglobiny 
glikowanej HbA1c, badań w kie-
runku stopy cukrzycowej. Wykła-
dy będą kończyły się losowaniem 
drobnych upominków wśród ich 
uczestników. Szkoła Cukrzycy jest 
ogólnopolskim projektem Fede-
racji “Porozumienia Zielonogór-
skiego” i Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków. Jest kampanię na 
rzecz zapobiegania cukrzycy oraz 

propagowaniu aktywnej posta-
wy wobec tej choroby. Szkoła Cu-
krzycy w Nowogardzie jest pro-
wadzona przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Nowo-
gard w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie www.
nowogard.pl, Parafią pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogardzie, 
Dziennikiem Nowogardzkim, 
portalem informacyjnym  http://
www.wnowogardzie.pl/. 

Lekarzem prowadzącym Szko-
łę Cukrzycy w Nowogardzie jest 
Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zaję-

ciach w Szkole Cukrzycy moż-
na uzyskać w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium na tere-
nie szpitala) w każdy czwartek w 
godz. od 10:00 do 12:00 lub w do-
wolnej porze telefonicznie pod nr:  
500 553 190;    795  477 793;  rów-
nież za pośrednictwem poczty in-
ternetowej                         e-mail cu-
krzycanowogard@wp.pl. Aktu-
alne informacje o szkole cukrzy-
cy są publikowane na stronie in-
ternetowej PSD Koła Nowogard  
http://www.cukrzycanowogard.
lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od sa-
mego chorego, a nie tylko leka-
rza i zastosowanego leczenia. To 
przede wszystkim chory musi za-
rządzać swoją chorobą przy po-
mocy lekarza.

“Chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” 

(prof. Joslin)

Eugeniusz Tworek
Prezes

Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD
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Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB

Wystartowało ponad 100 kolarzy
W niedzielę (26 listopada), o godzinie 11:00 oficjalnie rozpoczęła się XI edycja Wyścigu 
Mikołajkowego, będącego jednocześnie Mistrzostwami Województwa Zachodniopomor-
skiego w kolarstwie przełajowym i MTB. Na wymagającej trasie biegnącej przez „Sarni 
Las” swoich sił spróbowało w sumie ponad 100 kolarzy. Pośród nowogardzian najlepiej za-
prezentował się Robert Krause, który zwyciężył w kategorii Junior Młodszy. 

Wyjątkowo, bo w listopadzie, 
a nie jak dotychczas na począt-
ku grudnia, rozegrana została 
XI edycja Mikołajkowego Kolar-
skiego Wyścigu Przełajowego i 
MTB, którego głównym organi-
zatorem był klub kolarski Chra-
bąszcze Nowogard. Około go-
dziny 10:45, przy ośrodku wy-
poczynkowym „Sarenka” odbyła 
się odprawa, natomiast o godzi-
nie 11:00 oficjalnie rozpoczęła 
się rywalizacja, którą zapocząt-
kował start dzieci oraz miesz-
kańców Domu Pomocy Społecz-
nej. Ta grupa zawodników rywa-
lizowała na dystansie 1 okrąże-
nia, na nieco zmienionej trasie. 
Pośród dzieci najszybszy był ko-
larz ze Szczecina – Filip Aspada-
rec, z kolei w kategorii DPS zwy-
ciężył Artur Kubisa. W tej grupie 
zawodników zwycięzca uzyskał 
czas 00:05:27. W dalszej kolejno-
ści wystartowała grupa Żak i Ża-
kinie. Najszybszy był zawodnik 
klubu KTC Kołobrzeg - Miłosz 
Chmielewski, który pośród Ża-
ków zwyciężył z czasem 00:09:03. 
W kategorii Żakinie najszybsza 
okazała się Oliwia Sroczyńska, 
także reprezentująca klub KTC 
Kołobrzeg. W tym wyścigu nie 
zabrakło reprezentantów Nowo-
gardu. Najlepiej spisał się Mate-
usz Krugły, który rywalizację za-
kończył na 4. miejscu. Także tuż 
za podium sklasyfikowana zo-
stała Alicja Fecak. Kolejna grupa 
startujących kolarzy była już zde-
cydowanie liczebniejsza. Na star-
cie ustawili się zawodnicy z kate-
gorii Młodzik, Młodziczka, Ko-
biety Open i Juniorka Młodsza. 
Czas zwycięzcy w tej grupie wy-
niósł 00:21:32. Pośród Młodzi-
ków najlepszy był Michał Jaskó-

ła z klubu Piast Szczecin. Na dru-
gim stopniu podium uplasował 
się zawodnik Chrabąszczy No-
wogard – Hubert Grygowski. Ko-
lejny jego klubowy kolega – Nor-
bert Strojny zajął 5. miejsce, na-
tomiast Jacek Fecak wywalczył 7. 
pozycję. W kategorii Młodziczka 
zabrakło reprezentantki Nowo-
gardu, a zwyciężyła Tamara Sza-
lińska z Ratusza Maszewo. W ka-
tegorii Kobiety Open startowały 
w sumie cztery panie. Pierwsze 
miejsce wywalczyła Marta Bal-
cerzak reprezentująca klub Mi-
strzowskie Rowery Lech Piasec-
ki. Anna Urtnowska z Nowogar-
du, która jechała w barwach Ra-
cing Team Szczecin wywalczy-
ła 2. miejsce. W kategorii Junior-
ki Młodsze wystartowały tyl-
ko dwie zawodniczki, zwycięży-
ła Nicola Ostojska z POM Strzel-
ce Krajeńskie, wyprzedzając naj-
zdolniejszą kolarkę z Nowogardu 
– Nikole Wielowską, reprezen-
tującą barwy JF Duet Goleniów. 
Silnie obsadzona była kategoria 
Junior Młodszy, w której walczy-
ło 14 kolarzy. Bardzo ładnie spi-
sał się Robert Krause z Chrabąsz-
czy Nowogard. Reprezentant na-
szej gminy z czasem 00:37:11 był 
najszybszy w tej grupie kolarzy, 
wyprzedzając na podium Marka 
Markiewicza i Kamila Szymacha 
– obaj Baszta Golczewo. Drugi z 
nowogardzkich kolarzy – Kamil 
Majcher, wywalczył w tej grupie 
10. pozycję. Na koniec zostały 
rozegrane wyścig w kategoriach 
Amator. Pierwsza grupa złożo-
na została z kolarzy w przedzia-
le wiekowym 18-39 lat. Zwycię-
żył Paweł Szczepanik, reprezen-
tujący klub Szczepan Bike. Na 
drugim stopniu podium upla-

sował się Maciej Iwko ze Straży 
Pożarnej z Gorzowa Wielkopol-
skiego, natomiast brązowy medal 
przypadł Michałowi Konradow-
skiemu z klubu 2x3 Racing Team 
Szczecin. W tej grupie walczyło 
5 kolarzy z Nowogardu, najwy-
żej sklasyfikowany został Jakub 
Krause, który wywalczył 5. miej-
sce, natomiast Łukasz Janic za-
kończył swój start na 7. pozycji. 
W przedziale wiekowym powy-
żej 40 roku życia, najszybszy był 
Rafał Chmiel z FSD Strzelce Kra-
jeńskie, wyprzedzając Przemy-
sława Janika z 2x3 Racing Team 
Szczecin oraz Grzegorza Kalen-
ko. W tej grupie zaprezentowa-
ło się 4 kolarzy z Nowogardu. 
Najwyżej sklasyfikowany został 
Adam Wielowski, który wywal-
czył 12. miejsce, z kolei Janusz 
Pietruszewski zajął 13. pozycję. 
W grupie amatorów startowa-
ło także dwóch Juniorów, szyb-
szy był Mateusz Walaszczyk z 
Baszty Golczewo, który wyprze-
dził Mateusza Pieprza z Ratusza 
Maszewo. W sumie według list 
z oficjalnymi wynikami zawo-
dów, wystartowało 108 kolarzy. 
Po zakończeniu zmagań przy-
szedł czas na dekorację zwycięz-
ców oraz wspólną zabawę przy 
ognisku i dźwiękach muzyki, 
która przez całą imprezę płynę-
ła z głośników. Przy artykule pu-
blikujemy klasyfikację podium w 
każdej z kategorii, z uwzględnie-
niem także miejsc kolarzy repre-
zentujących Nowogard, a także 
listę sponsorów oraz osób, które 
przyczyniły się do tego, że Wy-
ścig Mikołajkowy po raz kolejny 
zakończył się sukcesem.

KR 

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB
Dzieci:
1. Filip Aspadarec (Piast Szczecin)
2. Karol Grządziel (Akademia Kolarska Kołobrzeg)
3. Kornelia Babiuch (Ratusz Maszewo)
DPS:
1. Artur Kubisa
2. Panek Nowicki
3. Rafał Opala
Żak:
1. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)
2. Kamil Kordalski (Piast Szczecin)
3. Damian Kubiak (KTC Kołobrzeg)
4. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard)
...
8. Maciej Buriak (Chrabąszcze Nowogard)
...
10. Filip Kowalski (Chrabąszcze Nowogard)
...
12. Miłosz Babirecki (Chrabąszcze Nowogard)
13. Maciej Kolasiński (Chrabąszcze Nowogard)
Żakini:
1. Oliwia Sroczyńska (KTC Kołobrzeg)
2. Kornelia Braun (KTC Kołobrzeg)
3. Otylia Kubicka (UKS Energetyk Gryfino)
4. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)
Młodzik:
1. Michał Jaskóła (Piast Szczecin)
2. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)
3. Jakub Drwęcki (KTC Kołobrzeg)
...
5. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard)
...
7. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)
Młodziczka:
1. Tamara Szalińska (Ratusz Maszewo) 
2. Maja Wróblewska (Ratusz Maszewo)
3. Zuzia Iwicka (KTC Kołobrzeg)
Kobiety Open:
1. Marta Balcerzak (Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki)
2. Anna Urtnowska (Racing Team Szczecin)
3. Grażyna Matkowska-Cichocka (Szczeciński Klub Rowerowy Gryfys)
Juniorka Młodsza:
1. Nicola Ostojska (POM Strzelce Krajeńskie)
2. Nikola Wielowska (JF Duet Goleniów)
Junior Młodszy:
1. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)
2. Marek Markiewicz (Baszta Golczewo)
3. Kamil Szymacha (Baszta Golczewo)
...
10. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)
Amator I grupa (18-39 lat):
1. Paweł Szczepanik (Szczepan Bike)
2. Maciej Iwko (Straż Pożarna Gorzów Wlkp.)
3. Michał Konradowski (2x3 Racing Team Szczecin)
...
5. Jakub Krause (Nowogard)
...
7. Łukasz Janic (Nowogard)
...
10. Krzysztof Grygowski (Nowogard)
11. Marcin Olechnowicz (Nowogard)
...
13. Jacek Pędziszczak (Nowogard)
Amator II grupa (40+):
1. Rafał Chmiel (FSD Strzelce Krajeńskie)
2. Przemysław Janik (2x3 Racing team Szczecin)
3. Grzegorz Kalenko (Roletki.Home.PL)
…
12. Adam Wielowski (Chrabąszcze Nowogard)
13. Janusz Pietruszewski (LKKS Nowogard)
...
16. Paweł Krugły (Nowogard)
...
18. Jan Baran (Nowogard)
Junior:
1. Mateusz Walaszczyk (Baszta Golczewo)
2. Mateusz Pieprz (Ratusz Maszewo)

Wykaz sponsorów: Wyścig dofinansowany ze środków samorządu 
Województwa  Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik, 
LZS Nowogard, BIUREX – Stanisław Rynkiewicz Nowogard, Urząd Miasta 
Nowogard, ROWERY- Turowski Szczecin, Sklep Sportowy Małgorzata 
Kubicka, ROYDENTAL Andrzej Grygowski Nowogard, Dziennik 
Nowogardzki, ZPZ Zbigniew Golacik Nowogard, Piekarnia Karsk, Bank 
Spółdzielczy Goleniów, BGŻ BNP PARIBAS O/Nowogard, Nadleśnictwo 
Nowogard, Fabryka Wydruków NOWO-PRINT Nowogard, Ubezpieczenia 
FRĄTCZAK Nowogard, Hurtownia Owoców Jaś i Małgosia Nowogard, BIKE 
MULTI Sport Marek Gąsior Goleniów, Ośrodek Wypoczynkowy SARENKA 
Henryk Grygowski, Furmańczyk Sebastian – Okrąglak Nowogard, Jerzy 
Brzost ERJOT Nowogard, Marek Szymański Nowogard, Klasa Policyjna przy    
L.O. 1 Nowogard – zabezpieczenie trasy.

Na zdjęciu start grupy Żak i Żakinie
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reklama
karolinasb@domjudy.pl • Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA 
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7b

Informujemy, iż od dnia 4-12-2017 roku 
organizujemy w sklepiku przyzakładowym:

WYPRZEDAŻ OBUWIA
końcówki serii  •  skrajne numery

niskie ceny  (12,30 zł za parę)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”
Prawo i Sprawiedliwość w Nowogardzie prowadzi akcję „Paczka dla 

Rodaka i Bohatera na Kresach”. Prowadzimy zbiórkę żywności o dłuż-
szym terminie przydatności do spożycia, słodycze, przybory szkolne 
dla dzieci i środki chemiczne. Dary należy dostarczać do Biura PiS w 
Nowogardzie przy Placu Wolności 9, IV piętro pok. 416, we wtorki i 
czwartki od godz. 16.00. - 17.00, a  w soboty od godz. 11.00. W pozostałe 
dni istnieje możliwość pozostawienia darów w specjalnym pojemniku 
znajdującym się przed drzwiami biura. Zbiórka trwa do dnia 8 grudnia 
2017 roku.

Link do akcji   http://rodakomnakresach.pl/szczecin/.  
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Nowogardzie

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa
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II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Pewne zwycięstwo na koniec rundy
W sobotę (25 listopada), o godzinie 11:00, w hali sportowej w Białogardzie tenisiści stołowi z Wierzbięcina rozgrywali swój ostatni mecz ligowy w 2017 
roku. Rywalami byli zawodnicy najsłabszej drużyny rozgrywek – UKS Team Tenis 2005. Podopieczni Józefa Korkosza bez większych problemów zanoto-
wali zwycięstwo i przesunęli się na 4. miejsce w ligowej tabeli. 

To koniec rozgrywek ligowych 
w 2017 roku, w grupie północnej 
II ligi Mężczyzn. W ramach gier I 
Rundy, 7. kolejka kończyła zma-
gania. O godzinie 11:00 zawod-
nicy Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin rozgrywali swój mecz w 
Białogardzie. Rywale, czyli ze-

spół UKS Team Tenis 2005 w 
bieżących rozgrywkach nie zdo-
łali jeszcze wygrać. Podopieczni 
Józefa Korkosza również nie dali 
się ograć gospodarzom tego spo-
tkania. Wierzbięcin wygrał pew-
nie, oddając rywalom tylko dwa 
pojedynki. Przed tym spotka-

niem była szansa na to, aby przy 
zwycięstwie zawodników Vi-
sonex LUKS Top przesunąć się 
na 4. miejsce w tabeli. Pozycja 
ta pozwala grać w rozgrywkach 
barażowych o I Ligę. Aby Wierz-
bięcin mógł awansować w tabe-
li, swój mecz musiał przegrać 

Champion Police. Tak też się 
stało, bo wiceliderzy ze Stargar-
du także wygrali w swoim me-
czu w Policach 2:8. Tym samym 
pomimo kilku wpadek, pod-
opieczni Józefa Korkosza zdoła-
li zamknąć 2017 rok w pierwszej 
czwórce rozgrywek. Teraz przed 
tenisistami stołowymi z Wierz-
bięcina dłuższa przerwa. Nasi 
reprezentanci do gry powrócą 

za nieco ponad miesiąc, a do-
kładnie 6 stycznia. Wówczas za-
grają z Ostrorogiem oraz Złoto-
wem, który plasuje się na 3. po-
zycji. Wierzymy, że w 2018 roku 
zawodnicy z Wierzbięcina zdo-
łają jeszcze bardziej wspiąć się 
w ligowej tabeli. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Tenisiści stołowi z Wierzbięcina do rozgrywek powrócą na początku stycznia

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2017/2018 – I Runda
7. kolejka:
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – Darz Bór Karnieszewice  0:10
UKS Team Tenis 2005 Białogard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 2:8
MLKS Sparta Złotów – UKS Nałęcz Majster Ostroróg   8:2
UKS Champion Police – KS ATS Stargard    2:8

M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 7 14 67 – 3 
2 KS ATS Stargard 7 12 51 – 19 
3 MLKS Sparta Złotów 7 10 40 – 30 
4 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 7 7 37 – 33 
5 UKS Champion Police 7 7 34 – 36 
6 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 7 4 17 – 53 
7 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7 2 22 – 48 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 7 0 12 – 58 
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Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE 
SOBOTĘ  DLA ZDROWIA  

- „PROFILAKTYKA  
RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAM-
MOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-
NU GMINY NOWOGARD i OKOLIC 
DNIA 2 grudzień 2017r. organi-
zuję wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplek-
sowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe in-

formacje tel.505-393-636 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MU-

SISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam 

Lidia Bogus

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

 

PROGRAM SPOŁECZNIK 2017
Koszalińska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. realizuje zada-
nie publiczne pn. „Program Spo-
łecznik – zachodniopomorski sys-
tem wspierania inicjatyw oddol-
nych”, które jest finansowane na 
mocy umowy podpisanej z Urzę-
dem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. W 
ramach projektu Stowarzysze-
nie „NASZE SZANSE”, działające 
przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym w Nowo-

gardzie realizowało projekt, dzię-
ki któremu podopieczni mogli 
uczestniczyć w różnych formach 
kultury. Uczniowie mieli okazję 
obejrzeć interesujące spektakle w 
Teatrze Lalek „Pleciuga”, Filhar-
monii im M. Karłowicza, Operze 
na Zamku w Szczecinie oraz se-
ans filmowy w Multikinie. Dzie-
ci podczas wyjazdów miały za-
pewniony poczęstunek. Przedsta-
wienia dostarczyły dzieciom wie-
lu pozytywnych emocji i wrażeń.

 

KARDIOLOG
dr Piotr Waliszewski 

specjalista 
internista-kardiolog 

Tel. 608 356 757

ORTODONTA
dr Mazen Kenzo

Specjalista Ortodonta

ul. 15 Lutego 17 
72-200 Nowogard 
 Tel. 91 392 26 33 

604 793 056

Serdecznie dziękuje Pani Iwonie Łubińskiej 
z Apteki Nowa Farmacja przy ul. Bohaterów 

Warszawy, Nowogard za bardzo miłą obsługę  
i doradztwo oraz za okazane zaangażowanie 

    Wdzięczny Pacjent

Witamy wśród 
nas...

Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Antoni 
syn Żanety Lubczyńskiej 
ur. 22-11-2017 z Goleniowa

Amelia 
córka Jagody Białeckiej 
ur. 22-11-2017 z Nowogardu

Zuzia 
córka Anny Zacharskiej 
ur. 27-11-2017 z Nowogardu

Pola 
córka Laury Deuter 
ur. 24-11-2017 z Łobza
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Specjalista 
chorób wewnętrznych

Lek. med. 
Adriana Dubińska-Walczak

- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

GABINET 
ENDOKRYNOLOGICZNY

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Operator 
wsparcia 
produkcji   

– Nowogard
Atrakcyjna stawka  
+ dodatki za nocki  

i weekendy
Informacje pod nr  
tel.: 797 318 414

Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Firma Koschem 
w Starym Węgorzynku 

zatrudni 
na stanowisko:

Kontakt 
pod nr tel. 91 577 25 14 

CV kierować do: 
piotr@koschem.pl

Technolog 
- Programista CNC

Wykształcenie: wyższe mile widziane
Doświadczenie: minimum 1 rok pracy

FIRMA KDI Sp. z o.o.
w związku z intensywnym rozwojem 

poszukujemy pracowników  
na stanowisko :

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY 
Z UPraWNIeNIamI Na kOParkĘ

Miejsce wykonywanej pracy: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
-uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
OFERUJEMY :
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal handlowy pow. 
55m2 ul. 3 Maja 44g. Tel. 517 357 
653 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 
501 440 385

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowadze-
nie działalności. W budynku znaj-
dują się 2 pokoje, łazienka, kuch-
nia, prysznic. Istnieje możliwość 
rozbudowy. Tel. 602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażone miesz-
kanie dwupokojowe atrakcyjna 
lokalizacja, odnowione, również 
dla cudzoziemniców. Tel. 609 868 
434 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno 
gm. Dobra pilnie sprzedam. Tel. 
601 473 240 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ ga-
raż sprzedam ul. 15 lutego. 691 
022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane po-
wyżej 20 arów w Gardna koło No-
wogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Wynajmę lokal biuro-handel-usłu-
gi Pileckiego 2a. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej, dojazd wyłożony kostką bru-
kową, podłączony prąd. Tel. 602 
381 171 

•	 Sprzedam piętro domu do remon-
tu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 nowe 
budownictwo, podwórko, taras, 
parter. Tel. 513 913 500 

•	 Poszukuje pokoju. 506 356 718

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
jednorodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, do remontu. Cena 
225 tys zł. Tel. 601 58 40 54 

mOTOryZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Zafira 2003, 1.8+gaz, zadbana, do-
inwestowana, komplet kół. Tel. 
668 17 12 12 

• Fiat seicento 998, 2002, 85 tys. 
km., stan bardzo dobry, cena 
3200 do negocjacji. Tel. 605 967 
588

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 
853 573 

•	 Sprzedam prosięta – 5 sztuk. 781 
900 122 

•	 Sprzedam klatkę do hodowli króli-
ków. 669 823 464 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 DACHY. 600 182 682 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. Tel. 608 364 
330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 879 
108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi ogólnobudowlane – re-
monty. 667 171 283 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 

netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 
234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumienną. 
797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 
432 

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelner-
kę. Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

• Zatrudnię murarzy, betonia-
rzy, pracowników ogólnobu-
dowlanych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GEODE-
Ta (prace polowe i kameralne). 
Tel. 609 250 383

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnię doświadczonego sto-
larza przy produkcji mebli, umo-
wa o pracę, atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel.. 696 034 712 

•	 Zatrudnie pomocników na kuch-
nię (na okres świąteczny). 530 
395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH ZA-
TRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Potrzebny młody mężczyzna do 
prac gospodarczych. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Szukam kierowcy na wywrotkę 
(emeryt). Tel. 660 497 390 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. Tel. 600 182 682 

•	 Historia, filozofia, etyka – korepe-
tycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam dwa fotele w bardzo do-
brym stanie. 517 064 505

•	 Kupię cegłę czerwoną rozbiórko-
wą. Tel. 660 206 833 

•	 Sprzedam 8 worków MP75l zapra-
wy gipsowej po niskiej cenie. 660 
206 833 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykulator 
profesjonalny - 199 zł. Kupie: Ko-
siarkę traktorek 503-005-554

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
PILNIE poszukujemy mieszkania 3 pokoje 

w Nowogardzie dla swoich klientów

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:52
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 
Goleniów, 
Kliniska, 
Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

05:53

05:48
pon.-sob. 06:49

07:46
pon.-niedz. 09:01

10:49
pon.-niedz. 11:47

14:46
pon.-niedz. 16:00

17:00
pon.-niedz. 17:58

18:35
pon.-niedz. 19:48

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 
Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 
Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 
Kołobrzeg Stadion

09:03

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:54
pon.-niedz. 13:08

13:38
pon.-piąt. 14:56

15:55
pon.-niedz. 17:11

17:54
pon.-niedz 19:15

20:51
pon.-sob. 22:08

22:38
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
23:46

reklama
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Pionowo:
1. somnambulik
2. marka włoskich skuterów
3. miejsce osiadania odłamków skal-
nych
4. obok siekacza
5. potwór
6. miasto w Apulli (Włochy)
7. waltornia
8. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
9. członek spółki rybackiej
10. czerwień w kartach
11. ... Makower
12. tygodnik dla pań
13. dziewczyna z All Saints
14. stosowany do wyrobu papieru 
ściernego
15. oddział intensywnej terapii
16. antylopa z Afryki
17. litera grecka
18. czarno-biały ptak
19. papuga z zoo
20. rekrutacja na studia
21. angielski lub wiedeński

22. instynkt
23. rzeka w Etiopii
24. zapasy grubasów
25. okręg i miasto w pn. Portugalii
26. torbacz z rodziny pałanek
27. popularny lek
28. miasto w pobliżu Baku
29. wyspa w Aleutach
30. bagienny las na nizinie Amazonki
31. kolanka lub wstążki
32. zastąpione skarpetami
33. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
34. miasto w Rumunii
35. ustawowa przerwa w pracy
36. roniona z oka
37. miłość fizyczna
38. domek lodowy
39. komar lub mucha
40. ozdobione firaną
41. ... „King” Cole
42. miasto w Holandii
43. mimowolny skurcz na twarzy
44. wyga
45. żeński głos

Poziomo:
46. dawna waluta Włoch, Watykanu
i San Marino
47. student uczący się w domu
48. gatunek mewy
49. utarty zwyczaj
50. Y dla chemika
51. ogół ocen i norm moralnych
52. okręg w starożytnym Egipcie
53. utwór zawierający opis życia
i naukę Jezusa
54. strzelanie do rzutków
55. podziałka teatralnego aktu
56. dopływ Dunaju
57. w masce i ze szpadą
58. słynna twierdza w Londynie
59. ... Hayworth
60. mityczny świat zmarłych
61. węgierska Helena
62. kanibale z Nowej Gwinei
63. ... Rubika - do zabawy
64. Witalij, radziecki alpinista - Pik Po-
biedy
65. świątynia w Mekce
66. potrzebna filateliście

67. między królem a waletem
68. Midori ..., japońska łyżwiarka
69. między siódmą a dziewiątą
70. pieszczotliwie o oczach
71. podróż samolotem
72. skąpiec, kutwa
73. mózgu to apopleksja
74. wieś górali kaukaskich
75. autobus bratanków
76. wieszczka Apollina w Delfach
77. jeden ze „Starszych Panów”
78. znany rozpuszczalnik
79. Aleksandra
80. zakała rodziny, wyrzutek
81. pseudonim Żeromskiego
82. typ Daewoo
83. Rafael, włoski malarz
84. grecki władca wiatrów
85. tło pod tekstem
86. tancerz
87. osłona silnika

PODPOWIEDŹ: BRAGA, KATERLA, 
KORUND, NOM, OSS, SKEET

małgorzata rogala
ZASTRZYK ŚMIERCI

Ewa Frydrych znajduje szczelnie 
owinięte taśmą ciało męża – szefa 
portalu krytyki kulinarnej, którego 
opinie nie wszystkim przypadły do 
gustu. Dlaczego ktoś wstrzyknął 
mu truciznę i pozbawił życia? Czy 
chodziło tylko o zemstę, czy za 
zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym 
bardziej że w podobny sposób giną 
kolejne osoby. Sprawę prowadzą 
starsza aspirant Agata Górska i ko-
misarz Sławek Tomczyk, którzy pró-
bują rozwikłać serię zagadkowych 
śmierci. Tymczasem ktoś wysyła 
anonimy do młodszej siostry komi-
sarza Tomczyka. Czy ma to jakiś 
związek ze sprawą? Kim jest Zosia i 
dlaczego ktoś musi ją chronić? 
Nowe światło na sprawę rzuci nie-
wyjaśniona tragedia sprzed lat, któ-
ra nie pozwoli o sobie zapomnieć.

Małgorzata Rogala kolejny raz 
udowadnia, że należy jej się miej-
sce na kryminalnym podium.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Na gniew najlep-
szym lekarstwem jest czas

Malwina Bryndza, Pelagia 
Feliksiak, Barbara Górska, Zo-
fia Górecka, Natalia Furmań-
czyk, Zofia Kucharska, Danu-
ta Skowron, Christiana Syfert, 
Małgorzata Krawczyk, Agniesz-
ka Skowrońska, Halina Stefań-
ska, Szymon Rybarczyk, Urszu-
la Kaczmarek, Renata Dumań-
ska,Halina Makryk

Zwycięzcy prenumerata: 
Renata Dumańska, Zofia Gó-
recka

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Liliana Feliksiak, Wojtek Byra, 

Asia Karska, Ania Rosa, Kinga 
Tomczak, Ola Patecka

Zwycięzca: Asia Karska 
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GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Syndyk Masy Upadłości 
Hurtpol Sp. z o.o. Sp. k. 

w upadłości likwidacyjnej 
WYNAJMIE POMIESZCZENIA 

przy ul. Młynarskiej 1a w Nowogardzie:
- powierzchnie magazynowe 200 m2,
- pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenia handlowo-usługowe 40m2 

na bardzo dogodnych warunkach. 
Tel. 604 08 08 05 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
Zatrudnię 
elektryków, 
pomocników 
elektryków
z doświadczeniem

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propa-

nem a także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświad-

czenia na regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów 
dołącz do nich. 

Tel. 606 930 398

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 6

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.30-15.30

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

s. 7s.  4

reklAmA

Urządził im 
targowisko

Poranek pełen 
stłuczek

Po ładowarkach ślad 
zaginął

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 16

Szybka ratowników akcja zapobiegła 
tragedii

5-cio miesięczne dzieci 
podtrute czadem

 s. 3

Wyburzyli byłą 
siedzibę SB

 s. 5

Elektrownia 
fotowoltaiczna 
w Wyszomierzu? 

 s. 7
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Już w najbliższą środę obchodzić będziemy tzw. Mikołajki. 
Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czy kul-
tywują dalej tradycję, jak wkładanie drobnych prezentów 
bądź słodyczy w ten dzień pod poduszkę?

Pani Grażyna: Kiedyś robiłam 
prezenty, a teraz to ja je otrzymu-
ję. Mieszkam w Domu Pomocy 
Społecznej i co roku pod podusz-
ką, wraz z innymi mieszkańcami 
domu, znajdujemy drobne pre-
zenciki pod poduszką.

Pani Magda: Jako dziecko 
znajdowałam pod poduszką sło-
dycze. Teraz, mając już swoje 
dzieci dalej podtrzymuję tę tra-
dycję. W ten dzień, co roku kładę 
im coś pod poduszkę, najczęściej 
są to słodycze.

Pani Danuta: W Mikołajki, jak 
byłam dzieckiem, kładli mi rodzi-
ce drobne rzeczy pod poduszkę. 
Później swoim dzieciom również 
dawałam prezenciki m.in. słody-
cze. Teraz ja sama nic nie znajdu-
ję, ale moje dzieci podtrzymują tę 
tradycję i swoim dzieciom coś za-
wsze pod poduszkę wkładają w 
ten dzień.

Pani Katarzyna: W ostatnich 
latach ta tradycja u mnie zanikła 
i nie robiliśmy sobie nawzajem 
z rodziną prezentów. Jednak już 
teraz wiem, że kiedy urodzi się 
moje dziecko, to w Mikołajki będę 
mu kładła pod poduszkę słodycze 
lub drobne prezenty, żeby mimo 
wszystko tę tradycję dalej kulty-
wować.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

29.11.2017 r.
godz. 10:05
Patrol RD KPP Goleniów, w 

miejscowości Bodzęcin, w trak-
cie kontroli drogowej kierujące-
go pojazdem Opel Astra ujawnił, 
że Edward B. ( zam. Golczewo ) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 1,07 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 10:39
Policjanci RD KPP Goleniów, 

na ul. 3 Maja, w trakcie kontro-
li drogowej kierującego rowerem 
ujawnili, że Stanisław G. ( zam. 
J. pow. goleniowski ) znajduje się 
w stanie nietrzeźwości - wynik 
0,62 mg/l. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 12:58
Patrol RD KPP Goleniów, w 

miejscowości Słajsino, w trak-
cie kontroli drogowej kierujące-
go rowerem ujawnił, że Jacek S. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0,40 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

godz. 15:00
W miejscowości Osina, do-

konano przywłaszczenia pozo-
stawionego na ławce w budyn-
ku dworca PKP, telefonu komór-
kowego m-ki Huawei P8, warto-
ści 400zł na szkodę Sandry K. lat 
22. Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów. 

30.11.2017 r.
godz. 17:15
Maciej S. powiadomił o wła-

maniu poprzez zerwanie skobla 
kłódki zabezpieczającej drzwi do 
kontenera na ul. Dworcowej, z 
wnętrza którego n/n sprawca do-
konał zaboru złomu

miedzianego i mosiężnego o 
wadze łącznej 105 kg. Wysokość 

strat 3000 zł. na
szkodę zgłaszającego. Postępo-

wanie prowadzi KP Nowogard.
31.11.2017 r.
godz. 18:13
Patryk G. lat 33 zam. Nowo-

gard, zawiadomił o oszustwie na 
portalu OLX.pl, gdzie po przela-
niu na wskazane konto pienię-
dzy w kwocie 2.300zł, nie otrzy-
mał zamówionego towaru w po-
staci roweru marki GIANT TCR 
koloru białego typu szosowego. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

01.12.2017 r.
godz. 09:10
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. M.J. Piłsudskiego, zatrzy-
mali Adriana K. lat 34 (zam. N. 
powiat goleniowski) poszukiwa-
nego przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie celem odbycia kary po-
zbawienia wolności w wymiarze 
50 dni. Doprowadzony do ZK 
Nowogard. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 10:43
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. Wojska Polskiego, zatrzy-
mali Pawła G. lat 34 (zam. W. 
powiat łobeski) poszukiwane-
go przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie  celem odbycia zastępczej 
kary pozbawienia wolności w 
wymiarze 59 dni. Zwolniony po 
wpłaceniu grzywny. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

02.12.2017 r.
godz. 10:46
Grzegorz M. lat 33, zgłosił kra-

dzież roweru marki Arkus o war-
tości 1330 zł z garażu znajdują-
cego się na podwórku przy ul. 
Poniatowskiego w Nowogardzie. 
Sprawca dostał się do środka ga-

rażu poprzez zerwanie kłód-
ki zabezpieczającej wejście. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. ;

godz. 09:20
Patrol RD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w miej-
scowości Jarchlino ujawnił, że 
kierujący rowerem Robert L. l. 
40 (zam. J. powiat goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści (0,88 mg/l).

03.12.2017 r.
godz. 05:28
W miejscowości Strzele-

wo,  poprzez wyważenie okna w 
kuchni domu jednorodzinnego 
n/n sprawca dokonał kradzieży 
pieniędzy w kwocie 9.700 zł, na 
szkodę Mariusza G. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard

godz. 05:33
Policjanci OPI KP Nowogard, 

na ul. 3 Maja, podczas obsłu-
gi zdarzenia drogowego ujaw-
nili, że kierujący samochodem 
osobowym marki Opel Cor-
sa, Michał R lat 30 zam. K. ( po-
wiat kamieński) kierował pojaz-
dem znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,31 mg/l 
w wydychanym powietrzu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

04.12.2017 r.
godz. 12:11
Dariusz Z. Lat 51, poszukiwa-

ny celem doprowadzenia do ZK 
Nowogard na podstawie nakazu 
wydanego przez SR Goleniów . 
Zatrzymany przez patrol OPI KP 
Nowogard na ul. ks. J. Poniatow-
skiego. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

KPP Goleniów

KOMUNIKAT
Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 6 grudnia (środa) 2017 roku o godzinie 10,00 w sali kinowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie, plac Wolności 7, 72-200 Nowogard zostaną przeprowadzone 
konsultacje społeczne w sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych.

Wejście w życie niniejszej ustawy spowoduje w przeciągu kilku lat likwidację funkcjonowania dotychczasowych 
ferm zwierząt futerkowych zlokalizowanych na terenie gminy Nowogard. Taka decyzja dotknie blisko 500 osób 
na terenie gminy Nowogard. To oznacza skutki dla 500 rodzin czyli blisko 2000 osób. Fermy zwierząt futerkowych, 
istniejące na terenie naszej gminy, w sposób znaczący przyczyniły się do zmniejszenia bezrobocia, a tym samym 
do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Likwidacja ferm norek amerykańskich spowoduje pozbawienie 
możliwości zarobkowania przez te osoby i pogorszy znacznie standard ich życia oraz wzrost bezrobocia w naszej 
gminie. 

W przypadku likwidacji ferm wiele rodzin zostanie pozbawionych środków do życia. 
Szanowni Państwo, wypełniając misję służenia społeczności naszej gminy, w trosce o jak najlepsze 

spełnianie oczekiwań mieszkańców, zachęcam do udziału w konsultacjach. Państwa zdanie w tej sprawie 
będzie podstawą mojego działania w tej kwestii.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Wacław Zarzecki: lat 72, zmarł 1.12.2017r., pogrzeb 
odbył się 4.12.2017 r., na cmentarzu w Mokrem.

Ryszard Gajda: lat 66, zmarł 4.12.2017r., pogrzeb 
odbędzie się 7.12.2017 r., o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

Podziękowanie 
W imieniu całej rodziny pragnę złożyć 

najserdeczniejsze podziękowania dla załogi 
karetki pogotowia, która uczestniczyła 

w zdarzeniu przy ul. Racibora, w dniu 2.XII. 2017r. 
Dziękuję za profesjonalizm, ogromne 

zaangażowanie i podjęcie dezycji, która 
uratowała życie córce i jej dzieciom. 

Rodzina

Szybka ratowników akcja zapobiegła tragedii

5-cio miesięczne dzieci podtrute czadem 
Dwoje pięciomiesięcznych dzieci z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło w minioną sobotę do nowogardzkiego szpitala. Wcześniej  gaz prawdopo-
dobnie zaszkodził ich matce. Tlenek węgla mógł się wydobywać z pieca centralnego ogrzewania. 

Do zdarzenia doszło w budyn-
ku wielorodzinnym nr 1, przy ul. 
Księcia Racibora I (obok osiedla 
Gryfitów), w mieszkaniu na trze-
cim piętrze. Około godz. 11.00 za-
niepokojona złym samopoczu-
ciem wnuków babcia, postanowi-
ła wezwać pogotowie ratunkowe. 
Nieoficjalnie wiadomo, że matka 
5-cio miesięcznych bliźniaczek w 
tym czasie była u lekarza, bo rów-
nież od rana źle się czuła. Przyby-
li medycy natychmiast zorientowa-
li się, że w mieszkaniu może ulat-
niać się niebezpieczny tlenek wę-
gla i wezwali na miejsce straż po-
żarną. Dzieci zostały przetranspor-
towane do nowogardzkiego szpita-
la. Były przytomne i wydolne od-
dechowo. Ich babcia nie wymaga-
ła interwencji lekarskiej. Przez ten 
cały czas na miejscu, obok kościo-
ła, czekał w pogotowiu śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, który wezwano także natych-
miast po otrzymaniu zgłoszenia os 
babci bliźniaczek. Ostatecznie zo-
stał z akcji odwołany. 

Po przyjeździe na miejsce stra-
żacy, dokonali pomiaru poziomu 
tlenku węgla w mieszkaniu. Jak 
wynika z oficjalnego raportu, de-
tektor wykazał pięciokrotnie prze-
kroczoną normę, która wynosi 26 
Ppm. - Z momentem przybycia roz-
poczęto pomiar stężenia CO (tlenku 
węgla), które w pierwszej fazie wy-
kazało stężenie od 130-140 Ppm - 
informuje Straż Pożarna. Oprócz 
tego strażacy stwierdzili rozszczel-
nienie w instalacji doprowadzają-
cej gaz do piecyka, który znajdo-
wał się w pomieszczeniu kuchen-
nym. Na miejsce wezwano pogoto-
wie gazowe. 

-Nasze działanie ograniczyło się 
do ściągnięcia gazomierza i odcię-
cia dopływu gazu w tym mieszka-
niu - mówi Artur Michniewicz, 
rzecznik prasowy Polskiej Spółki 
Gazownictwa.  

Aby dopływ gazu do mieszkania, 

gdzie ulatniał się czad, mógł być 
przywrócony, certyfikowana firma 
musi znaleźć przyczynę ulotnienia 
się bezwonnego gazu, wyelimino-
wać ją, a na koniec przeprowadzić 
testy składu powietrza w lokalu.

Do zdarzenia doszło w wieloro-
dzinnym budynku, należącym do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”.  
Spółdzielnia, jakiś czas temu, roz-
poczęła coroczne przeglądy urzą-
dzeń gazowych oraz systemów ko-
minowych w mieszkaniach.  

- Raz do roku jesteśmy zobowią-
zani do przeglądu urządzeń gazo-
wych i kontroli systemów komino-
wych. Te ostatnie już zostały za-
kończone, trwa natomiast spraw-
dzanie sprawności kuchenek i pie-
ców. Do mieszkania, w którym do-
szło w sobotę do ulotnienia, jeszcze 
nie doszliśmy – przyznaje Wiesław 
Piotrowicz z SM „Cisy”. Mimo to 
Spółdzielnia jeszcze w sobotę zle-
ciła kominiarzom ponowne spraw-
dzenie systemów kominowych w 
całym budynku. Żadnych niepra-
widłowości nie stwierdzono. 

W związku z sobotnim wydarze-
niem poniżej publikujemy ulotkę 
informującą, w jaki sposób nale-
ży się zachować, gdy mamy podej-
rzenie ulatniania się czadu, prze-
słaną nam przez p. Stanisława Pie-
trzyckiego, z zarządzania kryzyso-
wego w gminie Nowogard. War-
to też zastanowić się nad zamonto-
waniem w naszych mieszkaniach, 
zwłaszcza tych z gazowym CO, 
czujników wykrywania tlenku wę-
gla- koszt takiej inwestycji to około 
100-150 zł- niewiele, a może urato-
wać ludzkie życie.  Czad bowiem, 
zwany ze względu na swoje właści-
wości „cichym zabójcą” jest częstą 
przyczyną zatruć i zgonów, zwłasz-
cza w sezonie grzewczym. Niestety 
w Nowogardzie też już nie raz zbie-
rał „swoje żniwo”, choćby przed ro-
kiem, kiedy przy ul. 5 Marca, pod-
czas kąpieli zmarła tragicznie star-
sza kobieta. MS

W tym bloku, w sobotnie przedpołudnie doszło do podtrucia tlenkiem węgla u 
dwójki małych dzieci

PODZIękOWANIA
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Zima znów zaskoczyła drogowców

Poranek pełen stłuczek
W poniedziałek (4.12), kierowców na drodze przywitał szron i ślizgawica. Nic dziwnego w 
tym nie ma, ponieważ mamy już grudzień i takich warunków na drodze możemy się spo-
dziewać. Jednak, jak przystało na drogowców – zima ich znów zaskoczyła, przez co jezdnie 
nie były posypane solą, a nie jeden kierowca samochodem wpadł w poślizg.

W poniedziałek około go-
dziny 8.00 rano doszło do koli-
zji trzech aut. Przyczyną była śli-
zga nawierzchnia i niedostoso-
wanie prędkości. W stłuczce bra-
ły udział trzy auta – Toyota, Ford 
i Citroen – Sprawca, kierowca To-
yoty (lat 58 zam. Nowogard) nie 
dostosował prędkości do panują-
cych warunków na drodze, ude-
rzył w Citroena, a ten w wyni-
ku siły uderzenia w Toyotę – in-
formuje nas rzecznik policji, st. 
asp. Julita Filipczuk – Sprawca zo-
stał ukarany mandatem karnym. 
Zaraz za Nowogardem, jadąc w 
stronę Stargardu, doszło do wy-
padku, którego przyczyną rów-

nież była ślizga nawierzchnia. 
Kierowca samochodu marki Opel 
podczas jazdy wpadł w poślizg, 
wskutek czego wylądował w ro-
wie. Na miejscu była straż i pogo-
towie. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że kierowca z obrażenia-
mi został przetransportowany do 
szpitala w Nowogardzie. 

Oblodzenie na drogach było 
dość mocne, przez co kierowcy 
mieli problemy zapanowania nad 
autem - Jadąc do pracy musiałam 
bardzo uważać – mówi nam jedna 
z czytelniczek, pani Anna – Będą 
już pod Nowogardem, samochód 
przede mną wpadł w poślizg. Za-
częło nim rzucać po drodze w taki 

sposób, że obawiałam się, czy nie 
uderzy w mój samochód. Kierow-
ca jednak zjechał na pobocze i do-
piero się zatrzymał. Wcale nie po-
ruszał się tak szybko, jednak całe 
szczęście, że z naprzeciwka nikt nie 
jechał – opowiada kobieta. 

Podobne wydarzenie miało 
miejsce na trasie z Nowogardu do 
Olchowa, gdzie kobieta wpadła 
samochodem w poślizg i wjecha-
ła do rowu. Na szczęście poszko-
dowanej nic się nie stało, a samo-
chód szybko wyciągnięto z rowu.

Nie tylko drogi poza miastem 
były nieposypane solą. Również 
w Nowogardzie kierowcy, ale tak-
że i piesi mieli problem z porusza-
niem się. Przejście przez pasy dla 
pieszych było nie lada wyzwaniem 
– Pasy obok ratusza były tak oblo-
dzone, że można było tam jeździć 
na łyżwach – mówi nam p. Ewe-
lina, mieszkanka Nowogardu. Po-
dobna sytuacja była na chodni-
kach, gdzie mieszkańcy Nowo-
gardu musieli uważać, żeby się nie 
przewrócić.

Firma zajmująca się odśnieża-
niem, a tym samym sypaniem na-
wierzchni solą, czy piaskiem, nie 
wywiązała się tego dnia ze swoich 
obowiązków. I chociaż zima na 
dobre się jeszcze nie zaczęła, to już 
możemy mówić o tym, że zasko-
czyła nowogardzkich drogowców. 

DŚ

Samochód, który w poniedziałkowy poranek zjechał do rowu tuż za Nowogardem..

Wracamy do sprawy potrącenia 
10-latka na pasach 

Tożsamość nadal 
nieustalona 
Nadal nie ustalono tożsamości kierowcy, który potrącił na 
pasach 10-letniego chłopca idącego do szkoły. Do zdarze-
nia doszło 17 października, przy ul. Boh. Warszawy. Nieste-
ty, wciąż też nie zrobiono nic, aby w tym miejscu zwiększyć 
bezpieczeństwo. 

Przypomnijmy, że jak wyni-
ka ze wstępnych ustaleń 10-let-
ni chłopiec, uczeń 4 klasy Szko-
ły Podstawowej nr 3, został “ze-
pchnięty” przez ciężarówkę z 
przejścia dla pieszych. Kierowca 
miał się zatrzymać  przed pasami, 
by umożliwić chłopcu bezpiecz-
ne przejście, ale miał ruszyć, za-
nim ten zdążył wejść na chodnik. 
10-latek może mówić o wielkim 
szczęściu, wyszedł ze zdarzenia 
jedynie z niewielkim stłuczeniem 
nogi i kilku siniakach na plecach. 
O tym jednak, jak niewiele brako-
wało do tragedii świadczy stan, w 
jakim była hulajnoga, którą chło-
piec niósł w rękach przechodząc 
przez pasy. 

Ojciec chłopca zgłosił sprawę 
na KP w Nowogardzie. Zwrócił 
się także, za pośrednictwem DN, 
o kontakt ze wszystkimi, którzy 
mogli widzieć zdarzenie. Nieste-
ty do dnia dzisiejszego nikt się nie 
odezwał, a i policji jak na razie nie 
udało się ustalić tożsamości kie-
rowcy ciężarówki - informuje nas 
st. asp. Julita Filipczuk. Niemniej 
policja nadal prowadzi czynności 
wyjaśniające w tej sprawie. 

Niestety, mimo, że to już nie 
pierwsze tak niebezpieczne zda-
rzenie w tej okolicy, nadal nie zro-
biono nic, aby zwiększyć w tym 
miejscu bezpieczeństwo pieszych.  
Jak wiadomo, ze znajdującego się 
naprzeciw SP3 i ZSO przejścia 
dla pieszych szczególnie w godzi-
nach porannych, jak i po zakoń-
czeniu zajęć, korzysta bardzo wie-
lu uczniów, w tym tych najmłod-
szych i ich rodzice. O poprawę 
bezpieczeństwa w tym miejscu 
apelował choćby pan Krzysztof - 

tato 10-latka, który omal nie stra-
cił życia, w ostatniej chwili ucie-
kając sprzed kół ciężarówki. War-
to tu też dodać, że reakcji wyma-
ga jeszcze inne zagrożenie wystę-
pujące też na Boh. Warszawy – 
na znacznej długości tej ulicy (od 
Biedronki po Radosław) pojaz-
dy mechaniczne zwyczajowo roz-
wijają bardzo dużą prędkość. I to 
było już powodem wielu wypad-
ków (w tym ze skutkiem śmier-
telnym) w wyniku zderzenia z 
tymi, którzy włączają się do ru-
chu z licznych tu też dróg wjazdo-
wych. Jak na razie zarządca drogi 
zamiast reagować na wymienio-
ne wyżej zagrożenia dokonał wy-
malowania niewiele „rozjaśniają-
cego” oznaczenia na chodniku, z 
którego wynika to, co wszyscy i 
tak wiedzą, że część chodnika (o 
innym kolorze) jest ścieżką rowe-
rową. Ustawiono też znaki w tym 
przedmiocie, ale takie, że jeden 
zaprzecza drugiemu postawione-
mu 200 metrów dalej, a oba nie 
są spójne w ten sposób z oznacze-
niem poziomym, o którym nad-
mieniliśmy wcześniej. 

MS

Ulica Zielona

Nowa nawierzchnia 
W ramach realizacji przyjętych przez Radę Miejską w tegorocznym budżecie zadań inwe-
stycyjnych, wykonano wymianę nawierzchni drogi na ulicy Zielonej. Inwestycja została 
zrealizowana wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno”.

Prace remontowe zakończyły 
się 24 listopada tego roku. Firma, 
która wykonała zadanie to WI-
DROG. W przetargu zapropono-
wali oni cenę 127.620 zł i za taką 
kwotę wykonali remont. 

Prace polegały na rozebraniu 
starych, betonowych płyt na czę-
ści powierzchni drogi przy ul. 
Zielonej. Płyty betonowe zastą-
piono kostką typu POLBRUK. 
Łączna powierzchnia remonto-
wanej drogi to 547,5 m2. Oprócz 
nowej nawierzchni, powstały do-
datkowe miejsca parkingowe dla 
mieszkańców osiedla, o łącznej 
powierzchni 47,5 m2. Mieszkańcy 
zyskali także plac na kosze śmiet-
nikowe.

Remont nawierzchni objął tyl-

ko część pozostałej, niewyremon-
towanej ulicy Zielonej. Do zrobie-
nia pozostał jeszcze odcinek drogi 

od ul. 3 Maja do bram „Zielonego 
Przedszkola”.

 DŚ

Fragment drogi, na której została wymieniona nawierzchnia, powstały miejsca 
parkingowe i osobny plac na kosze śmietnikowe.

W tym miejscu mogło dojść do tragedii
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rozebrali ostatnią siedzibę nowogardzkiej SB 

„Ślady” zostały pod gruzami
Wyburzono budynek ostatniej siedziby dawnej Służby Bezpieczeństwa, znajdujący się na terenie przyległym do Komisariatu Policji w Nowogardzie. W 
tym samym budynku, przed dwoma laty w tajemniczych okolicznościach zginęły papierosy o wartości 200 tys. zł. 

 Jak informuje rzecznik policji, 
nieruchomość należało rozebrać 
bo zagrażała bezpieczeństwu.  

- Decyzję o rozbiórce budynku 
podjęły służby nadzoru budowane-
go w KWP w Szczecinie wspólnie z 
Powiatowym Inspektorem Nadzo-
ru Budowlanego. Budynek był nie-
użytkowany i zagrażał bezpieczeń-
stwu- informuje st. asp.  Julita Fi-
lipczuk. 

Policja nie podaje jakie są kosz-
ty rozbiórki. Informuje jedynie, 
że wydatek ten zostanie pokryty 
z budżetu KWP w Szczecinie. Nie 
ma też na razie żadnych planów 
co do zagospodarowania działki, 
jaka pozostanie po sprzątnięciu 
gruzów. - Na chwilę obecną, w tym 
miejscu, nie są planowane żadne 
zabudowania – potwierdza rzecz-
nik naszej policji. 

O budynku stało się ostatnio 
głośno w marcu 2014 roku. To 
właśnie stamtąd, do dziś w niewy-
jaśnionych okolicznościach, znik-
nęły papierosy o wartości ok. 200 
tys. zł, pochodzące z udaremnio-

nego przemytu. Być może takie 
„cuda” się tu wydarzyły, ponieważ 
wcześniej budynek ten niejedno 
„widział”.. Mieścił się tu bowiem 
od 1983 roku  do końca swojego 
istnienia, czyli do 1990 roku Re-
jonowy Urząd Spraw Wewnętrz-
nych powszechnie  znany jako  SB 
(następca UB.) Instytucja ta była 
odrębna od MO funkcjonującej 
wówczas w dzisiejszym budynku 
Komisariatu Policji. W rozebra-
nym teraz do cna obiekcie byłego 
RUSW (SB)  oprócz działalności 
inwigilacyjnej prowadzonej  wo-
bec podejrzanych ideowo i klaso-
wo obywateli (także kościoła jako 
instytucji) istniał również dział 
paszportowy. W tamtym cza-
sie wydawanie paszportów miało 
bezpośredni związek z procedu-
rą werbowania donosicieli- pasz-
porcik za podpisik pod zobowią-
zaniem - to był standard. Ponad-
to w budynku działała  także sto-
łówka i kasyno( nie mylić z kasy-
nem do gry – to był raczej rodzaj 
bistro). Wejście od strony ulicy 

Promenady prowadziło do gabi-
netu lekarskiego, w którym przyj-
mowani byli  nowogardzcy  mun-
durowi (także z ZK) Można więc 

powiedzieć, że dzisiaj runął świa-
dek „najtajniejszej” nowogardz-
kiej historii najnowszej a wraz z 
nim pewnie wiele ciekawostek,  

które te mury widziały i słyszały- 
w tym raporciki ustne tajnych do-
nosicieli.

sm

Historia kołem się toczy- budynek w którym głównie "burzono" w końcu sam został zburzony

Są wyniki przetargu na obiady z OPS 

Ostatecznie „Ewa” 
Od nowego roku posiłki na gminnych stołówkach nadal będzie serowała firma P.H.H.U. 
„Ewa” Ewa Kasprzyk z Nowogardu. Miasto ogłosiło wyniki przetargu na to zadanie. 

Przypomnijmy, że przetarg 
na przygotowanie, dostarczanie 
i wydawanie posiłków dla osób 
uprawnionych do ich otrzymywa-
nia przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej odbył się 14 listopada. No-
wogardzka firma gastronomiczna 
„Ewa” złożyła ofertę, jako jedyna. 
Firma zaproponowała, że w przy-
szłym roku wyda około 55 tysięcy 
dwudaniowych obiadów za kwo-
tę 359 894,56 zł, co w przelicze-
niu na jeden posiłek daje 6,20 zł. 
To więcej o 20 groszy niż przed 
rokiem (5%). Po zbadaniu oferty 
pod względem formalnym gmi-

na ogłosiła, że to właśnie z fir-
mą „Ewa” podpisze umowę na re-
alizację tego zadania. Oficjalnie 
ogłoszono to na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej. Nowa 
umowa ma zacząć obowiązy-
wać od 1 stycznia do końca grud-
nia przyszłego roku. Do tego cza-
su „Ewa” rzecz jasna będzie na-
dal serwować obiady, jeszcze na 
podstawie obowiązującej umowy 
z gminą. 

Do otrzymywania darmowe-
go posiłku przyzwanego na pod-
stawie decyzji OPS uprawnio-
ne są przede wszystkim dzieci i 

młodzież w wieku szkolnym oraz 
te korzystające z zajęć organizo-
wanych na Świetlicy Socjotera-
peutycznej „Promyk” przy Placu 
Szarych Szeregów. Oprócz tego z 
obiadów korzystają osoby w trud-
nej sytuacji materialnej, w tym 
bezdomne. 

Zgodnie z wytycznymi ser-
wowany posiłek ma się składać 
z dwóch dań, podanych w od-
powiedniej temperaturze, czy-
li zupa: minimum + 75 C, dru-
gie danie: minimum + 70 C. Po-
siłki muszą charakteryzować się 
wysoką jakością, winny posiadać 
właściwe walory smakowe i este-
tyczne, a przede wszystkich od-
powiednie wartości odżywcze i 
energetyczne. Oprócz posiłków 
wykonawca musi również zadbać 
o to, na czym je podać, a więc we 
własnym zakresie jest zobowiąza-
ny zapewnić talerze, sztućce i ser-
wetki. 

P.P.H.U „Ewa” od wielu już lat 
gotuje posiłki na stołówce znaj-
dującej się w Szkole Podstawo-
wej nr 3. Tam też z oferty firmy, 
ale już komercyjnej, może skorzy-
stać każdy. 

MS

Od lat posiłki gotowane na podstawie umowy z gminą przez firmę "Ewa" powstają 
na terenie kuchni w SP nr 3

„CARITAS” informuje 
 Dystrybucja żywności 

Parafialny Zespół „Caritas” działający przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że w najbliższy wtorek 
(5.12) oraz środę  (6.12) odbędzie się dystrybucja żywności z po-
mocy unijnej według ustalonego porządku numerycznego od godz. 
14: 00. Miejsce wydawki: biuro PZC „Caritas” w Domu Parafialnym 
przy ul. Kościelnej 2 a. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
Jak co roku ruszyła nasza akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-

ciom. Z tej okazji, w naszym kościele można zakupić świecie „Cari-
tas” i kartki świąteczne. Nabywając je, wspieramy dzieci z ubogich 
rodzin z terenu naszej parafii. W tym roku 10 groszy z każdej roz-
prowadzonej świecy trafi także do potrzebujących dzieci z Amery-
ki Południowej, mieszkających w slumsach i favelach. Wsparcie trafi 
też do polskich misjonarzy działających na tym kontynencie. 

Za wszelką pomocą składamy Bóg zapłać. 

PZC „Caritas” przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
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emerytka za bogata na mieszkanie komunalne

Urząd odpowiada- skreślenie zgodne z prawem 
W październiku opisywaliśmy w DN (nr z dn. 17.10) sprawę p. Zofii, która po ponad 5 latach oczekiwania na liście o przydział mieszkania komunalnego 
zamiast informacji o otrzymaniu mieszkania dostała od Gminy zawiadomienie o skreśleniu jej z listy oczekujących.

 Pani Zofia decyzję o skreśle-
niu z listy oczekujących na przy-
znanie mieszkania komunalnego 
otrzymała we wrześniu, z Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Po-
wodem skreślania miała być wy-
sokość emerytury, jaką otrzymuje 
pani Zofia - to kwota 1700 zł net-
to. Tyle, że pani Zofia świadczenie 
emerytalne w tej wysokości otrzy-
muje, co najmniej od kilku lat, a 
urzędnicy dopiero teraz to zauwa-
żyli.  Kontekst całej sprawy i oko-
liczności wizyty p. Zofii na Komi-
sji Mieszkaniowej opisywaliśmy 
w przywołanym wcześniej arty-
kule. Tam też informowaliśmy, że 
zadamy Gminie pytania, i w spra-
wie p. Zofii, i te dotyczące polity-
ki mieszkaniowej Gminy w ogó-
le. W tych dniach otrzymaliśmy 
z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska odpowiedź. Od-
powiedzi dotyczące pytań w spra-
wie ogólnej polityki mieszkanio-
wej Gminy zanalizujemy w od-
rębnym tekście. W konkretnej zaś 
sprawie pani Zofii na nasze pyta-
nie urząd odpowiedział następu-
jąco: „Kwalifikując p. Zofię … na 
listę oczekujących 10.02.2012 r. p. 

Zofia… spełniła wymagane kryte-
ria dochodowe. Dochodem wnio-
skodawczyni był zasiłek dla osób 
bezrobotnych. Po zasięgnięciu opi-
nii Komisji Mieszkaniowej RM, 
p. Zofia… została ujęta na listę 
oczekującej na mieszkanie z zaso-
bu gminy Nowogard. Co kilka lat, 
zgodnie z opinią Komisji Mieszka-
niowej RM, dokonywana jest aktu-
alizacja wniosków osób oczekują-
cych na przyznanie mieszkania. W 
przypadku p. Zofii… pierwsza ak-
tualizacja odbyła się w październi-
ku 2012 r. Dochodem nadal był za-
siłek dla osób bezrobotnych. Druga 
aktualizacja wniosku została prze-
prowadzona w kwietniu 2017 r. Z 
przedłożonego dokumentu decyzja 
ZUS wynika, iż dochód p. Zofii… 
jest zdecydowanie wyższy od okre-
ślonego w uchwale. Zgodnie z kry-
teriami zawartymi w w/w uchwale 
dochód brutto od 1.03. 2017 r. oso-
by ubiegającej się o mieszkanie z 
zasobu gminy Nowogard nie może 
przekraczać 1.700 zł. Na posiedze-
niach Komisji Mieszkaniowej do-
konano oceny złożonych wniosków 
aktualizacyjnych. Osoby, które nie 
spełniły wymogów zawartych w 
uchwale zostały wykreślone z list. 

Wśród tych osób jest między in-
nymi pani Zofia … . „

Pani Zofia, która jest osobą sa-
motną i która miała „nieszczę-
ście” otrzymać emeryturę o war-
tości, zdaniem urzędników, dys-
kwalifikującej ją do wsparcia, oba-
wia się o swój los, ale bardziej w 
przyszłości aniżeli obecnie: - Teraz 
sobie radzę, jeszcze mam siły. Do-
rabiam, żeby opłacić wynajmowa-
ne mieszkanie, i to niewiele mi zo-
staje po zapłaceniu rachunków. Nie 
oczekuję mieszkania dziś, ale prze-
cież za parę lat moja sytuacja bę-
dzie inna. Nie wyżyję wynajmując 
stancję. Wówczas wpiszą mnie na 
listę i będę czekać 15 lat? Przecież 
ja tego nie dożyję – mówi pani Zo-
fia.  Niestety nawet, jak Pani Zo-
fia będzie musiała np. z powo-
du stanu zdrowia zaniechać ja-
kiejkolwiek pracy zarobkowej to 
i tak urzędnicy, stosując kryteria, 
o których stoi w piśmie z Gmi-
ny, mieszkania jej nie przydzielą, a 
nawet na listę nie wpiszą.  Wszyst-
ko dlatego, że p. Zofia dostaje aż 
1700 złotych emerytury, co należy 
rozumieć, że może wynajmować 
mieszkanie za 1000 złotych…  . 
Oczywiście jak zwykle wszystko 

jest zgodnie z przepisami, a że nie-
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem 
to już, również jak zwykle, się nie 
liczy w świecie urządzonym przez 

władzę naszą kochaną obecnie 
dobrze opłacaną z pieniędzy po-
datników, czyli także p. Zofii.

sm

Pani Zofia wiele lat czekała na przyznanie z gminy mieszkania, ale zamiast tego 
została skreślona z listy oczekujących, bo zdaniem urzędników jest za bogata.

Zuchwała kradzież w Sąpolnicy - śledztwo na 
razie bez przełomu  

Po ładowarkach ślad zaginął
Wciąż nie ma przełomu w policyjnym śledztwie prowadzonym w związku z kradzieżą mini-
-ładowarek, które w sierpniu, pod osłoną nocy wyprowadzono z terenu gospodarstwa rol-
nego w Sąpolnicy. 

Mimo, że od zdarzenia minę-
ło już ponad miesiące, rolnicy 
nie odzyskali swojego sprzętu. 
Nadal nie wiedzą też, kto do-
konał z terenu ich gospodar-
stwa tak zuchwałej kradzieży. 
Policja wciąż prowadzi śledz-
two, ale nie informuje o szcze-
gółach. 

- Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KP w Nowogardzie 
pod nadzorem PR w Golenio-
wie. Dla dobra prowadzonego 
postępowania, nie ujawniamy 
ich szczegółów- mówi st. asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik na-
szej policji. Po tylu miesiącach 
to dość zaskakujące stwierdze-
nie. A może tych szczegółów, 

które przybliżają do ustalenia 
i schwytania sprawców po pro-
stu brak.  Przypomnijmy, że do 
kradzieży doszło w nocy z 23 
na 24 sierpnia, w chwili, gdy 
właściciele gospodarstwa spa-
li. Jedna z maszyn znajdowa-
ła się w garażu, druga stała na 
podwórku. Ślady wskazywały 
na to, że złodzieje wyjechali ła-
dowarkami przez główną bra-
mę, wcześniej zrywając kłódkę. 
Dalej udali się przez pole i wy-
jechali na drogę 106 w kierun-
ku Stargardu. Stamtąd pojecha-
li w kierunku Węgorzyc, póź-
niej Osiny, aż do Kikorzy, gdzie 
w lesie maszyny zostały zała-
dowane na samochód ciężaro-

wy, który odjechał w kierun-
ku Szczecina. Tu ślad się ury-
wa.  Właściciele kradzionego 
sprzętu (jego wartość to ponad 
300 tys. złotych) zaangażowa-
li do wyjaśniania sprawy firmę 
detektywistyczną Krzysztofa 
Rutkowskiego. Zorganizowa-
no w tej sprawie nawet konfe-
rencję prasową w szczecińskim 
Hotelu Radisson Blue. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że to właśnie 
dzięki ludziom K. Rutkowskie-
go udało się zabezpieczyć wiele 
ważnych śladów mogących po-
móc policji w pomyślnym za-
kończeniu śledztwa. 

MS

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65 Krzysztof Rutkowski w czasie konferencji zorganizowanej w związku z kradzieżą 

ładowarek z Sąpolnicy
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Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

OGŁOSZeNIe

elektrownia fotowoltaiczna w Wyszomierzu? 

Planują postawić 17 tysięcy paneli słonecznych 
W Wyszomierzu może powstać pierwsza w naszej gminie elektrownia słoneczna. Do Urzędu Miasta wpłynął już wniosek o wydanie warunków budowy 
dla inwestycji. Na powierzchni 7 hektarów, ma zostać zainstalowanych ok. 17 tysięcy paneli słonecznych. 

Zgodnie z wnioskiem o wyda-
nie warunków zabudowy złożo-
nym przez inwestora, elektrow-
nia ma mieć moc 5 megawatów. 
Oprócz paneli słonecznych, wy-
budowane zostaną stacje odbioru 
wytworzonej energii, a także dro-
gi dojazdowe i wszelkie inne nie-
zbędne do obsługi obiektu urzą-
dzenia. Urzędnicy nie ujawnia-
ją danych dotyczących wniosko-
dawcy, ze względu na ochronę da-
nych osobowych. Wiadomo tyl-
ko, że o wdanie decyzji zgłosiła 
się osoba prywatna, reprezentują-
ca prawdopodobnie większy pod-
miot. Zanim elektrownia fotowol-
taiczna powstanie we wsi, mają 
być zorganizowane konsultacje 
społeczne - upominał się o nie na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej rad-

ny Andrzej Kania, pełniący też 
funkcję sołtysa Wyszomierza. 

To już nie pierwsza elektrownia 
solarna, która ma powstać na na-
szym terenie. Gmina już wcześniej 
wydała warunki zabudowy dla in-
nego inwestora - pochodzenia 
niemieckiego. W tym przypad-
ku chodzi o działki zlokalizowane 
przy wylocie na Stargard. Zgod-
nie z wydaną decyzją przez UM, 
ma tam powstać dwa razy większa 
elektrownia pod względem po-
wierzchni niż ta w Wyszomierzu 
- łącznie siedem ferm, każda wy-
twarzająca 2 MWe. Mimo posia-
danej zgody ze strony nowogardz-
kiego urzędu na instalację paneli 
słonecznych inwestor nie przystą-
pił jeszcze do realizacji inwestycji. 

MS
W tym miejscu, w Wyszomierzu, ma powstać elektrownia słoneczna

I głupie to i  złośliwe  

Urządził świąteczny  kiermasz 
nowogardzkim handlowcom
Okres przedświąteczny to tradycyjnie  najlepsza okazja dla handlowców na zarobek. Tak-
że a zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze pozostali na nowogardzkim targowisku.  Prawdzi-
wy „kiermasz” przygotowała dla nich w tym roku  nowogardzka władza. Nie dość, że han-
dlowców z miejskiego bazaru   cały rok darzyła ta władza kolejnymi kopniakami  (np. na-
dal  na ulicach i chodnikach  handlować wychodzi taniej, jak na targowisku) to jeszcze tzw. 
kiermaszem organizowanym Czapli pod nosem  na Plac  Wolności  dobiła ich   właśnie tuż 
przed świętami, czyli w okresie, gdy mogliby choć trochę zarobić.                                      sm

Zdjęcie wyżej i niżej  na nowogardzkim targowisku tak to dzisiaj wygląda

... oczywiście wszystko w cieniu chińskiej choinki 

A na placu "nowa tradycja"  czyli handel ma być, aż do 23 grudnia
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REKLAMA
karolinasb@domjudy.pl • Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA 
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7b

Informujemy, iż od dnia 4-12-2017 roku 
organizujemy w sklepiku przyzakładowym:

WYPRZEDAŻ OBUWIA
końcówki serii  •  skrajne numery

niskie ceny (12,30 zł za parę)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

INFORMACJA
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera

 w Nowogardzie informują:
prosimy o przynoszenie fotografii naszych kolegów, którzy byli w 

kole PTN Nowogard, a którzy zmarli w latach 1980-2017. Fotogra-
fie te po zeskanowaniu zostaną oddane właścicielom z powrotem. 
Fotografie prosimy przynosić do Zarządu Koła, Redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie, do dnia 05.12.2017 roku.

Dziękujemy i zapraszamy.
Zarząd PTN Nowogard

kącik kolekcjonera

Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni – Henryk 
Glapiński ps. „Klinga” 
Urodzony 28 grudnia 1915 r. w Częstochowie. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. W latach 1937–1939 odbył służbę wojskową, początkowo w podchorążówce 27 pułku 
piechoty w Częstochowie, a od 1938 r. w Komorowie. Przed wybuchem II wojny światowej 
został przeniesiony do 77 pułku piechoty w Lidzie. 

W połowie maja 1946 r. z roz-
kazu Stanisława Sojczyńskie-
go odtworzył oddział partyzanc-
ki Służby Ochrony Społeczeństwa 
(w liczbie 30 osób), który otrzy-
mał nowy kryptonim „Warsza-
wa”. Od tej pory, ścigany przez ko-
munistycznych siepaczy 31 sierp-
nia 1946 r. został aresztowany w 
Warszawie przez komunistycz-
ny kontrwywiad wojskowy i prze-
kazany do Wojewódzkiego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego 
w Łodzi. 17 grudnia 1946 r. wy-
rokiem nielegalnego, okupacyjne-
go trybunału – Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Łodzi – skaza-
ny na karę śmierci. Zamordowa-
ny, według oficjalnych danych, ra-
zem ze Stanisławem Sojczyńskim, 
19 lutego 1947 r. W październiku 

1992 r. wyrok został unieważnio-
ny. Szczątki Henryka Glapińskie-
go „Klingi” do dziś nie zostały od-
nalezione. 

5 grudnia 2017 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadza do obie-
gu srebrną monetę o nominale 10 
zł z serii „Wyklęci przez komuni-
stów żołnierze niezłomni” Hen-
ryk Glapiński ps. „Klinga” 

Srebrna moneta została wyko-
nana z próby metalu Ag 925/1000. 
Wymiary tej monety to 32,00 mm, 
a masa 14,14 g. Przy jej produk-
cji wykorzystano stempel lustrza-
ny (tampondruk). Brzeg (bok) 
jest gładki. Wyszła ona w nakła-
dzie do 15 000 sztuk. Projektan-
tem awersu jest Dobrochna Su-
rajewska, a projektantem rewer-
su Urszula Walerzak. Na rewer-

sie monety znajdują się wizerun-
ki: Henryka Glapińskiego „Klin-
gi”, orła wojskowego, biało-czer-
wonej flagi z symbolem Polski 
Walczącej oraz napis „Zachowali 
się jak trzeba” Na awersie srebrnej 
monety przedstawiono rozerwane 
kraty więzienne. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

reklAmA
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WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Świętą Barbarę czczą w Karsku

Do świętej Barbary przyszli i młodzi i starsi Przywitała ich ta Święta w swojej figurze odnowionej przez księdza Jacka Czekańskiego

Wierni złożyli dary... .... Modlili się gorliwie 

Mszę św. odprawił ks. Waldemar

... dzielili się też ofiarą na rzecz budo-
wy kościoła w Wojcieszynie
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kto i o co tu walczy…?

Głos rozsądku przed środową hecą 
Kontynuujemy nasz cykl prezentowania opinii w związku z propozycjami grupy posłów wprowadzenia w Polsce zakazu hodowli zwierząt futerkowych. 
Skutki takiego ewentualnego zakazu miałyby w naszej okolicy, wyjątkowo bogatej w fermy norki amerykańskiej, szczególnie istotny wymiar. Dzisiaj przed-
stawiamy fragment zapytania, jakie do Premier RP skierował Zygmunt Heland, jako prowadzący Szkołę Podstawową w Wojtaszycach i istotny fragment od-
powiedzi, jaką otrzymał. W imieniu premier odpowiadało Ministerstwo Rolnictwa. Korespondencja miała miejsce w drugiej połowie tego roku.   

 Oto niektóre fragmenty li-
stu Zygmunta Helanda z 5 lip-
ca 2017r.

Szanowna Pani Premier
W ostatnich latach bardzo 

modne stały się protesty ekolo-
gów. Protestują przeciw budo-
wie dróg, autostrad, firm. Nie 
ma praktycznie żadnego zna-
czenia, że w tym konflikcie prze-
grywają zwykli mieszkańcy nie-
rzadko ginąc, ponieważ oprote-
stowano np. budowę obwodnicy 
miasta.  … Też w ostatnim cza-
sie, pod presją tychże ekologów, 
politycy (różnych opcji) rozma-
wiają o zakazie hodowli norek w 
Polsce. Uczestnicząc w jednym ze 
spotkań wysłuchałam pretensji 
protestujących o smrodzie. Wie-
my z autopsji, że tak nie jest, po-
nieważ żyjemy obok fermy norek 
zlokalizowanej w Wojtaszycach-
….W powiecie łobeskim i gole-
niowskim funkcjonują fermy no-
rek, których większość właścicie-
li wspomaga szkoły i organizacje 
pożytku publicznego. Co obec-
nie wśród osób prowadzących 
działalność gospodarczą nie jest 
zbyt częste…..  Apeluję do Pani o 
zdrowy rozsądek, ponieważ wła-
ściciele ferm, wspomagają wie-
le inicjatyw społecznych, szcze-
gólnie w wiejskich środowiskach, 
gdzie praktycznie nie ma innych 
firm. Są także pracodawcami dla 
wielu mieszkańców, ponieważ 
zatrudniają osoby o niskich 
kwalifikacjach zawodowych. I 
nie są to umowy „śmieciowe”.  
Prosimy o rozwagę, aby nie było 
tak, jak zwykle bywa, wylewa-
my dziecko z kąpielą. Na pewno 
kompromisem w tej sprawie by-
łoby zaostrzenie przepisów do-

tyczących podniesienia standar-
dów humanitarnej hodowli, jak i 
środowiskowych, o co wnioskują 
sami zainteresowani.  

A oto obszerne fragmenty od-
powiedzi, które nadesłano z Mi-
nisterstwa Rolnictwa pod ko-
niec sierpnia 2017 roku. 

Pan Zygmunt Heland, Strzelewo 
W odpowiedzi na pisma z dnia 

5.07.2017 r uprzejmie informuję, 
co następuje.

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi nie prowadzi żadnych 
prac legislacyjnych mających na

celu wprowadzenie w Polsce 
zakazu hodowli zwierząt futer-
kowych uznanych za zwierzęta

gospodarskie na podstawie 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 
r. o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich w 
tym norek amerykańskich. Za-
znaczam, że w opinii MRiRW 
hodowla zwierząt futerkowych w 
Polsce, w tym norek amerykań-
skich, odgrywa ważną rolę jako 
ogniwo obszaru produkcji zwie-
rzęcej, ponieważ zapewnia miej-
sca pracy i stanowi źródło do-
chodów dla hodowców i ich ro-
dzin oraz wielu osób związanych 
z szeroko pojmowaną obsługą 
branży futrzarskiej.

W okresie od początku 20 l 6 r. 
do chwili obecnej do MRiRW ko-
respondencję nadesłało 2072

przeciwników wprowadzenia 
zakazu hodowli zwierząt futer-
kowych w Polsce, w tym przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
obywatele oraz przedsiębiorcy re-
prezentujący różne branże (np. 
ubojnie i zakłady drobiarskie, 
jak również zakłady przetwór-
stwa mięsnego i rybnego, produ-

cenci sprzętu przeznaczonego do 
wyposażenia ferm, producen-
ci dodatków paszowych, produ-
cenci sprzętu bhp, zakłady dera-
tyzacji, przedsiębiorstwa wielo-
branżowe, a także firmy zajmu-
jące się skupem skór i dom po-
mocy społecznej). W nadesłanej 
korespondencji wyrażano sprze-
ciw wobec wprowadzenia za-
kazu hodowli zwierząt futerko-
wych w Polsce, podkreślając jed-
nocześnie pozytywne znaczenie 
ferm tych zwierząt w gminach i 
ich jednostkach pomocniczych, 
które reprezentują lub w któ-
rych prowadzą działalność lub 
które zamieszkują. W szczegól-
ności podkreślane było znacze-
nie wpływu tych ferm na zmniej-
szenie bezrobocia i ogólny roz-
wój gminy, skutkujący podniesie-
niem poziomu życia mieszkań-
ców. Takie formy oddziaływa-
nia ferm opisuje też Pan w swo-
im piśmie. Ponadto zwierzęta fu-
terkowe mięsożerne, w tym nor-
ki amerykańskie są naturalnym 
utylizatorem produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęce-
go, nieprzeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi, które są sprzeda-
wane hodowcom tych zwierząt. 
W przypadku braku możliwości 
skarmienia mięsożernych zwie-
rząt futerkowych produktami 
ubocznymi nieprzeznaczonymi 
do spożycia przez ludzi, koniecz-
na będzie ich utylizacja metoda-
mi, które w ocenie zakładów za-
równo branży rybnej, jak i bran-
ży mięsnej oraz drobiarskiej wią-
zać się będą z potrzebą poniesie-
nia znacznych wydatków przez 
te zakłady, co skutkować będzie 
pogorszeniem opłacalności pro-

dukcji tych zakładów. …..Odno-
sząc się, do Pana propozycji dot. 
zaostrzenia przepisów dot. stan-
dardów hodowli norek, uprzej-
mie informuję, że zgodnie ze sta-
nowiskiem przedstawionym pod-
czas posiedzeń Rady Unii Euro-
pejskiej ds. Rolnictwa i Rybołów-
stwa w dniach 15 lutego 2016 r. 
oraz 17 maja 2016 r., Polska jest 
przeciwna konieczności wzmac-
nia obowiązujących norm w za-
kresie dobrostanu zwierząt i two-
rzeniu nowych przepisów w tym 
zakresie…

Obowiązujące w Polsce prze-
pisy, liczne przepisy, poprzez po-
stawione w nich wymagania, zo-
bowiązują podmioty związane z 
hodowlą i chowem norek do po-
dejmowania wszelkich koniecz-
nych działań, aby zapewnić hu-
manitarne traktowanie zwierząt, 
chroniąc je przed stresem, bó-
lem lub cierpieniem, uwzględnia-
jąc przy tym najlepsze praktyki w 
tej dziedzinie i metody dozwolo-
ne prawem.

     Z poważaniem
                                     Ewa Lech

Nasz komentarz :
Jak wynika z tej korespondencji to w sprawie zakazu hodowli norek 

właściwie „nie ma sprawy”. Skąd więc ten szum medialny i tyle wrza-
wy? Ano dlatego, że w listopadzie pojawił się projekt poselski, który 
podpisał sam poseł Jarosław Kaczyński, a jak wiadomo to nie jest po-
seł „szeregowy”. W kontekście jednak prezentowanego stanowiska MR 
i niezależnie jak potoczą się losy projektu poselskiego to tylko zbęd-
ną hecą jest nowogardzki środowy happening z inicjatywy burmistrza, 
który organizuje jakieś dziwaczne konsultacje społeczne w NDK i zwo-
łuje sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej przedkładając zupełnie jedno-
stronny projekt uchwały, który mieliby zatwierdzić radni RM. W ten 
sposób jak zamierza to zrobić i jak ogłasza publicznie wszędzie bur-
mistrz Nowogardu to można tylko uczynić porządnym hodowcom tzw. 
„niedźwiedzią przysługę”, a tym protestującym, którym wybudowano 
fermę tuż pod nosem (jak dzieje się w Sikorkach), po raz kolejny po-
kazać ze strony władzy „figę”. Wszelkie konflikty związane z lokaliza-
cją ferm wynikają bowiem nie z przepisów ogólnokrajowych - co po-
twierdza też pismo MR – ale z lekkomyślnych decyzji wydawanych w 
konkretnych procedurach budowalnych przez władze lokalne – czyli 
w procesie wydawania warunków przez Gminy i pozwoleń przez Sta-
rostwa. Czapla, zamiast więc popisywać się, jak zwykle przed sponso-
rami, powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, jakie spoczywają 
na władzy publicznej a wtedy i hodowca i szeregowy obywatel miesz-
kający w sąsiedztwie ferm mieliby powody do zadowolenia z interesów 
i z życia. Hodowcom zaś życzymy takich stronników jak Zygmunt He-
land - z jego działań to przynajmniej dla Was jakiś pożytek jest, w prze-
ciwieństwie do skutków środowej hecy burmistrza, która tylko powięk-
szy ilość „złej krwi”, która w temacie płynie u nas od dawna. Nie wspo-
mnę już o przynoszących wstyd na zewnątrz, jako zupełnie gołosłow-
ne pohukiwaniach typu: - Państwa zdanie w tej sprawie będzie podsta-
wą mojego działania w tej kwestii – czytamy na wezwaniu skierowa-
nym przez burmistrza zachęcającym do udziału w środowych „konsul-
tacjach”… Jeden z odwiedzających redakcję DN komentował to tak: - 
pewnie pojedzie do Warszawy, żeby „kaczorowi” w mordę strzelić.  

sm  

Karmienie zwierząt w fermie norek

Dama... z norką
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mikołajkowy Turniej Piłkarski w Drawsku 
Pomorskim

Akademia Młodego Piłkarza  
na 2. miejscu
W sobotę (2 grudnia), adepci piłki nożnej z nowogardzkiej Akademii Młodego Piłkarza ry-
walizowali w halowym mikołajkowym turnieju zorganizowanym w Drawsku Pomorskim. 
Młodzi nowogardzianie spisali się bardzo dobrze, zajmując wysokie 2. miejsce. 

W sobotę (2 grudnia), od-
był się mikołajkowy turniej w 
Drawsku. Do rywalizacji przy-
stąpiło 6 zespołów: Akademia 
Młodego Piłkarza Nowogard, 
Pionier Borne Sulinowo, Aka-
demia Piłkarska I Drawsko, 
Akademia Piłkarska II Draw-
sko, Mirstal Mirosławiec, Aka-
demia Piłkarska Technik Świ-

dwin. Organizatorzy postano-
wili, że każdą drużynę nagrodzą 
pucharem za 1. miejsce. Mło-
dzi piłkarze z Nowogardu ry-
walizację rozpoczęli od porażki 
0:1 z Pionierem Borne Sulino-
wo. Następnie po bramce Kuby 
Grygowskiego, AMP Nowo-
gard pokonała pierwszy zespół 
z Drawska. W swoim trzecim 

miejscu zawodnicy z Nowogar-
du zanotowali drugą porażkę, 
tym razem z drugim zespołem 
z Drawska 1:3. Gola honorowe-
go zdobył Kuba Dobruchowski. 
W następnym spotkaniu piłka-
rze AMP Nowogard pokaza-
li dużą klasę wysoko pokonu-
jąc Mirstal Mirosławiec. Na wy-
nik 3:0 złożyły się dwa gole Na-

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Drawsku Pomorskim
Wyniki:
AMP Nowogard – Pionier Borne Sulinowo 0:1
AMP Nowogard – AP I Drawsko   1:0 
(gol: Kuba Grygowski)
AMP Nowogard – AP II Drawsko   1:3 
(gol: Kuba Dobruchowski)
AMP Nowogard – Mirstal Mirosławiec  3:0 
(gole: Kuba Grygowski, Natan Paczkowski x2)
AMP Nowogard – AP Technik Świdwin  1:0 
(gol: Natan Paczkowski)

AMP Nowogard wywalczyła w Drawsku Pomorskim 2. miejsce, po 3 zwycięstwach 
i 2 porażkach.

Na zdjęciu zawodnicy Akademii Młodego Piłkarza Nowogard, wraz z opiekunem Dawidem Paradzińskim

tana Paczkowskiego oraz jed-
no trafienie Kuby Grygowskie-
go. Na koniec młodzi nowogar-
dzianie walczyli z Akademią 
Piłkarską Technika Świdwin. 
W tym meczu padł tylko jeden 
gol, a jego autorem był zawod-
nik AMP Nowogard – Natan 
Paczkowski. W sumie trzy zwy-
cięstwa i dwie porażki, pozwoli-
ły piłkarzom z Nowogardu wy-
walczyć wysokie 2. miejsce. Do-

dajmy, że zawody odbywały się 
w przyjaznej atmosferze, a pod-
czas przerw w meczach, młodzi 
zawodnicy mogli nauczyć się 
pierwszej pomocy. Kadra tre-
nerska AMP Nowogard pragnie 
podziękować rodzicom swoich 
podopiecznych za pomoc w or-
ganizacji wyjazdu. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyni-
ków nowogardzkiego zespołu. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej – 1. kolejka

Duże emocje na inaugurację
W niedzielę (3 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie zainaugurowano rozgrywki Osiń-
skiej ligi Piłki Siatkowej. Rozegrano 6 spotkań, spośród których najbardziej zacięty mecz 
stoczyły zespoły Słajsino oraz Michorek. Najwyższe zwycięstwo odnieśli siatkarze z Czerm-
nicy i to oni zajmują obecnie 1. miejsce w rozgrywkach. 

Ze względu na fakt, że liga li-
czy już 12 zespołów, organizato-
rzy zdecydowali się na zmianę w 
rozgrywanych spotkaniach. W tej 
edycji Osińskiej ligi Piłki Siatko-
wej drużyny rozgrywają tylko po 
trzy pełne sety, a nie tak jak w po-
przednich edycjach, spotkania do 
3 wygranych setów, przez co me-
cze mogły trwać nawet po pięć se-
tów. Spowodowane jest to tym, że 
czas rozgrywania spotkań mógł-
by zajmować niekiedy cały dzień. 
Jako pierwsi na parkiet wybiegli 
siatkarze z Nowogardu oraz Ki-
korzy. Zawodnicy Czarnych nie 
dali szans swoim rywalom z Kiko-
rzy, pewnie wygrywając do 15, 18. 
i do 21. punktów. Podobny prze-
bieg miał drugi pojedynek, w któ-

rym Gwiazda Osina nadspodzie-
wanie gładko uporała się z Woj-
cieszynem. Pierwszy set zakoń-
czył się zwycięstwem Gwiazdy 
25:19, w drugiej partii gospodarze 
dali ugrać rywalom 17 punktów, a 
w trzecim secie zdeklasowali siat-
karzy z Wojcieszyna wygrywając 
25:13. W trzecim pojedynku Wę-
gorza zdeklasowały Bruklin Osi-
na. Pierwszy set to zwycięstwo fa-
worytów do 17. W drugiej par-
tii siatkarze z Osiny ugrali o je-
den punkt mniej, jednak prawdzi-
wa deklasacja nastąpiła w trzecim 
secie, w którym Węgorza rozgro-
miły Bruklin 25:9. W czwartym 
pojedynku Czermnica w jeszcze 
większych rozmiarach niż Wę-
gorza, pokonała drużynę z Żabo-

wa. Pierwszy set to wygrana do 10 
punktów, w drugiej partii Żabowo 
starało się nawiązać walkę, jed-
nak skończyło się na 16 ugranych 
punktach. Trzeci set Czermnica 
wygrała 25:13 i odniosła najwyż-
sze zwycięstwo w stosunku ma-
łych punktów w 1. kolejce, dzięki 
czemu została liderem rozgrywek. 
Obrońcy tytułu – zespół z Krzywic, 
podejmował w przed ostatnim meczu 
Parlino. Debiutujący w rozgrywkach 
siatkarze z Parlina starali się nawią-
zać równorzędną walkę z faworyzo-
wanymi Krzywicami, jednak nie zdo-
łali w żadnym secie złamać bariery 20 
punktów. Krzywice pewnie wygrały 
3:0, pokonując rywali odpowiednio 
do 15., 10. i 18. punktów. Na koniec 
zmierzyli się ze sobą siatkarze ze Słaj-

Osińska Liga Piłki Siatkowej
1. kolejka:
Nowogard – Kikorze  3:0 (25:15, 25:18, 25:21)
Wojcieszyn – Gwiazda 0:3 (19:25, 17:25, 13:25)
Bruklin – Węgorza  0:3 (17:25, 16:25, 9:25)
Żabowo – Czermnica  0:3 (10:25, 16:25, 13:25)
Parlino – Krzywice  0:3 (15:25, 10:25, 18:25)
Słajsino – Michorek  1:2 (18:25, 25:17, 18:25)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czermnica 1 1 0 3 3 – 0 75 – 39 
2 Węgorza 1 1 0 3 3 – 0 75 – 42 
3 „Kemka” Krzywice 1 1 0 3 3 – 0 75 – 43 
4 Gwiazda Osina 1 1 0 3 3 – 0 75 – 49 
5 Czarni Nowogard 1 1 0 3 3 – 0 75 – 54 
6 Michorek 1 1 0 2 2 – 1 67 – 61 
7 Słajsino 1 0 1 1 1 – 2 61 – 67 
8 Kikorze 1 0 1 0 0 – 3 54 – 75 
9 Wojcieszyn 1 0 1 0 0 – 3 49 – 75 
10 Parlino 1 0 1 0 0 – 3 43 – 75 
11 Bruklin Osina 1 0 1 0 0 – 3 42 – 75 
12 Żabowo 1 0 1 0 0 – 3 39 – 75 

sina oraz drużyny Michorek. Był to 
najbardziej wyrównany mecz 1. ko-
lejki rozgrywek. Pierwszy set padł łu-
pem Michorka, który wygrał tę par-
tię 25:18. W drugim secie Słajsino 
odpowiedziało tym samym, wyrów-
nując stan rywalizacji po zwycięstwie 

25:17. W decydującym trzecim secie 
więcej zimnej krwi zachowali siatka-
rze zespołu Michorek, którzy wygra-
li 25:18 i dopisali na swoje konto 2 
punkty. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników 1. kolejki oraz 
aktualną tabelę.                          KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Prelekcje na temat 
cukrzycy 
W czwartek 30.11.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica odbyły  się prelekcje na 
temat cukrzycy. 

Spotkanie poprowadził  Pan Eugeniusz Tworek - prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard oraz gościnnie Pan Szy-
mon Pilipczuk i Pani Lidia Bogus. W spotkaniu wzięły udział klasy  
IV TH, III TE, II TPS, IV TPS, III TŻ i III TOH. 

ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 6 grudnia 2017 r. (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:00 – 16:30– prelekcje dla rodziców klas II i III pt.: „Alko-

hol, narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!” Prowadzący: Marek Pie-
trasik, sala nr 28  

- godz. 16:30 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 
- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli w wyznaczonych klasach  

                                                                                                                 
ZAPRASZAMY!!!

Uczniowie podczas prelekcji 

Prowadzący prelekcje Pan Eugeniusz Tworek 

Prelekcje na temat cukrzycy 

„Góra grosza” w ZSP
Uczniowie i nauczyciele ZSP wzięli udział w kolejnej 18. edycji akcji „Góra Grosza”. Wielka zbiórka „drob-

niaków” miała miejsce 30 listopada i 1 grudnia. Trzeba przyznać, że wszyscy stanęli na wysokości zadania.
Akcja „Góra Grosza” ma na celu pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach 

dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejsze jest  to, że nie pozostajemy obojętni wobec innych ludzi, 
którzy potrzebują wsparcia.

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS
30 listopada w ZSP Nowogard odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS, w którym wzięli 
udział uczniowie wszystkich klas. Wyniki już wkrótce.

Fajnie jest pomagać! 

 Ekipa od „Góry Grosza” 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP
Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

05:01
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, 
Goleniów, Kliniska, Szcze-
cin Dąbie, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

06:00

05:49
pon.-sob.

06:48

07:48
pon.-niedz. 

09:01

10:35
pon.-niedz.

11:40

14:52
pon.-niedz.

16:03

17:10
pon.-niedz.

18:08

18:44
pon.-niedz.

19.43

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy: 
kołobrzeg

07:50 
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Ba-
szewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, Głowacze-
wo, Stary Borek, Ko-
łobrzeg Stadion

09:07

09:26
sobota,niedziela

10:40

11:46
pon.-niedz.

13:00

13:41
pon.-piąt.

15:01

16:05
pon.-niedz.

17:21

18:00
pon.-niedz

19:22

20:49
pon.-sob.

22:06

22:54
pon-piąt., niedziela
1 przesiadka

00:01

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowla-

ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 501 
440 385

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowadze-
nie działalności. W budynku znaj-
dują się 2 pokoje, łazienka, kuch-
nia, prysznic. Istnieje możliwość 
rozbudowy. Tel. 602-862-588

•	 Zamienię mieszkanie w Nowogar-
dzie o pow. 68m2, przy ulicy War-
szawskiej, (po remoncie) na 4 pię-
trze, na mniejsze parter lub 1 pię-
tro, tel. 668 452 615

•	 Do wynajęcia wyposażone miesz-
kanie dwupokojowe atrakcyjna 
lokalizacja, odnowione, również 
dla cudzoziemniców. Tel. 609 868 
434 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno 
gm. Dobra pilnie sprzedam. Tel. 
601 473 240 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1320m2 ul. Wiejska. 504 588 621

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ garaż 
sprzedam ul. 15 lutego. 691 022 471 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 605 336 228 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane po-
wyżej 20 arów w Gardna koło No-
wogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną przy 
ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Wynajmę lokal biuro-handel-usłu-
gi Pileckiego 2a. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej, dojazd wyłożony kostką bru-
kową, podłączony prąd. Tel. 602 
381 171 

•	 Sprzedam piętro domu do remon-
tu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 nowe 
budownictwo, podwórko, taras, 
parter. Tel. 513 913 500 

•	 Poszukuje pokoju. 506 356 718

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 

dwurodzinnym nad jeziorem, 

100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-

nia, łazienka, do remontu, ogród 

4,5 ara. Cena 225 tys zł. Tel. 601 

58 40 54 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha 
w obrębie wsi GRABIN. 731 026 
406 

•	 Sprzedam ładny, duży garaż przy 
ul. Zamkowej. Tel. 601 430 001

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Zafira 2003, 1.8+gaz, zadbana, do-
inwestowana, komplet kół. Tel. 668 
17 12 12 

•	 Fiat seicento 998, 2002, 85 tys. 
km., stan bardzo dobry, cena 
3200 do negocjacji. Tel. 605 967 
588

•	 Sprzedam opony zimowe szt. 4 , 
175/65/14. Tel. 572 955 124 

•	 Sprzedam przyczepę D46 sztyw-
ną, bez dokumentów, stan b. dobry. 
Tel. 512 532 734

•	  4 koła do Matiza z oponami zimo-

wymi sprzedam 155/70 R13. Tel. 

726 252 946 

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Maliny sprzedam, Strzelewo. 502 
853 573 

•	 Sprzedam prosięta – 5 sztuk. 781 
900 122 

•	 Sprzedam klatkę do hodowli króli-
ków. 669 823 464 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 Prace remontowe wykonam. 724 
568 015 

•	 DACHY. 600 182 682 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. Tel. 608 364 
330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. TEL. 660 
879 108 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi ogólnobudowlane – remon-

ty. 667 171 283 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechanika 
ze znajomością podstaw elektry-
ki. Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelner-
kę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Zatrudnię murarzy, betoniarzy, 
pracowników ogólnobudowla-
nych. 694 440 205 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GEODE-
TA (prace polowe i kameralne). 
Tel. 609 250 383

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 Zatrudnię doświadczonego stola-
rza przy produkcji mebli, umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodze-
nie. Tel.. 696 034 712 

•	 Zatrudnie pomocników na kuch-
nię (na okres świąteczny). 530 395 
368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH 
ZATRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Potrzebny młody mężczyzna do 
prac gospodarczych. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Szukam kierowcy na wywrotkę 
(emeryt). Tel. 660 497 390 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W ponie-
działki i środy w godz. 18.00-19.00 
na ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, 
nowy nieużywany w pudełku, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. 
Tel. 660 448 597 

•	 Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. Tel. 600 182 682 

•	 Historia, filozofia, etyka – korepe-
tycje. Tel. 574 750 549 

•	 Kupię cegłę czerwoną rozbiórkową. 
Tel. 660 206 833 

•	 Sprzedam 8 worków MP75l zapra-
wy gipsowej po niskiej cenie. 660 
206 833 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykula-
tor profesjonalny - 199 zł.Kupie : 
Kosiarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 505 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóWINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Poszukujemy osoby do pracy 
w piekarni- ciastkarni. 

Praca zmianowa. 
Więcej i formacji pod nr telefonu: 
606891445 lub 606891535
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

reklAmA

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

rusza plebiscyt na Piłkarza roku 2017

Kluby zgłaszają kandydatów
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej po raz czwarty organizuje plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Piłkarza Roku w naszym województwie. Obecnie klubu zgłaszają swoich 
kandydatów, mają na to czas do 12 grudnia. Uroczysta gala odbędzie się w polickim hotelu 
Dobosz, w dniu 16 lutego.  

W zabawie organizowanej 
przez ZZPN kibice wybiera-
ją najpopularniejszych zawod-
ników i zawodniczki w woje-
wództwie. Po zakończeniu gło-
sowania odbędzie się Bal Pił-
karza, podczas którego nagra-
dzani będą zwycięzcy. To rów-
nież najlepszy moment na in-
tegrację środowiska futbolowe-
go. ZZPN wyjaśnia, jak zgła-
szać piłkarzy. Podobnie, jak w 
poprzedniej edycji, kluby same 
zgłaszają piłkarzy do plebiscy-
tu. Piłkarska Pogoń Szczecin i 
ta futsalowa Pogoń ’04 do zaba-
wy mogą zgłosić po trzech za-
wodników. Kluby z II ligi (Błę-
kitni, Gwardia) i III ligi, zgła-
szają po dwóch graczy. Kluby z 
IV ligi, klas okręgowych, z klas 
A i B zgłaszają po jednym pił-
karzu. Każdy kobiecy klub w re-
gionie typuje jedną zawodnicz-
kę od siebie. Jak to zrobić? Wy-
starczy na adres biuro@zzpn.pl 
wysłać mail z imionami i nazwi-
skami nominowanych wraz ze 
zdjęciami profilowymi oraz in-
formacją, dla jakiego klubu gra-
ją. W tytule maila należy wpisać 
„Plebiscyt”. Termin nadsyłania 
kandydatur upływa 12 grud-
nia. Na tę chwilę wciąż nie zna-
my nazwiska piłkarza, które-
go wytypował Pomorzanin No-

wogard. Poinformujemy o tym 
niebawem. Od 8 stycznia rusza 
głosowanie, które potrwa do 29 
stycznia. Głosować będzie moż-
na na kilka sposobów, więcej in-
formacji na ten temat można 
uzyskać na oficjalnej stronie in-
ternetowej Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej. 
Tradycyjnie już swoje nagrody 
przyzna także kapituła plebiscy-
tu (Piłkarz Roku, Trener Roku 
itd.). Laureatów poznamy pod-
czas uroczystej gali, która od-

będzie się w trakcie Balu. Uro-
czyste podsumowanie plebiscy-
tu zaplanowano na 16 lutego, w 
polickim hotelu Dobosz.

KR

Na razie nie wiadomo kogo wskaże trener Zbigniew Gumienny do plebiscytu ZZPN. 
Być może będzie to skuteczny w tym sezonie Kamil Lewandowski - z prawej

reklAmA
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Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk, 

USA, Brazylia, Chiny, Indie, Kambodża 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 15.11.2017 r. na rok 2018

PROMOCJA do 45%

Mężczyzna zmarł mimo reanimacji  • Piłkarze Pogoni z wizytą w Wierzbięcinie
Niby afery nie było, a sprawą zajęła się policja

reklamareklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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8 grudnia 2017 r. 
Nr 94 (2623)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ZaTrUDNIĘ 
PRACOWNIKA

szczegóły s. 20

Zatrudni pracowników
szczegóły s. 8

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 8

Oskarżony o znęcanie się  
fizyczne i psychiczne 

Prokurator 
postawił zarzuty 
nauczycielowi  
z SP nr 3
Dwie poważne  
awarie wodociągów

s. 3

Dewastacja terenu 
wykopaliskowego 
przy ulicy 
Wyszyńskiego 

Czy i kto 
skradł skarby 
ukryte  
w ziemi? 

Ulica 
zamieniła 
się w potok

s. 4 s. 5
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Dramatyczna akcja przy ul. Warszawskiej 

Mężczyzna zmarł mimo 
reanimacji 
Mimo kilkudziesięciu minutowej reanimacji ratownikom medycznym nie udało się urato-
wać 57-letniego mężczyzny, który zasłabł w swoim domu. 

Do zdarzenia doszło w blo-
ku przy ul. Warszawskiej 11, na 
ostatnim piętrze, przed godz. 
11.00. Nieoficjalnie wiadomo, 
że nieprzytomnego mężczyznę 
miał odnaleźć jego sąsiad. Na 
miejsce wezwano pogotowie ra-
tunkowe, a także śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Całą akcję zabezpieczali 
też strażacy z Nowogardu. Nie-
stety, mimo ponad półgodzinnej 
reanimacji mężczyzny nie uda-
ło się uratować. Paczyną zgo-
nu była prawdopodobnie nie-
wydolność krążeniowo-odde-
chowa.  Mężczyzna miał 57 lat. 
Mieszkał sam. Z relacji sąsiadów 
wynika, że od dłuższego czasu 
nadużywał alkoholu. 

MS

Na dość osobliwy chwyt reklamowy natknęła się nasza czytelniczka. 
Producent kawy, sprzedawanej w jednym z nowogardzkich marketów, 
sugeruje, że teraz można kupić jej więcej za tę samą cenę, informując 
o tym na wyeksponowanym na etykiecie miejscu. I nie byłoby w tym 
nic wątpliwego, gdyby nie fakt, że ta sama kawa, w pierwotnej objęto-
ści, jest sprzedawana w identycznym słoiku. Pozostaje więc pytanie, czy 
jest to zwykły chwyt marketingowy, czy już tylko zwykłe kłamstwo... DŚ

Z okazji „Mikołajek” do Miejskiej Biblioteki Publicznej został zaproszo-
ny Teatr Duet z Krakowa. Prawie 100 dzieci z Przedszkola nr 3 i 4 obejrza-
ło przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”. To interpretacja powieści 
dla dzieci autorstwa E.T.A. Hoffmanna. Baśniowa i fantastyczna konwen-
cja opowiadania, o przygodach małej Klary w świecie, w którym zabaw-
ki ożywają, a księciem ich królestwa został tytułowy Dziadek do orze-
chów. Przepiękne przedstawienie dla dzieci z elementami edukacyjny-
mi, które poprzez zabawę uczy wartości oraz szacunku, a przede wszyst-
kim wprowadziło uczestników w przedświąteczny nastrój. W imieniu 
dzieci serdecznie dziękujemy za słodki poczęstunek Pani Mariannie Ma-
linowskiej z cukierni „Marysieńka”! Inf. własne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, na ulicach Nowo-
gardu pojawiły się stragany z ozdobami. Można na nich kupić wszelkie-
go rodzaju ozdoby świąteczne, m.in. takie jak: bombki, łańcuchy czy 
lampki choinkowe. Oprócz straganów na Placu Wolności, również i na ul. 
700 – lecia, w pobliżu marketu „Polo”, w dwóch punktach na straganach 
możemy zakupić ozdoby. A już niedługo na naszych ulicach na pewno 
pojawią się także sprzedawcy oferujący kupno choinek. DŚ

Śmigłowiec LPR wylądował na boisku, niestety odleciał bez pacjenta.

Ratownicy medyczni oraz strażacy opuszczają budynek, po zakończonej akcji

01.12.2017 r. godz. 11:27
Nowogard, ul. 700-lecia, mężczy-

zna w sklepie. Na miejscu zdarzenia 
zastano mężczyznę po zasłabnięciu, 
siedzącego na podłodze w sklepie. 
Zastęp został zadysponowany do 
zdarzenia z powodu braku ZRM na 
miejscu. Zabezpieczono miejsce zda-
rzenia, mężczyzna przytomny z rana-
mi twarzy (zdarcie naskórka), założo-
no kołnierz poszkodowanemu, za-
stosowano tlenoterapię 100%, udzie-
lono wsparcia psychicznego poszko-
dowanemu. Po przyjeździe ZRM po-
szkodowanym zajął się lekarz, na-
stępnie został zabrany do szpitala w 
Nowogardzie na obserwację.

godz. 19:07
Sikorki, budynek mieszkalny - 

otwarcie mieszkania. Zatrzaśnięte 
drzwi do mieszkania w budynku jed-
norodzinnym. Z informacji od Policji 
wynikało, że w mieszkaniu była star-
sza kobieta. W mieszkaniu były do-
datkowo dwa duże psy. Zabezpie-
czono miejsce zdarzenia oraz otwo-
rzono drzwi do mieszkania z użyciem 
sprzętu burzącego. Psy zostały za-
bezpieczone w klatkach dostarczo-
nych przez pracownicę firmy „Maj-
ka Łowczy miejski”. Do mieszkania 
weszli policjanci oraz ratownicy me-
dyczni, celem zbadania kobiety bę-
dącej w mieszkaniu, po badaniu ko-
bieta została zabrana do szpitala na 
obserwację. Na tym działania zakoń-
czono.

02.12.2017 r. godz. 11:18
Nowogard, ul. Księcia Racibo-

ra I, mieszkanie. W chwili przybycia 
pierwszego zastępu na miejsca zda-
rzenia, zastano PRM, które zajmowało 

się już osobą poszkodowaną (dziec-
kiem). Jednocześnie z momentem 
przybycia rozpoczęto pomiar stęże-
nia CO, które w pierwszej fazie wy-
kazało stężenie od 130-140 Ppm. Za-
bezpieczono miejsca zdarzenia oraz 
zabezpieczono lądowanie LPR, odłą-
czono dopływ gazu oraz wyłączono 
piec, wietrzono pomieszczenia. Dal-
sze działania ratowniczo – gaśnicze: 
wietrzenie pomieszczeń przy jedno-
czesnym dalszym pomiarze stężenia. 
Zagrożeniem był tlenek węgla i wy-
dobywający się gaz z piecyka w po-
mieszczeniach mieszkalnych. Przyby-
li na miejsce zdarzenia pracownicy z 
gazowni stwierdzili, że oprócz wydo-
bywającego się tlenku węgla z prze-
wodu kominowego, dodatkowo jest 
rozszczelnienie gazu na instalacji do-
prowadzającej gaz do piecyka, który 
znajdował się w pomieszczeniu ku-
chennym, obie dziewczynki w wieku 
5 miesięcy zostały zabrane do szpita-
la w Nowogardzie.  

04.12.2017 r. godz. 07:39
Nowogard, ul. Księcia Józefa Po-

niatowskiego, Opel Meriva. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia zasta-
no samochód marki Opel Meriva na 
poboczu drogi, który znalazł się tam 
na skutek panujących warunków at-
mosferycznych ( śliska nawierzch-
nia). Zabezpieczono miejsce zdarze-
nia. Na miejscu obecny już był ZRM. 
Działania SP polegały na odłączeniu 
akumulatorów w pojeździe, usunię-
ciu części karoserii pojazdu, neutra-
lizacji wycieków płynów eksploata-
cyjnych i pomocy ZRM w transporcie 
osoby poszkodowanej do karetki. Na 
tym działania zakończono.

06.12.2017 r. godz. 13:23
Trzechel, droga Błotno - Trzech-

el, powalone drzewo na drodze. Na 
miejscu zdarzenia stwierdzono po-
walone drzewo na drodze. Działania 
zastępu polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, pocięciu drzewa 
na kawałki i usunięciu go z drogi.

godz. 14:33
Nowogard, ul. 5 Marca, mieszka-

nie - podejrzenie ulatniania tlen-
ku węgla. W chwili przybycia pierw-
szego zastępu na miejsca zdarzenia, 
w mieszkaniu na czwartym piętrze 
przebywały dwie osoby - właścicielka 
wraz z córką, zgłaszające podejrzenie 
uwalniania się tlenku węgla.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia, 
dokonano pomiarów w pomieszcze-
niach mieszkania, urządzenie pomia-
rowe nie wykazało obecności tlenku 
węgla. 

07.12.2017 r. godz. 10:10
Nowogard, ul. Warszawska, zabez-

pieczenie lądowania LPR. W chwi-
li przybycia pierwszego zastępu na 
miejsce zdarzenia zastano ZRM, wy-
konujący RKO na klatce schodowej 
na czwartym piętrze budynku miesz-
kalnego. Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, za-
bezpieczenia miejsce lądowania LPR, 
następnie pomoc pogotowiu w RKO 
poprzez wykonywanie zewnętrzne-
go masażu serca. Ponadto sprawdzo-
no mieszkanie na obecność zawar-
tości tlenku węgla - wynik 00. RKO z 
udziałem strażaków trwała ok. 25 mi-
nut, po czym lekarz stwierdził zgon. 
Zabezpieczono lądowanie i start śmi-
głowca. 

KP PSP Goleniów
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

reklama

reklama

CHOINKI 
Jak co roku u Heńka Olchowo 74 (300 m przed stacją paliw) 

Tel. 507 102 211
Jodła i świerk świeże z własnej plantacji. Możliwość wyboru na pniu.

NISKIE CENY

reklama

Mikołaj Mikołaj  
do wynajęcia 
530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

Oskarżony o znęcanie się fizyczne i psychiczne 

Prokurator postawił zarzuty nauczycielowi z SP nr 3  
Jeden z nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 usłyszał zarzuty karne. Mężczyzna miał znęcać się fizycznie i psychiczne nad swoją żoną. Dy-
rekcja szkoły sprawy nie komentuje. Nauczyciel nie został też, jak na razie zawieszony w obowiązkach. Nadal prowadzi lekcje.  

Zarzuty odczytano nauczy-
cielowi pod koniec zeszłego ty-
godnia.  Prokuratura nie ujaw-
nia szczegółów dotyczących ze-
branego materiału dowodowe-
go, zasłaniając się dobrem postę-
powania. 

- Z uwagi na dobro postępowa-
nia, nie możemy ujawniać szcze-
gółów dotyczących sprawy, choć-
by również ze względu na po-
krzywdzonych. Mogę jedynie po-
twierdzić, że Prokuratura Rejo-
nowa w Goleniowie nadzoruje 
postępowanie w sprawie o znę-
canie się fizyczne i psychiczne, to 
jest o czyn z paragrafu 207 KK. 
W tej sprawie jedna osoba usły-
szała zarzuty - potwierdza na-
sze informacje Joanna Biranow-
ska -Sochalska, rzecznik praso-
wa prokuratury. 

Jak wynika z naszych ustaleń, 
osobą tą jest Jacek C., pedagog 
zatrudniony w Szkole Podstawo-
wej nr 3. To dość lubiana postać 
w środowisku nauczycielskim - 
przyznają nam w nieoficjalnych 
rozmowach osoby związana z 
nowogardzką oświatą. Redak-
cja dotarła także do części ma-
teriałów w tej sprawie. Wynika z 
nich, że mężczyzna miał od bar-
dzo dawna znęcać się nie tylko 
psychicznie, ale i fizycznie nad 
swoją żoną, głównie w trakcie 

wszczynanych przez niego do-
mowych awantur, ale także gro-
zić jej pozbawieniem życia. Zda-
niem śledczych miał też żonę 
znieważać, przesadnie kontro-
lować, niszczyć przedmioty do-
mowego użytku należące do po-
krzywdzonej, którymi zdaniem 
świadków rzucał w kobietę. 

W związku z zarzutami, jakie 
postawiono nauczycielowi, uda-
liśmy się do dyrektora SP 3, w 
której od wielu lat pracuje męż-
czyzna. Piotr Kazuba odmówił 
komentarza w tej sprawie, przy-
znając, że nie zna szczegółów 
dotyczących tej sprawy. Nie za-
przeczył jednak, że wie o kłopo-

tach małżeńskich swojego pod-
władnego, bo obaj panowie zna-
ją się od lat, również z relacji po-
zazawodowych. 

Mężczyźnie oskarżanego o 
znęcanie się nad swoją żoną gro-
zi od 3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności. Oprócz po-
stawienia zarzutów, prokura-

tor wobec oskarżonego zastoso-
wał środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policyjnego, obej-
mującego zakaz zbliżania się do 
swojej żony na odległość mniej-
szą niż 5 metrów oraz kontak-
towania się z kobietą. Prokura-
tor nadzorujący śledztwo miał 
bowiem obawy, że podejrzany 
może utrudniać postępowanie, 
choćby poprzez nakłanianie do 
składania fałszywych zeznań. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że żona oskarżonego męż-
czyzny, złożyła jakiś czas temu 
pozew o rozwód. Sprawa jest w 
toku, a jak wynika z naszych in-
formacji, zeznawali w niej rów-
nież, jako świadkowie także inni 
nauczyciele, w tym m.in. dyrek-
tor SP 3. 

Zgodnie z przepisami dyrek-
tor szkoły może, ale nie musi za-
wiesić w pracy nauczyciela, wo-
bec którego tyczy się postępowa-
nia karne. P. Kazuba stwierdził, 
że na tym etapie nie widzi ku 
temu podstaw.  Zaznaczył jed-
nak, że sytuacja ulegnie zmia-
nie, gdyby nauczyciel usłyszał 
w przyszłości wyrok skazujący. 
Tyle, że wtedy to już z mocy pra-
wa nauczyciel nie będzie mógł 
pracować w żadnej szkole, ani 
instytucji publicznej. 

MS

Oskarżony nauczyciel pracuje w szkole ponad 20 lat

Oferta 
kalendarze 2018

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

7,509,00
30-100

4 kolory 6,50 6,20 5,40

główka i plecy razem 3,80
Kalendarze jednodzielne

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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Zapadnięte płyty i zalane pola na drodze z Boguszyc do Wołowca

Droga ta, chociaż nie wygląda, jest drogą powiatową. To właśnie w tym miejscu 
zarwał się przepust, który jest niebezpieczny dla poruszających się tam pojazdów

Dwie poważne awarie wodociągów

Ulica zamieniła się w potok 
Do dwóch poważnych awarii sieci wodociągowej doszło w ostatnich dniach w Nowogardzie. 
Obie awarie usuwały na bieżąco służby remontowe Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sa-
nitarnych. 

W miniony wtorek (5.12), nad 
ranem, uszkodzeniu uległa rura 
o średni 300 fi, którą woda tło-
czona jest do zbiornika wieżo-
wego (popularnie zwanego wie-
żą ciśnień). W skutek pęknię-
cia rury wydobywająca się z 
niej woda wartkim strumieniem 
spływała ul. Cmentarną, groma-
dząc się w znacznych ilościach 
na przejeździe kolejowym. 

– Przyczyną awarii było pęk-
nięcie przewodu wodociągowego 
na znacznej długości. Konieczne 
było opróżnienie wodociągu i wy-
konanie wstawki w miejsce awa-
rii - mówi Jakub Sobieralski z 
PUWiS Nowogard. 

Awarię usunięto po kilku go-
dzinach. W tym czasie koniecz-
ne było odcięcie dopływu wody 
do mieszkań w tej części miasta. 

Natomiast kilka dni wcześniej, 
dokładnie w piątek, 1 grudnia, 

podczas prac drogowych prowa-
dzonych ul. Kazimierza Wielkie-
go natrafiono na wodny wyciek. 
Na miejsce wezwano służby PU-
WiS. Okazało się, że uszkodzona 
jest rura o średnicy 90 fi. Awarię 

usunięto w kilka godzin, rów-
nież montując wstawkę w miej-
sce uszkodzonego wodociągu. 
Po kilku godzinach przywróco-
no ciśnienie wody. 

MS

Ulicą Cmentarną spływa woda wydobywająca się z uszkodzonej magistrali zabie-
rając ze sobą błoto.

Boguszyce – Wołowiec

Zarwana droga dojazdowa
W poniedziałek, 54 grudnia, zarwała się droga dojazdowa z Boguszyc do Wołowca. Przy-
czyn zarwania drogi jest wiele, a naprawa może długo potrwać ze względu na warunki po-
godowe. Droga została częściowo wyłączona z ruchu.

W poniedziałek, otrzymali-
śmy sygnał od mieszkanki Bo-
guszyc o tym, że droga powiato-
wa, która najczęściej jest użytko-
wana przez samochody ciężaro-
we dojeżdżające do fermy dro-
biu, zarwała się w miejscu prze-
cięcia drogi z rowem odprowa-
dzającym wodę z pól – rzadko 
jeżdżę tą drogą. W poniedzia-
łek jednak chciałam ominąć ko-
rek na obwodnicy i zdecydowa-
łam się na dłuższą drogę do Bo-
guszyc, prowadzącą przez Woło-

wiec – opowiada kobieta – Kiedy 
wracałam z pracy, było już ciem-
no i dobrze, że nie jechałam zbyt 
szybko. Zauważyłam wtedy dziu-
rę z prawej strony drogi, a kie-
dy się zatrzymałam i wyszłam z 
auta, okazało się, że płyty, który-
mi wyłożona jest droga, zapadły 
się do środka – opowiada. Woda, 
która powinna przepływać przez 
przepust pod drogą, płynie nad 
nią, a w miejscu zarwania się 
płyt, spada kaskadą do rowu. Po-
wstała dziura ma szerokość i głę-

bokość około 1,5 metra. - Kiedy 
w niedzielę jechałam z mężem tą 
drogą, dziury wtedy jeszcze nie 
było – mówi sołtys Boguszyc, p. 
Krystyna Maciejewska. – Syn za-
dzwonił do mnie w poniedziałek 
mówiąc, że zarwały się płyty. O 
tym zdarzeniu poinformowałam 
zarządcę tej drogi – dodaje.

Skontaktowaliśmy się ze sta-
rostwem, które sprawuje nadzór 
nad drogami powiatowymi.

 - Otrzymałem informację, że 
przepust na tej drodze został za-
rwany – mówi nam urzędnik 
zajmujący się drogami. –  Prze-
pust założony w tym miejscu zo-
stał zrobiony w latach 60 – tych. 
Nie była to jedna rura przepusto-
wa, jakie robi się dzisiaj, a złożo-
na z kilku elementów. Siła na nią 
oddziaływująca była nierówno-
miernie rozłożona. Do tego tonaż 
niektórych aut przekraczał masę 
dopuszczalną, czyli ponad 10 ton. 
Wszystkie te czynniki przyczyni-
ły się do zarwania przepustu. Do 
tego dochodzi także przepełnie-
nie rowów wodami spływającymi 
z okolicznych pól. Nadmiar wody 

także może doprowadzić do wie-
lu szkód, nie tylko na polach, ale i 
w przepustach. Woda wypłukała 
żwir, którym wysypany był prze-
pust, co stworzyło wolne prze-
strzenie pomiędzy drogą, a rurą. 
- Pracownicy naszego działu byli 
w miejscu zarwanie się drogi.  Na 
chwilę obecną został wydany za-
kaz poruszania się drogą od stro-
ny Boguszyc. Od strony Wołow-
ca, droga jest otwarta jedynie do 
fermy drobiu, dla samochodów 
dostawczych, dalej pozostaje za-
mknięta – kończy przedstawiciel 
powiatu. 

Starostwo naprawi przepust, 
jednak będzie trzeba poczekać, 
aż poprawi się pogoda. – Wa-
runki pogodowe nie są sprzyja-
jące do naprawy takich awarii. 
Musimy niestety poczekać, aż 
stan wód się obniży, wówczas do-
piero możemy działać.  Gdyby-
śmy zaczęli naprawę w tych wa-

runkach, moglibyśmy liczyć się z 
tym, że w najbliższym czasie, po-
nownie trzeba byłoby go napra-
wiać – tłumaczy urzędnik. 

W miejscu zarwanego prze-
pustu, planowane jest założe-
nie jednego elementu, czyli rury 
o nośności do 40 ton. Na odpo-
wiednio przygotowanym i za-
montowanym przepuście, zosta-
nie wyłożony tłuczeń asfaltowy. 
Jednolita powierzchnia w tym 
miejscu przyczyni się do równe-
go rozłożenia ciężaru na ten od-
cinek, co zmniejszy skutki eks-
ploatacji przepustu. Być może w 
ten sposób zapobiegnie się ko-
lejnym zarwaniom drogi. Warto 
też zastanowić się nad udrożnie-
niem rowów, aby w przyszłości 
woda miała swobodny przepływ 
i nie podmywała konstrukcji, 
potocznie zwanego „mostka”. 

DŚ

NOWY ROZKŁAD JAZDY PKP 
U W A G A Od dnia 10.12.2017r nastąpi zmiana rozkładu jazdy pocią-

gów, poniżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu 
w kierunku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59



8-11.12.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dewastacja terenu wykopaliskowego przy ulicy Wyszyńskiego 

Czy i kto skradł skarby ukryte w ziemi? 
W czwartek, koparka z samego rana wyryła solidny rów wzdłuż ulicy Wyszyńskiego w pasie, który zajmowały jeszcze dwa miesiące temu dorodne drzewa. 
Dokładnie w tym to pasie, według oświadczenia właściciela terenu, miały być dokonywane badania archeologiczne, dla których skutecznego i niezbędne-
go przeprowadzenia owe drzewa miały stanowić przeszkodę. Jednak po przeprowadzeniu wykopu na przecież chronionym pod wykopaliska terenie, rów 
ponownie… zasypano. Czy dopuszczono się w ten sposób do zniszczenia ewentualnych skarbów archeologicznych, które kryła nasza nowogardzka ziemia 
w pasie, gdzie rosły sobie drzewa…?   

Wrześniowa wycinka 18 
drzew (tzw. wiśni japońskiej) 
rosnących wzdłuż pawilonu 
handlowego na Kościelnej po-
ruszyła mieszkańców naszego 
miasta. Większość wypowia-
dających się w temacie uwa-
żała taką wycinkę za zupeł-
nie nieuzasadnioną i szkodli-
wą dla miejskiego krajobrazu 
urbanistycznego. Nie ma po-
trzeby tutaj przytaczać także 
oczywistej argumentacji eko-
logicznej, jaka przy tej okazji 
została przypomniana.  Gdy 
DN rozpoczęła dochodzenie, 
to w sprawie tej stanowisko za-
jęli odpowiedzialni za tę dewa-
stację, czyli właściciel terenu 
i konserwator zabytków, któ-
ry wyrażał tutaj formalną zgo-
dę na wycinkę (teren ten to te-
ren tzw. starego miasta, dlate-
go zgodnie z prawem decydu-
je tutaj konserwator).  

Co mieli do powiedzenia? 
 Właściciel terenu a zarazem 

przeprowadzający technicz-
nie na własny koszt wycinkę 
drzew, czyli firma Hosso „my-
liła się” w zeznaniach. Pierw-
szy raz jej rzeczniczka stwier-
dziła, że wycinka została do-
konana z powodu planowanej 
rozbudowy pawilonu. Jak spra-
wa nabrała rozgłosu i społecz-
nego negatywnego rezonan-
su to od tej samej rzeczniczki 
otrzymaliśmy pisemną infor-
mację o treści: W odpowiedzi 
na Państwa maila pragnę po-
informować, że wycinka drzew 
nastąpiła ze względu na fakt, iż 
wkrótce przystąpimy do prac 
archeologicznych na naszym 
terenie. Firma Hosso poniesie 
całkowity ich koszt a wszelkie 
zabytki, które zostaną tam od-
nalezione, zostaną przekaza-
ne do odpowiednich instytucji 
państwowych. Mamy nadzie-
ję, że będą one służyły miastu 
i lokalnej społeczności… Kon-
serwator zabytków w swojej 
odpowiedzi dla DN natomiast 
napisał: 

  - Wniosek o wycinkę z dn. 
28.03.2017r. uzupełniony dn. 
14.04.2017r. i dn. 29.06.2017r. 
wpłynął od Hosso Focus Group 
Sp. z o.o. w Szczecinie.

- uzasadnienie wniosku to ko-

nieczność przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych objętych 
pozwoleniem WKZ (pozwole-
nie z dn. 26 czerwca 2017 Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-

bytków, wcześniejsze od decyzji 
lipcowej o zgodzie na wycinkę - 
dop. DN)

- burmistrz nie wniósł uwag
-   WKZ wydał zgodę dn. 

25.07.2017r. (chodzi o zgodę na 
wycinkę - dop. DN)

- WKZ nie przeprowadzał 
konsultacji (chodzi o konsulta-
cje z lokalnymi organizacjami 
ochrony przyrody- dop. DN).

Tak więc zarówno Hosso, 
jak i konserwator zabytków 
ostatecznie podali „uzgodnio-
ną” wersję, której nie oprote-
stował burmistrz, że drzewa 
trzeba było wyrżnąć, ponie-

waż będą badania… archeolo-
giczne badania na starym mie-
ście w Nowogardzie.  Badania 
te będą tylko w pasie o szero-
kości dwóch metrów, dokład-

nie w takim pasie, na którym 
rosnąć na nieszczęście miały 
nasze drzewa.  Dowiadujemy 
się także z pism konserwatora, 
że rów wykopaliskowy będzie 
miał głębokość 1 metra.

Wykopali  
i „wykopaliska”… zasypali
W czwartek, na teren plano-

wanych wykopalisk, założo-
ny wcześniej w planach kon-
serwatorskich i Hosso, wje-
chała koparka i rozpoczęła ry-
cie rowu dokładnie w miejscu, 
w którym archeolodzy z piety-
zmem przy użyciu ręcznych ło-

patek (tak wyglądają archeolo-
giczne prace) mieli przerzu-
cać każdą grudkę ziemi, w po-
szukiwaniu „niewątpliwie” za-
legających tu skarbów z prze-
szłości. Zgodnie z przytoczo-
ną już wcześniej decyzją kon-
serwatora wiadome jest także 
imię i nazwisko magistra ar-
cheologii, który prace te miał 
fachowo nadzorować oczywi-
ście za kwotę wynagrodzenia 
uzgodnioną z Hosso – znane-
go w naszym regionie ormiań-
skiego inwestora w branży lo-
kali do wynajęcia (posiada też 
kilka obiektów w Nowogar-
dzie). Wjazd więc na ten teren 
koparki i bezpardonowe tu ry-
cie rowu, jak pod jakąś banal-

ną kanalizę, mocno nas zasta-
nowił. Przecież rycie rowu w 
miejscu przy użyciu koparki, w 
miejscu, gdzie dokładnie mia-
łoby odbywać się planowane 
drążenie archeologiczne nara-
ża ewentualne eksponaty zna-
leziska czy skarby na bezpow-
rotne zniszczenie?  Gdy tak so-
bie myśleliśmy upłynęło nieco 
czasu, po którym nasz dzien-
nikarz udał się na miejsce, aby 
zobaczyć, jak daleko prace się 
już posunęły a może i spo-
tkać nadzorującego wykopali-
ska, aby mu zadać kilka pytań, 
między innymi podzielić się 
naszymi obawami, co do losu 
znalezisk potraktowanych ło-
patą koparki. Jakież było nasze 
zdziwienie, gdy około 15.30 
zastaliśmy wyryty rów … do-
kładnie zasypany. Natychmiast 
zadzwoniliśmy do rzecznik 
Hosso, aby spytać, co to było? 
Dlaczego koparką rozryto te-
ren przyszłego wykopaliska i 
dlaczego go zaraz zasypano? 
Pani rzecznik Hosso stwierdzi-
ła żeby wszelkie pytania kiero-
wać pisemnie, co natychmiast 
uczyniliśmy.  Niestety do koń-
ca składania tego numeru od-
powiedzi nie dostaliśmy. Po-
zostaje mieć nadzieje, że we 
wtorkowym wydaniu będzie-
my mogli podać informacje 
od Hosso, która coś sensownie 
wyjaśni. Nie ma jednak pew-
ności, co do sensowności tych 
wyjaśnień. Podobnie, jak celo-
wości wycięcia drzew dokona-
nego we wrześniu, wyjaśnienia 
Hosso, też nie wykazały. 

sm 

Tak wyglądał ten teren po godzinie 15 - wykop zasypano 

Kopano w pasie terenu planowanym do przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych. Pas wykopalisk miał mieć szerokość 
2 m, głębokość 1 m. 

Od rana trwały intensywne prace ziemne wzdłuż ul. Wyszyńskiego
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Maria Skurska: lat 73, zmarła 1.12.2017r., pogrzeb odbył się 

7.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesława Rzewucka: lat 68, zmarła 5.12.2017r., pogrzeb od-

będzie się 8.12.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Zofia Łęcka: lat 63, zmarła 5.12.2017r., pogrzeb odbędzie się 
8.12.2017 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Antoni Kozłowski: lat 63, zmarł 6.12.2017r., pogrzeb odbę-
dzie się 9.12.2017 r., o godz. 10:30 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Czesława Głąbecka: lat 75, zmarła 6.12.2017r., pogrzeb od-
będzie się 9.12.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Mirosław Mieżejewski: lat 57, zmarł 7.12.2017r., pogrzeb od-
będzie się 9.12.2017 r., o godz. 14:30 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Początek Ewangelii o Jezusie 
Chrystusie, Synu Bożym. Jak 
jest napisane u proroka Izaja-
sza: Oto Ja posyłam wysłańca 
mego przed Tobą; on przygotu-
je drogę Twoją. Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pu-
styni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Cią-
gnęła do niego cała judzka kra-
ina oraz wszyscy mieszkańcy Je-
rozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyzna-
jąc /przy tym/ swe grzechy. Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bio-
der, a żywił się szarańczą i mio-
dem leśnym. I tak głosił: Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, 
a ja nie jestem godzien, aby 
się schylić i rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem 
was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym. (Mk 
1,1-8).

Spójrz na dzisiejsze Sło-
wo przez pryzmat drogi. Już 
pierwsze zdanie Ewangelii 
Świętej mówi nam o drodze 
wiary, którą każdy z nas ma 
do pokonania. Święty Marek 
przedstawia nam Ewangelię o 
Jezusie Chrystusie, Synu Bo-
żym. To znaczy, że po przeczy-
taniu całości, po jej przeme-
dytowaniu, mam dotrzeć do 
prawdy, że Jezus jest prawdzi-
wym Synem Boga. Duch Świę-
ty, które przynosi Jezus ma po-
móc nam odkryć tę prawdę. 
Moja droga wiary ma być dro-
gą, której towarzyszem jest 
Boży Duch. Dlaczego to jest 
takie istotne? Tylko jeśli uzna-
my w Jezusie Syna Bożego, mo-
żemy odkrywać naszą tożsa-
mość. Nie da się uzyskać pełni 
człowieczeństwa, jeśli odrzuci 
się przychodzącego Syna Bo-
żego w osobie Jezusa Chrystu-
sa. Dzisiejsza Ewangelia uka-
zuje nam postać Jana Chrzci-
ciela, lecz nie jest on najważ-
niejszy w dzisiejszym Słowie, 
jak mogłoby się nam wydawać. 
Widzimy drogę wiary Jana, ale 
właśnie w kluczu uznania w 
Chrystusie Syna Bożego. Pro-
rok Izajasz, który jest cytowa-
ny przez ewangelistę Marka, 
nawołuje do prostowania ście-
żek dla Pana. Jan Chrzciciel na-
woływał do nawrócenia i po-

kuty. Tylko w taki sposób wy-
prostujemy Boże ścieżki, ścież-
ki dostępu do naszego serca 
dla Boga. Adwent ma stawać 
się czasem prostowania ście-
żek. W jakim stanie jest droga 
prowadząca do mojego wnę-
trza? Czy jest niczym autostra-
da, po której Boża łaska może 
bez problemu i w krótkim cza-
sie dotrzeć do mojego serca? A 
może jest drogą o niskim stan-
dardzie? Z wieloma dziurami, 
łatana w różnych miejscach, z 
wieloma zakrętami i żeby taką 
przebrnąć trzeba się natrudzić? 
W jakim stanie jest droga pro-
wadząca do mojego wnętrza? 
Jan nawoływał do pokuty. To 
znaczy, że mam odrzucać to, co 
złe. Mam wybierać to, co do-
bre, co Boże. Tylko tym sposo-
bem moja droga dla łaski Bo-
żej może stawać się prostsza. 
Pokuta jest czymś, co prostuje 
Boże ścieżki. Nie ma innej me-
tody. Pokuta jest jak walec dro-
gowy, który powoduje, że as-
falt rozkłada się równomier-
nie. Każda Najświętsza Eucha-
rystia rozpoczyna się aktem 
pokuty. Żeby dotknąć Bożych 
tajemnic potrzebujemy poku-
ty. Ona nam odsłania praw-
dy wiary. Niestety współczesny 
człowiek nie chce pokutować. 
Uważa to za coś zbędnego, nie-
zrozumiałego i bez sensu. Tam, 
gdzie brakuje pokuty, droga 
dotarcia do naszego wnętrza 
przez Boga jest trudną drogą. 
Jan Chrzciciel nie głosił czegoś, 
czym sam nie żył. Jan pokazu-
je nam przez swój styl, prosto-
tę życia, przez swój ubiór i die-
tę, co jest tak naprawdę istotne 
w życiu. Poprzez swoją asce-
zę mógł prowadzić innych do 
Boga. Prostując swoją dro-
gę mógł pomagać w tym in-
nym. Bierzmy przykład z Jana 
Chrzciciela. Niech i nasze życie 
cechuje prostota. Niech czas 
adwentu pomoże nam uprząt-
nąć i naprawić drogę dla Boga 
do naszego serca. 

Ks. Krystian Dylewski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Otwarcie wystaw  
w Bibliotece
We wtorek, 5 grudnia 2017 roku, o godzinie 17.00, nastą-
piło uroczyste otwarcie wystawy malarskiej słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Golczewa. Dzień później, czyli 
6 grudnia, miało miejsce otwarcie kolejnej wystawy, tym ra-
zem fotograficznej, słuchaczy UTW z Nowogardu.

Poplenerowa, objazdowa wy-
stawa malarska słuchaczy UTW 
z Golczewa, nosi tytuł „Con-
figuracja – Dziwnówek 2017”. 
Obrazy pokazane na wysta-
wie powstały podczas „III let-
niej Szkoły Seniora”, w Ośrod-
ku Wczasowym „Familijni” w 
Dziwnówku. W przedsięwzię-
ciu tym wzięło udział 30 osób. 
Kuratorem wystawy była pani 
Janina Kołodzińska, która po-
gratulowała autorom obrazów 
i zachęcała gości do oglądania 
ich dzieł.

W środę natomiast, 6 grudnia, 
o godz. 17.00, nastąpiło otwar-
cie drugiej wystawy, tym razem 
słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Nowogardu. Wy-
stawa jest zakończeniem dwu-

miesięcznego projektu „Foto – 
przygoda”, którego koordynato-
rem był pan Tomasz Wrzesień. 
Witająca gości A. Wysoszyńska 
wyraziła swój podziw i gratula-
cje dla słuchaczy. Również ko-
ordynator T. Wrzesień gratulo-
wał uczestnikom wytrwałości w 
projekcie i efektów końcowych. 
Na koniec spotkania, słucha-
cze UTW otrzymali pamiątko-
we dyplomy i zostali zaproszeni 
do dalszych, wspólnych działań 
z pracownikami Biblioteki.

Obie wystawy możemy podzi-
wiać w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Stefana Żeromskie-
go w Nowogardzie, do dnia 30 
grudnia, w godzinach otwarcia 
Biblioteki. DŚ

Goście biorcy udział w otwarciu poplenerowej wystawy malarskiej słuchaczy UTW 
z Golczewa.

Rozdanie pamiątkowych dyplomów słuchaczom UTW z Nowogardu, podczas 
otwarcia wystawy fotograficznej ich autorstwa.
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fa-
milijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

CICHA NOC
08.12.2017, godz. 16:00
09.12.2017, godz. 16:00
10.12.2017, godz. 16:00

dramat, Polska / 2017 / 97 min., 
od lat: 15

Adam (Dawid Ogrodnik), na co 
dzień pracujący za granicą, w Wi-
gilię Bożego Narodzenia odwie-
dza swój rodzinny dom na pol-
skiej prowincji. Z początku ukry-
wa prawdziwy powód tej nieocze-
kiwanej wizyty, ale wkrótce zaczy-
na wprowadzać kolejnych krew-
nych w swoje plany.

THOR: RAGNAROK
08.12.2017, godz. 18:00
09.12.2017, godz. 18:00
10.12.2017, godz. 18:00

fantasy, przygodowy, USA / 
2017 / 130 min., od lat: 13

POLSKI DUBBING

Kontynuacja przebojów „Thor” 
i „Thor. Mroczny świat”. Na ekran 
wracają Chris Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Idris Elba i Sir Anthony 
Hopkins. Świetną obsadę dopeł-
nią Cate Blanchett i Mark Ruffalo, 
który wciela się w kolegę Thora z 
ekipy Avengers – Bruce’a Bannera 
bardziej znanego jako Hulk. Thor 
zostaje uwięziony po drugiej stro-
nie wszechświata. Osłabiony i po-
zbawiony młota musi znaleźć spo-
sób, by powrócić do Asgardu i sta-

wić czoła bezwzględnej i wszech-
potężnej Heli oraz powstrzymać 
Ragnarok – „zmierzch bogów”, za-
gładę świata i całej asgardzkiej cy-
wilizacji.

MORDERSTWO W ORIENT 
EXPRESSIE

08.12.2017, godz. 20:30
09.12.2017, godz. 20:30
10.12.2017, godz. 20:30

kryminał, USA, Wielka Brytania / 
2017 / 114 min., od lat: 15

Luksusowa podróż staje się 
punktem wyjścia do stylowej, peł-
nej napięcia i zaskakującej opo-
wieści sensacyjnej, uznawanej 
za największą zagadkę kryminal-
ną wszech czasów. Trzynaścio-
ro pasażerów uwięzionych zosta-
je w pułapce, nie wiedząc, co ich 
czeka. Jeden człowiek musi wska-
zać mordercę, zanim ten zaataku-
je ponownie. W rolach głównych: 
Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi 
Dench, Johnny Depp, Josh Gad, 
Derek Jacobi, Leslie Odom, Jr., Mi-
chelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Olivia 
Colman i Lucy Boynton. Luksuso-
wa podróż staje się punktem wyj-
ścia do stylowej, pełnej napięcia i 
zaskakującej opowieści sensacyj-
nej, uznawanej za największą za-
gadkę kryminalną wszech czasów. 
Trzynaścioro pasażerów uwięzio-
nych zostaje w pułapce, nie wie-
dząc, co ich czeka. Jeden czło-
wiek musi wskazać mordercę, za-
nim ten zaatakuje ponownie. W 
rolach głównych: Penélope Cruz, 
Willem Dafoe, Judi Dench, John-
ny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, 
Leslie Odom, Jr., Michelle Pfeiffer, 
Daisy Ridley, Olivia Colman i Lucy 
Boynton.

Relikwie Jan Pawła II przywiezione 
przez pielgrzymów z Ukrainy

Pielgrzymi w Poczajewie     Przekazanie relikwii przez abp Mieczysława Mokrzeckiego

Pielgrzymka do Częstochowy przez.... Ukrainę
- fragmenty relacji 
W sobotę 22 września br. parę minut po godzinie 6 rano spod kościoła św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie wyruszyliśmy z kolejną pielgrzymką parafialną do Częstochowy 
przez Ukrainę. Inicjatorem, organizatorem i duchowym opiekunem naszej pielgrzymki był 
- jak zwykle - ks. proboszcz Kazimierz Łukjaniuk.

. Po stosunkowo krótkiej od-
prawie przekroczyliśmy granicę 
w Hrebennym, jadąc dalej w kie-
runku Lwowa. Po drodze minęli-
śmy pierwsze po ukraińskiej stronie 
miasto - Żółkiew, o którym opowie-
dział nam ksiądz Kazimierz. Do-
wiedzieliśmy się, że Żółkiew jako 
perła renesansu europejskiego jest 
drugim pod względem liczby za-
bytków miastem w obwodzie lwow-
skim. Do Lwowa dotarliśmy w go-
dzinach popołudniowych i od razu 
udaliśmy się do hotelu „Lwów”.

Nazajutrz w niedzielę, rozpoczę-
liśmy zwiedzanie Lwowa od wej-
ścia na Wzgórze Zamkowe, gdzie 
w dawnych czasach wznosił się za-
mek królewski. Ze szczytu Wzgó-
rza Zamkowego, zwanego kopcem 
Unii Lubelskiej, podziwialiśmy pa-
noramę miasta. Następnym punk-
tem naszej wyprawy była łyczakow-
ska nekropolia z monumentalnym 
cmentarzem „Orląt Lwowskich” - 
młodych ochotników poległych w 
walkach w obronie Lwowa w latach 
1918-1920.

Na uwagę zasługuje fakt, że znaj-
duje się na nim aż 2 860 mogił roz-
ciągniętych w regularnych sze-
regach. Wzruszającym punktem 
tego dnia był nasz udział we Mszy 
Świętej z przepiękną krótką homi-
lią, odprawioną w kaplicy cmenta-
rza przez ks. proboszcza Kazimie-
rza Łukjaniuka, w intencji wszyst-
kich poległych w walkach o Lwów 
oraz zapalenie zniczy na symbolicz-
nym nagrobku powstańców.

..W czwartym dniu pielgrzymki 
(poniedziałek), po śniadaniu, roz-
poczęliśmy zwiedzanie od krótkie-
go objazdu miasta autokarem. Na-
stępnie udaliśmy się na Mszę Św. 
celebrowaną przez naszego księdza 
Kazimierza w Katedrze rzymsko-
katolickiej pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. W głównym 
ołtarzu kościoła znajduje się cudow-
ny obraz Matki Boskiej Łaskawej,  
przed którym wielokrotnie modlił 
się król Jan Kazimierz, a l kwietnia 
1656 r. podczas szwedzkiego po-
topu złożył we lwowskiej katedrze 
przed tą ikoną swoje historyczne 
śluby, ogłaszając Matkę Bożą Kró-
lową Korony Polskiej. …Wyjazd na 
Ukrainę uzupełniało o zwiedzanie 
innych miejscowości, ich zamków, 
kościołów i innych zabytków, dla-

tego piątego dnia pielgrzymki mie-
liśmy zaplanowany wyjazd do Ole-
sna i Poczajowa, a następnie powrót 
do Lwowa na obiadokolację i noc-
leg. ...Jadąc w kierunku na Kijów, w 
odległości 75 km od Lwowa zoba-
czyliśmy wznoszący się na wysokim 
wzgórzu jeden z najładniejszych 
zamków na Ukrainie, niepowtarzal-
ny zabytek architektury, pochodzą-
cy z XIII-XVIII wieku - zamek ole-
ski. Ciekawostką jest fakt, że w zam-
ku oleskim urodzili się aż dwaj pol-
scy królowie - Jan III Sobieski oraz 
Korybut Wiśniowiecki….. Następ-
nym przystankiem na pielgrzym-
kowym szlaku było miasteczko Po-
czajów. Już kilka kilometrów przed 
wjazdem do niego zachwyca wspa-
niały widok Ławry Poczajowskiej, 
która jest największym ośrodkiem 
prawosławnego kultu maryjnego. 
Do jej świętości należą: kamień z 
odbiciem stopy Matki Boskiej, ... po 
prawej stronie, cudowna ikona Mat-
ki Boskiej Poczajowskiej- dar Anny 
Hojskiej (fundatorki klasztoru) .... 
Zostaliśmy także przyjęci przez ar-
cybiskupa Lwowa, Mirosława Mo-
krzyckiego. Metropolitę lwowskie-
go, który  przekazał naszej parafii 
relikwie Świętego. Jan PawŁa II. …. 
. W Domu Pielgrzyma w Równem 
czekały na nas pokoje noclegowe i 
obiadokolacja przygotowana przez 
Siostry Opatrzności Bożej . Atmos-
ferę przy stole ubogacał swoim śpie-
wem młodzieżowy zespół wokalno-
-instrumentalny „Faustyna” z Rów-
nego, który powstał w 2000 roku i 
od 15 lat działa przy tej parafii. Jak 
dowiedzieliśmy się , członkowie ze-
społu to młodzież wywodząca się 
z polskich rodzin i rodzin miesza-
nych. ….. Siódmy dzień pielgrzym-
ki, czyli czwartek rozpoczęliśmy od 
porannej Mszy Św. w kościele p. w. 
Świętych Piotra i Pawła oraz Miło-

sierdzia Bożego . …Po krótkiej re-
fleksji i pełni bezsilnego żalu, wsie-
dliśmy do autokaru ruszyliśmy do 
kolejnego miasta na szlaku naszej 
podróży - Łucka . Miasto to jako 
jedno z najstarszych miast na Ukra-
inie może poszczycić się zjazdem 
monarchów europejskich w 1429 
roku. ...Potem udaliśmy się do kate-
dry łuckiej pw. Św. Trójcy oraz św . 
Apostołów Piotra i Pawła. O historii 
tego sakralnego obiektu oraz o jego 
dekoracjach (obrazach i rzeźbach) 
opowiedział nam tamtejszy mło-
dy ksiądz. Wspomniał, że w okre-
sie wojennym, katedra, a szczegól-
nie jej podziemia służyła mieszkań-
com Łucka i okolic jako schronienie 
dla polskich uchodźców z rzezi wo-
łyński ej. To miejsce jest szczególnie 
bliskie naszemu księdzu Kazimie-
rzowi przez pryzmat tragicznych i 
bolących wspomnień swojej mamy, 
która przez miesiąc ukrywała się w 
tym kościele . ….Zaraz po śniada-
niu, w dniu 29 września wyruszy-
liśmy do Częstochowy. Na miejsce 
dojechaliśmy o godzinie ok. 17 śpie-
wając pieśń „Maryjo witam Cię”, po 
czym udaliśmy się na obiadokola-
cję do Sióstr Nazaretanek, mieszka-
jących w pobliżu klasztoru, u któ-
rych mieliśmy zaplanowany nocleg 
i posiłki. Jeszcze tego samego dnia 
uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogór-
skim, kłaniając się przed cudow-
nym wizerunkiem Czarnej Madon-
ny. Niektórzy udali się na wieczorny 
spacer aleją NMP. 

Następnego dnia wszyscy piel-
grzymi o godzinie 6 wzięli udział w 
odsłonięciu Wizerunku Matki Bo-
żej Częstochowskiej i uczestniczyli 
we Mszy Świętej. … O godzinie 900 
przeszliśmy Drogę Krzyżową w par-
ku klasztornym, który otacza Sank-
tuarium. Pielgrzymka dostarczyła 
wszystkim uczestnikom niesamo-
witych przeżyć. Uczestniczyliśmy 
we Mszach Świętych, wspólnie od-
mawialiśmy różaniec i Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, oglądaliśmy 
filmy religijne, śpiewaliśmy dużo 
pięknych pieśni religijnych. Peł-
ni niezapomnianych wrażeń, tro-
chę zmęczeni, ale szczęśliwi wróci-
liśmy do domu. Przyjechaliśmy do 
Nowogardu 30 września około go-
dziny 22.

Wdzięczni pielgrzymi.
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• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA 
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7b

Informujemy, iż od dnia 4-12-2017 roku 
organizujemy w sklepiku przyzakładowym:

WYPRZEDAŻ OBUWIA
końcówki serii  •  skrajne numery

niskie ceny  (12,30 zł za parę)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OFERTA ŚWIĄTECZNA
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki, bransoletki

taniej  o 10%

taniej  o 20%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki, bransoletki

ZEGARKI,  ŻYRANDOLE,  LAMPY

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17B

A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%
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Odbyły się tzw. konsultacje w sprawie norek

Takiego wyniku można było się spodziewać 
Zgodnie z zapowiedziami, w minioną środę, 6 grudnia, odbyły się tzw. konsultacje społeczne w sprawie zakazu prowadzenia hodowli norek. Do sali kino-
wej NDK przybyli głównie pracownicy zakładów futrzarskich, działających na naszym terenie oraz garstka przedstawicieli organizacji sprzeciwiających 
się produkcji futer zwierzęcych i mieszkańców gminy przeciwnych lokalizacji tych zakładów w ich sąsiedztwie. 

Taki skład osobowy publicz-
ności, czego można było się spo-
dziewać, mógł jedynie zaowoco-
wać eskalacją emocji, pyskówka-
mi a niekiedy i gwizdami z sali, 
niż merytoryczną debatą. Nie-
wiele osób, zwłaszcza tych mają-
cych obiekcje, co do samej pro-
dukcji zwierząt na futra, ale tak-
że kwestii wydawania warun-
ków zabudowy dla tego typu za-
kładów, mogło wypowiedzieć 
się swobodnie- widownia zdo-
minowana przez pracowników 
ferm, którzy, co zrozumiałe, bro-
nią swoich miejsc pracy, swoją 
przewagę liczebną często wyko-
rzystywała. 

Nie mówiąc już o tym, że gmi-
na na swoim poziomie nie ma 
żadnych kompetencji, aby orga-
nizować tego typu konsultacje 
do poselskich projektów ustaw, i 
to w sprawie, która tak napraw-
dę nie dotyczy sedna problemu, 
jaki u nas występuje w tym aku-
rat zakresie. Nie ma bowiem, na 
chwilę obecną, w naszej gmi-
nie protestów przeciwko fer-
mom istniejącym. Zdarzały się 
za to i są protesty przeciw fer-

mom, które mają powstać nieca-
łe 50 metrów od domów miesz-
kalnych (choćby przykład Siko-
rek), na które warunki zabudo-
wy wydaje gmina, a konkretnie 
burmistrz. I to jest zagadnienie, 
o którym można było, co naj-
wyżej rozmawiać w sali kino-
wej, zagadnienie, które stało się 
też jednym z argumentów dla 
posłów chcących zakaz hodow-
li zwierząt na futra wprowadzić. 
W Nowogardzie zadbano jed-

nak o to, aby w jednej sali zorga-
nizować arenę, na której ludzie 
staną przeciwko sobie w tema-
cie niedającym się w takich oko-
licznościach pogodzić - choćby 
ze względu na różnice poglądo-
we prezentowane w sferze etycz-
no-moralnej - do tych też każ-
dy ma prawo. I zrobił to właśnie 
burmistrz, który zainicjował te 
debatę i ją „moderował”, jak z 
zachwytem pisze miejska stro-
na. Burmistrz będący organem, 

który sam wydaje takie lokaliza-
cje jak ta w Sikorkach, czyli oso-
biście „moderuje” jedyne kon-
flikty, jakie w naszej gminie re-
alnie istnieją, czyli te dotyczące 
lokalizacji a nie samego istnienia 
ferm. Całe szczęście do tej nie-
potrzebnej nikomu ani hodow-
com, ani sąsiadom ferm „huc-
py” nie udało się burmistrzowi 
wciągnąć Rady Miejskiej. Prze-
wodniczący Rady nie zgodził się 
bowiem, aby sesja nadzwyczajna 

zwołana obligatoryjnie na wnio-
sek burmistrza tylko w tym te-
macie odbyła się na sali kinowej 
NDK, jak na to nalegał wniosku-
jący, czyli burmistrz. Na sali ki-
nowej, gdzie jednocześnie odby-
wały się te tzw. konsultacje - do-
piero byłaby wtedy kpina nie tyl-
ko ze zdrowego rozsądku i real-
nych kompetencji Rady, ale tak-
że z porządku formalnego nie-
zbędnego dla właściwego funk-
cjonowania organów Gminy. 
Ostatecznie sesja zwołana w sali 
sesyjnej UM się nie odbyła z po-
wodu braku quorum.  

Pozostaje tylko na zakończenie 
dodać, że wobec powyższego nie 
dziwią też wyniki tzw. konsulta-
cji, gdzie 213 osób opowiedziało 
się „za utrzymaniem ferm”, a 31 
było przeciw. Trudno bowiem się 
spodziewać, że pracownicy tych 
zakładów chcieliby ich likwida-
cji. Pozostaje tylko pytanie: czy, 
aby się o tym dowiedzieć, trzeba 
było doprowadzać do tego, żeby 
ludzie przez 4 godziny wykłócali 
się między sobą w świetle kamer 
i obiektywów?

Marcin Simiński

W tzw. konsultacjach wzięło udział około 260 osób, z czego 90% stanowili pracownicy ferm norek

Cmentarze komunalne w gminie

Kto ma o nie dbać?
Jeden z mieszkańców Strzelewa, zwrócił naszą uwagę na stan cmentarzy komunalnych. Jak twierdzi, bardziej dba się o nieczynne cmentarze, zamiast o te, 
gdzie w dalszym ciągu urządza się pochówki.

W Strzelewie znajduje się 
cmentarz komunalny, gdzie 
mieszkańcy chowają nadal swo-
ich bliskich. Na temat zaniedba-
nego i zapomnianego przez na-
szą gminę cmentarza, wypo-
wiada się jeden z mieszkańców 
Strzelewa – Ogrodzenie cmenta-
rza pamięta wczesny PRL. Słup-
ki poprzewracane, rdza zrobiła 
swoje, brak siatki, braki w ogro-
dzeniu i do tego cały pozarasta-
ny krzakami – pisze mężczyzna. 
Ile o teren wokół grobów dbają 
sami mieszkańcy i rodziny osób 
tam pochowanych, to o ogro-
dzenie i wykarczowanie cmen-
tarza z zarastającej go roślinno-
ści, powinien zadbać zarządca. 
Brama prowadząca na cmentarz 
jest również uszkodzona. Prę-
ty są powyginane, a cała meta-
lowa konstrukcja skorodowa-
na. Mieszkaniec Strzelewa nie 
wie, dlaczego, bardziej dba się o 

cmentarze, które już od wielu lat 
nie funkcjonują – Rozumiem, że 
nie można zostawić nieczynnych 
już cmentarzy „odłogiem”. Uwa-
żam jednak, że w pierwszej ko-
lejności powinno się zadbać o te, 
gdzie wciąż chowa się ludzi – do-
daje. Zwraca uwagę też na to, że 
w ostatnim czasie zrobiono po-
rządki na cmentarzu w Olcho-

wie, gdzie już od lat 60-tych nie 
urządza się tam pochówków. Jest 
również zdziwiony opieszałością 
radnej z ich miejscowości - Być 
mieszkanką Strzelewa i nie wi-
dzieć opłakanego stanu cmenta-
rza, to trzeba chyba mieć różowe 
okulary – pisze mężczyzna. 

Przypomnijmy, że prowadze-
nie cmentarzy komunalnych sta-

nowi zadanie własne gminy. Sa-
morządy są zobowiązane do za-
pewnienia prawidłowego sta-
nu sanitarnego i technicznego 
cmentarzy oraz do finansowa-
nia wydatków na ich utrzyma-
nie. Na terenie naszej gminy jest 
27 cmentarzy komunalnych, w 
tym 10 czynnych. Oprócz cmen-
tarza w Nowogardzie, grzebalne 
cmentarze znajdują się w takich 

miejscowościach jak: Sikorki, 
Żabowo, Wierzbięcin, Trzech-
el, Strzelewo, Błotno, Wołowiec, 
Jarchlino, Ostrzyca i Szczytniki. 
- Mam nadzieję, że wkrótce bę-
dzie się dbało o wszystkie cmen-
tarze jednakowo. W końcu lu-
dziom zmarłym również nale-
ży się szacunek, nawet w postaci 
zadbanego cmentarza...- dodaje 
mieszkaniec. DŚ

Brama wjazdowa na cmentarz w Strzelewie posiada widoczne uszkodzenia.

Powyginana siatka ogrodzeniowa cmentarza w Strzelewie.
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W wyniku porozumienia z kancelarią Radców Prawnych: Domań-
ska - Barcz - Strzałkowska - Górski, będziemy  drukować cyklicz-
nie opracowane  przez prawników tej kancelarii porady dotyczą-
ce   praktycznych zagadnień prawnych, z którymi nasi Czytelnicy 
mogą często  spotkać się  na co dzień. Zachęcamy do lektury.

PORADY PRAWNE

Obowiązek przyczyniania się do 
zaspokajania potrzeb rodziny

Rozstanie dwójki osób zawsze 
oznacza zmianę, często smutek, żal, 
a także pogorszenie sytuacji mate-
rialnej jednej z osób. W takim przy-
padku powstaje pytanie, kto powi-
nien utrzymywać wspólne dzieci? 
Czy jeden z partnerów powinien 
pomagać w utrzymaniu drugiego? 
Czy sytuacja prawna osób, które łą-
czy związek małżeński różni się od 
osób będących w związku partner-
skim? 

Ustawodawca nie pozostawia 
wątpliwości, że małżonkowie obo-
wiązani są do wzajemnej pomocy i 
każdy z nich według swoich sił oraz 
możliwości zarobkowych i majątko-
wych obowiązany jest do zaspoka-
jania potrzeb rodziny, którą przez 
swój związek założyli. Podmiotem 
uprawnionym w takim przypadku 
nie jest więc konkretna osoba, ale 
rodzina. Realizacja tego obowiązku 
to nie tylko świadczenia pieniężne, 
ale również starania o wychowanie 
dzieci oraz praca we wspólnym go-
spodarstwie domowym (sprzątanie, 
gotowanie). Wszystkie te obowiązki 
są równorzędne i nie można mówić, 
że któryś jest ważniejszy. Niedo-
puszczalne jest więc, aby małżonek, 
który pracuje, nie angażował się w 
wykonywanie obowiązków domo-
wych, czy dbanie o dzieci. 

W przypadku rozstania się mał-
żonków rodzice powinni zapewnić 
dzieciom takie warunki material-
ne, w jakich sami żyją. Standard ży-
cia dzieci nie powinien więc zostać 
obniżony w wyniku rozstania rodzi-
ców. 

Sposób realizacji tego obowiązku 
zależy od zdrowia małżonków oraz 
od pracy, którą mają szanse podjąć 
i wynagrodzenia, które mogą osią-
gnąć, a nie – które osiągają. 

Podkreślić należy, że w czasie 
trwania małżeństwa, obowiązek 
alimentacyjny na rzecz rodziny na 
podstawie art. 27 k.r.o jest niezależ-
ny od tego, czy małżonkowie pozo-
stają w rozłączeniu. Podstawa do-
chodzenia zaspokajania potrzeb ro-
dziny istnieje zarówno wtedy, kiedy 
małżonkowie wychowują wspólne 
dzieci będące na ich utrzymaniu jak 
i wtedy, kiedy małżonkowie dzieci 
nie posiadają. 

Obowiązek, o którym mowa w 
niniejszym artykule wygasa z chwi-
lą uprawomocnienia się wyroku 
rozwodowego, w którym sąd ma 
obowiązek orzec o alimentach na 
rzecz małoletnich dzieci oraz moż-

liwość orzekania o alimentach na 
rzecz małżonka. 

Podstawa prawna: Art. 27 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 682).

 Czy istnieje możliwość wypła-
ty na jej rachunek bankowy wy-
płaty męża, który pracuje, ale nie 
przekazuje jej pieniędzy na bieżą-
ce utrzymanie mieszkania oraz na 
dzieci?

Ustawodawca przewiduje moż-
liwość wydania przez sąd postano-
wienia, na podstawie którego sąd 
nakaże pracodawcy wypłatę wyna-
grodzenia za pracę męża pani Ani 
na jej rachunek bankowy w termi-
nach przyjętych w zakładzie pracy. 

Wniosek składa się do Wydziału 
Rodzinnego właściwego Sądu Re-
jonowego, przy czym powodzenie 
takiego wniosku uzależnione jest 
od tego, czy małżonkowie prowa-
dzą wspólne gospodarstwo domo-
we oraz od tego, czy jeden z nich nie 
spełnia swojego obowiązku zaspo-
kajania potrzeb rodziny.  

Jeżeli oba powyższe warunki zo-
staną spełnione, sąd wydaje postano-
wienie, które wysyła do pracodawcy 
z poleceniem wypłaty wynagrodze-
nia za pracę „do rąk” drugiego mał-
żonka, przez które należy rozumieć 
zapłatę na rachunek bankowy. 

Jednocześnie podkreślić należy, 
że zmiana miejsca pracy przez mał-
żonka wymaga nowego wniosku.  

Wydane postanowienie może do-
tyczyć wynagrodzenia za pracę, ren-
ty, emerytury, premii, dodatków za 
pracę w godzinach nadliczbowych 
itp. 

Podstawa prawna: Art. 28 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 682)

opr. Barbara Strzałkowska
radca prawny 

Kancelaria Radców Prawnych BD
Kancelaria w Szczecinie

ul. Swarożyca 15a/U1, Szczecin
91 484 29 35, 91 829 76 71
91 829 76 72, 91 829 76 73

Oddział Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 16f/3

Świnoujście
tel. 91 578 49 01

Oddział Nowogard
ul. 700-lecia 24/5, Nowogard

tel. 91 578 49 01
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Gmina idzie na wojnę z mediami 

Niby afery nie było, a sprawą 
zajęła się policja 
Goleniowska policja interesuje się przetargiem na sprzątanie miasta, który jak wiado-
mo w dość niespotykanych okolicznościach wygrała firma reprezentowana m.in. przez 
partyjnego kolegę Burmistrza Nowogardu, szczecińskiego radnego SLD Dawida Krystka. 
Tymczasem Gmina Nowogard wytoczyła procesy dziennikarzom, którzy odważyli się o 
kontrowersjach wokół przetargu napisać, określając je mianem „afery”. 

W marcu Zespół ds. Przestęp-
czości Gospodarczej Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie, 
zażądał od Burmistrza Nowogar-
du wydania dokumentacji prze-
targowej. Informacje te potwier-
dza rzecznik prasowy policji. 

- Pismo dotyczące przetargu na 
utrzymanie czystości i porządku 
na terenie miasta i Gminy Nowo-
gard zostało przesłane do UM w 
Nowogardzie w związku z reali-
zacją ustawowych zadań wykony-
wanych przez Policję w trybie art. 
20 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji. Z uwagi na charak-
ter prowadzonych czynności, na 
obecnym etapie informacje, o któ-
re Pan pyta, nie mogą zostać udo-
stępnione- informuje w oficjal-
nym komunikacie naszą redakcję 
st. asp. Julita Filipczuk. 

Przypomnijmy, że w dniu 6 lu-
tego burmistrz ogłosił przetarg 
na sprzątanie chodników i ulic w 
mieście. 13 lutego, w gabinecie R. 
Czapli zjawia się Dawid Krystek- 
szczeciński radny SLD i wielolet-
ni kolega burmistrza Nowogardu, 
pracujący w firmie KZU Pomo-
rze, jak się później okazało zain-
teresowany przetargiem. Po spo-
tkaniu gmina, na dwa dni przed 
otwarciem kopert, dokonuje 
istotnych zmian w specyfikacji 
przetargowej, jakie mieli spełnić 
potencjalni oferenci. Ostatecznie 
firma, w której D. Krystek pracu-
je składa w przetargu ofertę nie 
musząc spełniać warunku posta-
wionego wcześniej innym. Po na-
szym artykule, w którym ujawni-
liśmy kulisy i efekty spotkania R. 
Czapli z jego partyjnym kolegą ze 
Szczecina, gmina unieważnia ten 
przetarg, ale wcześniej dokonuje 
jednak otwarcia ofert i w ten spo-
sób upublicznienia zaoferowa-
nych cen. Później ogłosiła prze-
targ na nowo. Ponownie startu-
je w nim firma KZU Pomorze i 
składa najkorzystniejszą ofertę. 
Tym razem przetarg już zostaje 
uznany i gmina podpisuje z firmą 
reprezentowaną przez D. Kryst-
ka umowę na sprzątanie naszego 
miasta. Umowa trwa do dziś. 

Gmina, mimo że Policja pro-
wadzi dochodzenie w sprawie to 
idzie do sądu z Dziennikiem No-

wogardzkim pozywając go o „na-
ruszenie dóbr osobistych”. Gmi-
na poczuła się urażona, że Dzien-
nik Nowogardzki o sprawie napi-
sał, nazywając nie do końca ja-
sne i niezrozumiałe okoliczno-
ści zmiany warunków przetar-
gu „aferą”. Sprawę prowadzi kan-
celaria SDO ze Szczecina, z któ-
rą miasto ma podpisaną umowę 
na całościową obsługę prawną, 
a więc opłacaną z kieszeni po-
datników. Także z budżetu mia-
sta pokryto koszty opłat sądo-
wych. Oprócz red. naczelnego i 
wydawcy DN, w ostatnim czasie 
pozew o tej samej treści otrzymał 
także dziennikarz Gazety Gole-
niowskiej i Kuriera Szczecińskie-
go, red. Cezary Martyniuk, który 
w obu tych tytułach również na-
pisał o sprawie przetargu. Zarów-
no treść pozwów, jak i roszczenia 
gminy są takie same. Dziennika-
rze mają nie tylko gminę prze-
prosić, że o sprawie napisali, ale 
także wpłacić spore sumy pie-
niędzy na organizację o charak-
terze religijnym, działającą na te-
renie Nowogardu. W przypadku 
DN pierwsza rozprawa się odby-
ła 23 listopada. Przesłuchano w 
jej czasie kilku świadków, w tym 
szczecińskiego radnego SLD D. 

Krystka. Kolejna rozprawa zapla-
nowana jest na marzec przyszłe-
go roku. W sprawie skierowanej 
przez gminę Nowogard przeciw-
ko C. Martyniukowi nie wyzna-
czono jeszcze terminu. 

Dodajmy tylko, że w ostatnim 
czasie DN otrzymał już łącznie 
trzy pozwy, w tym dwa o naru-
szenie „dobrego imienia gmi-
ny”, złożone w trybie cywilnym. 
Oprócz tego, jak się dowiadu-
jemy, burmistrz Robert Czapla 
chce również pociągnąć do od-
powiedzialności karnej red. na-
czelnego DN Marcina Simińskie-
go, za rzekome zniesławianie go 
na łamach lokalnego dziennika. 
To oznacza nie mniej nie wię-
cej, że gmina poszła na wojnę z 
wolnymi mediami, i to na woj-
nę prowadzoną za publiczne pie-
niądze… Jedyne zaś nowogardz-
kie, realnie wolne, medium (DN) 
musi w imię obrony interesu pu-
blicznego i realizacji misji prasy, 
ponosić w tej sytuacji już zupeł-
nie prywatne koszty. Każda zaś 
złotówka zarobiona, w trudnym 
na poziomie lokalnym interesie 
medialnym, okupiona jest i cięż-
ką pracą i stałym ryzykiem oso-
bistym dziennikarzy.  

Red. 

Dokument, do którego dotarła redakcja, potwierdzający prowadzenia przez poli-
cję dochodzenia w sprawie przetargu na sprzątanie
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Niezwykłe spotkanie, niezwykli gości

Piłkarze Pogoni z wizytą w Wierzbięcinie 
Kilku piłkarzy pierwszego zespołu Pogoni Szczecin, na czele z kapitanem drużyny Adamem Frączczakiem, zawitało wczoraj (czwartek, 7.12) do Szkoły 
Podstawowej w Wierzbięcinie, na spotkanie z najmłodszymi fanami piłki nożnej. 

Oprócz kapitana, do Wierz-
bięcina przyjechali: Dawid Kort, 
Hubert Matynia i Kamil Drygas. 
Wizyta „Portowców” akurat w 
tej szkole, to nie przypadek. To 
właśnie w Wierzbięcinie, po-
dobnie jak w Osowie i Maszko-
wie działa szkółka piłkarska pro-
wadzona przez Fundację Pogoń 
Szczecin Football Schools, której 
jednym z fundatorów jest Zbi-
gniew Piątak, właściciel firmy 
Visonex, zajmującą się hodow-
lą norek. 

- W tych trzech szkółkach łącz-
nie trenuje 40 dzieci i wszyscy 
prezentują bardzo dobry poziom 
- mówi Marcin Kmieć, mena-
dżer projektu Pogoń Szczecin 
Football Schools. - Cieszymy się, 
że możemy wspierać tak młodych 
ludzi w rozwoju fizycznym, bo 
naszym głównym celem jest, aby 

dzieci miały możliwość ćwiczenia 
na bazie profesjonalnych tech-
nik treningowych, niezależnie od 
tego, jakie posiadają umiejętności 
– dodaje M. Kmieć. 

W całym województwie w ra-
mach Pogoń Szczecin Football 
Schools trenuje już 500 dzieci 
w wieku od 3 do 14 lat. Szkółki 
prowadzone są już w 12 miejsco-
wościach. Jak zapowiedział M. 
Kmieć, Fundacja czyni starania, 
aby swoim projektem objąć tak-
że sam Nowogard. 

Czwartkowa wizyta piłkarzy 
w Wierzbięcinie była związana 
jeszcze z innym, ważnym wyda-
rzeniem. 

- Spotkanie w Wierzbięcinie 
jest zorganizowane w ramach 
programu „Pogoń on tour”, zwią-
zanego z 70-leciem istnienia na-
szego klubu piłkarskiego. Odwie-

dzamy przy tej okazji głównie 
miejscowości, gdzie działają na-
sze szkółki, ale także te miejsca, 
gdzie po prostu jesteśmy zapra-
szani – mówi M. Kmieć. 

-Uważam, że takie wizyty są 
nie do przecenienia - mówi zna-
ny z zamiłowania do szczeciń-
skiego Klubu Damian Simiń-
ski, posiadający tytuł Przyjacie-
la Pogoni, który również przy-
był w czwartek do Wierzbięci-
na. - Nie ma bowiem większej 
nobilitacji dla adepta futbolu, jak 
osobisty kontakt ze swoim ido-
lem. Mam nadzieję, że takie wi-
zyty będą odbywały się cyklicz-
nie, bo jak sami Państwo widzie-
liście, dla dzieci ze szkółki było 
to ogromnym przeżyciem. Cieszę 
się, że są wśród nas ludzie tacy, 
jak Zbigniew Piątak, angażujący 
swoje prywatne pieniądze i czas, 

aby pomóc dzieciom w realizacji 
swoich pasji. Wielkie ukłony dla 
niego.

Podczas spotkania dzieci mia-
ły okazję zdobyć autografy od 
piłkarzy Pogoni. Nie zabrakło 
także czasu na wspólne zdjęcia i 

chwilę rozmowy. Na koniec pił-
karze wspólnie z dziećmi utwo-
rzyli krąg i krzyknęli: „Kto wy-
gra mecz, Pogoń Szczecin!”. I 
tego pozostaje życzyć „Portow-
com”…

MS

Wspólne pamiątkowe zdjęcie z niezwykłego spotkania w SP Wierzbięcin, które z pewnością dzieciom zapadnie na długo w pamięci.

Taka okazja często się nie zdarza - dzieci mogły zdobyć autografy od piłkarzy Po-
goni, którzy zawitali do Wierzbięcina.

Bądź bezpieczny na drodze

Odblaski mogą uratować życie
Już od października, zmrok zapada szybciej. Z tego powodu wielu pieszych poruszających 
się po drogach, szczególnie nieoświetlonych, są zdecydowanie bardziej narażeni na potrą-
cenia. Dlatego tak ważne jest, żeby nosić odblaski.

Po zmierzchu, w ciemnych 
ubraniach i na nieoświetlonej 
jezdni, pieszy jest bardzo słabo 
widoczny dla poruszających się 
samochodami. Do tego, kiedy 
mamy do czynienia z deszczem 
lub mgłą widoczność jest jeszcze 
gorsza. Kierujący samochodem 
w takiej sytuacji dostrzega pie-
szego dopiero około 20 metrów 
przed nim i ma mało czasu na 
odpowiednią reakcję. Kiedy pie-

szy ma na sobie elementy odbla-
skowe, kierowca jest w stanie za-
uważyć go nawet z odległości 150 
metrów. Wówczas ma on więcej 
czasu na reakcję i wykonanie od-
powiedniego manewru. Dodat-
kowo należy przypomnieć, że na 
drogach poza obszarem zabudo-
wanym, przepisy o ruchu drogo-
wym nakazują pieszym nosić ele-
menty odblaskowe w taki sposób, 
żeby były widoczne dla innych 

uczestników ruchu.
Elementy odblaskowe również 

warto mieć na sobie, kiedy poru-
szamy się w mieście. Nie wszyst-
kie drogi miejskie również są do-
brze oświetlone, a warunki at-
mosferyczne pogarszają widocz-
ność – Codziennie rano chodzę do 
pracy i zawsze mam na sobie od-
blaski – mówi nam pani Monika, 
mieszkanka Nowogardu – Moje 
dzieci również posiadają elementy 

odblaskowe na kurtkach i pleca-
kach. Nie wyobrażam sobie, żeby 
ich nie miały. Dzięki odblaskom, 
ja i moje dzieci jesteśmy lepiej wi-
doczni dla kierowców, a tym sa-
mym bezpieczniejsi. Dlatego uwa-
żam, że nie ma znaczenia, czy od-
blaski nosimy w mieście, czy poza 
nim – powinniśmy nosić odblaski 
wszędzie i przez cały rok – doda-
je kobieta. 

Element odblaskowy powinien 

być umieszczony w takim miej-
scu, by znalazł się w polu działa-
nia świateł samochodowych i był 
zauważalny dla kierujących nad-
jeżdżających z obu kierunków. 
Prawidłowo noszone odblaski 
mogą uratować życie pieszym. Z 
kolei nie posiadanie ich na dro-
gach poza miastem, oprócz ry-
zyka potrącenia, grozi nam także 
mandatem ze strony policji. DŚ
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Witamy wśród 
nas...

Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Maciej 
syn Anny Miklas i Fabiana Drwal 
ur. 6-12-2017 z Nowogardu

Zuzia 
córka Justyny i Arkadiusza 
ur. 6-12-2017 z Rekowa

Denis 
syn Oliwi Śmiłowskiej 
ur. 4-12-2017 z Dobrej

Jakub 
syn Agaty Madajczyk 
ur. 3-12-2017 z Grzęzna

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Terminarz 2. kolejki
W niedzielę (10 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie zostanie rozegrana 2. kolejka 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zmagania zapoczątkuje mecz obrońców tytułu z Krzywic, 
które podejmować będą Słajsino. W ostatnim spotkaniu zmierzą się dwa zespoły gospoda-
rzy – Gwiazda oraz Bruklin.  

Drużyna Michorek w 1. kolejce wygrała w najbardziej zaciętym meczu

Akademia Młodego Piłkarza w Lidze Mistrzów

Nad morzem tuż za podium
W weekend 1-3 grudnia, w Mrzeżynie rozgrywany był turniej piłki nożnej halowej piłkarzy 
z rocznika 2007. W rozgrywkach wzięli udział zawodnicy z nowogardzkiej Akademii Mło-
dego Piłkarza. Młodzi nowogardzianie uplasowali się na 4. miejscu.   

Turniej rozgrywany w Mrze-
żynie na hali widowiskowo-
-sportowej odbywał się w dniach 
1-3 grudnia. Organizatorzy na-
zwali zawody „Ligą Mistrzów”, 
a startujące drużyny wylosowa-
ły nazwy wielkich klubów, pod 
którymi występowali. Akademia 
Młodego Piłkarza z Nowogardu 
rywalizowała jako Sevilla. Osta-
tecznie młodzi adepci piłki noż-
nej z Nowogardu zajęli 4. miej-
sce. Nie obyło się również bez 
indywidualnych wyróżnień. Na-
groda dla najlepszego bramka-

rza turnieju trafiła w ręce Mar-
tyny Kowalskiej. Wszyscy no-
wogardzianie wrócili do domów 
z medalami, a Akademia Mło-
dego Piłkarza do swojej kolek-
cji dołożyła kolejny puchar. No-
wogardzki zespół reprezento-
wali następujący piłkarze: Kuba 
Maślak, Filip Malewski, Maciek 
Miętki, Marcin Wasyluk, Tomek 
Rzetecki, Bartek Sznałbel, Oli-
wier Solarski, Bartek Rzetecki, 
Miłosz Zieliński, Fabian Kusiak 
i Martyna Kowalska. Wraz z ze-
społem obecni byli trenerzy Da-

wid Kurek oraz Błażej Bajerski. 
Sam start oraz osiągane rezulta-
ty nie były jednak najważniejsze. 
Weekendowy turniej był świetną 
okazją do wspólnej integracji, co 
podkreślają trenerzy. - Najważ-
niejsze dla nas było to, że mogli-
śmy się z naszymi zawodnikami 
zintegrować, czy to wychodząc na 
spacer nad morze, czy też wspól-
nie grając w rozmaite gry w poko-
jach hotelowych. Dziękujemy ro-
dzicom za pomoc w organizacji 
wyjazdu – mówi Błażej Bajerski. 

KR

Opis do zdjęcia: Stoją od lewej - Kuba Maślak, Dawid Kurek, Filip Malewski, Maciek Miętki, Marcin Wasyluk, To-
mek Rzetecki, Bartek Sznałbel,Oliwier Solarski, Bartek Rzetecki, Błażej Bajerski. W środku - Miłosz Zieliński oraz 
bramkarze - Fabian Kusiak i Martyna Kowalska.

Pierwszy mecz 2. kolejki IX 
edycji Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej rozpocznie się o godzi-
nie 10:00. Będzie to jedyny poje-
dynek, w którym zagrają ze sobą 
dwa zespoły, które mają na kon-
cie wywalczone punkty. Krzywi-
ce w pierwszym meczu zdobyły 3 
punkty za zwycięstwo 3:0 z Parli-
nem, z kolei Słajsino wywalczyło 
1 punkt po porażce w najbardziej 
zaciętym meczu 1. kolejki z Mi-
chorkiem (1:2). Faworytem będą 
Krzywice, ale boisko zweryfikuje 
dyspozycję w obecnych rozgryw-
kach obydwu zespołów. Następ-
nie na parkiet wybiegną siatkarze 
z Kikorzy oraz drużyny Micho-
rek. Kikorze dotkliwie przegrały 
przed tygodniem z Nowogardem 
3:0, a Michorek ma dwa punkty 
za pokonanie Słajsina. Zapowiada 
się kolejny zacięty mecz z udzia-
łem siatkarzy Michorka. Lider po 
pierwszej kolejce – Czermnica, w 
trzecim spotkaniu dnia podejmo-
wać będzie Parlino, które wysoko 
przegrało z Krzywicami. Debiu-
tująca w rozgrywkach drużyna z 
Parlina będzie miała ciężkie za-
danie, ale na pewno zrobi wszyst-
ko aby wygrać przynajmniej jed-
nego seta. Ciekawie zapowiada 
się również spotkanie siatkarzy 
z Węgorza oraz Żabowa. Zawod-
nicy z Żabowa zostali rozgromie-
ni przez Czermnicę w 1. kolejce, 
dlatego zajmują ostatnie miejsce 

w tabeli. Z pewnością, zespół ten 
będzie chciał odbić się od dna i z 
sobotnimi rywalami powalczy o 
zwycięstwo. Zadanie jednak nie 
będzie łatwe, bo Węgorza po-
kazali w 1. kolejce, że chcą wal-
czyć o najwyższe cele w tegorocz-
nej edycji. Siatkarze z Nowogar-
du, którzy wygrali swój pierwszy 
mecz, zmierzą się z Wojcieszy-
nem. Nowogardzianie posiadają 
silny zespół, który w tegorocznej 
edycji OLPS może być „czarnym 
koniem”. Z kolei Wojcieszyn po 
porażce z Gwiazdą, zrobi wszyst-
ko aby zanotować pierwsze punk-
ty. Na koniec kibice z Osiny obej-
rzą spotkanie derbowe. Gwiazda 
Osina zmierzy się z drużyną Bru-
klin Osina. Faworytem z pewno-
ścią będzie Gwiazda, która wy-
grała swój pierwszy mecz z Woj-
cieszynem. Spotkania derbowe 
rządzą się jednak swoimi prawa-
mi i siatkarze Bruklin na pewno 
nie położą się na boisku. Przy ar-
tykule publikujemy komplet nie-
dzielnych gier. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
2. kolejka:
Krzywice – Słajsino (10:00)
Kikorze – Michorek (11:15)
Czermnica – Parlino (12:30)
Węgorza – Żabowo (13:45) 
Nowogard – Wojcieszyn (15:00)
Gwiazda – Bruklin (16:15)
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Z okazji 60-tych Urodzin 
Kochanemu i Wspaniałemu 
Mężowi, Tacie i Dziadkowi 

Witoldowi Olejnik 
dużo samych pogodnych dni, zdrowia, 
pomyślności oraz samych pozytywnych  

i szczęśliwych chwil na dalsze lata 
życzą 

Żona, Filip,  
Dzieci z Rodzinami i Wnuczki 

„Społecznik” – wyzwalanie 
społecznej energii

Kiedy w maju tego roku Samorząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego ogłaszał nabór wniosków do I edycji Programu 
Społecznik, trudno było przewidzieć, z jakim odzewem się spo-
tka. Ogłoszony jako pilotażowy program umożliwiający pozy-
skanie mikrograntów na działania służące lokalnym społeczno-
ściom przerósł oczekiwania twórców. Zgłoszono 1160 wniosków 
o dofinansowanie, 512 inicjatyw otrzymało dotacje. Podsumowu-
jąc efekty pierwszego „Społecznika” Zarząd Województwa zyskał 
pewność, że program musi być kontynuowany w przyszłości. 

Za każdą z inicjatyw stojących za każdym z wniosków stoi kilka – 
kilkanaście osób. To ludzie z sąsiedztwa, z organizacji pozarządowych 
albo pracownicy instytucji, z którymi na co dzień mamy do czynienia: 
szkół, bibliotek, urzędów… Ludzie, których dobrze znamy, choć nie 
czytamy o nich w gazetach czy portalach plotkarskich. To osoby, któ-
re chcą być użyteczne zmieniając swoje otoczenie - nie przy pomo-
cy spektakularnych wydarzeń, ale metodą małych kroków. Plac zabaw, 
wiejskie boisko, warsztaty rękodzieła, piknik osiedlowy, wyposażenie 
świetlicy  – to nie są przecież wielkie dzieła. Z pozoru.

 - Z małych rzeczy składa się tak naprawdę nasze życie, małe rzeczy 
nadają mu smak. Pozwalają spotykać się z ludźmi, wychodzić z czterech 
ścian, pokonywać problemy. Małymi krokami do poczucia, że nie jestem 
sam, w razie czego – mogę liczyć na pomoc i sam chętnie pomogę. To 
się nazywa społeczeństwo obywatelskie.  Wspólnota, nieobojętna na rze-
czywistość, solidarna, aktywna i wolna – mówi Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z budżetu województwa przeznaczono na program 1,5 mln zł. Każ-
dy z projektów mógł otrzymać maksymalnie 3 tys zł. Całe wojewódz-
two podzielono na 5 subregionów, w których oceny wniosków doko-
nywały odrębne komisje. 

Efekty programu, a przede wszystkim zachodniopomorscy społecz-
nicy zasługują na najwyższe uznanie. Zarząd Województwa postano-
wił więc dodatkowo podziękować za ich aktywność podczas uroczy-
stej gali w dniu 11 grudnia br., a także wyłonić „najlepszych z najlep-
szych” – czyli tych, którzy swoim przedsięwzięciem najwierniej wpisa-
li się w ideę „Społecznika”.

W subregionie obejmującym teren powiatów gryfińskiego, myśli-
borskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego do tytułu „Najlepszy Społecz-
nik Pomorza Zachodniego” nominowani zostali:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno za projekt „Rowerem 
na Szlaku Pana Samochodzika”

- PROMOCJONE.COM Spółdzielnia Socjalna Barlinek za projekt „Pół-
ka Społeczna”

- Stowarzyszenie Lotnicze STRATUS Chojna za projekt „Rodzinny pik-
nik lotniczy”

- Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej 
za projekt „Liderki w Sołectwach - kompleksowe wsparcie na starcie”

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Suchań za projekt „Utwo-
rzenie miejsca piknikowego z grillem murowanym”

Każdy dofinansowany projekt przekładał się na wzrost aktywności 
obywatelskiej, pozwalał mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwią-
zywanie konkretnych problemów, dawał im możliwość zaangażowa-
nia się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Kolejne edycje „Spo-
łecznika” przed nami. Już dziś cieszymy się na nowe pomysły.  

Nadszedł wreszcie ten dzień

Wizyta Św. Mikołaja  
w Zielonym Przedszkolu
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Dnia 06.12.2017 wszystkie dzieci w przedszko-
lu już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały „Miko-
łajowych” dzwoneczków. 

Święty Mikołaj nie za-
wiódł  dzieci i nie kazał długo na 
siebie czekać. Zanim jednak roz-
dał dzieciom prezenty, wszystkie 
grupy miały okazję zrobić so-
bie z nim pamiątkowe zdjęcia. 
Wszystkie dzieci bardzo prze-
żywały to spotkanie. Na niejed-
nej twarzy można było zobaczyć 
niepewność i niedowierzanie. 

Trwało to jednak krótko. Dzie-
ci chętnie rozmawiały z Miko-
łajem, odpowiadały na zadawa-
ne pytania, opowiadały o zaba-
wach w Przedszkolu i oczywiście 
chwaliły się, że są bardzo grzecz-
ne. Rozśpiewany Święty Miko-
łaj porwał nas do wspólnej za-
bawy, tym samym obdarowując 
każdego przedszkolaka szero-

kim uśmiechem. Po zakończe-
niu Mikołajkowych tańców Św. 
Mikołaj rozdał dzieciom prezen-
ty. Każda grupa dostała prezent 
w postaci np. puzzli, gier, ukła-
danek, czy też wielu innych ko-
lorowych zabawek. Do zobacze-
nia za rok Święty Mikołaju!

Agnieszka Zając
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Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Zatrudnię mechanika 
do warsztatu 

samochodowego  
w Goleniowie.  

606 948 278 

reklama reklama

Wiemy, kto będzie reprezentował Pomorzanin  
w plebiscycie

Trener wybrał Natana 
Wnuczyńskiego
Trener Pomorzanina Nowogard Zbigniew Gumienny, wskazał Natana Wnuczyńskiego, jako 
piłkarza, który będzie reprezentował nowogardzki klub w plebiscycie Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, na „Piłkarza Roku 2017”. 

Jak tłumaczy prezes Pomorza-
nina Marcin Skórniewski, plebi-
scyt jest tylko zabawą i nikt nie 
chce wyszczególniać danego pił-
karza, za jego zasługi w minio-
nym roku. - Mamy w tym sezo-
nie bardzo równą kadrę, każdy 
wnosi coś do gry i trudno wska-
zać osobę, która się wyróżnia-
ła – mówi Marcin Skórniewski. 
Skoro już jednak wypadało ko-
goś wskazać, to trener Zbigniew 
Gumienny zdecydował, że no-
minuje do zabawy gracza defen-
sywnego, lewego obrońcę Nata-
na Wnuczyńskiego. - Natan grał 
bardzo równo, w naszych spotka-
niach często angażuje się w akcje 
ofensywne. Przez całe 90. minut 
zasuwa po całym boisku i właśnie 
tym sugerował się Zbigniew Gu-
mienny, przy wskazaniu tego pił-
karza – tłumaczy Marcin Skór-
niewski. Dla lewego obrońcy 
Pomorzanina, będzie to pierw-

szy udział w plebiscycie ZZPN. 
Natan Wnuczyński w minio-
nej rundzie rozegrał 11 pełnych 
spotkań. Co ciekawe, pomimo 
pozycji, jaką zajmuje na boisku, 
nie otrzymał żadnej żółtej, a tak-
że czerwonej kartki. Jego aktyw-

ność w ofensywie przyczyniła się 
do strzelanych bramek, poprzez 
rajdy i dośrodkowania z lewej 
strony boiska. Przypomnijmy, że 
termin zgłaszania kandydatów 
upływa w dniu 12 grudnia. Od 8 
stycznia rusza głosowanie, któ-
re potrwa do 29 stycznia, o tym 
w jaki sposób głosować, można 
dowiedzieć się na oficjalnej stro-
nie ZZPN. Po zakończeniu gło-
sowania odbędzie się Bal Piłka-
rza, podczas którego nagradza-
ni będą zwycięzcy. Tradycyjnie 
już swoje nagrody przyzna tak-
że kapituła plebiscytu (Piłkarz 
Roku, Trener Roku itd.). Laure-
atów poznamy podczas uroczy-
stej gali, która odbędzie się w 
trakcie Balu. Uroczyste podsu-
mowanie plebiscytu zaplanowa-
no na 16 lutego, w polickim ho-
telu Dobosz.

KR

Natan Wnuczyński będzie reprezento-
wał Pomorzanin w plebiscycie na Piłka-
rza Roku 2017

Kiedy piłkarze wrócą na boisko?

Z Łożnicą zagrają 10 marca
Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej poinformował o 
terminach rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2017/2018 w poszczególnych ligach. Piłka-
rze Pomorzanina zainaugurują 2018 rok od meczu na własnym boisku z Orłem Łożnica, w 
sobotę 10 marca.  

Dopiero co zakończyły się 
rozgrywki rundy jesiennej se-
zonu 2017/2018 w regionalnej 
okręgówce. Pomimo tego, Za-
chodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej już podał informacje 
dotyczące tego, kiedy wystartu-
je runda wiosenna. W IV Lidze, 
w klasach okręgowych, a także 
w grupie trzeciej A-Klasy, piłka-
rze powrócą na boiska w week-
end 10-11 marca. Oznacza to, że 
Pomorzanin Nowogard 16. ko-
lejkę rozegra w sobotę 10 mar-
ca (nowogardzki klub wszystkie 
mecze u siebie rozgrywa w so-

botę). Przypomnijmy, że pierw-
szym rywalem Pomorzanina jest 
Orzeł Łożnica. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego wciąż mają 

szanse na walkę o czołowe pozy-
cje, jednak aby awansować takie 
mecze jak ten zaplanowany na 
początek marca, trzeba koniecz-
nie wygrywać. Okres przygo-
towawczy najprawdopodobniej 
zapoczątkuje wyjazd do Nie-
miec. Już wiadomo, że 27 stycz-
nia 2018 roku, nowogardzianie 
odwiedzą zaprzyjaźniony nie-
miecki klub Doberaner FC. Jak 
co roku pierwszy zespół zagra w 
halowym turnieju Budenzauber, 
organizowanym przez Dobera-
ner FC w mieście Bad Doberan.

KR 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

reklama
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Zakład Usług Publicznych w Golczewie 

zatrudni  
hydraulika z uprawnieniami 
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zup@golczewo.pl lub 
pocztą na adres: ZUP ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo.

Więcej informacji pod nr tel. 91 3860121

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

KARDIOLOG
dr Piotr Waliszewski 

specjalista 
internista-kardiolog 

Tel. 608 356 757

ORTODONTA
dr Mazen Kenzo

Specjalista Ortodonta

ul. 15 Lutego 17 
72-200 Nowogard 
 Tel. 91 392 26 33 

604 793 056

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 
504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 
1,48 ha w obrębie wsi Lestkowo. 
Tel 501 440 385

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprze-
dam działkę o pow. 600 m2, z 
dużym parkingiem, zabudowa-
ną budynkiem kontenerowym 
o pow. 30 m2 przeznaczonym 
na prowadzenie działalności. W 
budynku znajdują się 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia, prysznic. Ist-
nieje możliwość rozbudowy. Tel. 
602-862-588

•	 Do wynajęcia wyposażo-
ne mieszkanie dwupokojowe 
atrakcyjna lokalizacja, odnowio-
ne, również dla cudzoziemni-
ców. Tel. 609 868 434 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno 
gm. Dobra pilnie sprzedam. Tel. 
601 473 240 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ ga-
raż sprzedam ul. 15 lutego. 691 
022 471 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane 
powyżej 20 arów w Gardna koło 
Nowogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do re-
montu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 

nowe budownictwo, podwórko, 
taras, parter. Tel. 513 913 500 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
dwurodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, do remontu, 
ogród 4,5 ara. Cena 225 tys zł. 
Tel. 601 58 40 54 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha 
w obrębie wsi GRABIN. 731 026 
406 

•	 Sprzedam ładny, duży garaż 
przy ul. Zamkowej. Tel. 601 430 
001

•	 Szukam mieszkania na parterze 
w centrum Nowogardu, min 3 
pokoje. 913920584 

•	  Wynajmę lokal biuro-handel-
-usługi Pileckiego 2a. 694 022 
406, 695 209 162 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 721 
145 910 , 663 16 08 84 

•	 Sprzedam kawalekę Warszaw-
ska 95 tys. 503 905 226 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 
3000 m2 działkę pod zabudowę 
ok. 45 000. Tel. 501 307 666

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886 

•	 Nowogard Asnyka działki pod 
zabudowę, cisza spokój do 
1000m2. 501 307 666 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 
1997. tel. 601 430 080, 601 780 
150 

•	 Sprzedam opony zimowe szt. 4 , 
175/65/14. Tel. 572 955 124 

•	  4 koła do Matiza z oponami zi-
mowymi sprzedam 155/70 R13. 
Tel. 726 252 946 

•	 Opel Vivaro 1.9 , 2002, „bryga-
dówka”, 9500 zł. Tel. 506 428 241 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam przyczepę D46 sztyw-
ną, bez dokumentów, stan b. do-
bry. Cena 2900 zł Tel. 512 532 
734

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHODZIE, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY, ROMTEX 668 151 
516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończ-
nia mieszkań, łazienki od pod-
staw. 608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane 
i wykończenia wnętrz. 724 568 
015 

•	 Specjalizuję się w remontach 
mieszkań, wykonuję szpachlo-

wanie, malowanie, tapety, sto-
larka, montaże okien i drzwi, 
podłogi, płytki. 665 715 273 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 
032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumien-
ną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 
432 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 
762 576 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GEODE-
Ta (prace polowe i kameralne). 
Tel. 609 250 383

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnie pomocników na 
kuchnię (na okres świąteczny). 
530 395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH 
ZATRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, 
wysokość 70-80 cm 10 zł za sztu-
kę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-
ku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 
494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Historia, filozofia, etyka – kore-
petycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykula-
tor profesjonalny - 199 zł.Kupie : 
Kosiarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, 
lewą z dochówką Tel. 504-550-
048

•	 Oddam sofę trzyosobową z 
funkcją spania, tanio sprzedam 
kompet wypoczynkowy 2+1. 
Tel. 661 242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
PILNIE poszukujemy mieszkania 3 pokoje 

w Nowogardzie dla swoich klientów

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

reklama

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:52
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 
Goleniów, 
Kliniska, 
Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 
Szczecin Port Centralny,

05:53

05:48
pon.-sob. 06:49

07:46
pon.-niedz. 09:01

10:49
pon.-niedz. 11:47

14:46
pon.-niedz. 16:00

17:00
pon.-niedz. 17:58

18:35
pon.-niedz. 19:48

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 
Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 
Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie, 
Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 
Kołobrzeg Stadion

09:03

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:54
pon.-niedz. 13:08

13:38
pon.-piąt. 14:56

15:55
pon.-niedz. 17:11

17:54
pon.-niedz 19:15

20:51
pon.-sob. 22:08

22:38
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
23:46
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Pionowo:
1. aktor znany z „Ekstradycji”
2. kraj jankesów
3. żyzna gleba nadrzeczna
4. wypędzenie
5. rzeka w Hiszpanii i Portugalii
6. maciora
7. Johannes - fizyk niemiecki
8. dowodził Wikingami
9. miasto we Włoszech (Emilia -Romania)
10. skrócona nazwa kilograma
11. czarownik, czarnoksiężnik
12. znany producent leków
13. rzeka w Etiopii
14. Agnija L.(1906-81), poetka ros.
15. miłość Tristana
16. pochyłe pismo drukarskie
17. odpowiada w lesie
18. ludowy pieśniarz turecki
19. imię Reagana
20. wystąpienie przeciw władzy
21. grupa wysp wulkanicznych
na Oceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny
22. ski
23. delfin z dorzecza Amazonki

24. dynastia, za której się jadało
25. pełna datków
26. Aleksander dla bliskich
27. materiał na rajstopy
28. czasopismo dla pań
29. muchy i mrówki
30. święty patron Irlandii
31. alkohol etylowy
32. reakcja organizmu na lęk
33. promieniotwórczy minerał; allanit
34. brytyjskie wojska lotnicze
35. 0
36. mocne piwo angielskie
37. siała go baba
38. las nad Amazonką
39. zamek ze studentami
40. próg rzeczny
41. grecka świątynia
42. bezpieczeństwo i higiena pracy 
(skrót)
43. najwyższe karty

Poziomo:
44. ojciec chrzestny dla rodziców dziec-
ka
45. łowienie

46. radziecka agencja prasowa
47. potwierdzająca uwaga
48. grzyb jadalny
49. ... Sumac, piosenkarka
50. prawy dopływ Nilu (Etiopia i Sudan)
51. imię Comaneci
52. żart, dowcip sytuacyjny
53. typ krateru wulkanicznego
54. Oswald, artysta malarz syn Heleny z 
dramatu H. Ibsena „Upiory”
55. wyspy, o które toczy się spór pomię-
dzy Rosją a Japonią
56. szwajcarski dopływ Renu
57. zieleń na pustyni
58. Thomas, amer. sprinter, 2-krotny 
mistrz olimp. (1986)
59. metal używany do produkcji nici chi-
rurgicznych oraz płytek uzupełniających 
braki kostne
60. ruiny w Turcji
61. łysina na głowie zakonnika
62. broń lekkiej jazdy
63. skoczny pląs
64. sojusz
65. z bieżnikiem
66. gatunek kawy

67. spirytus odparowany i skroplony
68. kraj od Alp do Sycylii
69. przyrząd do czyszczenia lufy
70. Eugeniusz, przedwojenny warszaw-
ski aktor
71. cymbał, matoł
72. gliniany instrument muzyczny
73. nauka o budowie organizmu
74. obecnie Sur w Libanie
75. tłuszcz z ryb
76. mała Urszula
77. artykuły gospodarstwa domowego
78. kolejna do zapłacenia
79. gorączka malaryczna
80. miasto w Badenii Wirtenbergii 
(Niemcy)
81. brat mleczny króla Artura
82. pseudonim Adama Asnyka
83. syn Nocy i Ereba
84. złożony z gemów
85. jasełka
86. maszyna imitująca warunki Lotu

PODPOWIEDŹ: ATBARA, CESENA, EARL, 
ELY, INIA, TASS

Natalia Sońska
ZAKOCHAJ SIĘ JULIO

Zimowa sceneria polskich gór 
i wzruszająca opowieść o miłości 
jak z bajki. Julia jest nauczycielką 
w jednym z krakowskich liceów. 
Młoda i ambitna, cieszy się wśród 
uczniów szacunkiem oraz sym-
patią. Dziewczyna ma złote ser-
ce, a dla swoich wychowanków 
jest w stanie zrobić wszystko, na-
wet narazić własną reputację! Ja-
kub realizuje się życiowo i zawo-
dowo – jego firma deweloperska 
prężnie się rozwija, a narzeczona 
– Dagmara – wydaje się wymarzo-
ną partnerką. Mimo to Jakub od-
czuwa pewien niedosyt i pustkę. 
Przypadkowe spotkanie z Julią na 
jednym z górskich szlaków wywo-
ła lawinę zdarzeń. 

Czyżby Jakub odnalazł praw-
dziwą księżniczkę? Czy drogi tych 
dwojga zejdą się na zawsze? Mo-
rał z tej opowieści może płynąć 
tylko jeden – szlachetne i dobre 
serce zawsze zwycięży fałsz i dwu-
licowość innych…

Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

reklama
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Ludzie ludziom zgo-
towali zły los

Robert Kierzyk, Zofia Lepka, 
Patrycja Żóralska, Renata Wier-
talak, Ewa Wołosewicz, Teresa 
Jasińska, Pelagia Feliksiak, Ewe-
lina Tomczak, Sowińska Maria, 
Renata Dumańska, Adrian Kie-
rasiński, Barbara Górska, Hali-
na Stefańska, Maria Kloch, Zdzi-
sława Chocian, Urszula Kaczma-
rek, Szymon Rybarczyk, Halina 
Galus, Danuta Skowron, Cecylia 
Furmańczyk, Christiana Syfert, 
Agnieszka Skowrońska, Darek 
Kosiński, Alicja Wypych 

Zwycięzca książka: Szymon 
Rybarczyk

Zwycięzcy prenumerata: 
Maria Kloch, Ewelina Tomczak

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Basia Kloch, Kacper Danicki, 

Bartek Feliksiak, Madzia Skow-
rońska

Zwycięzca: Kacper Danicki



Nr 94 (2623)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
Zatrudnię 
elektryków, 
pomocników 
elektryków
z doświadczeniem

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propa-

nem a także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświad-

czenia na regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów 
dołącz do nich. 

Tel. 606 930 398

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.30-15.30

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

Grzegorz Śmigiel

Oferujemy:
• kompleksową organizację 
  pogrzebową
• pochówek tradycyjny 
  i kremacje
• sprzedaż trumien oraz urn
• krzyże, tabliczki, obudowy
• transport krajowy i zagraniczny
• eksportacja zmarłych 
   z domu lub szpitala 
  (całodobowa)

Kontakt całodobowy tel. 693 230 190

ul. Cmentarna 3
Nowogard

czynne: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00 - 16.00 

sobotni dyżur 10.00 - 12.00
e-mail: memoris.zp@o2.pl

reklAmA

300 metrów za 
ćwierć miliona

Dzieci zostają 
przy matce

Nasi w 
Warszawie

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 16

Tak kończy się złe 
traktowanie pracowników

 s. 3

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Dyrektor szkoły 
usłyszała zarzuty

 s. 6

Kabaret 
na peronie

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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   Kronika policyjnaNasza sonda  
W środę, 13 grudnia, obchodzić będziemy Dzień Księga-
rza. Zapytaliśmy więc mieszkańców Nowogardu, czy uwa-
żają, że księgarnie są nadal ludziom potrzebne?

Pan Daniel i Pani Natalia: Uważamy, że mimo kupowania książek 
przez Internet, małe księgarnie powinny istnieć. Są ludzie, którzy lubią 
kupować tam książki, więc nie powinno im się tego odbierać. Niestety 
większość i tak woli kupić taniej w Internecie lub wielkiej księgarni typu 
EMPiK. 

Pani Krystyna: Jeżeli chodzi 
o mnie, to ja wolę książkę obej-
rzeć, potrzymać w ręku, dotknąć 
jej nim ją kupię. Dla mnie w księ-
garni jest praktyczniej kupić taką 
książkę, niż przez Internet. Księ-
garnie mają swój urok. Z oka-
zji święta księgarza, życzę im lep-
szych zarobków i przyjemnej lek-
tury, jeżeli coś dla siebie znajdą 
wśród tylu książek. 

Pani Barbara: Uważam, że jak 
najbardziej księgarnie są potrzebne. 
Można kupić książki przez Internet, 
jednak to nie jest to samo, jak wejść 
do księgarni, wziąć tę książkę z pół-
ki, obejrzeć, dotknąć. Sama też cho-
dzę do księgarni, gdzie kupuję książ-
ki. Księgarzom zaś życzę, z okazji 
ich święta, jak najwięcej klientów.

Pani Marta: Bardzo lubię księ-
garnie, chodzę do nich i kupuję 
książki. Dlatego powinny być sta-
le dostępne. Tam, gdzie ja chodzę, 
jest bardzo miła atmosfera i to, 
czego chcę. Tej Pani, do której cho-
dzę, życzę przede wszystkim lep-
szego lokalu. Wszystkim Księga-
rzom życzę także wiele zdrowia i 
klientów.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Stanisław Wiąz: lat 92, zmarł 8.12.2017r., pogrzeb 
odbył się 11.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Artur Bogatkowski: lat 52, zmarł  9.12.2017r., po-
grzeb odbędzie się 12.12.2017 r., o godz. 13:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

2017/12/04
godz. 12:11
Dariusz Z. lat 51 zam.Nowogard 

poszukiwany celem doprowadze-
nia do ZK Nowogard na podsta-
wie nakazu wydanego przez SR 
Goleniów. Zatrzymany przez pa-
trol OPI KP Nowogard.

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2017/12/06
godz. 06:00
Beata R. lat 38 zam.J.archli-

no poszukiwana celem dopro-
wadzenia do AS Kamień Pomor-

ski na podstawie nakazów wyda-
nych przez SR Goleniów. Zatrzy-
mana przez patrol OPI KP Nowo-
gard. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2017/12/08
godz. 13:03
Leszek F., lat 37 zam.Nowogard 

poszukiwany celem doprowadze-
nia do ZK Nowogard na podsta-
wie nakazu wydanego przez SR 
Goleniów. Zatrzymany przez pa-
trol OPI KP Nowogard.

Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. Po wpłaceniu kary 

grzywny zwolniono.
2017/10/10
godz.00:00
Natalia L. zam. Nowogard  po-

wiadomiła o oszustwie na porta-
lu internetowym OLX przy zaku-
pie zabawek dziecięcych, gdzie w 
dniu 10.10.2017r. wpłaciła okre-
śloną kwotę na konto

sprzedającego i zamówionego 
towaru nie otrzymała. Wysokość 
strat 138 zł na szkodę zgłaszającej.

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

KPP Goleniów

Uwaga!

Znaleziono 
- pilot

W dniu 11 grudnia (poniedzia-
łek), przy ulicy 15-go Lutego, zna-
leziono widoczny na zdjęciu pilot 
do radia samochodowego. Zna-
lazcę prosimy o odbiór pilota w 
Redakcji DN, przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7A.

... i wózek
W dniu 21 listopada br. na ul. 

Armii Krajowej w Nowogar-
dzie znalezinono  wózek dzie-
cięcy marki „Graco”. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłosze-
nie się do Komisariatu Policji 
w Nowogardzie lub pod nr tel. 
571-323-758 (mł. asp. Tomasz 
Pokorski).

Aktywny i bezpieczny senior

Bezpieczeństwo osób 
po 65 roku życia
Policjanci z Nowogardu w ramach programu profilaktycz-
nego „Aktywny i bezpieczny senior” spotkali się z słucha-
czami Uniwersytetu III Wieku w Nowogardzie, aby poroz-
mawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. 

Spotkanie odbyło się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie. W spotkaniu 
uczestniczyła komendant Ko-
misariatu Policji w Nowogar-
dzie podinsp. Małgorzata Figu-
ra, dzielnicowi, policjanci ru-
chu drogowego, specjalistka ds. 
profilaktyki, słuchacze uniwer-
sytetu oraz psycholog pani Mar-
lena Babiarczuk.

Podczas warsztatów prowa-
dzonych przez przedstawicie-
li nowogardzkiej policji, odby-
ła się projekcja filmów profilak-
tycznych, obejmujących 6 sce-
nek związanych z bezpieczeń-
stwem osób po 65 roku życia, 
przeplatanych żarliwą dyskusją 
oraz komentarzami uczestni-
ków. Poruszonych zostało wiele 

wątków m.in. oszustw, na któ-
re narażone są osoby starsze, 
zagrożeń w ruchu drogowym, 
niebezpieczeństw czyhających 
podczas wypłaty gotówki z ban-
komatu, przemocy domowej 
czy kradzieży domowych. Kwe-
stia „Samotności” podsumowa-
na została przez panią psycho-
log, która omówiła również me-
chanizmy psychologiczne wa-
runkujące bycie ofiarą prze-
stępstw.

Pouczające spotkanie uwień-
czone zostało przekazaniem 
na ręce uczestników ulotek in-
formacyjnych, odblasków oraz 
osobistych alarmów kieszonko-
wych.

st.asp. Julita Filipczuk

Policjanci na spotkaniu z seniorami, tłumaczyli jak dbać o swoje bezpieczeństwo
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

reklAmA

CHOINKI 
Jak co roku u Heńka Olchowo 74 (300 m przed stacją paliw) 

Tel. 507 102 211
Jodła i świerk świeże z własnej plantacji. Możliwość wyboru na pniu.

NISKIE CENY

reklAmA

Mikołaj Mikołaj  
do wynajęcia 
530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

Tak kończy się złe traktowanie pracowników…

Dyrektor szkoły usłyszała zarzuty 
Beata K.- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, usłyszała prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one uporczywego łamania praw pracowniczych na szkodę kilkuna-
stu nauczycieli. Grozi za to kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. 

Jak już informowaliśmy, śledz-
two w tej sprawie prowadzone 
jest od kwietnia tego roku. O po-
dejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez swoją przełożoną, go-
leniowską prokuraturę powiado-
mili sami pracownicy SP nr 4. 
Zarzucili oni dyrektorce zacho-
wania nie tylko sprzeczne z pra-
wem pracy, ale też ogólnie przy-
jętymi normami społecznymi, 
mające charakter mobbingu. 
Zgromadzony materiał dowo-
dowy zdaniem śledczych w zu-
pełności wystarczył, aby Beacie 
K. przedstawić zarzuty. Kobieta 
usłyszała je w miniony piątek, 8 
grudnia. 

Na czym miało polegać łama-
nie praw pracowniczych przez 
dyrektora szkoły? Lista zarzu-
tów jest długa. Jak ustalili śled-
czy, głównie opierając się na ze-
znaniach nauczycieli i pracow-
ników obsługi technicznej, w 
szkole dochodziło do znieważa-
nia pracowników w obecności 
uczniów i osób trzecich, niepo-
szanowania godności nauczycie-
li, odmawiania prawa do wypo-
czynku, podważania podnoszo-
nych przez nauczycieli kwalifika-
cji, wyrażania publicznie niesto-
sownych uwag dotyczących życia 
prywatnego, do tego poniżanie, 
krzyki i wiele innych zachowań, 

raczej nie przystających osobom 
pełniącym takie funkcje, zwłasz-
cza w instytucji oświatowej. 

Najpierw interweniowało 
kuratorium 

O złej atmosferze w szkole pi-
saliśmy już wielokrotnie. Jesz-
cze w zeszłym roku nauczyciele 
szkoły zawiadomili o całej sytu-
acji Kuratorium Oświaty. Kura-
torium zarządziło w szkole kon-
trolę, przeprowadzając wśród 
pracowników ankietę. Jej wyni-
ki były miażdżące dla dyrektora. 
Większość nauczycieli negatyw-
nie oceniło panującą w szkole at-
mosferę, twierdząc, że są źle trak-
towani przez swojego bezpośred-
niego przełożonego. Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty za-
lecił dyrektorowi szkoły popra-
wę sytuacji w placówce. Osob-
ną kontrolę w szkole przeprowa-
dziła także Państwowa Inspekcja 
Pracy, która wykazała, że zacho-
wanie dyrektora szkoły ma zna-
miona mobbingu.

Zdaniem nauczycieli, po kon-
trolach obu tych instytucji sytu-
acja w szkole uległa jeszcze po-
gorszeniu.  Niektórzy zaczę-
li otrzymywać nagany z wpisem 
do akt od swojej szefowej. Dlate-
go zdesperowani pedagodzy po-
wiadomili wreszcie o wszystkim 
nie tylko Prokuraturę Rejono-

wą w Goleniowie, ale także Ko-
misję Dyscyplinarną dla Nauczy-
cieli przy Wojewodzie Zachod-
niopomorskim. Komisja po wy-
słuchaniu wszystkich stron zde-
cydowała wręczyć pani dyrek-
tor naganę z upomnieniem. A to 
oznacza, że nie będzie ona mogła 
co najmniej przez trzy lata starto-
wać choćby w konkursach na dy-
rektora jakichkolwiek placówek 
oświatowych. Dyrektor szkoły 
od początku odpierała zarzuty, 
twierdząc, że to ona jest obiektem 
ataków ze strony zarówno na-
uczycieli, jak i przychylnemu im 
obecnie Zachodniopomorskie-
mu Kuratorowi Oświaty (Magda-
lena Zarębska-Kulesza, poprzed-
nia dyrektor SP 4, która właśnie 
z Beatą K. przegrała w 2014 roku 
konkurs na to stanowisko). Be-
ata K. sugerowała wręcz, że to ze-
msta. Oficjalnie nigdy jednak nie 
chciała tego powiedzieć i odma-
wiała nam komentarza. 

Liczyli na pomoc burmistrza 
Nauczyciele próbowali szu-

kać również pomocy u burmi-
strza Nowogardu. Zwrócili się 
do niego z wnioskiem o zawie-
szenie bądź odwołanie dyrekto-
ra.  Gmina jednak odpowiedzia-
ła na prośbę nauczycieli nega-
tywnie.  Kiedy w końcu o spra-
wie dowiedzieli się także radni 
to na wniosek przewodniczącego 
RM, większością głosów przyję-
li stanowisko, w którym wezwa-
li burmistrza do pilnego podjęcia 
działań w celu zażegnania napię-
tej sytuacji, jaka panuje w Szko-
le Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie. Po przyjęciu przez rad-
nych oświadczenia, ratusz zor-
ganizował z pracownikami szko-
ły spotkanie. Burmistrz jednak 
nie wziął w nim udziału, a w za-
mian wysłał swojego zastępcę. 
Ostatecznie stanęło na tym, że do 
szkoły ma wejść mediator - nigdy 
go jednak w szkole nie widziano. 

Od samego początku w spra-
wie milczy także nowogardzki 
związek zawodowy nauczycieli 
(a nie dyrektorów), czyli Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, któ-
rego przewodnicząca Stanisława 
Jakubczak poparła kandydaturę 
Beaty K. w konkursie na dyrek-
tora SP 4. 

Z ostatniej chwili 
Jak dowiedziała się redakcja 

DN, poszkodowani nauczycie-
le o zarzutach, jakie usłyszała te-
raz od prokuratora dyrektor SP 4, 
mieli pisemnie powiadomić Bur-
mistrza Nowogardu, wnosząc o 
zawieszenie Beaty K. z pełnionej 
funkcji, przynajmniej do czasu 
zakończenia postępowania kar-
nego. To samo pismo zostało wy-
słane także do wiadomości Prze-
wodniczącego RM w Nowogar-

dzie, Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty i Ministerstwa 
Edukacji. 

Wczoraj zadaliśmy pytania 
Burmistrzowi Nowogardu, czy 
zamierza odwołać lub zawiesić 
Beatę K. wobec faktu postawie-
nia jej zarzutów. Do końca za-
mknięcia bieżącego numeru ga-
zety odpowiedzi nie dostaliśmy. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz 
Trudno nie mieć wrażenia, że nie dzieje się najlepiej, zwłaszcza ostat-

nio w nowogardzkiej oświacie. Najpierw, przy nadzwyczaj aktywnym 
wsparciu szefowej ZNP, jeden z nauczycieli, jak się okazało bezpod-
stawnie, oskarżył byłą już dyrektor Gimnazjum nr 3 Irenę Juszczyk o 
mobbing. Później wyszło na jaw, że chodzi tylko o zajęcie jej miejsca… 
Kolejna sprawa… Dopiero co informowaliśmy o nauczycielu SP nr 3, 
który usłyszał zarzuty karne związane ze znęcaniem się nad własną 
żoną, i wszystko wskazuje, że koledzy mogli o wszystkim wiedzieć… 
w tym także ci należący do ZNP.  Teraz zarzuty usłyszała także dyrek-
tor SP 4, mająca łamać prawa pracownicze, doprowadzając tym samym 
do sytuacji, w której część nauczycieli zmieniła miejsce pracy, a inni 
deklarują kłopoty ze zdrowiem. Najgorsze jest w tym wszystkim, że nie 
ma praktycznie żadnej reakcji ze strony Burmistrza Nowogardu, który 
kreuje swój wizerunek, jako rzekomego opiekuna nauczycieli i jakoby 
darczyńcę szkół mimo, że jako organ prowadzący ma przecież ustawo-
wy obowiązek na szkoły łożyć. Tym bardziej jest to bulwersujące, że na-
uczyciele, w tak dla nich trudnej sprawie, zwracali się do włodarza mia-
sta o mediację i pomoc.  Tak też zaleciła burmistrzowi również Rada 
Miejska. Ani nauczyciele, ani Rada Miejska nie doczekali się żadnej 
cokolwiek rozwiązującej reakcji a na dodatek wiele wskazuje na to, że 
dyr. SP 4 poprzez brak właściwych działań dostaje swoiste przyzwole-
nie organu na swoje postępowanie.  W tej to sytuacji nauczyciele sami 
musieli rozpocząć i prowadzić niełatwą walkę, skazując również sie-
bie na częściową alienację w zastraszonym, a więc przez to spolegli-
wym środowisku nauczycielskim. Oczywiście w przypadku SP 4 i dzia-
łań dyrektor to „wojujący” rzekomo o prawa nauczycieli ZNP milczy 
jak zaklęty. Dlaczego ten związek nie staje w obronie choćby po stronie 
nauczycielskiej braci? Wiele wyjaśniają chyba liczne zdjęcia, na których 
p. Stasia, czyli przewodnicząca ZNP St. Jakubczak ściska się wylewnie 
z panem Robertem, czyli burmistrzem Nowogardu będącym organem 
wręczającym nominacje dyrektorskie.  Oboje zresztą to także aktyw-
ni działacze SLD. W Nowogardzie najwyraźniej panuje jakaś gangre-
na”, i to szczególnie w ostatnich latach. Gdzie znajduje się źródło choro-
by? No cóż, jak mówią ryba psuje się od głowy… Tylko, że taka posta-
wa burmistrza i ZNP nie tylko nie przynosi nic dobrego nauczycielom, 
których oni nie bronią, ale wbrew pozorom także dyrektorowi SP 4, 
bo utwierdza w przekonaniu, że takie postępowanie w obliczu konflik-
tu jest prawidłowe. I o tym właśnie świadczą prokuratorskie zarzuty…

Red. 

Dyrektor SP nr 4 Beata K., usłyszała poważne zarzuty prokuratorskie

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Dziwne ogłoszenie o pracę w Urzędzie 

Szukają kogoś, kto potrafi… myśleć
Dość dziwne ogłoszenie o pracę pojawiło się ostatnio na stronie miasta. Burmistrz chce zatrudnić w ratuszu prawnika, który będzie umiał pisać sprosto-
wania i jednocześnie… myśleć logicznie. 

 Burmistrz informuje w ogło-
szeniu o naborze, że poszuku-
je osoby do pracy w Wydzia-
le Kancelarii, na stanowisku 
inspektora. Czym miałby się 
zajmować taki inspektor? Za-
kres obowiązków to m.in.: bu-
dowanie i utrzymywanie po-
zytywnego wizerunku Gmi-
ny (do tej pory był negatyw-
ny? - Pyt. red.), przygotowy-
wanie i koordynowanie cało-
ści zadań związanych z komu-
nikacją zewnętrzną jak i we-
wnętrzną, współpraca z kance-
larią prawną obsługującą Gmi-

nę oraz innymi wydziałami 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, umiejętność pisania 
sprostowań i… reagowania na 
nieprawdziwe informacje. Od 
kandydata oczekuje się, że bę-
dzie posiadał wyższe wykształ-
cenie prawnicze, i co najmniej 
3 letni staż pracy. To jednak 
nie wszystko. Będzie on nad-
to potrafił pracować w zespo-
le i myśleć logicznie… Szcze-
gólnie to ostatnie kryterium 
jest dość zaskakujące, bo czy 
to oznacza, że do tej pory zaj-
mujące się tym obszarem oso-

by zatrudnione w ratuszu były 
na bakier… z rozumowaniem? 

Swoją drogą przyznajemy, 
jako redakcja, że na samą myśl 
o kontaktach z logicznie my-
ślącym prawnikiem odpowie-
dzialnym między innymi za pi-
sanie sprostowań, dostajemy 
gęsiej skórki…

Ogłoszenie ukazało się 5 
grudnia. Terminu przyjmowa-
nia dokumentów mija 20 grud-
nia. O wynikach naboru poin-
formujemy niezwłocznie.

MS

lepsi i gorsi mieszkańcy

Spotkał się, niczym św. Mikołaj 
Burmistrz, w dniu 6 grudnia, w dniu świętego Mikołaja osobiście spotkał się z mieszkańcami (a w zasadzie to przyszłymi mieszkańcami) zamierzającymi 
inwestować w budynki mieszkalne w obrębie Kulice/Nowogard. Jednocześnie innym mieszkańcom (już w zasiedleniu) ślącym w podobnej sprawie pisma 
do UM, burmistrz nie raczy nawet odpowiedzieć.  Znaczy to, że burmistrz w sprawie spraw mieszkańców to tak, jak sam św. Mikołaj- dla dobrych paczka 
dla złych rózga.

 Pisaliśmy kilka miesięcy 
temu już o tym, że burmistrz 
Czapla wykazuje wyjątkowe, 
jak na jego dotychczas pre-
zentowane preferencje, zain-
teresowanie przejęciem pla-
nowanej do wykonania przez 
inwestorów prywatnych sie-
ci wod. kan. prowadzącej do 
terenu pod zabudowę w ob-
rębie Kulice (teren z tyłu za 
SP-3 i LO-2) i zwróceniem 
w związku z tym przez Gmi-
nę połowy kosztów tym in-
westorom. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby bur-
mistrz taką postawę gotowo-
ści wykazywał w innych po-
dobnych przypadkach. Nie-
stety mamy tutaj do czynie-
nia z prawdziwie chlubnym 
wyjątkiem. Kolejnemu obja-
wowi zainteresowania bur-
mistrza oddaniem forsy in-
westorom w obrębie Kulice/
Nowogard poświęcono na-
wet emfatyczną relację na 
stronie gminy. W relacji tej 
zaciekawia zupełnie niegra-
matyczna częstotliwość  uży-
wania wyrazu „mieszkańcy”, 
i to używania w stosunku do 
inwestorów, czyli realnie, co 
najwyżej przyszłych miesz-
kańców. Jak więc tak bardzo 
o „mieszkańców „ chodzi to 
pojawia się poważne podej-
rzenie że to nie o  nich wca-
le  chodzi….. Ale do rzeczy- 

czytamy na stronie UM: 
Dnia 6 grudnia br., w go-

dzinach popołudniowych, na 
prośbę mieszkańców, odby-
ło się w Urzędzie Miejskim 
spotkanie, w sprawie przeję-
cia, a praktycznie odkupienia 
przez gminę od mieszkańców 
sieci wodnej i kanalizacyjnej, 
którą ci zamierzają wybu-
dować samodzielnie do swo-
ich działek (chodzi o uzbroje-
nie działek w wodę i kanali-
zację w obrębie Kulic i Nowo-
gardu). W spotkaniu z miesz-
kańcami brali udział: bur-
mistrz Robert Czapla, skarb-
nik Marcin Marchewka, se-
kretarz gminy Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka, Kierownik 
Wydziału GKMiOŚ Tade-
usz Fiejdasz, oraz Agnieszka 
Warkalewicz (GKMiOŚ).  W 
maju br., został podpisany list 
intencyjny między Gminą a 
mieszkańcami, którzy będą 
inwestorami w tym zadaniu. 
Umowa mówiła o tym, że po-
łowa poniesionych przez nich 
kosztów na budowę sieci, zo-
stanie im zwrócona pod wa-
runkiem, że zakończenie in-
westycji odbędzie się w roku 
bieżącym.  W związku z tym, 
że rok się pomału kończy, 
mieszkańców zaniepokoił 
fakt, że umowa w roku przy-
szłym może już nie obowią-
zywać. Najbardziej miesz-

kańców interesowało, co sta-
nie się w momencie, kiedy 
Rada Miejska zmieni zdanie 
i w budżecie na rok następny, 
nie zabezpieczy ponownie tej 
kwoty. Na spotkaniu urzęd-
nicy uspokoili mieszkańców 
i zapewnili, że dołożą wszel-
kich starań, aby po zakończe-
niu prac, zgodnie z listem in-
tencyjnym, wypłacić im poło-
wę poniesionych kosztów. 

Tyle tekst.  Mieszkańcy 
wymienieni tutaj mogą być 
więc zadowoleni. Oczywiście 
straszenie mieszkańców rad-
nymi z Rady Miejskiej było 
tu zupełnie od rzeczy, ale to 
już stały zabieg „zatroskane-

go” burmistrza.  Gorzej jed-
nak mają mieszkańcy, któ-
rzy nie „tutaj”, czyli nie w są-
siedztwie dużej działki pew-
nego Niemca inwestują. 
Przypomnijmy, że Niemiec 
ten zgłosił się pewien czas 
temu do Gminy, że wybudu-
je na swoim osiedle mieszka-
niowe, oczywiście pod wa-
runkiem, że Gmina wyłoży 
na uzbrojenie terenu i jesz-
cze na infrastrukturę inną. 
Radni słusznie z propozycji 
Niemca zrezygnowali, ale za 
chwilę Niemiec będzie miał 
sieć już pod nosem … Wra-
cając do tych mieszkańców, 
którzy wybrali inne lokali-

zacje, to np. kilkoro z nich 
pod Wojcieszynem nie tylko 
wybudować sieć ze swojego 
musieli, ale jeszcze na wnio-
sek o przejęcie przez Gminę 
za połowę ceny tej sieci nie 
mogą się doczekać odpowie-
dzi, już od kilku miesięcy … 
i pewnie jej już nie dostaną. 
Nie tylko sieć ci mieszkań-
cy musieli sobie fundnąć, ale 
też drogę utwardzić sami i za 
swoje. Odwiedzimy z apa-
ratem wkrótce tamto miej-
sce. Tak więc mamy u nas 
mieszkańców (szczególnych) 
i mieszkańców(ogólnych).  

red

Spotkanie w ratuszu ofinacjalnie opisane, jako spotkanie z mieszkańcami burmistrza i czterech urzędników kierowniczej rangi

Aby zasiąść w ratuszu jako urzędnik wymagania rosną - ostatnio trzeba też 
umieć... myśleć



12-14.12.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Szczęśliwe zakończenie bulwersującej sprawy 
rodziny z kikorzy 

Dzieci zostają przy matce
Wracamy do sprawy pani Celiny z Kikorzy, której chciano odebrać dzieci. W śro-
dę, 6 grudnia, odbyła się rozprawa sądowa, na której zdecydowano, że dzieci jed-
nak przy matce zostają.

Jak już pisaliśmy w m-cu listo-
padzie, do naszej redakcji zgłosi-
ła się pani Celina z Kikorzy, któ-
ra obawiała się, że sąd odbierze 
jej dwójkę najstarszych dzieci, w 
tym niepełnosprawną córkę. Są-
siedzi p. Celiny twierdzili, że mia-
ła się ona źle opiekować dziećmi 
i spożywać alkohol – Wszystko to 
są pomówienia – mówi kobieta – 
jestem samotną matką i staram się 
jak potrafię. Moim dzieciom nic 
nie brakuje, a ja nie jestem alkoho-
liczką – dodaje. Jak mówi, wszyst-
kie problemy zaczęły się, kiedy jej 
sytuacja finansowa uległa popra-
wie, kiedy rząd zaczął wypłacać 

świadczenia 500 plus. - Od pierw-
szych wypłat zaczęły się donosy na 
mnie. Nie wiem, być może to zwy-
kła zazdrość, ale przecież te pienią-
dze idą na dzieci, nie na mnie – 
opowiada pani Celina. 

W ostatni dzień października 
kobieta otrzymała wezwanie na 
rozprawę sądową, na której mia-
no zdecydować, czy dwoje naj-
starszych dzieci zostanie przy 
matce, czy odejdą do domu dziec-
ka. - Ten czas oczekiwania na roz-
prawę to był koszmar – mówi p. 
Celina – dzieci płakały a ja ra-
zem z nimi. Baliśmy się strasznie 
- dodaje. W środę, 6 grudnia od-

była się rozprawa. Tam, na szczę-
ście dla dzieci i pani Celiny, za-
padł wyrok, że dzieci zostają przy 
matce – Podczas rozprawy sędzia 
uznał, że wszystkie donosy, któ-
re sąsiedzi, w tym własna siostra, 
na mnie składali, są jedynie pomó-
wieniami. Dawid i Natalia zosta-
ją ze mną – mówi kobieta. Słowa 
kobiety potwierdzają pracownicy 
OPS w Osinie -  Nie ma podstaw, 
żeby pani Celinie odebrać dzieci – 
mówi p. M. Michałek – Cała spra-
wa ma szczęśliwe dla tej rodziny 
zakończenie – dodaje pracownica. 

DŚ Dzieci zostana z matką - tak orzekł sąd na rozprawie, 6 grudnia

Zmiany kadrowe w Straży Pożarnej 

Skrzypczak oficjalnie 
komendantem 
Obsadzono fotel komendanta Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie. Zgodnie z przewidywaniami został nim st. 
bryg. Arkadiusz Skrzypczak, w przeszłości zastępca komendanta 
goleniowskiej straży, a ostatnio p.o. szefa tej jednostki. 

Przypomnijmy, że wakat na sta-
nowisku dowódcy powiatowej 
straży pożarnej nastąpił po odej-
ściu na emeryturę wieloletniego 
szefa PPSP w Goleniowie, str. bryg 
Bogusława Tunkiewicza, w mar-
cu tego roku. Najpierw pełnienie 
obowiązków komendanta Powia-
towej PSP powierzono tymczaso-
wo st. kpt. Markowi Michalako-
wi, pochodzącemu z Nowogardu. 
Później „pałeczkę dowódcy”, rów-
nież, jako p.o. przejął st. bryg. Ar-
kadiusz Skrzypczak - od 2005 za-
stępca komendanta Tunkiewicza, 
pełniący także rolę rzecznika pra-
sowego powiatowej straży pożar-

nej. Zgodnie z zapowiedziami, w 
dniu 8 grudnia, A. Skrzypczak 
przejął oficjalnie funkcję komen-
danta Powiatowej PSP w Golenio-
wie, której podlega także Posteru-
nek Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Nowogardzie. Dzień wcze-
śniej odebrał nominację z rąk 
głównego szefa straży pożarnej 
gen. bryg. Leszka Suskiego. 

Arkadiusz Skrzypczak od po-
czątku swojej kariery, czyli od 
roku 1995 związany jest z gole-
niowską komendą. Jest absolwen-
tem Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej w Warszawie. 

MS

Arkadiusz Skrzypczak podczas jednej z oficjalnych akademii

Ścieżka na bogato 

300 metrów za ćwierć miliona 
Prawie 250 tys. zł ma kosztować utwardzenie kolejnego, VII już odcinka ścieżki wokół jezio-
ra na odcinku zaledwie 300 metrów bieżących. W tych dniach gmina podała wyniki prze-
targu. 

Jak wynika z oficjalnego roz-
strzygnięcia przetargu, jedyną 
ofertę złożyła nowogardzka firma 
Dro-Most Władysława Serafina z 
Nowogardu. Firma zaproponowa-
ła, że utwardzi ścieżkę na odcinku 
300 metrów dokładnie za… 235 
tys. 141 zł.  To daje prawie 1 275 
zł za jeden metr bieżący. W tej sy-
tuacji to raczej nie ścieżka a dro-
ga wysadzana drogocennymi ka-
mieniami.

Przypomnijmy, że to prawdo-
podobnie ten sam odcinek dróżki 
wokół jeziora, który już raz pró-
bowano przebudowywać bez peł-
nej dokumentacji, czyli niezgod-

nie z prawem budowlanym. Choć 
starostwo pozwolenie na rozpo-
częcie prac budowlanych wdało, 
gmina nie dopełniła obowiązku 
zarejestrowania dziennika budo-
wy. Skończyło się na interwencji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, który nakazał pra-
ce wstrzymać. Nic nie dały pró-
by ukrycia sprawy przed wizytą 
inspektora na miejscu robót, po-
przez zdemontowanie ułożonych 
już częściowo krawężników. 

VII odcinek ścieżki wokół jezio-
ra ma zostać utwardzony w okre-
sie 6 najbliższych miesięcy. 

MS

Jak widać ścieżka jest, ale ma być jeszcze lepsza, utwardzona, z krawężnikami w lesie... Kto bogatemu zabroni
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Granat w mózgu, czyli Teoria Wielkiego Wybuchu

Stawianie sobie pytań i szuka-
nie na nie odpowiedzi to zajęcie, 
które zasadniczo rożni człowie-
ka od całego świata biologiczne-
go, z którym to światem jednocze-
śnie, jakby na przekór, tego czło-
wieka tak wiele łączy. Choćby np. 
łączy współuczestnictwo gatunko-
we – chodzi oczywiście o przyna-
leżność do gatunku ssaki.   Ale do-
strzeganie wyjątkowości człowie-
ka w świecie stworzonym nie jest 
bynajmniej normą percepcyjną. 
Niektórzy nawet z prostego fak-
tu, że narządy wewnętrzne ssa-
ka - człowieka tak bardzo przypo-
minają narządy wewnętrzne wie-
lu innych ssaków, np. świni wnio-
skują, że pomiędzy człowiekiem a 
świnią to żadnej różnicy nie ma, 
albo jest ona niewielka.  

 Co ciekawe, Ci niektórzy to 
głównie Ci, co to biją się jedno-
cześnie w piersi, że oni to w żadne 
zabobony odnośnie natury czło-
wieka i świata (zwłaszcza katolic-
kie) to nie wierzą i posługują się 
w poznaniu wyłącznie rozumem. 
Nie wiadomo, dlaczego nazywa-
ją siebie przy tym jednocześnie, 
oświeconymi. Nie wiadomo dla-
czego, ponieważ doznanie oświe-
cenia (czyli bycie tym oświeco-
nym) to jakby doznanie jakiejś 

iluminacji, a więc doświadcze-
nie rzeczywistości transcendent-
nej (będącej poza), co ni jak się ma 
do deklarowanego przez ilumi-
natów przywiązania do rozumo-
wej dedukcji opartej na zmysło-
wej obserwacji, czyli praktyki od-
pornej na wszelkie przejawy poza-
materialnych przepływów, w tym 
oświecających doznań.  

Ale wracajmy do prozy dnia, 
czyli do stałego określania gor-
liwych katolików przez owych 
„oświeconych” (to znaczy na ogół 
komuchów ateistów) ludzi prosto 
z tak zwanego ciemnogrodu. Swo-
ją drogą na pytanie, co to jest ten 
ciemnogród nie uzyskałem do-
tąd od żadnego komucha (będę 
używać tutaj tego określenia za-
miennie z „oświeconym”) jakiejś 
racjonalnej odpowiedzi. Odkry-
łem, że wśród używających z lubo-
ścią tego pejoratywu brak jest na-
wet podstawowej wiedzy, w jakim 
znaczeniu po raz pierwszy po-
służył się tym określeniem Kost-
ka Potocki w swoim, równie zna-
nym, co kiepskim, dziele.  A więc 
komuszki oświecone słuchajcie: 
ciemnogród w swoim podstawo-
wym autorskim znaczeniu mógł-
by być synonimem określenia ob-
skurantyzm, a to zaś słowo ozna-
cza, jak wiadomo w całym świecie, 
brak wiedzy.  Jeśli więc nie ma-
cie precyzyjnej wiedzy, co ozna-
cza określenie ciemnogród i skąd 
się wzięło, to właśnie jesteście tym 
ciemnogrodem… przykro mi.  

To tak w skrócie o komuszo- 
ateistycznej oświeceniowej lo-
gice, która realnie jest a-logiką 
o i ich wiedzy, która realnie jest 
brakiem wiedzy. Notabene tych 
paradoksów, absurdów, nonsen-
sów, sprzeczności, rozdwojeń i in-
nych objawów uwiądu intelektual-

nego „oświeconych” mamy u ko-
muchów, co niemiara. Niestety nie 
pozostaje ta sytuacja stałego pato-
logicznego wpływu „oświeconych” 
bez znaczenia na kształt tego, co 
się dzieje wokół nas, w życiu zbio-
rowym i w sprawach publicznych. 
A wszystko dlatego, ponieważ ko-
musze i skomuszałe osobniki do 
rzadkości nadal nie należą, a jak 
już np. znajdą się u władzy (jak w 
naszym Nowogardzie) to wszel-
kie możliwe nieszczęścia gotowe. 
Dlatego trzeba poddawać głębszej 
refleksji i diagnozować rzetelnie 
przyczyny tego zjawiska biologicz-
nego, a nawet jego praprzyczyny.

Historycznie rzecz biorąc, 
wszystko zaczęło się od pyszne-
go mniemania pierwszych komu-
chów, że Boga nie ma. Jak Boga nie 
ma to i świata przez niego stwo-
rzonego też nie ma, i nie ma ta-
kiego człowieka będącego dziełem 
wszak nieistniejącego Boga, czy-
li takiego człowieka z duszą nie-
śmiertelną, co oznacza, że tylko 
biologicznie podobnego do świni 
(małpa straciła popularność, jako 
odniesienie po odkryciu oszu-
stwa z tzw. darwinowskim „do-
wodem”). Czyli, jak nie ma Stwór-
cy to nie ma stworzenia…  Ale, za-
uważy nawet chłop prosty, czym 
więc jest to, co widzimy codzien-
nie i niezmiennie, czym jest i skąd 
się wzięło chociażby to, co widzi-
my na niebie gwiaździstą nocą 
każdą? I na to pytanie trzeba było 
dać odpowiedź, jeśli się uśmierciło 
Boga, który „wszystko wyjaśniał” 
(tak jak w tytule tej piosenki o mi-
łości, co to wszystko wyjaśnia - 
Bóg wszak miłością jest). Uśmier-
ciło Boga, który był tylko niewy-
godną konkurencją, ponieważ 
jako miłośnik godności i wolności 
swojego stworzenia przeszkadzał 

komuchom w uzasadnieniu jego 
zniewolenia i upodlenia. Upodle-
nia, którego najbardziej prostackie 
formy niektórzy jeszcze pamiętają 
z własnego doświadczenia.   

Ale co może odpowiedzieć 
na takie pytanie o praprzyczynę 
świata ktoś, co nie tylko marne-
go komara, ale nawet prostej ame-
by stworzyć nie potrafi? Ano może 
tylko p...nąć byle co. Tak, aby tyl-
ko było efektownie, żeby było 
wystrzałowo, żeby było tak, że 
wszyscy zbaranieją… (ześwinie-
ją to tu nie pasuje). Dla uzyskania 
efektu „zbaranienia”, a więc wyłą-
czenia myślenia, zupełnie trzeba 
więc było zaproponować zamiast 
Stwórcy coś nieuchwytnego, na-
głego i wszechogarniającego. Sta-
nęło więc, że wybuch będzie tu 
właściwy, a ponieważ o wszech-
świat cały chodzi to wybuch musi 
być wieki, czyli Wielki Wybuch… 
No i poszła w świat nowina: to nie 
Bóg, jego wszak nie ma, to Wieki 
Wybuch to on jest alfa i (czy ome-
ga niestety nie dokończono). Nie-
stety Wielki Wybuch, jako stwórca 
świata nie ma do tego dramatycz-
nie żadnych kwalifikacji.

 Dlaczego?  Ano dlatego, że każ-
dy wybuch to siła destrukcyjna i 
takie doświadczenie skutków wy-
buchu posiada każdy z nas. Jakże 
więc wybuch, którego efektem jest 
rozpad, rozproszenie, zniszczenie 
całości i destrukcja, jakichkolwiek 
logicznych układów systemów, 
mógłby być Wielkim Konstrukto-
rem? Jak w wyniku wybuchu, czy-
li w efekcie zniszczenia a zarazem 
i zupełnie przypadkowego rozpro-
szenia wszelkich elementów skła-
dowych, mogłaby powstać nie-
ogarniona całość kosmosu z mi-
liardami obiektów wypełniających 
wzajemnie uzupełniające się funk-

cje. Jakże mogłoby powstać życie 
takie, jakie znamy i wciąż pozna-
jemy (nie dotykając przy tym na-
wet jego podstawowej tajemnicy).  
Zwłaszcza, jak mógłby powstać 
człowiek, którego codziennie do-
świadczamy w relacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Kto mógł wymy-
śleć więc taką bzdurę, jak kreator 
świata w postaci wielkiego wybu-
chu, a zwłaszcza, kto w coś takiego 
może uwierzyć?  Otóż chyba ktoś, 
kto sam doznał zupełnej destruk-
cji intelektu, doznał przypadko-
wego rozproszenia w wszechświe-
cie swoich szarych komórek, czyli 
ktoś, kto doznał Wielkiego Wybu-
chu w swojej biednej głowie. Wie-
my, co po takim wybuchu zostaje– 
jeśli nawet jest jeszcze co zbierać.

W tej sytuacji staje się oczywi-
ste, dlaczego oświeceni komuchy 
- ateiści są przyczyną wszelkich 
wielkich nieszczęść tego świata, 
dlaczego nigdy niczego nie zbudo-
wali, co by było i ludzkie i bosko 
piękne, dlaczego stworzyli światy, 
w którym nawet zwierzętom żyć 
się odechciewa, dlaczego mordo-
wali, łupili, łgali, niszczyli wszel-
ką cywilizację, w której największą 
wartością jest życie z życiem ludz-
ki, jako zupełnie nieporównywal-
nej z niczym ziemskim katego-
rii.  Także, dlaczego stworzyli ła-
gry, kołchozy, sadystyczny zamor-
dyzm, dlaczego nigdy niczego nie 
zrozumieli i nie zrozumieją, dla-
czego nawet sztukę mieli prymi-
tywną bądź wewnętrznie absur-
dalną i etycznie zabagnioną. – Po 
prostu oni wszyscy doznali wiel-
kiego wybuchu, i to w samym cen-
trum inteligencji i człowieczeń-
stwa. Granat w mózgu.  

Marek Słomski  
  

Nasz felieton

„Nowogard” razy cztery 

Od przybytku głowa (nie)boli? 
Ponoć od przybytku głowa nie boli-być może to przysłowie przyświecało kolejarzom, któ-
rzy centralnie przed stojącymi na peronie tablicami z nazwą „Nowogard” dostawiali dwie 
niemal identyczne o tej samej treści. Teraz na peronie stoją cztery tablice, a pasażerowie 
dziwią się, co autor miał na myśli.

O tej dość dziwnej sytu-
acji powiadomił nas jeden 
z mieszkańców Nowogar-
du, korzystający od czasu 
do czasu z uprzejmości na-
szej stacji PKP. 

- To jakiś absurd, mar-
notrawienie pieniędzy, za-
montowali nowe tablice 
przed tymi, które już wcze-
śniej tu stały- mówi nam 

nasz czytelnik. 
- Panie, o co tu chodzi? 

To jakiś żart może? Pyta 
napotkany przez nas na 
stacji PKP pasażer czekają-
cy na przyjazd pociągu. 

Być może wyjaśni nam to 
rzecznik PKP, do którego 
wczoraj napisaliśmy wia-
domość, z prośbą o komen-
tarz. Na odpowiedź rzecz-

nika czekamy. Jak tylko ją 
otrzymamy niezwłocznie o 
tym poinformujemy.

Nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się tylko, że tabli-
ce ustawiła jedna z kolejo-
wych spółek, która od nie-
dawna przejęła w admini-
strację nowogardzkie pe-
rony. 

MS Takie dziwo można od kilku dni oglądać na nowogardzkim peronie
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Wyżywa się nad nimi…?

Skandaliczna odpowiedź UM 
W poniedziałek redakcję DN odwiedził mieszkaniec kolonii z Czermnicy. Przyszedł z pismem, które otrzymał z UM, i którego treści zupełnie nie rozumiał. 

Sprawa braku remontu nieprze-
jezdnej w trakcie deszczów drogi 
do kolonii w Czermnicy była już 
przedmiotem wielokrotnych in-
terwencji zarówno radnych Rady 
Miejskiej, jak i medialnych, w 
tym dwukrotnie TVP Szczecin. 
Przypomnijmy, na kolonii miesz-
ka 7 rodzin, w tym rodziny z ma-
łymi dziećmi. W trakcie rozto-
pów droga staje się nieprzejezd-
na. Aby sobie radzić mieszkańcy 
na pewnych odcinkach zniszczo-
nej drogi wytyczają swoiste objaz-
dy, które po pewnym czasie wy-
magają kolejnych obejść. W ten 
sposób są miejsca, gdzie użytecz-
ne w praktyce przejście przebiega 
przez prywatne działki, ponieważ 
to pierwotne wyznaczone geo-
dezyjnie, jako droga jest zupeł-
nie nie do wykorzystania. Rada 
Miejska już dwukrotnie najpierw 
w budżecie 2016, potem 2017 za-
bezpieczyła środki na wykona-
nie remontu - utwardzenia ponad 
400 metrowego odcinka feralnej 

drogi. Burmistrz dwukrotnie nie 
wykonał w tym zakresie budże-
towej dyspozycji i nie zrobił nic 
w zakresie remontu, a na prośby 
mieszkańców zupełnie nie reagu-
je. Jednocześnie złożył wniosek 
do prokuratury o ściganie radnej, 
która udostępniła na kolejny ob-
jazd fragment swojej prywatnej 
działki. Burmistrz oskarża rad-
ną, że ta domagając się wykona-
nia uchwały budżetowej, czyli re-
montu drogi chce … wyłudzić ko-
rzyść prywatną w postaci zwięk-
szenia wartości swojej działki, 
gdy obok niej będzie przebiegać 
utwardzona droga! No cóż nie-
którym natura, jak widać, poską-
piła bardzo wiele… 

Dlaczego? Pytaj 
Pan lekarza…

 W poniedziałek redakcję DN 
odwiedził mieszkaniec kolonii z 
Czermnicy. Przyszedł z odpowie-
dzią UM na kolejny monit miesz-
kańców i której treści zupełnie nie 
rozumiał. Czytamy bowiem w pi-

śmie podpisanym przez jednego z 
kierowników podwładnego bur-
mistrza, że remontu drogi nie bę-
dzie z przyczyn technicznych. Co 
to za przyczyny techniczne? -pyta 
z przekąsem nasz gość- kopar-
ka „padła”, czy co? Pytania są jed-
nak retoryczne, ponieważ wszy-
scy znamy odpowiedź- takie pi-
smo oznacza ni mniej ni więcej 
tylko … spieprzaj dziadu. W spra-
wie remontu drogi do Czermni-
cy nie ma bowiem żadnych prze-
szkód, nawet pieniądze od dwóch 
lata leżą i czekają. Dlaczego więc 
nic nie robią? W takiej sytuacji 
mądrość ludowa mówi- pytaj Pan 
lekarza.

Tymczasem jednocześnie… 
Tymczasem jednocześnie utwar-

dzony zostaje inny odcinek dro-
gi leżący w innym miejscu i to w 
szczerym polu, drogi, która nie 
prowadzi do żadnych domostw, i 
była, jak na tzw. „ polną drogę” w 
bardzo dobrym stanie. Chodzi o 
fragment drogi polnej zaczynają-
cej się z drogi asfaltowej Karsk – 
Dąbrowa na wysokości pierwsze-
go jej zakrętu koło jeziorka Kark. 
Droga ta została utwardzona przy 
pomocy tłucznia zmieszanego z 
frezem drogowym dokładnie na 
odcinku przylegającym do słyn-
nej ponad 2 ha działeczki. Jest to 
działeczka będąca prywatną wła-
snością Czapli Roberta i będą-
ca w trakcie podziału na kilkana-
ście działeczek budowlanych (a 
może już i podzielona). Na pyta-

nie, które padło na sesji w tym te-
macie, urzędnik odpowiedział, że 
drogę utwardza sobie jakaś bli-
żej nieokreślona osoba prywat-
na i to właśnie materiałem, który 
regularnie zakupuje także Gmina 
nasza. Czapla to ma szczęście… 
nie dość, że zarobi grubą forsę 
na sprzedaży ziemi przekwalifi-
kowanej na działeczki budowla-
ne (wkrótce także z doprowadzo-
ną aż z miasta siecią wod. -kan.) 
to jeszcze jakiś darczyńca utwar-
dził mu drogę, i to właśnie do-
kładnie na odcinku przylegają-
cym do terenu z jego działeczka-
mi- patrz zdjęcia. Mieszkańcy ko-
lonii Czermnica patrzcie i uczcie 
się, jak się załatwia takie sprawy…                                                  

sm 

W takich warunkach przemieszczają się mieszkańcy Czermnicy, kiedy chcą wyje-
chać ze swoich posesji

A oto utwardzona droga z prawej strony granicząca na całej długości utwardzenia z działką należącą do R. Czapli. W głęgi 
widoczny kopiec z niewykorzystanym jeszcze tłuczniem

martwy kot nadal leży i cuchnie 

Czekają na sekcję zwłok?
Wciąż nie uprzątnięto ciała martwego kota, który leży już od kilku tygodni przy bramie 
wjazdowej na teren elewatora zbożowego. 

Jakiś czas temu pisaliśmy już na 
łamach DN o martwych zwierzętach 
na ulicach Nowogardu.  

Zdechły kot, leżący przy ul. Boha-
terów Warszawy, został sprzątnięty 
dopiero w piątek, 8 grudnia, ponad 
tydzień po naszym artykule. Dru-
gi zaś już kilka tygodni leży w oko-
licy elewatora. Czytelniczka, która 
już wcześniej zgłaszała ten problem, 
pyta się tym razem otwarcie, nie-
co żartując z całej sytuacji.  – Cze-
kają na sekcję zwłok czy kremację? - 
pyta kobieta. Wygląda jednak na to, 
że czekają aż padlina się rozłoży i 
użyźni glebę. Najpierw jednak zara-
zi otoczenie bakteriami i umili spa-

cery mieszkańcom - smrodem. 
Tak już całkiem poważnie liczy-

my, że po naszej kolejnej interwen-
cji martwe zwierzę znajdujące się 
w stanie rozkładu zostanie usunię-
te. A może jednak…. skuteczniej bę-

dzie jak napiszemy, że to dobrze jak 
śmierdzący zdechły kot rozkłada się 
na oczach i  nosach przechodniów- 
może wówczas urzędnicy aby nam 
zrobić na złość uprzątną wreszcie  
padlinę  DŚ

Martwy kot, który już od kilku tygodni rozkłada się przed wejściem do elewatora.
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REKLAMA
karolinasb@domjudy.pl • Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA 
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7b

Informujemy, iż od dnia 4-12-2017 roku 
organizujemy w sklepiku przyzakładowym:

WYPRZEDAŻ OBUWIA
końcówki serii  •  skrajne numery

niskie ceny (12,30 zł za parę)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przedszkole nr 4

Wizyta Świętego Mikołaja
Dnia 6.12.2017r. do Przedszkola Miejskiego nr.4 w Nowogardzie, jak co roku zawitał św. Mikołaj.

 Dzieci przebrane w piękne baj-
kowe stroje wraz ze swoimi pania-
mi już od  samego rana  nie mo-
gły się doczekać miłego gościa. 
Gdy tylko pojawił się w drzwiach 
w towarzystwie elfów na wszyst-
kich buźkach pokazał się pięk-
ny uśmiech. Mikołaj przygotował 
dla każdego piękne podarki, któ-
re miał ukryte w wielkim worze. 
Były piosenki, oraz wspólna zaba-
wa z Mikołajem przy muzyce. Na 
koniec spotkania wszystkie grupy 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie 
z Mikołajem. Następne odwiedzi-
ny dopiero za rok. Już nie może-
my się ich doczekać.  

  Katarzyna  Rogowska
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OGŁOSZeNIe

koncert kolęd w NDk 

Radosny nastrój 
oczekiwania
Zapraszamy na wyjątkowy Koncert Kolęd, który odbędzie 
się w Nowogardzkim Domu Kultury w niedzielę,  17 grud-
nia, o godz. 16:00.

Znane tradycyjne kolędy, za-
bawne pastorałki oraz piosen-
ki świąteczne wykonają artyści 
związani z NDK, tj. zespoły: We-
soła Ferajna, Kapela Rycha, Ani-
mando i Ad Libitum a także  wo-
kalistki z pracowni wokalnych 
Andrzeja Grochowskiego i Ma-
rzenny Piotrowicz oraz Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca, dla którego 
udział w Koncercie Kolęd będzie 
scenicznym debiutem.

Będzie okazja,   aby w pięknej 
atmosferze, wśród przyjaciół i 

znajomych kultywować wspaniałą 
polską tradycję wspólnego 
kolędowania, która umacnia 
poczucie bliskości oraz wyzwala 
najbardziej pozytywne emocje.

Mamy nadzieję, że dołączą Pań-
stwo do naszych artystów i razem 
rozpoczniemy radosny nastrój 
oczekiwania na Boże Narodzenie, 
najmilszy i najbardziej urokliwy 
czas w roku.

Bilety w cenie 5 zł do nabycia 
wyłącznie w kasie NDK.

Inf. własne 

                                                                                                                      
 Uczniowie Szkoły  
Podstawowej nr 2

W Nowogardzie

zapraszają na    
KIERMASZ   ŚWIĄTECZNY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
   w dniu 14 grudnia 2017 r, w godz.15.30 - 18.00

Podczas kiermaszu będzie można nabyć : 
-ozdoby choinkowe
-stroiki  świąteczne

-wypieki  

ZSP w Osinie zaprasza
Szanowni Państwo!
15 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbędzie się finał III Edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu. Przedsięwzię-

cie to polega na strategicznej grze, w której zespoły uczniów planują założenie własnej działalności gospo-
darczej i jej wszechstronny rozwój. Dzięki grze uczniowie doskonalą pracę zespołową, odkrywają własne 
predyspozycje zawodowe, uczą się odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

W tym dniu mury naszej szkoły odwiedzi około 250 uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z powiatu goleniowskiego. Inicjatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia 
jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Pierwsza tura gry ma się rozpocząć o godzinie 10.00. Zakończenie imprezy przewidziane jest 
na około godzinę 13.00. 

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w tak ważnym dla naszej społeczności szkolnej dniu.
Zespół do spraw promocji szkoły w Szkole Podstawowej

im. Bronisława Malinowskiego
w Osinie

Warszawa: Pikieta w obronie ferm norek  

Nasi też protestowali 
W miniony piątek, 8 grudnia, przed gmachem Sejmu RP w Warszawie, przeciwko zmia-
nom w ustawie o ochronie zwierząt zakładającym całkowity zakaz hodowli zwierząt futer-
kowych, protestowali przedstawiciele tej branży futrzarskiej. Wśród nich byli też pracow-
nicy i właściciele ferm norek z terenu gminy Nowogard. 

Szacuje się, że w piątkowej pi-
kiecie wzięło udział ok. 3,5 tysiąca 
osób z całej Polski, z czego z terenu 
powiatu goleniowskiego ok. 1200 
osób. Sporą delegację stanowili 
pracownicy i właściciele ferm no-
rek z gminy Nowogard, w tym ok. 
70 osób reprezentujących Gospo-
darstwo Rolne Visonex w Maszko-
wie. 

 – Pokazaliśmy, że stanowimy po-
ważną grupę zawodową, która w 
obliczu zagrożenia utraty miejsc 
pracy potrafi się zjednoczyć i wal-
czyć o swój byt, używając argumen-
tów obalających wiele nieprawdzi-
wych mitów opowiadanych o naszej 
branży. Jeśli będzie taka konieczność 
wrócimy do Warszawy i będzie nas 
jeszcze więcej -  mówi M. Sosiński, 
dyrektor zarządzający w Visonex. 

Protestujący przeszli pod gmach 
Sejmu RP z placu Trzech Krzy-
ży. Tam skandowali hasła w obro-
nie swoich miejsc pracy, a na sce-
nie przemawiali właściciele ferm, 

przedstawiciele branżowego związ-
ku zrzeszającego producentów fu-
ter, czy instytucji rolnych. Do pi-
kietujących wyszli parlamentarzy-
ści reprezentujący kilka opcji po-
litycznych. Nie pojawił się jed-
nak nikt z Prawa i Sprawiedliwo-
ści- partii, która forsuje wprowa-
dzenie ustawy zakazującej prowa-
dzenie produkcji zwierząt z prze-
znaczeniem na futra. 

Delegacja wyłoniona spośród 
protestujących złożyła na ręce 

Marszałka Sejmu Marka Kuch-
cińskiego petycję, wyrażając swój 
sprzeciw wobec planowanej zmia-
ny przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt, w obszarze branży fu-
trzarskiej. Podpisali się pod nią 
także przedstawiciele branży dro-
biarskiej i przetwórstwa rybne-
go - to te zakłady są głównym do-
starczycielem odpadów poubojo-
wych, z których produkuje się pa-
szę dla norek. 

Marcin Simiński

W Warszawie wśród protestujących przeciwko wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futra byli też pracownicy fermy w Maszkowie
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Zimowa szkółka żeglarska i …

Mikołajki w „KNADZE”
W sobotę ,6 grudnia, w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Kna-
ga” odbyło się spotkanie „Mikołajkowe” dzieci uczestniczą-
cych w zimowej szkółce żeglarskiej. 

Dzieci bawiły się przy kieł-
baskach pieczonych w ko-
minku oraz słodkościach 
ufundowanych przez cukier-
nie: „Oleńka” p. P. Filipiaka 
oraz „Marysieńka” p. M. Ma-
linowskiej.

Zimową szkółkę żeglarską 
prowadzą członkowie klu-
bu: Robert Wysokolski, do-
świadczony żeglarz, jachtowy 
sternik morski oraz Zbigniew 
Kolibski – bosman „Knagi”. 
Zajęcia odbywają się od po-
czątku listopada w każdą so-
botę. 

Uczestniczą w niej dzieci, 
które brały udział w szkole-
niach i regatach żeglarskich w 
sezonie letnim, a obecnie po-
szerzają swoją wiedzę i umie-
jętności teoretyczne.

Docelowo dzieci, które będą 
brały systematyczny udział w 
szkoleniu, mają stworzyć „ka-
drę klubu” i reprezentować 
jego barwy na regatach, orga-
nizowanych nie tylko na na-
szym jeziorze, ale również in-
nych akwenach w regionie. 

Inf. własne

Nasza rozmowa na Dzień księgarza

Książka nie jest tylko towarem
W środę, będziemy obchodzić Dzień Księgarza. Z tej okazji rozmawialiśmy z panią Agniesz-
ką Karapuda, która prowadzi Księgarnię „Cymelia” przy ul. Warszawskiej. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego zdecydowała się Pani na 
prowadzenie księgarni?

Agnieszka Karapuda: Prowa-
dzenie księgarni było moim ma-
rzeniem. Jednak wcześniej były też 
inne priorytety. A właściwie otwo-
rzenie tej księgarni było czystą 
zbieżnością. Kiedy przyszło do na-
pisania pracy magisterskiej, a stu-
diowałam rachunkowość i skar-
bowość podatkową, a później za-
rządzanie i bankowość, nie wie-
działam, o czym napisać? Moja 
promotor podpowiedziała mi, że 
może by napisać o finansach gmi-
ny. Napisałam więc o finansach 
w oświacie. Otarłam się wtedy o 
pewną, dość dużą, liczbę uczniów, 
nauczycieli i tak dalej. Okazało 
się, że mamy bardzo dużo uczniów 
w mieście a tylko jedną księgarnię. 
Z tej racji, że o pracę w księgarni 
było dość trudno, a osobiście po-
siadałam jakiś kapitał, do tego by-
łam osobą bezrobotną, więc posta-
nowiłam, że otworzę własną dzia-
łalność.

 Jak długo prowadzi Pani księ-
garnię?

Moja księgarnia istnieje od 2011 
roku. Prowadzę ją sama. Nie jest 
łatwo, czasami bywa i ciężko. To 
nie jest tylko osiem godzin pracy, 
bo to i przed pracą i po pracy trze-
ba o wszystko zabiegać samemu. 
Jednak praca tutaj przynosi swe-
go rodzaju satysfakcję. Nie każdy 
ma pracę, którą lubi, gdzie można 
połączyć pracę zarobkową z pasją. 
Ja mam tutaj kontakt z ludźmi, 
ale i z książką. A książka jest pew-
nym specyficznym towarem, i nie 
towarem? Można patrzeć na nią, 
jak na towar, bo trzeba ją sprze-
dać, ma jakąś wartość pieniężną. 
Z drugiej strony, dla osób kochają-
cych książkę jednak nie jest tylko 
towarem, dlatego, że książka jest 
w stanie pokazać nam inny świat. 
Jest literaturą faktu, która pokazu-
je nam, co dzieje się na świecie. Są 
też biografie, które opisują nie za-
wsze kolorowe życie celebrytów. 
Ale są i książki fantastyczne, baj-
ki, literatura piękna itd. Wartości, 
które przekazuje nam książka, nie 
mają swojej ceny, więc nie moż-
na tej książki traktować, jak zwy-
kły towar. 

A jak wyglądały Pani począt-
ki w księgarni? Czy założeniem 
było sprzedawanie jedynie ksią-
żek?

Z biura pracy otrzymałam do-
finansowanie na meble. Chcia-
łam prowadzić samą księgarnię. 
Kiedy jednak znaleźliśmy ten lo-
kal i umeblowaliśmy go, stwier-

dziłam, że samymi książkami nie 
będę w stanie go zapełnić. Pomy-
ślałam więc, że w jednej sali będą 
książki, a w drugiej szkoła od a 
do zet. Skoro rodzice przychodzą 
kupować tutaj podręczniki, niech 
mają możliwość kupienia również 
wszystkich przyborów szkolnych w 
jednym miejscu. Później dołoży-
liśmy jeszcze materiały biurowe. 
Na początku, zresztą do tej pory 
też tak jest, to klienci sugerują, 
co chcieliby w mojej księgarni ku-
pić. Tak też było z dewocjonalia-
mi, gdzie na prośbę klientów na-
wiązaliśmy współpracę z wydaw-
nictwem katolickim. 

Z tego co mi wiadomo, posia-
da Pani również księgarnię in-
ternetową? Jak wygląda zama-
wianie i kto dokonuje tych za-
mówień?

W księgarni internetowej jest 
prawie wszystko. Wiadomo, że 
nie jestem w stanie mieć wszyst-
kich pozycji książkowych tutaj, w 
księgarni. Na stronie internetowej 
jest ich ponad 60 tysięcy tytułów. 
Klient może zamówić sobie sam i 
później odebrać u mnie w księgar-
ni towar, nie płacąc za przesyłkę. 
Jeżeli ktoś ma problem z zamówie-
niem przez Internet, może przyjść 
do mnie, i ja zamówię w jego imie-
niu. Nie mam drugiej takiej wiel-
kiej bazy, z której mogę ściągnąć 
towar. Oczywiście inne źródła tak-
że mam, bardziej tradycyjne, w 
których możemy zamówić unika-
towe tytuły, jak np. w antykwaria-
tach. Jesteśmy w stanie dla klienta 
znaleźć bardzo wiele rzeczy.

A jakie książki najczęściej są 
tutaj kupowane?

Moich klientów mogę podzie-
lić na dwie kategorię: jeden klient 
przychodzi i wie, po co przycho-
dzi, chce konkretne nazwiska i ty-
tuły, a drugi przychodzi i mówi, że 
coś chce, dla siebie, lub dla kogoś, 
ale nie wie co? I wtedy tutaj zaczy-
na się moja rola, w której staram 
się znaleźć odpowiednią książ-
kę. Pytam się więc, czy czyta, je-
śli tak to, co lubi czytać, czym się 
interesuje. Bardzo często się uda-
je trafić w gust, ale są przypadki, 
że niekoniecznie. Książka jest tak 
intymną rzeczą, jak perfumy. Nie 
ukrywam, że mam takich klien-
tów, którzy przychodzą regular-
nie i ja ich gusta znam. Najtrud-
niej jest z osobami, które przycho-
dzą pierwszy raz. A najciężej jest 
z doborem książki dla dzieci. Za-
zwyczaj jest to ta pierwsza książ-
ka, której zadaniem jest zachęcić 
je do czytania. A jeżeli nie uda mi 
się dobrze doradzić, dobrać odpo-

wiedniej książki, istnieje ryzyko, 
że drugi raz po książkę nie sięgnie. 

A czy uważa Pani, że czytanie 
wśród społeczeństwa zanika?

Myślę, że nie zanika, tylko źró-
dła zakupu książek się pozmie-
niały. To jest tak, jak z jazdą sa-
mochodem. Niektórzy lubią szyb-
kie auta, o dużej mocy, a niektó-
rzy zostają przy swoim starym sa-
mochodzie. Tak jest i z książkami. 
Jedni wolą czytać na czytnikach, 
inni wolą formę papierową. My-
ślę, że jednak większość woli na-
dal wersję papierową. Ludzie lu-
bią zapach książki, lubią trzymać 
ją w reku, na półce też ładnie wy-
gląda książka. Czytniki nie zastą-
pią wersji papierowej. Po za tym, 
jeżeli rodzice w domu czytają, to 
dzieci również będą czytać. Czyta-
nie może być także formą spędza-
nia wspólnie wolnego czasu, moż-
na też dziecku podrzucić książkę, 
w której będą kolorowanki, czy 
rebusy. Takich różnych form jest 
wiele. Nie tylko komputer i nowo-
ści technologiczne. To oczywiście 
nie jest złe, jednak powinno się 
wszystko dozować. Czytanie roz-
wija wyobraźnię, wzbogaca słow-
nictwo, wspomaga zdolność sku-
piania się, nie wspominając już o 
lepszej pisowni i bez błędów. 

Mogłaby Pani powiedzieć coś 
o księgarstwie?

Księgarstwo w tej chwili jest 
ciężką branżą. Na teraz, jest to nie 
tylko byle biznes, to bardziej, pew-
nego rodzaju misja społeczna. Te-
raz księgarnie prowadzi albo wa-
riat, albo pasjonat. Tutaj nie ma 
się co nastawiać na jakieś wiel-
kie zyski. To jest bardziej funkcja 
społeczna. W każdej miejscowości 
powinna być księgarnia, gdzie do 
klienta podchodzi się indywidu-
alnie. W tak zwanych molochach, 
liczy się ilość sprzedanych ksią-
żek, nie zadowolenie klienta, tak 
jak w małych księgarniach. Nie 
ukrywam też, że po wprowadze-
niu darmowych podręczników do 
szkół, małym księgarniom, takim 
jak moja, dochody drastycznie 
spadły. Nie porzucę jednak mojego 
biznesu, ponieważ naprawdę lubię 
to co robię.

Słyszałam, że przenosi Pani 
swoją księgarnię w inne miej-
sce. Czy to prawda?

Tak, od stycznia 2018 roku bę-
dzie mnie można znaleźć przy uli-
cy 15-go Lutego. Mam nadzie-
ję, że nie sprawi to większych pro-
blemów moim klientom. Niestety, 
wiele czynników przyczyniło się 
do mojej decyzji o zmianie lokalu.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

Pani Agnieszka Karapuda, właścicielka Księgarni Cymelia w Nowogardzie
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Podsumowanie rundy jesiennej w okręgówce

Pomorzanin w liczbach
Sezon piłkarski dobiegł końca, zatem to najlepszy czas aby podsumować występy Pomorza-
nina Nowogard w rundzie jesiennej, w sezonie 2017/2018. W naszym zestawieniu prezen-
tujemy ilość rozegranych spotkań danych piłkarzy, kartki oraz strzelone gole. Zdecydowa-
nie najbardziej wartościowymi piłkarzami są Rafał Listkiewicz i Gracjan Wnuczyński, któ-
rzy zagrali po 14 spotkań i w sumie strzelili 14 z 29 goli Pomorzanina.  

Najczęściej na boisku czas 
spędzał bramkarz Kornel Pęka-
la, który zagrał w 15 spotkaniach 
i tylko raz został zmieniony po 
45. minutach. Wszystkie 15 spo-
tkań rozegrał także Maciej Do-
browolski, który trzykrotnie był 
zmieniony, a także Kacper Li-
twin, który w 11 występach sie-
dem razy był zmieniany, a czte-
rokrotnie pojawiał się na boisku 
z ławki rezerwowych. Nie za-

wiedli także Damian Kosior, Ra-
fał Listkiewicz, Gracjan Wnu-
czyński, a także Marcin Skór-
niewski, którzy w sumie roze-
grali po 14 spotkań. Najwięcej 
dla nowogardzkiej drużyny dali 
swoją grą Rafał Listkiewicz oraz 
Gracjan Wnuczyński. Pierwszy 
jest najlepszym strzelcem z licz-
bą ośmiu goli na koncie, do tego 
piłkarza należy także jedyny hat-
-trick ustrzelony przez zawodni-
ka nowogardzkiego zespołu. Z 
kolei Gracjan Wnuczyński strze-
lił 6 bramek. W sumie ten duet 
zdobył prawie połowę goli Po-
morzanina. Na 29 strzelonych 
bramek, złożyły się trafienia 10 
piłkarzy. Oprócz Rafała Listkie-
wicza oraz Gracjana Wnuczyń-
skiego na listę strzelców wpisy-
wali się także: Damian Kosior, 
Kamil Lewandowski, Maciej 
Dobrowolski, Michał Komen-
da, Maciej Grzejszczak, Mar-
cin Skórniewski, Fernando Bati-
sta oraz Kacper Litwin. Co war-

to zauważyć, Pomorzanin w mi-
nionej rundzie grał stosunkowo 
czysto. Piłkarze Pomorzanina w 
15 ligowych grach ujrzeli 20 żół-
tych kartek i jedną czerwoną, 
która była konsekwencją dwóch 
żółtych kartek Rafała Mendyka. 

Piłkarze Pomorzanina w liczbach

Najwięcej rozegranych spotkań:
15 – Kornel Pękala, Maciej Dobrowolski, Kacper Litwin
14 – Damian Kosior, Rafał Listkiewicz, Gracjan Wnuczyński, Mar-

cin Skórniewski
12 – Maciej Grzejszczak, Paweł Królik
11 – Kamil Lewandowski, Natan Wnuczyński, Fernando Batista, Ra-

fał Mendyk
10 – Michał Komenda
9 – Karol Osakiewicz
4 – Maciej Gołdyn
3 – Patryk Maricnkowski
2 – Przemysław Bartlewski
1 – Mariusz Dryjer

Gole:
1. Rafał Listkiewicz – 8 
2. Gracjan Wnuczyński – 6 
3. Damian Kosior, Kamil Lewandowski – 3 
4. Maciej Dobrowolski, Michał Komenda, Maciej Grzejszczak – 2 
5. Marcin Skórniewski, Fernando Batista, Kacper Litwin – 1 

Żółte kartki:
4 – Rafał Mendyk
3 – Marcin Skórniewski
2 – Kacper Litwin, Paweł Królik, Maciej Dobrowolski, Kamil Lewan-

dowski
1 – Rafał Listkiewicz, Damian Kosior, Maciej Grzejszczak, Kornel Pę-

kala, Michał Komenda
Czerwone kartki:
1 – Rafał Mendyk (za dwie żółte)

Kornel Pękala wystąpił we wszystkich 
15 spotkaniach od pierwszej minuty i 
tylko raz został zmieniony.jpg

Osińska liga Piłki Siatkowej

Czermnica wciąż liderem
W minioną niedzielę (10 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie została rozegrana 2. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Po niedzielnych meczach bez 
porażki pozostało 5 drużyn. Najlepszy bilans wciąż mają siatkarze z Czermnicy, którzy przewodzą w tabeli. Po wysokim zwycięstwie w spotkaniu derbo-
wym, Gwiazda Osina przesunęła się na pozycję wicelidera. 

W pierwszym spotkaniu zmie-
rzyli się obrońcy tytułu z Krzywic 
oraz Słajsino. Spotkanie zapowia-
dało się ciekawie, gdyż naprzeciw 
siebie stanęli młodzi zawodnicy ze 
Słajsina oraz doświadczeni siatka-
rze z Krzywic. Dwa pierwsze sety, 
choć niekiedy wyrównane, tak na-
prawdę przebiegały pod dyktando 
drużyny Miłosza Rybaka. Trzecia 
partia to odbudowa Krzywic i pro-
wadzenie 18:12. Kibice liczyli, że 
mecz zakończy się wynikiem 2:1 i 
dojdzie do podziału punktów. Nie-
stety przy stanie 18:13 kontuzji do-
staje jeden z podopiecznych Kamil 
Barszczak. Utrata zawodnika od-
biła się na wyniku. Krzywice prze-
grywają 0:3 i notują spadek w tabe-
li o cztery pozycje. W drugim spo-
tkaniu po stracie punktu w pierw-
szej kolejce Beniaminek – Micho-
rek, bardzo poważnie podszedł do 
meczu z Kikorzami. Pomimo pró-
by walki, siatkarzom z Kikorzy 
udało się zdobyć jedynie 35 punk-
tów. Mecz był pokazem siły i do-
brej gry zawodników Arkadiusza 
Popiołka. Kikorze spadły o dwie 

pozycje, z kolei Michorek zanoto-
wał awans o jedno miejsce. W trze-
cim spotkaniu kolejny Beniaminek 
– Parlino, trafił na silnego rywa-
la - Czermnicę. Parlino nawiąza-
ło grę jedynie w 2 setach. Pierwszy 
set był wyrównany do stanu 18:18, 
potem Czermnica wyszła na pro-
wadzenie i wygrała tę partię. Dru-
gi set także był wyrównany, ale już 
tylko do stanu 9:9, potem częściej 
punktowali tylko faworyzowani 
siatkarze z Czermnicy. Trzeci set 
Parlino boleśnie przegrywa do 9. 
punktów. Na uwagę zasługuje bar-
dzo dobra gra Rafała Jabłońskie-
go i Marcina Rapy, który zakoń-
czył spotkanie gwoździem z krót-
kiej w drugi metr boiska. W ko-
lejnym spotkaniu pomimo wyni-
ku, można powiedzieć, że było to 
bardzo ładne i emocjonujące wi-
dowisko. Na pewno był to ładny 
mecz dla kibiców. Żabowo prze-
grywa co prawda 0:3, ale zdobywa 
58 punktów i notuje awans o 4 lo-
katy w górę. Węgorza były zmoty-
wowane przez cały czas. Rozgry-
wający bardzo dużo grał tzw. piłkę 

krótką. Mocne ataki mogły podo-
bać się kibicom. W przedostatnim 
pojedynku kibice oglądali bezrad-
ny Wojcieszyn w starciu z Nowo-
gardem… Były mistrz OLPS z se-
zonu 2015/2016 zanotował kolejną 
srogą porażkę. Sympatycy tej dru-
żyny mogli tylko bezradnie rozkła-
dać ręce. Jest to jednak odmłodzo-
ny zespół i wszystko może się jesz-
cze zdarzyć. Czarni Nowogard po-
twierdzili tym spotkaniem, że są 
jednym z faworytów do mistrzow-
skiego tytułu. Na koniec przyszedł 
czas na derby Osiny, starcie Gwiaz-
dy oraz Bruklinu. Gwiazda Osina 
rozbiła kolegów z Bruklinu i nie 
pozostawiła żadnych wątpliwości, 
że zmierza po medal. Na uwagę za-
sługuje bardzo dobra gra Gwiaz-
dy zarówno w ataku, jak i w obro-
nie. Widowisko, choć jednostron-
ne, mogło się podobać wielu miło-
śnikom siatkówki. Dzięki okazałe-
mu zwycięstwu Gwiazda awanso-
wała na 2. miejsce w ligowej tabe-
li. Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Rafał Listkiewicz z liczbą 8 goli na kon-
cie jest najlpeszym strzelcem Pomo-
rzanina.jpg

To właśnie środkowy pomoc-
nik Pomorzanina był najostrzej 
grającym piłkarzem, gdyż zano-
tował 4 żółte kartki. Z kolei trzy 
żółte kartki ujrzał Marcin Skór-

niewski. Przy artykule publiku-
jemy zestawienie poszczegól-
nych zawodników Pomorzani-
na. 

KR

Po 2. kolejce OLPS pięć drużyn pozostaje niepokonanych

Na zdjęciu siatkarze zespołu Gwiazda Osina, którzy awansowali na 2. miejsce w 
tabeli
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Kiermasz 
Mikołajkowy w ZSP 
6 i 7 grudnia w naszej szkole odbył się Kiermasz Mikołajko-
wy, podczas którego można było zakupić słodkości – był ser-
nik, jabłecznik, tort, babeczki i wiele innych pysznych ciast.  

Kiermasz cieszył się dużym 
zainteresowaniem, co świad-
czy o tym, że w naszej szko-
le jest sporo łasuchów, ale tak-
że osób, które lubią pomagać 

innym. Całkowity dochód z 
kiermaszu zostanie przezna-
czony na cele charytatywne. 
Fajnie jest pomagać! 

Trzeba przynać, że było to bardzo ciekawe spotkanie:) Uczniowie ZSP podczas zajęć z instruktorem 

 Uczniowie z zainteresowaniem oglądali ten wspaniały film 

Nikt tak nie opowiada o historii kina jak Pan Krzysztof Spór

 ...cieszył się dużym zainteresowaniem:) 

 Kiermasz Mikołajkowy w ZSP...

„Rzymskie wakacje” w ZSP 
Nowogard 
Uczniowie klas trzecich technikum obejrzeli w środę film pt. „Rzymskie wakacje” w reżyse-
rii Williama Wylera z niezapomnianą Audrey Hepburn w roli głównej. 

Seans filmowy odbył się 
w ramach warsztatów, które 
poprowadził Pan Krzysztof 
Spór - dziennikarz zajmu-
jący się  tematyką filmową 
i medialną, promotor i ani-
mator kultury filmowej. Pan 
Krzysztof w sposób bardzo 
interesujący opowiadał o 
historii filmu, dzięki czemu 
uczestnicy spotkania usły-
szeli wiele  ciekawostek z 
nim związanych. 

Zajęcia z zasad obrony koniecznej w ZSP 
Dnia 5 grudnia w ZSP Nowogard odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubu Wataha Krav- Maga ze Szczecina. 

Gośćmi naszej szkoły byli Woj-
ciech Cieślak, Krzysztof Włodar-
czyk, Wiktor Janik, Monika Na-

nio oraz Wojciech Balejko. Szcze-
gólnie miło było nam gościć Pana 
Wojciecha Balejko, który jest ab-

solwentem naszej szkoły. Ce-
lem spotkania było zapoznanie 
uczniów z zasadami obrony ko-
niecznej. Podczas spotkania od-
była się prelekcja oraz pokaz. Nasi 
goście pokazali nam jak powin-
niśmy zachowywać się w sytu-
acjach niebezpiecznych oraz cze-
go nie wolno nam robić, aby nie 
przekroczyć granic takiej obro-
ny. Pokaz i spotkanie odbyło się 
w ramach konkursu „Bezpieczna 
Szkoła-bezpieczny uczeń”, w któ-
rym nasza szkoła bierze udział. 
Bardzo dziękujemy, że mogliśmy 
gościć Państwa w naszej szko-
le i skorzystać z Waszej wiedzy  
i doświadczenia. 



12-14.12.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam grunt rolny o pow. 1,48 
ha w obrębie wsi Lestkowo. Tel 
501 440 385

•	 Węgorzyno, Centrum. Sprzedam 
działkę o pow. 600 m2, z dużym 
parkingiem, zabudowaną budyn-
kiem kontenerowym o pow. 30 
m2 przeznaczonym na prowa-
dzenie działalności. W budynku 
znajdują się 2 pokoje, łazienka, 
kuchnia, prysznic. Istnieje moż-
liwość rozbudowy. Tel. 602-862-
588

•	 Do wynajęcia wyposażone 
mieszkanie dwupokojowe atrak-
cyjna lokalizacja, odnowione, 
również dla cudzoziemniców. Tel. 
609 868 434 

•	 Mieszkanie 48m2  w m. Wrześno 
gm. Dobra pilnie sprzedam. Tel. 
601 473 240 

•	 Mieszkanie w bloku 3 pokojowe 
58m2 + ogródek działkowy+ ga-
raż sprzedam ul. 15 lutego. 691 
022 471 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane po-
wyżej 20 arów w Gardna koło No-
wogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do re-
montu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie 70m2 

nowe budownictwo, podwórko, 
taras, parter. Tel. 513 913 500 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 

dwurodzinnym nad jeziorem, 

100m2, I i II piętro, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, do remontu, 

ogród 4,5 ara. Cena 225 tys zł. 

Tel. 601 58 40 54 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha 
w obrębie wsi GRABIN. 731 026 
406 

•	 Sprzedam ładny, duży garaż przy 
ul. Zamkowej. Tel. 601 430 001

•	 Szukam mieszkania na parterze 
w centrum Nowogardu, min 3 
pokoje. 913920584 

•	  Wynajmę lokal biuro-handel-
-usługi Pileckiego 2a. 694 022 
406, 695 209 162 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 721 
145 910 , 663 16 08 84 

•	 Sprzedam kawalekę Warszawska 
95 tys. 503 905 226 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886 

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha 
w obrębiewsi GRABIN. 731 026 
406

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 814 
871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Gole-
niowie. Tel. 501 814 871 

•	 Sprzedam garaż na osiedlu Gry-
fitów. Tel. 790 876 991 

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam polonez track, rok 
1997. tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Sprzedam opony zimowe szt. 4 , 
175/65/14. Tel. 572 955 124 

•	  4 koła do Matiza z oponami zi-
mowymi sprzedam 155/70 R13. 
Tel. 726 252 946 

•	 Opel Vivaro 1.9 , 2002, „bryga-
dówka”, 9500 zł. Tel. 506 428 241 

•	 Kupię komarka z dokumentami 
lub bez. 514 386 866

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam przyczepę D46 sztyw-
ną, bez dokumentów, stan b. do-
bry. Cena 2900 zł Tel. 512 532 734

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 

DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPI-
CERKI W DOMU I SAMOCHO-
DZIE, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ 

Z UŻYCIEM PARY, ROMTEX 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 
39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja 
reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończ-
nia mieszkań, łazienki od pod-
staw. 608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. 724 568 015 

•	 Specjalizuję się w remontach 
mieszkań, wykonuję szpachlowa-
nie, malowanie, tapety, stolarka, 
montaże okien i drzwi, podłogi, 
płytki. 665 715 273 

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Szpachlowanie, malowanie, re-

gipsy,glazura, terakota. 660 143 
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•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elek-
tryki. Oferujemy szkolenia i po-
moc w zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie 
zatrudni na stanowisko GEODE-
TA (prace polowe i kameralne). 
Tel. 609 250 383

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnie pomocników na 
kuchnię (na okres świąteczny). 
530 395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, 
PRACOWNIKÓW BUDOWLA-
NYCH ZATRUDNIĘ TEL. 694 
440 205 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre wa-
runki płacowe. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach już 
od 20 zł za sztukę, tuje szmaragd, 
wysokość 70-80 cm 10 zł za sztu-
kę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate 
kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 
CZARNY, nowy nieużywany w 
pudełku, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 
494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Historia, filozofia, etyka – kore-
petycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam koty. 665 725 641 
•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 

822 724
•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-

nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertyku-
lator profesjonalny - 199 zł.Kupie 
: Kosiarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą 
z dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, 
rowery, literaturę kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam drewno na opał, od-
pady tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego 
pocięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Owczarek niemiecki krótko i 
długowłosy, szczenięta, ładne. 
510 620 109 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓWINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Poszukujemy osoby do pracy 
w piekarni- ciastkarni. 

Praca zmianowa. 
Więcej i formacji pod nr telefonu: 
606891445 lub 606891535
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

OGŁOSZeNIA

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Wyrusza na roczny wolontariat

Będzie służyć ubogim  
i opuszczonym
Paulina Żabecka z Nowogardu, pracująca jako nauczycielka w szkole w Osinie, na począt-
ku przyszłego roku uda się na misję do Włoch, by w slumsach Neapolu nieść pomoc i pocie-
szenie najbardziej opuszczonym i potrzebującym, w tym osobom śmiertelnie chorym, np. 
cierpiącym na AIDS.

- W ostatnim czasie podjęłam 
decyzję o wyjeździe na wolonta-
riat misyjny. Poznałam między-
narodową, katolicką organizację 
„Domy Serca”, która wyśle mnie 
na roczny wolontariat do Neapo-
lu – mówi Paulina Żabecka. 

Domy Serca to 
międzynarodowa, katolicka or-
ganizacja pozarządowa, która 
została założona 4 stycznia 1990 
r. we Francji, a której charyzma-
tem jest współczucie i pociesze-
nie niesione ubogim, cierpiącym i 
osamotnionym na całym świecie. 
Aby wypełnić to zadanie, Domy 
Serca proponują wolontariat mi-
syjny w jednym z 25 krajów 
świata w Ameryce Południowej, 
Środkowej, Azji, Afryce, ale 
także w Europie. - Może niek-
tórzy z Was dziwią się, dlacze-
go zostałam wysłana do Włoch. 
Piękny, europejski kraj, mar-
zenie niejednego urlopowicza 

i podróżnika. Okazuje się jed-
nak, że nawet wśród takich ba-
jkowych krajobrazów są ludzie 
skrajnie biedni, cierpiący, za-
pomniani przez bliskich. W 
neapolitańskich slumsach gdzie 
zamieszkam nie jest tak koloro-
wo i przyjemnie jak na włoskich 
pocztówkach – podkreśla Pauli-
na - Wielu ludziom misja kojarzy 
się z niesieniem pomocy w kra-
jach trzeciego świata, tymczasem 
w tych rozwiniętych też jest taka 
potrzeba. Bieda materialna jest 
obecna wszędzie, a w połączeniu 
z samotnością, brakiem zro-
zumienia, czy wyklucze-
niem społecznym wyrządza w 
człowieku ogromne rany – mówi 
Paulina. 

- Wspólnota, w której żyje się 
podczas misji to młodzi ludzie z 
różnych krajów, mający wspól-
ny cel i wewnętrzną potrzebę po-
magania biednym, samotnym i 
cierpiącym. Domy Serca są ot-
warte dla dzieci i młodzieży, a 
właściwie dla każdego, kto szuka 
wsparcia, odpoczynku, rozmowy, 
uśmiechu czy zwykłej obecności 
– opisuje Paulina - Zadaniem 
wolontariuszy jest budowanie 
relacji przyjaźni i zaufania z 
opuszczonymi i cierpiącymi w ich 
środowiskach, bycie pomostem 
między dziećmi ulicy, ich rodz-
inami i lokalnymi organizacjami 
charytatywnymi. Wychodzi się 
również do osób wykluczonych 
społecznie, na ulice, do bezdom-

nych. Dołączając do tej włoskiej 
ekipy oprócz opieki nad dziećmi, 
nauczaniem ich, będę pracować 
i pomagać w szpitalu i ośrodku 
z osobami chorymi na AIDS – 
mówi wolontariuszka.

- Mój wyjazd nie będzie jednak 
możliwy bez pomocy. Sama niew-
iele zrobię. Paliwem całej akcji są 
fundusze, które muszę zebrać 
(około 15 tys.). Wyjeżdżając na 
wolontariat, nie będę zarabiać, 
więc można to określić jako służbę, 
a nie pracę (niektórym może się 
wydawać to głupie, ale ja widzę w 
tym sens). Może dla kogoś wpłata 
kilku złotych nie będzie dużym 
obciążeniem, a dla mnie małym 
krokiem do realizacji celu, jaki 
obrałam. Chcę poświęcić ten rok 
drugiemu człowiekowi, myśląc o 
korzyściach innych niż materi-
alne - zaznacza Paulina.  

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć fi-
nansowo Paulinę Żabecką, może 
to zrobić wpłacając dowolną 
kwotę jednorazową, albo 
comiesięczną (czyli przez czas 
trwania misji od stycznia do 
grudnia) na ogólne konto fun-
dacji Alior Bank PL: 04 2490 0005 
0000 4530 4088 0078 z dopiskiem 
„Darowizna Paulina Żabecka.” 
Można też przy rozliczeniu roc-
znym przekazać 1% podatku na 
tę fundację z celem szczegółowym 
dla Pauliny Żabeckiej. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.domyserca.pl

(p-s)
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z dostarczeniem

tel. 91 577 2007



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Ćpają gaz do zapalniczek?  •  Inwestycje w Osinie za unijne pieniądze 
Przy śmietnikach rosną wysypiska 

reklamareklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
15 grudnia 2017 r. 
Nr 96 (2625)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

  

      z promocją
 • zabiegi �zykoterapeutyczne

• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

  

Świąteczną

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKA

szczegóły s. 20
Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 8

 (ul. Bohaterów Warszawy 64 A)
w dniach 16 - 23. XII. 2017 r.  

Pon.- Pt. : godz. 8.00 - 16.00 
Sob. : godz. 8.00 - 14.00 

Nadleśnictwo Nowogard
ul. Radosława 11
72-200 Nowogard
tel. 91 39 20 640, fax 91 39 20 982

Zaplecze Nadleśnictwa Nowogard 

Nadleśnictwo Nowogard
ul. Radosława 11  •   72-200 Nowogard

tel. 91 39 20 640, fax 91 39 20 982

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Proces gangu narkotykowego z Nowogardu 

Wśród oskarżonych bracia 
bliźniacy, ojciec i córka

Proces gangu z Nowogardu rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

kronika 
Straży Pożarnej
08-12-2017  godz. 18:06
Nowogard, ul. Mikołaja Reja, 

śmieci w kontenerze blaszanym. 
Działania: Zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, następnie podanie jed-
nego prądu wody w natarciu na 
źródło ognia. Pożar ugaszono, na 
tym działania zakończono.

09-12-2017 godz. 21:20
Kulice, blok wielorodzinny. Po 

przybyciu na miejsce zastano 
otwarte drzwi do mieszkania, w 
którym znajdowali się funkcjona-
riusze policji prowadzący resuscy-
tacje [próba samobójcza]. Działa-
nia zastępu polegały na zabezpie-

czeniu miejsca zdarzenia, przeję-
ciu poszkodowanego i kontynu-
owanie RKO przy pomocy AED, 
następnie po przybyciu ZRM prze-
kazano mężczyznę ratownikom 
medycznym, którzy kontynuowali 
RKO. Po przyjeździe drugiego ZRM 
lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

11-12-2017  godz. 12:18
Nowogard, droga na Błotno, po-

walone drzewo na drodze. Dzia-
łania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, pocięciu drze-
wa na kawałki i usunięciu go z dro-
gi.

13-12-2017  godz. 11:32
Krasnołęka, budynek mieszkal-

ny - sadza w kominie. Działania: 
zabezpieczenie miejsca zdarze-
nia, podanie prądu proszku na pa-
lącą się sadzę. Następnie wstępnie 
oczyszczono przewód kominowy, 
przewietrzono pomieszczenie ko-
tłowni. Sprawdzono pomieszcze-
nia urządzeniem pomiarowym - 
nie stwierdzono oznak pożaru, nie 
stwierdzono CO w powietrzu. W 
zdarzeniu nie było poszkodowa-
nych. Miejsce zdarzenia przekaza-
no właścicielowi.

KP PSP Goleniów

Od kilku miesięcy mieszkańcy Nowogardu walczą o zakaz wycinki 
pasa drzew znajdujących się przy ulicy Kościuszki, Warszawskiej i 700 – 
lecia. Udało się wywalczyć, że zamiast prawie 500 drzew, wyciętych zo-
stanie jedynie parę, najbardziej chorych i zagrażających przechodniom. 
W ostatnim tygodniu wycięto drzewo przy ul. Warszawskiej i 700 – le-
cia. Najwidoczniej były to te stwarzające największe zagrożenie- przy-
najmniej mamy taką nadzieję. 

Na środku jezdni, przy przejeździe kolejowym, (ul. 700-lecia), już kilka 
tygodni temu powstała spora dziura. Asfalt w tym miejscu nie jest sta-
ry, ponieważ dosyć niedawno przejazd kolejowy był remontowany. Jest 
to już kolejna usterka, związana z tym akurat przejazdem. Nie tak daw-
no uszkodzeniu uległa także jedna z gumowych płyt stanowiących na-
wierzchnię pomiędzy samymi torami. Płytę wymienili na nową, kierow-
cy liczą, że i dziura zostanie niezwłocznie załatana. 

Na ulicy 3 Maja, lustro drogowe, które ma ułatwić wyjazd pojazdom 
z parkingu restauracji „Kamena”, jest odwrócone. W ten sposób kierow-
cy mają utrudniony wyjazd, co może grozić stłuczką, lub wypadkiem. 
Być może ktoś przekręcił lustro dla zabawy. Mamy nadzieję jednak, że 
w niedługim czasie zostanie ono z powrotem ustawione w odpowied-
niej pozycji.

Ogłoszono konkursy dla organizacji 

W tym roku wcześniej 
W miniony czwartek (14.12), gmina ogłosiła konkursy dla organizacji pozarządowych, któ-
re chcą skorzystać z dotacji na swoją działalność. To dużo wcześniej niż w latach ubiegłych. 
Na niektóre działania przeznaczono też więcej pieniędzy, ale są też takie, gdzie budżet zo-
stał poważnie okrojony. 

Dla przykładu na sport, na 
który rokrocznie przeznaczane 
są największe środki w ramach 
współpracy gminy z organiza-
cjami pozarządowymi, zapla-
nowano kwotę 442 tys. zł-, czy-
li o 22 tys. zł więcej niż przed ro-
kiem. Więcej „do wzięcia” jest 
także w ramach działań zwią-
zanych z opieką społeczną- z 42 
tys. zł pula środków wzrosła do 
50 tys. zł. O prawie 7 tys. zł do 
dyspozycji więcej mają organi-
zacje działające na rzecz emery-
tów i rencistów. Ograniczono za 
to na przykład pulę pieniędzy na 
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i 
młodzieży z 11 tys. do zaledwie 
6 tys. zł. Dość poważnie zmniej-
szono także środki na działania 
mające wspierać inicjatywy spo-
łeczne podejmowane na terenie 
wsi– z 11 do 8 tys. zł. W przy-
padku innych konkursów bu-
dżet pozostawiono na podob-
nym poziomie. 

Co istotne, konkursy dla orga-
nizacji ogłoszono wcześniej niż 
w latach ubiegłych i to prawie na 
wszystkie działania jednocześnie 
(tylko poza wspieraniem przed-
siębiorczości). W przeszłości by-
wało, że konkursy na poszcze-
gólne działania ogłaszane były 
etapami, a ostatnie nawet w lu-
tym. Pieniądze do organizacji 

trafiały zatem niekiedy dopiero 
późną wiosną. To w przypadku 
organizacji sportowych powo-
dowało konieczność działania 
na tzw. kreskę, a niektóre projek-
ty ruszały z dużym opóźnieniem. 
W tym roku jest duża szansa, że 
takie sytuacje się nie powtórzą. 

Zgodnie z ogłoszeniem, ja-
kie ukazało się na stronie gmi-
ny Nowogard, organizacje, które 
zamierzają wystartować w kon-
kursie na przyznanie środków z 
budżetu miasta mają czas do 15 
stycznia na złożenie ofert. Oce-
ni je powołana przez Burmistrza 
Nowogardu komisja konkurso-

wa, w skład której poza przed-
stawicielami organizacji poza-
rządowych wejdą też urzędni-
cy.  Przewodniczący ww. komi-
sji zaraz po zakończeniu jej prac, 
przekaże burmistrzowi proto-
kół z ocen ofert. Na tej podsta-
wie burmistrz podejmie decyzję 
o przyznaniu organizacji kon-
kretnej kwoty dotacji. Z tym, 
że może on dowolnie kwoty te 
zmieniać, mieszcząc się rzecz ja-
sna z założonym na ten cel bu-
dżecie. W tym roku jest to pra-
wie 600 tys. zł. 

MS

Niewiele czasu zostało organizacjom na przygotowanie oferty konkursowej
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama

reklama

CHOINKI 
Jak co roku u Heńka Olchowo 74 (300 m przed stacją paliw) 

Tel. 507 102 211
Jodła i świerk świeże z własnej plantacji. Możliwość wyboru na pniu.

NISKIE CENY

reklama

Mikołaj Mikołaj  
do wynajęcia 
530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

Proces gangu narkotykowego z Nowogardu 

Wśród oskarżonych bracia bliźniacy, ojciec i córka
Przed szczecińskim sądem ruszył proces gangu narkotykowego. Wśród oskarżonych są bracia bliźniacy, ojciec i córka - łącz-
nie piętnaście osób, większość pochodząca z Nowogardu. O sprawie można było przeczytać w szczecińskim dodatku Gazety 
Wyborczej. 

„Oto „mafia” powiatowa: 
rzeźnik, ślusarz, mechanik. 
Urodzeni w nowej Polsce, też 
chcieli mieć fajne samocho-
dy”- brzmi tytuł artykułu, w 
którym GW opisuje działal-
ność kilkunastoosobowej gru-
py przestępczej. Większość z 
piętnastu oskarżonych, jak po-
daje Gazeta, urodziła się w No-
wogardzie. Niemal wszyscy są 
dla siebie rodziną, lub łączy 
ich bliska relacja koleżeńska i 
miłosna. „Są wśród nich dwaj 
bracia bliźniacy, a także ojciec 
i córka. Większość z piętnastu 
oskarżonych pochodzi z No-
wogardu i „żyje z prac doryw-
czych””- pisze Gazeta. 

Grupa zajmowała się rozpro-
wadzeniem narkotyków wśród 
młodzieży na terenie całego 
powiatu goleniowskiego. Prym 
w przestępczej strukturze mie-
li wieść 23-letni bracia bliźnia-
cy: Mateusz i Łukasz M. 

„Obaj ukończyli tylko sześć 
klas podstawówki. Pierwszy 
z nich jest rzeźnikiem, któ-
rego znudziła praca w  Niem-
czech  za 1400 euro, a drugi 
„żył z prac dorywczych” (tak 
powie też kilku innych). Ten, 
przyprowadzony z aresztu, 
uśmiechał się do swojej sym-
patii, także oskarżonej w tym 
procesie. Jej koleżanka siedzi 
na ławie oskarżonych razem 
ze swoim ojcem. Kilka metrów 
dalej siedzi brat tego ostatnie-
go, czyli jej wujek. Wszyscy 
świetnie się tu znają. Ale nie 
przewidzieli, że jeden z nich 
pójdzie na współpracę z pro-
kuraturą”- czytamy w relacji z 
procesu, jaka ukazała się także 
na stronie internetowej szcze-
cińskiego dodatku Gazety Wy-
borczej. Dlaczego młodzi lu-
dzie wybrali taką drogę, wcią-

gając w to swoich bliskich i 
znajomych? „Oni też chcą mieć 
fajne, szybkie samochody, któ-
rymi mogą zabrać dziewczy-
ny na prowincjonalną dysko-
tekę, albo nawet do Szczecina. 
Kiedyś tacy małomiasteczko-
wi dilerzy jeździli po towar do 
Szczecina, kupowali u naszych 
grup przestępczych. Potem za-
częli tworzyć własne struktury 
i jeździć po narkotyki do Ho-
landii”- mówi cytowany przez 
Gazetę policjant zajmujący się 
walką z przestępczością narko-

tykową, przyznając, że do za-
trzymań osób imających się 
sprzedażą narkotyków w ma-
łych miasteczkach, docho-
dzi niemal codziennie. Nowo-
gard, jak wiadomo od lat, w tej 
kwestii się wyróżnia - piszemy 

o tym w DN praktycznie non 
stop. Niestety najgorsze jest, 
że przykład młodym ludziom 
dają też czasem ci, którzy mają 
walczyć z narkotykową prze-
stępczością, a sami świecić nie-
skazitelnością. Jak informowa-

liśmy kilka tygodni temu, je-
den z czynnych funkcjonariu-
szy pracujący dla nowogardz-
kiej policji i to w referacie kry-
minalnym, usłyszał zarzut po-
siadania marihuany. Policjant 
został zawieszony, a przeciwko 
niemu wszczęto procedurę wy-
dalenia ze służby. 

Członkowie narkotykowego 
gangu z Nowogardu usłysze-
li zarzuty działalności w zorga-
nizowanej grupie przestępczej. 
Jak wynika z relacji autora ar-
tykułu w GW, nie przyznali się 
przed sądem do winy. Jeśli jed-
nak sąd przychyli się do stano-
wiska prokuratury, mogą trafić, 
co najmniej na kilka długich lat 
za kratki. Sześciu z piętnastu 
oskarżonych przebywa już teraz 
w areszcie, wśród nich są rów-
nież bracia Mateusz i Łukasz 
M. - poinformował nas rzecz-
nik prasowy Sądu Okręgowego 
w Szczecinie, Michał Tomala. 
Potwierdził też, że część z tych 
osób już w przeszłości była ka-
rana, co niewątpliwie pogarsza 
ich położenie. Termin kolejnej 
rozprawy wyznaczono, już po 
Nowym Roku, dokładnie na 18 
stycznia. 

Marcin Simiński O rozpoczęciu procesu, w którym na ławie oskarżonych zasiedli mieszkańcy gm. Nowogard, pisała na swojej stronie interneto-
wej szczecińska Gazeta Wyborcza
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Handlowiec wycofał towar ze sprzedaży 

Ćpają gaz do zapalniczek? 
Niespotykane zainteresowanie gazem do napełniania zapalniczek wśród nastolatków zaniepokoiło jednego z nowogardzkich handlowców. Przedsiębior-
ca zdecydował się ostatecznie wycofać towar ze sklepu, w obawie o zdrowie młodych ludzi. Jego zdaniem gaz mógł być wykorzystywany, jako środek odu-
rzający. 

- Dzwonię w dość nietypowej 
sprawie – odzywa się w słuchaw-
ce znajomy głos właściciela jed-
nego ze sklepów spożywczo-mo-
nopolowych w Nowogardzie- 
zauważyłem niespotykane nigdy 
wcześniej, wręcz hurtowe wyku-
powanie gazu do napełniania za-
palniczek. Ile bym go nie zamó-
wił, w kilka dni się rozchodzi, a 
kupuje tylko młodzież, taka w 
wieku ok. 15 lat. Nie wiedziałem, 
czym spowodowane jest tak duże 
zainteresowanie tym towarem, 
ale dopiero żona mnie uświado-
miła, że może chodzić o odurze-
nie się gazem, bo czytała gdzieś 
w mediach o takich przypadkach, 
które zakończyły się tragicznie – 
mówi nam mężczyzna. 

Rzeczywiście nie trzeba długo 
szukać, aby natknąć się w me-
diach na informacje dotyczące 
odurzania się gazem do zapalni-
czek, zwłaszcza wśród nastolat-
ków. Tym bardziej, że towar ten 
jest łatwo dostępny, stosunkowo 
tani (ok. 3 zł za niewielką pusz-
kę), nie ma też żadnych ogra-
niczeń co do sprzedaży, takich 
choćby jak w przypadku alkoho-
lu czy wyrobów tytoniowych. Te 

jak wiadomo sprzedawane po-
winny być tylko osobom pełno-
letnim i trzeźwym. 

Niestety zażywanie tego typu 
substancji wziewnych nie jest 
mniej niebezpieczne niż np. 
słynnych już „dopalaczy”, choć 
gaz oczywiście działa wolniej 
na organizm. Zatrucia to jed-
no z łagodniejszych efektów, ale 
nie brakuje ofiar śmiertelnych. 
Problem ten jest doskonale zna-
ny instytucjom zajmującym się 

problemem narkomanii. Jed-
ną z takich jest Krajowe Biu-
ro do spraw Przeciwdziała Nar-
komanii, zajmujące się monito-
rowaniem problemów zażywa-
nia środków odurzających przez 
dzieci i młodzież. Biuro to, po-
wołane przy Ministerstwie Zdro-
wia, posiada też najnowsze in-
formacje dotyczące skali zażywa-
nia środków tego typu. - Podczas 
badań prowadzonych wśród dzie-
ci i młodzieży pytamy się o sub-

stancje wziewne, w tym gaz i klej. 
Ponad 2 procent ankietowanych 
przyznaje, że kiedykolwiek w ży-
ciu używało tego typu substan-
cji – mówi nam Michał Kidawa 
z Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii w Warsza-
wie. To z jednej strony pociesza-
jąca informacja, bo jeszcze przed 
5 laty, problem ten dotoczył pra-
wie 9% dzieci w wieku 15-16 lat, 
co stawiało nasz kraj w europej-
skiej, niechlubnej czołówce. Nie-
mniej nie można mówić, że pro-
blemu nie ma, bo gdyby najnow-
sze dane, o których wspomina 
M. Kidawa, przenieść choćby na 
populację mieszkańców gminy 
Nowogard w wieku nastoletnim, 
może to dać nawet kilkadziesiąt 
osób rocznie. 

Używanie tego typu środków 
w celu odurzania się może mieć 
poważne konsekwencje zdro-
wotne, które niekiedy trudno 
przewidzieć, zwłaszcza przyj-
mowane długotrwale - ostrze-
gają specjaliści. Młodzież, szcze-
gólnie ta w wieku 13-15 lat, 
może nawet nie zdawać sobie 
z tego sprawy. Jak ustrzec dzie-
ci przed tym niebezpieczeń-

stwem? Tu oczywiście duża rola 
rodziców. Już sam fakt posia-
dania przez nasze dziecko ak-
cesoriów typu zapalniczki, gaz, 
czy różnego rodzaju kleje, może 
być pierwszym sygnałem, który 
warto zweryfikować. Zaniepo-
koić powinny też zmiany w za-
chowaniu dziecka, jak choćby 
nieustający kaszel, senność, za-
wroty głowy, problemy z kon-
centracją, apatyczność. Wszelkie 
te objawy oczywiście nie muszą 
być spowodowane zażywaniem 
przez dzieci substancji odurzają-
cych- ostrożności jednak nigdy 
za wiele, a i zaufanie dorosłych 
w stosunku do swoich dzieci, w 
tym obszarze musi być ograni-
czone. 

Przedsiębiorca, który zadzwo-
nił do naszej redakcji zaniepo-
kojony wzrostem zaintereso-
wania młodych ludzi gazem do 
napełniania zapalniczek, osta-
tecznie zdecydował się wyco-
fać ten towar ze swojego sklepu. 
Nie chcę mieć nikogo na sumie-
niu, za parę groszy zysku - mówi 
nam mężczyzna. I taka postawa 
jest godna pochwały. 

MS, DŚ

Niewinny pozornie gaz, który produkuje się z przeznaczeniem do napełniania za-
palniczek, może również służyć jako substancja odurzająca i to dostępna praktycz-
nie dla klienta w każdym wieku

Będzie świetlica i plac zabaw
13 grudnia 2017 roku, wójt Osiny podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Budowa i mo-
dernizacja infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Gminie Osina, polegająca na budowie pla-
cu zabaw i siłowni plenerowej w Osinie oraz przebudowa świetlicy w miejscowości Węgorzyce”.

Podpisanie umowy miało miej-
sce w środę, na Zamku w Szczeci-
nie w siedzibie Marszałka Woje-
wództwa, pomiędzy wójtem Osi-
ny a Jarosławem Rzepą. Wartość 
całej inwestycji to 633 000,00 zł. 
Dofinansowanie ze środków Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 wynosić 
będzie 402 777,00 zł. 

W projekcie uwzględniona 
jest przebudowa i wyremonto-
wanie budynku świetlicy wiej-
skiej w Węgorzycach. Natomiast 

przy budynku sali gimnastycz-
nej w Osinie powstać ma plac 
zabaw dla dzieci i siłownia na 
powietrzu. Termin wykonania 
zadania planowany jest na listo-
pad 2018 rok. 

DŚ

Węgorza - nowy wóz strażacki
We wtorek, 12 grudnia 2017 roku, wójt Osiny, Krzysztof 
Szwedo, dokonał oficjalnego przyjęcia nowego wozu stra-
żackiego dla OSP Węgorza. Do odprawy doszło pod budyn-
kiem Urzędu Gminy.

Nowy wóz strażacki to MAN 
18.340. Jest to samochód spe-
cjalny, pożarniczy średni. Po-
jemność zbiornika na wodę to 
ponad 4,5 tysiąca litrów, zaś 
zbiornik na środek pianotwór-
czy ma pojemność 460 litrów. 
Wóz posiada napęd 4 na 4, wy-
ciągarkę o sile uciągu 8 ton i 
agregat prądotwórczy. 

Oprócz wozu strażackiego, za-
kupionych zostało także 6 kom-
pletów ubrań ochronnych dla 
strażaków, w tym m.in. mundur 
i buty specjalne.

Samochód zakupiony został w 
ramach Projektu „Wsparcie sys-
temu ratownictwa w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim po-
przez zakup samochodów oraz 
wyposażenia dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Projekt 
współfinansowany jest przez 

Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014 -2020, 
RPZP.03.04.00 Adaptacja do 
zmian klimatu.

Cena całkowita wozu strażac-
kiego to 746.118, 00 zł, z czego 
wkład własny gminy Osina to 
160 000,00 zł. DŚ

Od redakcji.  
Wiadomość z Osiny o nowych inwestycjach tylko 

pozornie przypomina te z gminy Nowogard, gdzie 
burmistrz lokalny zawsze hucznie rozpoczyna, a po-
tem wizytuje, w końcu oddaje tę czy inną świetli-
cę, albo jakiś wiejski plac zabaw bądź siłownię pod 
chmurką, (z których zresztą na ogół nikt nie korzy-
sta). Ale wiadomość z Osiny różni się też zasadniczo 
od podobnych wiadomości z Nowogardu. A cho-
dzi o sposób finasowania.  Jeśli w Osinie normą już 
jest, aby na tego rodzaju „konsumpcyjne” inwesty-
cje uzyskiwać dofinasowanie zewnętrzne to w przy-
padku Nowogardu na ogół wszystko idzie z pienię-
dzy lokalnego podatnika. Ssanie tego podatnika to 
ulubiona zabawka nowogardzkiego burmistrza. Ten 
nie dość, że grosza zewnętrznego załatwić nie po-
trafi to jeszcze z tego, co wydaje w ramach dyspo-
zycji budżetowej robi hecę propagandową, jakby 

to nie z gminnej kasy, ale z własnej kieszeni fundo-
wał publice rozkosze różne. Taka różnica w polityce 
wójta Osiny w stosunku do tego, co wyprawia bur-
mistrz Nowogardu uwidacznia się precyzyjnie w kra-
jowych klasyfikacjach i zestawieniach.  I tak Gmina 
Osina w latach 2007 - 2015 pozyskała zewnętrznych 
środków na inwestycje w kwocie 726 zł w przeli-
czeniu na mieszkańca. Burmistrz Nowogardu „zała-
twił” w tym okresie środków zewnętrznych na in-
westycje aż 3,26 zł w przeliczeniu na mieszkań-
ca. Obie wartości, czyli 726 zł do 3,26 zł tak się mają 
do siebie jak wartość prawdziwego aktora do warto-
ści pajaca i to jeszcze pajaca z poważnym defektem 
wymowy.  To tyle podsumowania. Oczywiście pod-
sumowania przeznaczonego dla potrafiących liczyć, 
czyli również czytać, a to są umiejętności niezbędne 
do korzystania z gazet,- pozostałym, jako strawa, po-
zostaje propaganda mówiona.      

Inwestycje w Osinie za unijne pieniądze
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Idą wybory – będzie to nas kosztowało

Wymieniają na nowy rentgen, rentgen… nowy
Trwa seria (wyraźnie przedwyborczych) spotkań burmistrza, na których obietnice płyną niczym rzeka, a raczej rwący potok, który zmiata bez pardonu 
nawet resztki zdrowego rozsądku stojące na drodze nieokiełzanego żywiołu.  Jedno z tych ostatnich spotkań odbyło się w nowogardzkim szpitalu zarzą-
dzanym przez mianowanego dyrektorem bez konkursu Lembasa Kazimierza- zarazem radnego powiatowego z SLD, w której to partii R. Czapla jest pro-
minentnym działaczem. Na tym spotkaniu Czapla obiecał szpitalowi… 500 tys. złotych, w tym jest zakup mobilnego rentgenu.

Mobilny rentgen w szpitalu jest 
niezbędny, aby nowogardzka pla-
cówka mogła ciągle podnosić stan-
dard usług świadczonych dla na-
szych mieszkańców  - powiedział 
na spotkaniu lekarzy i pielęgniarek 
z zatroskanym (o swoje) burmi-
strzem, równie zatroskany (o swo-
je) dyrektor nowogardzkiego szpi-
tala Kazimierz Lembas w miesiącu 
grudniu 2017 roku.  Sięgamy za-
tem do wspomnień z nie tak odle-
głego okresu, czyli roku 2011 i czy-
tamy w jednej z ówczesnych rela-
cji medialnych: Dziś (16.09 2011) 
w SPSR w Nowogardzie odbyło się 
oficjalne otwarcie nowej pracow-
ni RTG. Wartość projektu wynio-
sła ponad 1,15 mln złotych. Pra-
cownia RTG zyskała nowy aparat 
do zdjęć rentgenowskich firmy Sie-
mens, cyfrowy system radiografii 
pośredniej firmy FUJI oraz mobil-
ny system rentgenowski. Zakupio-
no również sprzęt dla bloku opera-
cyjnego – stanowisko do znieczuleń, 
respirator przewoźny oraz tor wi-
zyjny HD do laparoskopu. - tyle cy-
tat. Gmina wydała wówczas na ten 
sprzęt ponad 0,5 miliona złotych.  
Czytamy więc w przytoczonej re-
lacji, jak pisze tam wyraźnie, że 
zakupiono wówczas w 2011 rów-
nież mobilny system rentgenow-
ski, czyli to, co Lembas będzie ku-
pował z deklarowanych przez bur-
mistrza pieniędzy (oczywiście pie-
niędzy podatników) teraz w 2017 

roku.  Zapewne zarówno Lembas, 
jak i Czapla przypuszczają, że za 
banalną prawdą „zdrowie najważ-
niejsze” ukryją wszystkie nawet 
najgłupsze pomysły i każde na-
wet największe marnotrawstwo. O 
przypadkach takich zachowań pi-
saliśmy wielokrotnie w DN. Wra-
cając do naszego mobilnego rent-
genu, który Gmina już raz szpita-
lowi fundnęła w 2011 roku, poja-
wia się oczywiste pytanie-, dlacze-
go tak szybko lokalne kierownic-
two „partii i rządu”, czyli nasza kli-
ka zarządzająca lokalnymi sprawa-
mi, w tym finansami publicznymi, 
chce wymieniać stosunkowo nowy 
sprzęt.  Szukając odpowiedzi na to 
pytanie natrafiliśmy na opinię dr 
nauk med. Antoniego  Samojed-
nego, konsultanta ds. radiologii 

i diagnostyki obrazowej: -. Zasa-
dą jest, że aparat rentgenowski na-
leży wymienić po 10 latach użyt-
kowania. – mówił profesor- stary 
sprzęt naraża organizm na zwięk-
szone promieniowanie. Na przy-
kład do bardzo popularnego ba-
dania kręgosłupa lędźwiowego na-
leży wykonać 2 - 3 zdjęcia rentge-
nowskie. Przy użyciu starego apa-
ratu czas ekspozycji (wystawienia 
fragmentu ciała na promieniowa-
nie) wynosi w podanym wyżej wy-
padku 4-6 sekund. W nowoczesnym 
aparacie czas ekspozycji liczy się w 
tysięcznych częściach sekundy. Pro-
fesor wypowiadał te słowa w 2006 
roku, a więc w czasie, gdy należa-
ło wymieniać sprzęt zupełnie in-
nej technologicznie generacji - ten 
kupiony u nas w 2011 roku był no-

wiutki.  Ma on już więc owe mini-
malne czasy ekspozycji mierzone 
w tysięcznych sekundy a przecież, 
jak wynika ze słów profesora, tylko 
o ewentualne skrócenie tego czasu 
chodzi, jako powodu dla wymia-
ny sprzętu. Nawet wtedy jednak 
w 2006 roku normą było co naj-
mniej 10 lat użytkowania - nowo-
gardzki rentgen mobilny kupio-
ny w 2011 roku ma lat 6!  Oczywi-
ście jak zwykle propaganda gmin-
na uzasadnia i ten pomysł w typo-
wy dla siebie sposób, czyli wbrew 
wszelkim faktom. Czytamy zatem 
w tym tygodniu na stronie Gmi-
ny: „koszt związany z jego naprawą 
(ponoć rentgen z 2011 roku „sia-
dł”-dop. nasz) to około 90 tys. zł, co 
najzwyczajniej jest nieopłacalne, bo 
sprzęt jest już wiekowy (czyli 6 lat!- 

dop. nasz)-  pisze ten, co napisze 
wszystko, aby mu tylko  zapłacili.  
Po za tym:, co nam szkodzi- chcia-
łoby się dodać - skoro kasa gmin-
na otworem stoi sobie …

Dla przypomnienia tylko…
Po raz kolejny przypominamy 

tylko, że nowogardzki podatnik 
gminny, czyli nowogardzki oby-
watel, jako jedyny w kraju musi 
płacić z kasy gminnej za dostęp do 
usługi szpitalnej- jest to bowiem 
zadanie powiatów, czyli ewentu-
alne koszty spoczywające po stro-
nie organu tworzącego szpital są 
standardowo pokrywane ze środ-
ków powiatów, a nie gmin.  Nowo-
gardzka Gmina nie dość, że jako 
jedyna w kraju pokryła ponad 20 
ml na modernizację szpitala, to 
jeszcze regularnie kupuje do niego 
drogi sprzęt. Za to więc, co każdy 
obywatel tego kraju ma zapewnio-
ne z tytułu obowiązku Państwa, 
nowogardzki obywatel musi zabu-
lić z kasy gminnej – tak to zorga-
nizowali nasi dobrodzieje Lembas 
Kazimierz i burmistrz Czapla Ro-
bert. Chwała więc tym dobrodzie-
jom – niestety nie brakuje tutaj ta-
kich osobników, którzy zupełnie 
poważnie są w stanie tak właśnie 
twierdzić, czyli powtarzać – chwa-
ła tym dobrodziejom… Na to nie-
stety, tak jak i na głupotę, rady nie 
ma. 

sm

Wrzesień 2011 - dr Kowalczyk prezentuje nowy i nowoczesny aparat rentgenowski

Rzecznik PKP (nie)wyjaśnia 

Po co ustawili dodatkowe tablice?
We wtorkowym numerze DN opisaliśmy i pokazaliśmy dość dziwną sytuację, jaka panuje na peronie stacji PKP w Nowogardzie. Przypomnijmy, że przed 
stojącymi tam tablicami z nazwą stacji „Nowogard”, będącymi w bardzo dobrym stanie, ustawiono następne, co wywołało zdziwienie pasażerów. Sprawę 
wyjaśnia, a przynajmniej próbuje, rzecznik PKP. 

„Zgodnie z obowiązującymi 
w Spółce wytycznymi dot. ozna-
kowania stałego stacji pasażer-
skich sukcesywnie na poszczegól-
nych stacjach ustawiamy tablice 
z nazwami stacji w nowym wy-
glądzie. Jeszcze w tym tygodniu 
stare tablice zostaną usunięte ze 
stacji Nowogard.  – pisze do nas 
Zbigniew Wolny, z zespołu pra-
sowego, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. 

Niestety rzecznik nie wyjaśnił, 
od kiedy zmieniły się „wytycz-
ne oznakowania stałego stacji”. 
Nie dowiedzieliśmy się także, 
ile kosztować będzie cała ope-

racja – zmiany tablic, z nowych 
na nowe-, bo przecież te co mają 

być usunięte, jak wiadomo usta-
wiono przy modernizacji pero-

nów, a więc w roku 2013 i są one 
w bardzo dobrej kondycji. Jed-
no jest pewne, a mianowicie, że 
za wszystko tak czy siak zapłacą 
pasażerowie, choć nowe tablice 
niczego nie poprawiają - już na 
pewno nie są bardziej czytelne, 
niż te, które stały do tej pory. 

Przypomnijmy, że to już nie 
pierwszy raz, kiedy PKP na siłę 
chce uszczęśliwić pasażerów. 
Kilka miesięcy temu pisaliśmy 
o nowej wiacie, którą ustawio-
no przy peronie nr 1. Wiata zo-
stała zamontowana jednak w ta-
kim miejscu, że praktycznie nikt 
z niej nie korzysta - jest po pro-

stu za daleko od przejścia na pe-
ron nr 2, przy którym stają po-
ciągi. Pytany przez nas o za-
sadność budowy wiaty rzecz-
nik PKP, wówczas nie podzie-
lił zdania na temat właściwego 
ustawienia konstrukcji.  Prze-
konywał, że z wiaty korzystają 
pasażerowie, choć ci twierdzi-
li, co innego.  Zapewnił jednak, 
że dodatkowo na peronie 2 usta-
wione zostaną siedziska dla pa-
sażerów. Tak też się stało. Jedy-
ny minus, że siedziska nie są za-
daszone. 

MS

Tablice do usunięcia ( z tyłu) są znacznie wyraźniejsze od tych nowych, które po-
zostaną 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Julian Grzelak: lat 78, zmarł  13.12.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 15.12.2017 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Pojawił się człowiek posła-
ny przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz 
/posłanym/, aby zaświadczyć o 
światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do nie-
go z Jerozolimy kapłanów i le-
witów z zapytaniem: Kto ty je-
steś?, on wyznał, a nie zaprze-
czył, oświadczając: Ja nie jestem 
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż za-
tem? Czy jesteś Eliaszem? Od-
rzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś 
prorokiem? Odparł: Nie! Powie-
dzieli mu więc: Kim jesteś, aby-
śmy mogli dać odpowiedź tym, 
którzy nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie? Odpowiedział: Jam 
głos wołającego na pustyni: Pro-
stujcie drogę Pańską, jak powie-
dział prorok Izajasz. A wysłan-
nicy byli spośród faryzeuszów. I 
zadawali mu pytania, mówiąc 
do niego: Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, 
ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan 
im tak odpowiedział: Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, któ-
rego wy nie znacie, który po mnie 

idzie, a któremu ja nie jestem go-
dzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała. Działo się to w Betanii, 
po drugiej stronie Jordanu, gdzie 
Jan udzielał chrztu. (J 1,6-8.19-
28)

Kto ty jesteś? To pytanie, z 
którym musiał zmierzyć się Jan 
Chrzciciel. To pytanie, z któ-
rym dzisiaj ma zmierzyć się 
każdy z nas! Kim jestem? W 
ubiegłym tygodniu mówiłem 
o tym, że prawdę o sobie mo-
żemy odkryć tylko przy Chry-
stusie. Tak stało się w przypad-
ku Jana, o czym mówi dzisiej-
sza Ewangelia Święta, tak ma 
się stać w przypadku każdego 
z nas, w moim i Twoim. Kim 
jestem? Na myśl przychodzą 
określenia, że jestem człowie-
kiem, jestem chrześcijaninem, 
matką, ojcem, uczniem. Ale 
kim jestem? Czy zawsze jestem 
sobą? Kapłani i lewici zapyta-
li Jana Chrzciciela: co mówisz 
sam o sobie? Zadaj sobie to py-
tanie. Może nawet napisz sobie 
na kartce: co mówię sam o so-
bie? Kim jestem? Zmierz się z 
tym. Boże Słowo zachęca nas 
do poznawania prawdy o sobie. 
Dlaczego jest to takie ważne? 
Stając w prawdzie o sobie sa-
mym, pomaga mi to we wzro-
ście moich cnót oraz w walce 
z wadami. Tylko znając siebie, 
dokonując refleksji nad samym 
sobą, mogę stawać się dojrza-
łym duchowo, świętszym. Z 
tym tematem związana jest po-
kusa bycia kimś innym. Komu 
z nas nie zdarzyło się takie my-
ślenie: Ooo, gdybym wyglądał 

jak tamten czy tamta(…), ooo, 
gdybym miał pieniądze jak 
on czy ona(…), gdybym przy-
szedł na świat tam czy gdzie in-
dziej(…), to co? To co by było? 
Chcielibyśmy być kimś innym, 
mówimy, że chciałbym być w 
jego skórze, ale czy wtedy byś 
był zbawiony? Nieraz poku-
sa myśli przeradza się w czyny. 
Chcę być kimś innym. Są oso-
by, które dokonują szeregu ope-
racji plastycznych, by upodob-
nić się do swojego idola. Do-
chodzi do zmiany płci. Zdarza 
się, że gramy, udajemy kogoś, 
kim nie jesteśmy. Coś przez 
to chcemy zyskać, a może po-
czuć się lepiej. Ktoś udaje bo-
gacza, żeby tym sposobem zna-
leźć wybrankę życia, budując 
związek od samego początku 
na kłamstwie. Przykładów tego 
grzechu, w różnych postaciach, 
możemy znaleźć pełno. Wiel-
kością Jana Chrzciciela jest jego 
pokora, to stawanie w prawdzie 
o tym kim jestem. Ewangelia 
Święta podaje nam 3 negacje 
Jana. Mówi: nie jestem Mesja-
szem, nie jestem Eliaszem, nie 
jestem prorokiem. Jan zna swo-
je miejsce w historii zbawienia. 
Każdy z nas również ma swo-
je miejsce w historii zbawienia 
i rolę do odegrania, zadania do 
wypełnienia. Trwaj przy Chry-
stusie! Niestrudzenie buduj z 
Nim relację. Kochając Chry-
stusa będziesz poznawać praw-
dę o sobie. Kochając Chrystusa 
będziesz kochać siebie. Kim je-
stem? Jaka jest prawda o mnie? 

Ks. Krystian Dylewski 

Akcja „Caritas”- Tak. Pomagam! 

Kolejna zbiórka w ten weekend 
W ten weekend „Caritas” będzie kontynuował zbiórkę żywności w nowogardzkich 
marketach, organizowaną pod hasłem: „Tak. Pomagam!”. 

Produkty spożywcze, zwłaszcza 
te o długiej przydatności do spoży-
cia, będzie można składać do spe-
cjalnie oznaczonych koszy z lo-
giem „Caritas” w sklepach: Bie-
dronka, Netto i Polo Market (w 
zeszłym tygodniu był także Lidl). 
Zbiórkę będą koordynować wo-

lontariusze „Caritas”, w tym mło-
dzież z nowogardzkich szkół, w 
których działają koła tej organiza-
cji. 

Akcja rozpoczęła się w zeszły 
weekend, podobnie jak w całym 
kraju. Najbliższa sobota i niedzie-
la, to ostatnie dwa dni na to, aby się 

do niej przyłączyć i wesprzeć po-
trzebujących z terenu naszej gmi-
ny, w tym osoby samotne i chore. 

Organizatorem akcji w Nowo-
gardzie jest „Caritas”, działają-
cy przy parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP. 

MS

„Dobro zawsze wraca”
W tym roku szkolnym w ramach Wolontariatu odbyła się 
druga edycja gminnego konkursu na opowiadanie „ Do-
bro zawsze wraca”. Do konkursu przystąpiły cztery Szkoły 
Podstawowe z gminy Nowogard, SP2, SP3, SP Strzelewo, SP 
Orzechowo. Wszystkie prace, zarówno z klas II,III,IV,V,VI  
okazały się bardzo interesujące. 

Oceny prac podjęły się jak za-
wsze, panie z Biblioteki Publicz-
nej, Ewelina Kamińska i Danuta 
Matuszewska. Po długiej i wnikli-
wej analizie opowiadań wyłonio-
no następujących zwycięzców:

Klasy II – III
I miejsce – Martyna Guraz-

dowska SP Orzechowo op. A. 
Pluta

II miejsce – Piotr Podemski 
SP 2 Nowogard op. M. Wiśniew-
ska

III miejsce – Maja Wiatr SP 2 
Nowogard op. E. Żylak

III miejsce – Eryk Błaszczyk 
SP Orzechowo op. A. Staniak

Wyróżnienie – Gracjan Ko-
walczyk SP 2 op. M. Koziol

Wyróżnienie -  Anna Rudnic-
ka SP 3 op. B. Olejnik

Wyróżnienie – Julia Kotowicz 
SP 3 op. M. Rączka

   Klasy IV – VI
I miejsce – Weronika Lewan-

dowska SP Strzelewo op. M. Ku-
rzawa

II miejsce – Dominika Bodo 
SP 2 op. A. Buczyńska

III miejsce – Tomasz Grygow-
ski SP 3 op. D. Gurgul

Wyróżnienie – Magdalena 
Skowrońska SP Strzelewo op. M. 
Kurzawa

Organizator konkursu Kry-
styna Gradzik dziękuje pracow-
nikom Biblioteki Publicznej za 
podjęcie się oceny prac, a tak-
że opiekunom i uczniom, którzy 
podjęli się napisać opowiadanie 
na tak ważny temat w naszym 
życiu, jakim jest dobro świad-
czone innym.

info. własna
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

kącik kolekcjonera

Skarby Stanisława Augusta - Zygmunt II August 
Trzynasta moneta serii przedstawia Zygmunta II Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy d’Ara-
gona, ostatniego niezależnego wielkiego księcia litewskiego od 1529, króla polskiego koronowane-
go formalnie w 1530 (elekcja vivente rege 1529), panującego od 1548, po śmierci ojca. Był ostatnim 
królem z męskiej linii Jagiellonów. Przyjął, jako lenno Inflanty, połączył Polskę i Litwę unią; wyróż-
niał się tolerancyjną postawą w sprawach wiary, dbał o prestiż państwa i był mecenasem kultury. 

Zygmunt August urodził się w 
1520; był trzykrotnie żonaty: w 
1543 z Elżbietą Habsburżanką (zm. 
1545), w 1547, wbrew woli rodzi-
ców i sejmu, z Barbarą Radziwił-
łówną (koronowana 1550, zm. 
1551), w 1553 z Katarzyną Habs-
burżanką (separacja od 1563, zm. 
1572). W rezultacie wojen z Rosją, 
w 1561 r. przyłączył do Rzeczypo-
spolitej, jako polskie lenno, Inflan-
ty – wraz z powstałym tam świec-
kim Księstwem Kurlandii i Semiga-
lii. Najważniejszym aktem politycz-
nym za jego panowania była unia 
lubelska w 1569 r., skutkiem któ-
rej powstała Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów – Polska i Litwa mia-
ły jednego władcę, wspólną polity-
kę zagraniczną, sejm oraz jednoli-
ty pieniądz; zachowały zaś odręb-
ne prawo, skarb, urzędy i wojsko. 
Król zmarł bezpotomnie w 1572 r. 
w Knyszynie i został uroczyście po-
chowany na Wawelu.

7 grudnia 2017 roku Narodowy 

Bank Polski wprowadza do obie-
gu złotą monetę o nominale 500 zł i 
srebrną monetę o nominale 50 zł z 
serii „Skarby Stanisława Augusta – 
Zygmunt II August”.

Złota moneta została wypro-
dukowana z próby metalu Au 
999,9/1000. Wymiary tej monety 
to 45,00 mm, a masa 62,2 g. Przy 
jej produkcji wykorzystano stempel 
zwykły. Napis na obrzeżu: „Skarby 
Stanisława Augusta - Zygmunt Au-
gust”. Wyszła ona w nakładzie do 
600 sztuk. 

Srebrna moneta została wyko-
nana z próby metalu Ag 999/1000. 
Wymiary tej monety to 45,00 mm, 
a masa 62,2 g. Przy jej produk-
cji wykorzystano stempel zwykły. 
Brzeg (bok) z napisem: „Skarby Sta-
nisława Augusta - Zygmunt Au-
gust”. Wyszła ona w nakładzie do 
6 000 sztuk. Projektantem rewersu 
obu monet jest Anna Wątróbska-
-Wdowiarska, a projektantem awer-
su monet oraz napisów na rewersie 

jest Robert Kotowicz. 
Na rewersie monety widnie-

je przeniesione z medalu popiersie 
króla (według obrazu pędzla Mar-
cella Bacciarellego) profilem w pra-
wo, z wąsami i rozdwojoną brodą, w 
stroju hiszpańskim – małym sztyw-
nym kapeluszu ze strusimi piórami, 
w gęsto rurkowanej krezie, w płasz-
czu z okazałym sobolowym koł-
nierzem; na szyi łańcuch z Orde-
rem Złotego Runa. Na awersie mo-
nety czytamy nieznacznie skróco-
ny tekst z rewersu medalu (w tłu-
maczeniu): Jedyny syn Zygmunta I 
i Bony Sforzy, za życia ojca, w wie-
ku lat dziesięciu obrany na króla, po 
śmierci ojca uczynił Kurlandię len-
nem Rzeczypospolitej, Litwę przy-
łączył wiecznym węzłem do Polski, 
ostatni król Polski z rodu Jagiello-
nów. Umarł bezdzietny w Knyszynie 
Roku Pańskiego 1572, mając lat 52, 
w 24. roku panowania, dnia 18 lipca. 

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

PIERWSZA GWIAZDKA
15.12.2017,godz. 14.00,16.00
16.12.2017,godz. 14.00,16.00
animowany / familijny / przygo-

dowy, USA / 2017 / 86 min., od lat: 
B/O

POLSKI DUBBING

Mały, odważny osiołek o imieniu 
Bo tęskni za życiem z dala od co-
dziennej pracy w wiejskim młynie. 
Pewnego dnia zbiera się na odwa-
gę i ucieka na wolność, by spełnić 
swe marzenia. Po drodze spotyka 
uroczą owieczkę Ruth, która przy-
padkowo odłączyła się od swej 
trzody, oraz gołębia o wielkich 
aspiracjach. Wszyscy oni wspól-
nie z zabawnymi wielbłądami oraz 
kilkoma nieco ekscentrycznymi 
zwierzętami podążają za gwiazdą. 

Wkrótce staną się niespodziewa-
nymi bohaterami najwspanialszej 
historii wszech czasów – opowie-
ści o pierwszych świętach Bożego 
Narodzenia. 

LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI
15.12.2017, godz. 18.00
16.12.2017, godz. 18.00
fantasy / przygodowy / fantasy, 

USA / 2017 / 121 min., Od lat: 13

POLSKI DUBBING
„Liga sprawiedliwości” zrzesza 

największych i najsłynniejszych 
bohaterów komiksów DC Comics. 
Batman, Superman, Wonder Wo-
man, Aquaman, Cyborg i Flash 
razem chronią Ziemię przed zło-
czyńcami zagrażającym naszej 
planecie. 

Kącik kolekcjonerski

Giełda kolekcjonera 
i spotkanie wigilijne

Koło Numizmatyczne oraz 
Klub Kolekcjonera w Nowogar-
dzie, zapraszają dnia 17.11.2017 
r. (niedziela), godz. 14:00 do 
Nowogardzkiego Domu Kultury, 
Pl. Wolności 7, na Giełdę Kolek-
cjonerską „Osobliwości i Rozma-
itości, Skup, Sprzedaż, Wymiany, 
Monety, Banknoty, Medale, Fi-
latelistyka, Literatura oraz inne 
Eksponaty”. 

Przypominamy, że istnie-
je możliwość zapisu do nasze-
go Koła Numizmatycznego oraz 
Klubu Kolekcjonera. W przy-
padku uczestnictwa, warunkiem 
jest wypełnienie deklaracji, przy-
niesienie fotografii i uiszczenie 
składki członkowskiej. Uczest-
nictwo będzie obowiązywało od 
2018 roku.

Zarząd Koła PTN w Nowogar-
dzie jednocześnie informuje, że 
20.12.2017 roku (środa), o go-
dzinie 16.00, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie, 
organizowana jest Wigilia, pod-
czas której będzie podsumowa-
nie rocznej działalności Koła oraz 
wieczór wspomnień naszych kole-
gów numizmatyków, a także sym-
patyków i przyjaciół Koła Numi-
zmatycznego i Klubu Kolekcjo-
nera, którzy od nas odeszli w la-
tach 1980 – 2017 . W dalszym cią-
gu czekamy na fotografie byłych 
członków i sympatyków naszego 
Koła. Fotografie po zeskanowaniu 
zostaną zwrócone właścicielom. 

Zapraszamy!
Prezes i Zarząd 

Koła PTN Nowogard

Ranking bibliotek 2017

2. miejsce w województwie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie zajęła 2 miejsce w 
Rankingu Bibliotek, organizowanym przez Rzeczpospolitą. W kraju uplasowała się na 23. 
miejscu. 

W tym roku po raz siódmy 
„Rzeczpospolita” organizowała 
ogólnopolski Ranking Bibliotek. 
Aby wziąć w nim udział, Biblioteki 
miały za zadanie wypełnić ankie-
ty i odpowiedzieć w nich na 19 py-
tań. Powierzchnię biblioteki i filii 
przeliczano na średnio 1000 osób. 
W tegorocznym Rankingu brano 
także pod uwagę godziny otwar-
cia biblioteki, wielkość księgozbio-
ru w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców, a także księgozbiór nabyty 
w ciągu ostatnich 10 lat, jako pro-
cent całego zbioru. Biblioteki mo-
gły uzyskać punkty także za dostęp 
czytelników do tytułów prasowych, 
do mediów, ale także, czy posiada 
udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych. Ocenie podlegały dzia-
łające przy Bibliotece kółka czy-
telnicze, artystyczne czy literackie. 

„Rzeczpospolita” wykorzystywała 
przy ocenie, także dane z Główne-
go Urzędu Statystycznego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te, 
za powyższe, i za dodatkową dzia-
łalność, punkty, pierwsze miejsce 
w kraju zajęła Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Jarocin (woj. wiel-
kopolskie). Drugie miejsce w kra-
ju zdobyła Biblioteka w Sianowie, 
województwo zachodniopomor-
skie. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Nowogardzie zajęła 23 miej-
sce w kraju, na 650 ankietowanych 
bibliotek. W województwie za-
chodniopomorskim nasza Biblio-
teka zdobyła 2 miejsce, osiągając 
246 punktów. Księgozbiór biblio-
teki na 1000 mieszkańców to 5789, 
powierzchnia 59 metrów. W Bi-
bliotece jest także dostęp do Inter-
netu i sieci wi-fi. Na jednego czy-

telnika u nas przypada 25 wolumi-
nów wypożyczeń. Ponadto wzięto 
pod uwagę zajęcia i spotkania, któ-
re odbywają się w Bibliotece oraz 
dostęp do internetowego księgo-
zbioru, wszystko to więc reasumu-
jąc pozwoliło Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie uzyskać 
to wysokie miejsce. W poprzedniej 
edycji Rankingu, Miejska Bibliote-
ka nie brała udziału.  Warto dodać,  
że jest to powrót nowogardzkiej bi-
blioteki do wysokich notowąń, któ-
re uzyskiwała ona w rankingu  w 
latach gdy dyrektorem była p Zofia 
Pilarz (w 2015 r odeszła na emery-
turę). To właśnie za kadencji p. Zo-
fii nasza biblioteka regularnie kla-
syfikowana była w 3 dziesiątce w 
kraju  i często w pierwszej trojce w 
województwie w tym raz także na 2 
miejscu. DŚ
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TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2018 rok

Szczegóły tel. 91 392 21 65
r e k l a m a

karolinasb@domjudy.pl
Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

OFERTA ŚWIĄTECZNA
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki, bransoletki

taniej  o 10%

taniej  o 20%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki, bransoletki

ZEGARKI,  ŻYRANDOLE,  LAMPY

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17

Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Serdeczne życzenia  
z okazji Świąt  

i Nowego Roku 2018  
dla mieszkańców 

Nowogardu i okolic. 
Jednocześnie  

bardzo dziękuje  
za wsparcie i pomoc oraz  

za przekazanie  
1% podatku na mój cel 
Paulina Skrzyniarz  

z Rodziną

Dziś kończysz lat sześćdziesiąt, 
niech wiele więcej Twój życiorys zmieści. 

Pomyśl, jak dużo już dokonałeś, 
ile miłości swoim bliskim dałeś. 

Ciesz się z życia dobrego, 
niech nie przyniesie Ci nic złego, 

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja, 
a dobroć ludzka niech Cię nie omija. 

Kochanemu Jubilatowi 

Włodzimierzowi  
Sosnowskiemu 

życzą 
Żona i Syn z Rodziną 
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Wyszomierz: tak zrobili, że jest jeszcze gorzej 

Jak gmina mieszkańców w balona zrobiła 
Długo nie trwała radość mieszkańców kolonii Wyszomierz. Gmina zapowiedziała, że utwardzi gruntową drogę, która od lat była w fatalnym stanie. Pra-
ce wykonano, ale jak twierdzą użytkownicy drogi, teraz jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Mieszkańcy teraz nie szczędzą słów krytyki pod adresem gminy. 

Przypomnijmy. W sobotę, 25 
listopada, na prośbę mieszkań-
ców i sołtysa wsi, redakcja DN 
udała się do Wyszomierza, aby 
porozmawiać z osobami, któ-
re muszą codziennie korzystać z 
fatalnej drogi. To bowiem jedy-
na droga prowadząca do ich do-
mostw. Błoto, koleiny, nie mó-
wiąc już o braku oświetlenia – 
słowem „droga przez mękę” i 
tak już, od co najmniej 30 lat. 
Zanim jednak we wtorkowym 
DN ukazał się materiał na te-
mat tego, w jakich warunkach 
mieszkańcy kolonii Wyszo-
mierz muszą dojeżdżać do swo-
ich domostw, dzień wcześniej 
gmina opublikowała na stronie 
komunikat, oto najważniejszy 
fragment: „Szanowni Mieszkań-
cy kolonii Wyszomierz, (…) ma-
jąc na uwadze obecny stan drogi, 
na co zdecydowanie mają wpływ 
niesprzyjające warunki pogodo-
we, zleciliśmy cząstkowy remont 
drogi polegający na jej wyrówna-
niu i utwardzeniu materiałem. 
Planowany termin rozpoczęcia 
prac to 27.11.2017 r.”- koniec cy-
tatu. Remont, a właściwie pró-

by utwardzenia drogi, które po-
legały głównie na nawiezieniu 
wątpliwej jakości tłucznia i żwi-
ru, rzeczywiście rozpoczął się 27 
listopada. Jeszcze w kolejnych 
dniach widziano robotników, 
którzy drogę próbowali wyrów-
nać. Niestety, jak się okazało, ja-
kość tych prac, a także materia-
łu, jaki wykorzystano do utwar-
dzenia drogi, sprawiły, że miesz-
kańcy szybko zostali pozbawie-
ni nadziei na poprawę sytuacji. 
Oto jak komentowali wykona-
nie „remontu” drogi przez gmi-
nę, na jednym z portali społecz-

nościowych, na których miasto 
chwali się podjętymi działania-
mi: 

- Same odpady gdzie są puszki 
po klejach, wiadra, pełno prętów. 
Zrobić wam zdjęcie jak to wy-
gląda? Siostra znów się zakopa-
ła, w tym, co zrobili i musiała je-
chać 5km na około, by dzieci do-
jechały jak ludzie a nie zwierzę-
ta brudne. Porażka- pisze pani 
Ilona. 

-Porażka, obietnice, że droga 
będzie, a tu wygląda na to, że syf 
się robi- komentuje p. Marta. 

 - To jakaś masakra. Oni twier-

dzą, że jest dobrze, a droga wy-
gląda o wiele gorzej niż przed re-
montem – pisze pani Beata. 

Zaniepokojeni komentarza-
mi mieszkańców udaliśmy się 
ponownie do Wyszomierza, aby 

obejrzeć drogę. Cóż, wykonane 
na miejscu zdjęcia mówią same 
za sobie- komentarz jest tu raczej 
zbędny, bo jaki koń jest, a raczej 
droga, każdy sami widzi…

MS

Okiem radnego

Przy śmietnikach rosną wysypiska
Na co idą pieniądze z tzw. opłat śmieciowych? Efektów dopatrzeć się trudno, bo wokół śmietników powstają góry odpadów i starych mebli, a dzikie wysy-
piska rosną, jak grzyby po deszczu. 

Temat ten poruszałem na jed-
nej z ostatnich sesji Rady Mia-
sta. Mimo, że mija od niej kil-
ka tygodni, to efektów jak na 
lekarstwo. Taka sytuacja mia-
ła już miejsce kilka razy w roku. 
Urzędnicy starają się chyba nie 
dostrzegać problemu. Z wypo-
wiedzi kierownika Zarządu Bu-
dynków Komunalnych Karola 
Brzeczka na sesji wywnioskowa-
łem, że za bałagan przy śmietni-
kach winni są mieszkańcy, któ-
rzy nie potrafią się powstrzymać 
z opróżnieniem gabarytów do 
czasu zbiórki. Wypowiedź tę na-
leży uznać za absurdalną. Ozna-
cza ona, że mieszkaniec ma cze-
kać np. z wymianą mebli do cza-
su przeprowadzenia zbiórki ga-
barytów. Takie podejście do 
sprawy może funkcjonować je-
dynie w Nowogardzie.

Urzędnikom chciałem przy-
pomnieć, że mieszkańcy Nowo-
gardu każdego miesiąca płacą od 
15 do 46,5 zł. tzw. opłaty śmie-

ciowej. Te duże pieniądze gmi-
na powinna wydawać tak, by 
nie musieli oni absurdalnie cze-
kać na czas zbiórki gabarytów z 
wyrzuceniem odpadów. Opłata 
śmieciowa scedowała na samo-
rządy sprawy związane z utrzy-
maniem porządku. Była wpro-

wadzana właśnie po to, by gmi-
ny dysponowały funduszami, 
które pozwolą im na szybkie 
sprzątanie bez głupich wytłuma-
czeń.   

Koszty funkcjonowania sys-
temu gospodarowania śmiecia-
mi w Gminie Nowogard wyno-

szą około 4 mln zł. Próżno do-
patrywać się efektów wydat-
kowania tych grubych pienię-
dzy. W corocznych sprawozda-
niach można przeczytać formuł-
ki o „działaniach informacyj-
nych, edukacyjnych i promocyj-
nych”. Kończy się jedynie na czy-

taniu, bo trudno ulotek, czy pla-
katów z harmonogramem zbió-
rek wielkogabarytowych odpa-
dów mieszkańcy musieliby „szu-
kać ze świecą”.   

Podobnie jest z dzikimi wysy-
piskami, do których sprzątania 
po wprowadzeniu opłaty śmie-
ciowej zobowiązana jest gmi-
na. Podczas gdy opłata jest su-
rowo kasowana, wysypisk przy-
bywa i można to zaobserwować 
bez trudu wybierając się na spa-
cer choćby w okolice Smoczaka.    

Lokalizacja zakładu R-XXI w 
Słajsinie miała Naszej gminie 
przynieść wiele korzyści. Rze-
czywistość pokazuje jednak, że 
o każdą poszczególną reakcję 
Urzędu kierowanego przez Ro-
berta Czaplę trzeba walczyć. Tę 
ciężką walkę, której efekty często 
przypisuje sobie R. Czapla o każ-
dą z małych spraw toczą na se-
sjach radni. 

Radny Marcin Nieradka

a tak jest... jak widać wcale nie lepiej.

Tak było...
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Dla dziewczynek lalki, dla chłopców samochody

Trendy w świątecznych zabawkach
Do Świąt Bożego Narodzenia, został już tylko tydzień. Jest to najgorętszy okres, kiedy wszyscy starają się zdążyć na czas nie tylko z przygotowaniem dań, 
ale i zakupem odpowiednich prezentów. Z tej okazji sprawdziliśmy, jakie w tym roku są najbardziej popularne zabawki wśród dzieci klientów nowogardz-
kiego „Świata Dziecka” .

Wiedzy w tym temacie po-
stanowiliśmy zasięgnąć u lokal-
nych sprzedawców zabawek. Po-
rozmawialiśmy więc z p. Mał-
gorzatą Piątkowską, właściciel-
ką sklepu „Świat dziecka” w No-
wogardzie . - W tym roku, wśród 
dziewczynek, bezkonkurencyjnie 
wygrywają laleczki LOL – mówi 
sprzedawczyni – Są to laleczki z 
akcesoriami w kuli. Największa 
radość jest wtedy, kiedy dziew-
czynka odkrywa po kolei war-
stwy i jej oczom ukazuje się coraz 
to nowa rzecz – opowiada. La-
leczki ukryte w kuli są niewątpli-
wym hitem wśród dziewczynek. 

Na drugim miejscu są zabawki z 
Num Noms, czyli urocze stwor-
ki o różnym zapachu i z różnymi 
akcesoriami. - U chłopców nato-
miast nie ma takich hitów, jak u 
dziewczynek – opowiada p. Mał-
gorzata – Samochody i kolekcje 
Lego są najczęściej kupowanymi 
rzeczami. Jednak, nie ma jednej, 
określonej zabawki, którą każ-
dy chce mieć.- dodaje. Jak mówi, 
chłopcy lubią bawić się cięża-
rówkami, samochodami służb 
specjalnych i wszelkimi rolni-
czymi pojazdami – Chłopcy w 
wieku około 4 lat lubią ciężarów-
ki z Brudera. Są to dość spore po-

jazdy, które zapewniają im wspa-
niałą zabawę. Starsi natomiast 
lubią też „małego konstruktora”. 
To pojazdy, które należy same-
mu złożyć z wielu elementów – 
opowiada właścicielka. Dla tych 
zupełnie najmłodszych dzieci, 
również rodzice mogą tu zna-
leźć odpowiednie zabawki. Bo, 
jak mówi pani Małgorzata, naj-
większym powodzeniem cieszą 
się zabawki interaktywne.

Rodzice, którzy przychodzą do 
nas kupić zabawki swoim dzie-
ciom, najczęściej nie mają pro-
blemów z ich wyborem – Więk-
szość rodziców, przychodząc do 

sklepu, wie po co przyszła. Z wy-
borem mają natomiast problem 
dziadkowie, ciocie, wujkowie – 
dodaje – Wtedy staramy się po-
móc w wyborze i podpowiedzieć 
w taki sposób, aby zakupiony pre-
zent okazał się tym trafionym – 
konkluduje pani Małgorzata.

Wybór zabawek jest więc dość 
spory. Jeżeli nie będziemy wie-
dzieli, co kupić naszym pocie-
chom, sprzedawcy w sklepach z 
pewnością nam podpowiedzą. 
Ważne, żeby nie ulec świątecznej 
gorączce i podczas zakupów za-
chować zdrowy rozsądek.  

DŚLaleczka LOL, najbardziej popularna w 
tym roku zabawka wśród dziewczynek

Sklep „Anusia”  teraz w dwóch lokalizacjach

Z myślą o komforcie klientów 
Na początku grudnia, właściciele sklepu „Anusia”, otworzyli drugi punkt sprzedażny, w 
którym mieszczą się przeróżne zabawki. W pierwszym, natomiast, punkcie, klienci mają 
możliwość kupienia ubrań dla dzieci i akcesoriów dla niemowląt. Wszystko z myślą o kom-
forcie klientów- podkreślają właściciele sklepu. 

Państwo Białczak, którzy pro-
wadzą sklep z artykułami dziecię-
cymi od 25 lat, postanowili po-
większyć swoją działalność. Przy-
znają, że już od pewnego czasu 
zamierzali przenieść część towa-
ru na nowe miejsce. – W pierw-
szym lokalu zaczęło robić się po 
prostu ciasno – mówi właściciel-
ka, p. Maria Białczak – Już ja-
kiś czas temu szukaliśmy dobrego 
miejsca, w którym będziemy mo-
gli otworzyć drugi punkt sklepo-
wy. Udało nam się znaleźć lokal 
naprzeciwko. Dzięki temu mamy 
możliwość przenieść tam część to-
waru, z ciasnego już dotychcza-
sowego punktu– dodaje. Powstał 
więc pomysł, aby w nowym lo-
kalu umieścić przede wszystkim 
zabawki i gry, które zajmowa-
ły dość sporą obecną powierzch-
nię sklepową. - Dzięki współpracy 
z różnymi firmami, mogliśmy tak-
że wzbogacić swoją ofertę – mówi 
pani Białczak. Sklep z zabawkami 
został tak przemyślany, że klient 
ma możliwość sam znaleźć odpo-
wiednią dla siebie rzecz. Szero-
kie alejki oraz poukładane tema-
tycznie zabawki, pozwalają łatwo 
i szybko znaleźć interesujące nas 
produkty. Między innymi ciasno-
ta w pierwszym lokalu zmobili-
zowała właścicieli do poszerzenia 
działalności. – Nie raz klienci mó-
wili, że jest dość ciasno i przez to 

ciężko coś znaleźć. My z kolei sta-
raliśmy się zamawiać coraz więcej 
rzeczy, o które klienci nas prosili. 
Dlatego powstał pomysł o przenie-
sieniu zabawek do nowego loka-
lu – mówi właścicielka. W pierw-
szym lokalu sklep dalej będzie 
funkcjonował. Będzie można ku-
pić w nim ubrania dla dziewczy-

nek i chłopców. Do tego akceso-
ria i ubrania niemowlęce będą 
miały poszerzoną ofertę. W „sta-
rym” lokalu rodzice będą mogli 
także kupić rożnego rodzaju buty.

Wszystkie zmiany, jak twierdzą 
właściciele, powstały z potrzeb 
klientów. Poszerzenie działalno-
ści spowodowało także, że zatrud-
nione zostały dodatkowo trzy oso-
by, jest także wolne jeszcze jedno 
miejsce pracy. – Poszukujemy oso-
by, która będzie miała odpowied-
nie wykształcenie w zakresie han-
dlu. Do tego mile widziane jest 
doświadczenie. Praca w naszym 
sklepie różni się od tych w innych 
sklepach, u nas stawiamy przede 
wszystkim na kontakt z klientem – 
dodaje właścicielka sklepu „Anu-
sia”. 

DŚ

I Liceum Ogólnokształcące

Noc filmowo–
matematyczna
W piątek, 8 grudnia, w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie odbyła się noc filmo-
wa i maraton matematyczny. Na spotkanie przybyli liceali-
ści klas humanistycznych oraz pasjonaci matematyki i che-
mii. 

Dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego wyraziła zgodę na 
udział uczniów w maratonie fil-
mowym. Klasa II, w piątek 8 
grudnia, pod opieką p. Doroty 
Buriak i Jolanty Machut, obej-
rzała takie filmy jak „Lot nad 
kukułczym gniazdem” reż. M. 
Formana, „Pół żartem, pół se-
rio” reż. B. Wildera oraz „Bur-
leska” i „Kołysanka” reż. J. Ma-
chulskiego. Przy każdej projekcji 
trwały gorące dyskusje na temat 

obejrzanych filmów, jak i gry ak-
torskiej. Maraton filmowy trwał 
do 4 nad ranem i przebiegał w 
miłej atmosferze.

W tym samym czasie, w innej 
klasie trwał maraton matema-
tyczny. Najwytrwalsi uczniowie 
pod okiem opiekuna, spędzili 
czas nad liczeniem zadań z ar-
kuszy maturalnych. Uczniowie 
wyrażają chęć udziału w przy-
szłości w następnych tego typu 
spotkaniach. DŚ

Pani Joanna, pracownica działu z zabawkami w sklepie Anusia

Mała Jagna, w poszukiwaniu zabawek 
w nowo otwartym lokalu sklepu Anusia
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Puchar Burmistrza Gminy Goleniów

AMP Nowogard na podium
W sobotę (9 grudnia), w Goleniowie odbył się turniej piłki nożnej halowej o Puchar Bur-
mistrza Gminy Goleniów. W zawodach rywalizowali adepci piłki nożnej z rocznika 2010 
i młodsi. Nowogard reprezentowała Akademia Młodego Piłkarza, która po rozegraniu 6 
spotkań, wywalczyła 3. miejsce. 

W turnieju organizowanym w 
Goleniowie rywalizowało 7 dru-
żyn złożonych z piłkarzy rocz-
nika 2010 i młodszych. Oprócz 
Akademii Młodego Piłkarza z 
Nowogardu, o zwycięstwo wal-
czyły także następujące druży-
ny: Jeziorak Szczecin, Mariogol, 
R-Football, MKS Ina Goleniów, 
OKS Goleniów oraz Szkółka Pił-
karska Hanuszkiewicza. Wraz z 
piłkarzami z Nowogardu obec-
ny był duet trenerski Błażej Ba-
jerski oraz Dawid Paradziński. 
AMP Nowogard rywalizację 

rozpoczęła od remisu 1:1 z pod-
opiecznymi szkółki piłkarskiej 
Hanuszkiewicza. Gola na wagę 
1 punktu zdobył Szymon Ko-

nior. Następnie nowogardzianie 
rozgromili R-Football po czte-
rech golach Kuby Grygowskie-
go oraz jednym trafieniu Miło-
sza Koniora. W swoim trzecim 
spotkaniu AMP Nowogard do-
znała jedynej podczas tego tur-
nieju porażki (0:1), w meczu z 
Mariogolem. Później zawod-
nicy z Nowogardu odnosili już 
tylko zwycięstwa. Najpierw po 
golu Jasia Cyboronia pokonali 
Jeziorak Szczecin, następnie 3:0 
ograli OKS Goleniów, za sprawą 
dwóch goli Kuby Dobruchow-

Wyniki:
AMP Nowogard - Szkółka Piłkarska P.H. 1:1
(Gol: Szymon Konior)
AMP Nowogard - R-Football  5:0
(Gole: Kuba Grygowski x4, Miłosz Konior)
AMP Nowogard - Mariogol  0:1
AMP Nowogard - Jeziorak Szczecin 1:0
(Gol: Jaś Cyboroń)
AMP Nowogard - OKS Goleniów  3:0
(Gole: Kuba Dobruchowski x2, Jaś Cyboroń)
AMP Nowogard - MKS Ina Goleniów 6:0
(Gole: Kuba Dobruchowski x3, Miłosz Konior, Szymon Konior, Jaś Cyboroń)

Piłkarze AMP Nowogard zasłużenie odebrali nagrodę za zajęcie 3. miejsce w gole-
niowskim turnieju

Od lewej - B. Bajerski, Piotrek Antczak, Staś Ciechanowski, Szymon Konior, Jaś Cyboroń, Michał Zaremba, Miłosz Konior, Kuba 
Grygowski, Bartek Tomczyk, Oskar Margas, Kuba Dobruchowski, D. Paradziński

skiego oraz jednej bramki Ja-
sia Cyboronia. Na koniec mło-
dzi piłkarze z Nowogardu urzą-
dzili sobie strzelanie z Iną Gole-
niów, którą rozgromili 6:0. Hat-
tricka w tym meczu skompleto-
wał Kuba Dobruchowski, z ko-
lei po jednym golu dorzucili Mi-
łosz Konior, Szymon Konior i 
Jaś Cyboroń. Podsumowując, 
AMP Nowogard strzeliła w Go-
leniowie 16 goli i straciła jedy-
nie 2 bramki. W efekcie nowo-
gardzianie mogli cieszyć się z 
wywalczenia 3. miejsca. W bar-

wach AMP Nowogard wystąpi-
li: Piotrek Antczak, Staś Ciecha-
nowski, Szymon Konior, Jaś Cy-
boroń, Michał Zaremba, Miłosz 
Konior, Kuba Grygowski, Bartek 
Tomczyk, Oskar Margas, Kuba 
Dobruchowski. Trenerzy pragną 
podziękować rodzicom za po-
moc w organizacji wyjazdu na 
turniej. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników Akade-
mii Młodego Piłkarza z Nowo-
gardu, z uwzględnieniem strzel-
ców bramek. 

KR

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety potrafił udzielać 
pierwszej pomocy, rocznie ocaliłoby to milion ludzi

 „Każdy z nas może zostać Superbohaterem”
 W ramach realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować, w dniu 28.10.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie przepro-
wadzono szkolenie na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

W zajęciach wzięły udział 
klasy II,VI,VII oraz nauczy-
ciele. Szkolenie przeprowadzi-
li uczniowie klasy IIIb Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ppor. 
E. Gierczak w Nowogardzie pod 
kierunkiem pani Agnieszki Ne-
ryng, nauczyciela edukacji ra-
towniczo-medycznej.

Poprzez ciekawe formy pre-
zentacji wszyscy mogli nauczyć 
się udzielania i wzywania pomo-
cy. Obejrzeliśmy instrukcję ćwi-
czeń resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej i poznaliśmy ko-
lejne etapy udzielania pierwszej 
pomocy. Następnie w grupach 

każdy z uczniów praktycznie za-
demonstrował na fantomie i na 
sobie to, czego nauczył się.  Pa-
miętajmy, że nawet dziecko jest 
w stanie pomóc ratować komuś 
życie.

Na koniec szkolenia każdy 
chętny miał okazję poćwiczyć 
jeszcze na fantomie

i na manekinach.
Każdy uczestnik szkolenia już 

wie, że udzielanie pierwszej po-
mocy ma swój ustalony schemat:

Bezpieczeństwo osoby ratują-
cej życie.

Sprawdzanie przytomności 
osoby poszkodowanej.

Wezwanie pomocy.
Sprawdzenie oddechu:
a)  gdy jest oddech – układa-

my poszkodowanego w pozycji 
bocznej ustalonej,

b) brak oddechu – wykonuje-
my 2 oddechy ratownicze i uci-
skamy 30 razy klatkę piersiową 
na zmianę, aż do przybycia ka-
retki pogotowia.

Wszyscy przeszkoleni mogą 
swoją wiedzą teraz podzielić się 
z innymi.

 Szkolenie zorganizował 
Szkolny Klub 
Wolontariatu
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Oliwier 
syn Pauliny Wojtkiewicz 
ur. 8-12-2017 z Żabowa

Nela 
córka Wioletty Cybulskiej 
ur. 10-12-2017 z Karska

Zosia 
córka Katarzyny Stawinoga 
ur. 13-12-2017 z Starogardu

Wiktor 
syn Eweliny Pietrzak 
ur. 9-12-2017 z Nowogardu

Michalina 
córka Justyny Michalskiej 
ur. 11-12-2017 z Dobropola 

Nadia 
córka Sylwii Boduszek 
ur. 11-12-2017 z Nowogardu

Alicja 
córka Andżeliki Borkowskiej 
ur. 11-12-2017 z Pogrzymia

Antonina 
córka Marii i Jakuba 
ur. 7-12-2017 ze Sikorek

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Nastąpi uroczyste otwarcie 
tegorocznej edycji
W najbliższą niedzielę (17 grudnia), rozegrana zostanie 3. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Najciekawiej zapowiada się mecz dwóch niepokonanych zespołów - Gwiazdy Osina 
oraz Michorka. Po rozegraniu trzech spotkań organizatorzy zaplanowali uroczyste otwar-
cie IX edycji OLPS. 

Pierwszy mecz 3. kolejki Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej rozpocz-
nie się o godzinie 10:00. Na prze-
ciw siebie staną siatkarze z Kiko-
rzy oraz Czermnicy. Faworytami 
są obecni liderzy po dwóch kolej-
kach - Czermnica, która imponu-
je formą. Kikorze póki co wciąż 
czekają na swój pierwszy wygra-
ny set i trzeba przyznać, że w star-
ciu z Czermnicą nie będzie o to 
łatwo. W drugim spotkaniu fa-
worytem będą siatkarze z Nowo-
gardu, którzy wygrali swoje dwa 
pierwsze mecze. Ich rywale - za-
wodnicy ze Słajsina mają na kon-
cie zwycięstwo oraz porażkę. Naj-
ciekawiej tego dnia zapowiada się 
trzecie spotkanie, przynajmniej 
na „papierze”. Wówczas zmie-
rzą się dwie niepokonane eki-
py, Gwiazda Osina oraz Micho-
rek. Gwiazda jeszcze nie straci-
ła seta i zajmuje 2. miejsce w ta-
beli, Michorek zajmuje 5. miej-
sce, gdyż jedno zwycięstwo oku-
pił utratą punktów przez przegra-
nego seta. Zapowiada się zatem 
zacięta walka. Po emocjach zwią-
zanych z rozegraniem pierwszych 
trzech spotkań, nastąpi uroczysta 
chwila. Mianowicie odbędzie się 
oficjalne otwarcie IX edycji Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Po tym 
wydarzeniu na parkiecie zamel-
dują się siatkarze z Wojcieszyna 
oraz Parlina. To dwa zespoły, któ-
re przegrały swoje dotychczaso-
we spotkania. Na pewno, zawod-
nicy jednego z tych zespołów od-
biją się od ligowego dna, boisko 
zweryfikuje to, która z tych dru-
żyn tego dokona.  W przedostat-
nim meczu kolejne starcie prze-
granych z 1. i 2. kolejki - ósme 
w ligowej tabeli Żabowo, podej-
mować będzie zajmujący ostatnią 
pozycję Bruklin. Na koniec zma-
gań kibice obejrzą kolejny cieka-
wy mecz. Niepokonane Węgorza, 
zmierzą się z obrońcami tytułu - 
Krzywicami, które mają na kon-
cie zwycięstwo oraz porażkę. Li-
czymy na sporą dawkę emocji w 
każdym z niedzielnych spotkań. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier 3. kolejki, a także wyni-
ki 2. kolejki oraz aktualną tabelę, 
które nie ukazały się w artykule z 
naszą relacją ostatnich gier. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
2. kolejka:
Krzywice – Słajsino  0:3 (19:25, 20:25, 20:25)
Kikorze – Michorek  0:3 (14:25, 11:25, 10:25)
Czermnica – Parlino  3:0 (25:20, 25:16, 25:9)
Węgorza – Żabowo  3:0 (25:19, 25:20, 25:19)
Nowogard – Wojcieszyn  3:0 (25:21, 25:10, 25:12)
Gwiazda – Bruklin  3:0 (25:8, 25:15, 25:19)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czermnica 2 2 0 6 6 – 0 150 – 84 
2 Gwiazda Osina 2 2 0 6 6 – 0 150 – 91 
3 Czarni Nowogard 2 2 0 6 6 – 0 150 – 97 
4 Węgorza 2 2 0 6 6 – 0 150 – 100 
5 Michorek 2 2 0 5 5 – 1 142 – 96 
6 Słajsino 2 1 1 4 4 – 2 136 – 126 
7 Kemka Krzywice 2 1 1 3 3 – 3 134 – 118 
8 Żabowo 2 0 2 0 0 – 6 97 – 150 
9 Wojcieszyn 2 0 2 0 0 – 6 92 – 150 
10 Kikorze 2 0 2 0 0 – 6 89 – 150 
11 Parlino 2 0 2 0 0 – 6 88 – 150 
12 Bruklin Osina 2 0 2 0 0 – 6 84 – 150 

3. kolejka:
Kikorze - Czermnica  (10:00)
Nowogard - Słajsino  (11:15)
Gwiazda - Michorek  (12:30)
Uroczyste otwarcie IX edycji OLPS
Wojcieszyn Parlino  (13:45)
Bruklin - Żabowo  (15:00)
Węgorza - Krzywice  (16:15)

W najbliższą niedzielę podczas rozgrywek nastąpi oficjalne otwarcie IX edycji 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej
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„Jasełka” z udziałem Zielonego Przedszkola
Dnia 12 grudnia odbyło się uroczyste przedstawienie wprowadzające nas w nastrój przedświąteczny „Jasełka”, które 
odbyło się na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury. 

czas radości i możliwości spę-
dzenia czasu z bliskimi. 

     Okres świąteczny jest dla 
wszystkich okazją do reflek-
sji nad przemijającym czasem, 
okazją do wspomnień, wzru-
szeń, do pojednania z bliski-
mi, do czynienia dobra dla in-
nych ludzi, a także do miłości, 
bo „miłość się mnoży, kiedy się 
ją dzieli”.

Za pomoc w organizacji ser-
decznie dziękujemy Pani Dy-
rektor Anecie Drążewskiej 
oraz pracownikom Nowo-
gardzkiego Domu Kultury.

Agnieszka Zając

Dzieci z Zielonego Przed-
szkola, z trzech najstarszych 
grup tj. Zielone Jabłuszka, Zie-
lone Elfy oraz Zielone Żabki 
swoim występem przedstawiły 
nam narodziny Jezusa. 

    Dzieci wraz z rodzicami 
aktywnie uczestniczyli w przy-
gotowaniach do „Jasełek” oraz 
strojów dla wszystkich posta-
ci. Każde dziecko brało czyn-

ny udział w przedstawieniu, 
każde miało do odegrania jakąś 
rolę. Przedszkolaki prezentowa-
ły się bardzo ładnie i uroczyście, 
były przejęte swoimi rolami.  W 
szczególny sposób przedstawi-

ły historię narodzin Jezusa. Było 
świątecznie i uroczyście, wszy-
scy śpiewali kolędy i pastorał-
ki w języku polskim oraz angiel-
skim. Na scenie panował świą-
teczny nastrój.

      Zawsze z niecierpliwością 
oczekujemy na nadejście okresu 
Świąt Bożego Narodzenia. Choć 
pracy przy przygotowaniach do 
tych świątecznych spotkań nie 
brakuje jest to dla wszystkich 
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2018

2018Styczeń January • Januar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

1
Mieczysława, Mieszka

Nowy Rok

8
Seweryna, Teofila

15
Pawła, Izydora

22
Anastazego, Wincentego

Dzień Dziadka

29
Zdzisława, Franciszka

2
Izydora, Makarego

9
Weroniki, Juliana

16
Marcelego, Włodzimierza

23
Ildefonsa, Rajmunda

30
Macieja, Martyny

3
Danuty, Genowefy

10
Jana, Wilhelma

17
Antoniego, Rościsława

24
Felicji, Tymoteusza

31
Jana, Marceliny

4
Anieli, Eugeniusza

11
Matyldy, Honoraty

18
Piotra, Małgorzaty

25
Pawła, Miłosza

1
Brygidy, Ignacego

5
Edwarda, Szymona

12
Benedykta, Arkadiusza

19
Henryka, Mariusza

26
Seweryna, Pauliny

2
Marii, Mirosława

6
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Trzech Króli

13
Weroniki, Bogumiły

20
Fabiana, Sebastiana

27
Jana, Przybysława

3
Błażeja, Hipolita

7
Juliana, Lucjana

14
Feliksa, Hilarego

21
Agnieszki, Jarosława

Dzień Babci

28
Walerego, Radomira

4
Andrzeja, Weroniki

1

2

3

4

5

2018Luty February • Februar
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

29
Zdzisława, Franciszka

5
Agaty, Adelajdy

12
Eulalii, Modesta

19
Konrada, Arnolda

26
Mirosława, Aleksandra

30
Macieja, Martyny

6
Doroty, Tytusa

13
Grzegorza, Katarzyny

Ostatki

20
Leona, Ludomiła

27
Gabriela, Anastazji

31
Jana, Marceliny

7
Ryszarda, Romualda

14
Walentego, Metodego

Walentynki

21
Eleonory, Feliksa

28
Teofila, Makarego

1
Brygidy, Ignacego

8
Jana, Piotra

Tłusty czwartek

15
Faustyna, Józefa

22
Marty, Małgorzaty

1
Antoniny, Radosława

2
Marii, Mirosława

9
Cyryla, Apolonii

16
Danuty, Juliany

23
Romany, Damiana

2
Heleny, Pawła

3
Błażeja, Hipolita

10
Jacka, Scholastyki

17
Donata, Łukasza

24
Macieja, Bogusza

3
Tycjana, Kunegundy

4
Andrzeja, Weroniki

11
Łazarza, Marii

18
Symeona, Konstancji

25
Wiktora, Cezarego

4
Kazimierza, Łucji

5

6

7

8

9

2018Marzec March • März
Poniedziałek

Monday • Montag
Wtorek

Tuesday • Dienstag
Środa

Wednesday • Mittwoch
Czwartek

Thursday • Donnerstag
Piątek

Friday • Freitag
Sobota

Saturday • Samstag
Niedziela

Sunday • Sonntag
Tydzień

Week • Woche

26
Mirosława, Aleksandra

5
Fryderyka, Wacława

12
Bernarda, Grzegorza

19
Józefa, Bogdana

26
Teodora, Emanuela

27
Gabriela, Anastazji

6
Róży, Wiktora

13
Bożeny, Krystyny

20
Eufemii, Klaudii

27
Lidii, Ernesta

28
Teofila, Makarego

7
Pawła, Tomasza

14
Leona, Matyldy

21
Benedykta, Lubomira

28
Anieli, Sykstusa

1
Antoniny, Radosława

8
Antoniego, Beaty

Dzień Kobiet

15
Ludwiki, Klemensa

22
Bogusława, Katarzyny

29
Wiktora, Eustachego

Wielki Czwartek

2
Heleny, Pawła

9
Katarzyny, Franciszki

16
Izabeli, Hilarego

23
Feliksa, Pelagii

30
Amelii, Jana
Wielki Piątek

3
Tycjana, Kunegundy

10
Cypriana, Marcelego

Dzień Mężczyzn

17
Zbigniewa, Partyka

24
Marka, Gabriela

31
Balbiny, Gwidona

Wielka Sobota

4
Kazimierza, Łucji

11
Konstantego, Benedykta

18
Cyryla, Edwarda

25
Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa

1
Zbigniewa, Grażyny

Wielkanoc

9

10

11

12

13

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl
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Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Zatrudnię mechanika 
do warsztatu 

samochodowego  
w Goleniowie.  

606 948 278 

reklama

reklamareklama

Willa Zbyszko Nowogard 
Kościuszki 16 K 

zatrudni na stanowisko 
barman-kelner 

szczegółowe info. na miejscu. 
Tel. 600 045 151

S p r z e d a ż  
c h o i n e k 

ul. Wiejska 40. 
Tel. 607 288 835 

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Szczecinie

Walczyli szczypiorniści z SP nr 1
W Szczecinie przez trzy dni, aż 32 drużyny rywalizowały w Mikołajkowym Turnieju Piłki 
Ręcznej. Nowogard reprezentowali szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej nr 1, która wysta-
wiła dwa zespoły. Choć młodzi nowogardzianie nie wywalczyli podium, to jednak możli-
wość zmierzenia się z silnymi drużynami z pewnością zaowocuje w przyszłości. 

Po trzech dniach rywalizacji, 
pomimo ciężkich pojedynków 
na parkiecie, wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 cali i 
zdrowi wrócili do domu. Tur-
niej organizowany w Szczecinie 
młodym szczypiornistom przy-
niósł wiele radości, niespodzia-
nek, nowych znajomości i do-
świadczenia, które będzie pro-
centowało w przyszłości. W za-
wodach wzięły udział łącznie 32 
drużyny w 4 kategoriach: dziew-
czynek i chłopców z klas V i VI 
z takich miast, jak: Tczew, Gło-
gów, Świebodzin, Drawsko Po-
morskie, Koszalin, Szczecin. 
Dwie drużyny chłopców z „Je-
dynki” rozegrały po 9 meczów. 
W kategorii klas V SP nr 1 zaję-
ła szóste miejsce na osiem ekip. 
Nowogardzką szkołę reprezen-
towali: Cyprian Nykiel, Tobiasz 
Laskowski, Jakub Szot, Maciej 
Płachecki, Jakub Wdowczyk, 
Karol Gieryń, Stasiu Rabiejew-
ski, Maciej Miklas, Bohdan Nie-
mira, Gabriel Bartos, Karol Ste-
fański. Z kolei w kategorii klas 
VI szczypiorniści z Nowogardu 
wywalczyli dziewiąte miejsce. 
W tej kategorii SP nr 1 reprezen-
towali: Miłosz Jurzysta, Gracjan 
Maciejewski, Mateusz Pleskacz, 
Filip Szczyrba, Bolesław Gry-
gowski, Nikodem Kałużny, Ka-
mil Kaczmarek, Mateusz Krugły, 
Jakub Łuczyszyn, Wiktor Miko-
łajewski, Mieszko Szymański. 
Warto dodać, że Nikodem Ka-
łużny oraz Maciej Miklas zosta-

li wytypowani, jako jedni z naj-
lepszych zawodników tego tur-
nieju. W obu kategoriach wie-
kowych wybranych zostało sied-

miu takich najlepszych graczy. 
Trenerami zespołów są Bogdan 
Wawryczuk i Artur Danilewski.

Oprac: KR

Szczypiorniści z Jedynki w kategorii klas VI zakończyli rywalizację na 9. pozycji

Piłkarze ręczni z SP nr 1 w kategorii klas V zajęli 6. miejsce
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

KARDIOLOG
dr Piotr Waliszewski 

specjalista 
internista-kardiolog 

Tel. 608 356 757

ORTODONTA
dr Mazen Kenzo

Specjalista Ortodonta

ul. 15 Lutego 17 
72-200 Nowogard 
 Tel. 91 392 26 33 

604 793 056

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane po-
wyżej 20 arów w Gardna koło No-
wogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do remon-
tu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
dwurodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, do remontu, ogród 
4,5 ara. Cena 225 tys zł. Tel. 601 58 
40 54 

•	 Sprzedam ładny, duży garaż przy 
ul. Zamkowej. Tel. 601 430 001

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	  Wynajmę lokal biuro-handel-
-usługi Pileckiego 2a. 694 022 406, 
695 209 162 

•	 Sprzedam kawalekę Warszawska 
95 tys. 503 905 226 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886 

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha 
w obrębie wsi GRABIN. 731 026 
406

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 814 
871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Gole-
niowie. Tel. 501 814 871 

•	 Sprzedam garaż na osiedlu Gryfi-
tów. Tel. 790 876 991 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 15 Lutego. 602 262 859 

•	 Kupię mieszkanie 2pokojowe na 
terenie Nowogardu możze być do 
remontu. Pilnie! 504 004 156 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	  4 koła do Matiza z oponami zimo-
wymi sprzedam 155/70 R13. Tel. 
726 252 946 

•	 Kupię komarka z dokumentami 
lub bez. 514 386 866

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 
2001, cena do uzgodnienia. Tel. 
573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 16stki, zimówki. 605 576 908

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam przyczepę D46 sztyw-
ną, bez dokumentów, stan b. do-
bry. Cena 2900 zł Tel. 512 532 734

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Sprzedam sianokiszonkę, 40 belo-
tów. 604 952 571 

•	 Presę  do słomy, kostkująca sprze-
dam. 508 211 596 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY, 
ROMTEX 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończnia 
mieszkań, łazienki od podstaw. 
608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. 724 568 015 

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy,glazura, terakota. 660 143 113

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 
234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan posto-

jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumien-
ną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 
601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 
432 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 
762 576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnie pomocników na 
kuchnię (na okres świąteczny). 
530 395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH 
ZATRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Kucharza/kucharkę oraz po-
moc kuchenną zatrudnię. Re-
stauracja Przystań, Nowo-
gard. Tel. 601 58 40 56 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 661 
772 502 

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika 
na czas nieokreślony. Atrakcyj-
ne zarobki. Praca w Nowogar-
dzie. 668 841 631 

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate 
kyokushin od 4.09.17r. W ponie-
działki i środy w godz. 18.00-19.00 
na ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-
ku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Historia, filozofia, etyka – korepe-
tycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykula-
tor profesjonalny - 199 zł.Kupie : 
Kosiarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą 
z dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 
682 

•	 Sprzedam drewno na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki lub 
w całości do samodzielnego po-
cięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Owczarek niemiecki krótko i dłu-
gowłosy, szczenięta, ładne. 510 
620 109 

•	 Szkołka w Karsku polca CHOINKI 
jodła, świerk srebrny i zwykły, cię-
te i w pojemnikach. 606 106 142 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 3 pokoje w Nowogardzie IV p.
cena: 169 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

reklama

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

reklama

Pionowo:
1. ... Banaszak - wokalistka
2. werset Koranu
3. czternasta litera grecka
4. rewia
5. nad nim Rzym
6. miasto i port w Brazylii
7. środek odurzający
8. ze stolicą w Windhuk
9. dawna jednostka pojemności
10. staropolski naszyjnik z pereł
11. mityczny król Teb
12. imię Hayworth
13. szybkie pociągnięcie smyczkiem
14. powieść Jana Brzozy
15. szybki styl pływacki
16. zając morski, ryba atlantycka
17. produkt uboczny z cukrowni
18. kananejska bogini płodności
19. łóżko na statku
20. szczekają na Maderę
21. japońska forma szermierki
22. specjalista od pieców
23. kuliste skupienia mineralne
24. Shirley z powieści
25. niemiecka partia faszystowska
26. sir ... Guiness
27. grek u Homera
28. niewielkie państwo
29. zołza, zgaga

30. zastawiane przez kłusownika
31. cząsteczka O2
32. urok, wdzięk
33. faworyt rodziny cara Mikołaja II
34. spójnia, ogniwo
35. postawa gimnastyczna
36. Jigoro, japoński twórca judo
37. miasto w USA w stanie Oklahoma
38. nacjonalista
39. majątek, gotówka
40. roślina na roślinie
41. przy towarze
42. moneta równa 1/100 korony
43. obwisły pod okiem
44. ostatni film Gołębiewskiego
45. szlak PKP
46. w mitologii asyryjskiej córka boga burzy
47. szczeliwo szklarza
48. UB w ZSRR
49. bale, kłody
50. część sztuki teatralnej
51. mityczny cesarz Chin
52. pustynia piaszczysta
53. ojczyzna Mandeli
54. przy adresie
55. samolot bojowy
56. mała Aleksandra

Poziomo:
57. niejeden w sklepie mięsnym

58. „wiekowa” liczba
59. bogini Księżyca
60. miasto w Turcji
61. roślina włóknodajna
62. grecki tragik (525-456 p.n.e.)
63. niechęć do kogoś
64. stolica Kenii
65. rower dla pań
66. łodyżki roślin okopowtch
67. imię „bestii” z ringu
68. rozpadlina w skale wapiennej
69. miasto włoskie
70. stolica Jordanii
71. mityczny władca wiatrów
72. miasto w Rosji, port w pobliżu ujścia 
Donu do M. Azowskiego
73. szkodzi żelazu
74. tymotka, trawa
75. ustalenie, postawienie daty
76. położenie, los człowieka
77. syn Posejdona
78. dźwięk wyższy o pół tonu od „a”
79. gra w karty
80. najstarsza epoka jury
81. oprych, rozrabiaka
82. galeria otaczająca dziedziniec meczetu
83. środek owadobójczy
84. powieść poetycka Juliusza Słowackiego
85. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz olimp. 
w rzucie młotem

86. mgła na damskim kapeluszu
87. sos pomidorowy do pizzy
88. (1896-1963), poeta fr. – rumuńskiego 
pochodzenia
89. człowiek śniegu
90. ptak z workiem w dziobie
91. osiłek pod Troją
92. dręczenie
93. wyspa koło Indonezji
94. wyznanie grzechów
95. przypiek
96. zespół urzędników instytucji
97. płyn do mycia naczyń
98. bóg słońca Inków
99. tatarak dawniej
100. kieruje łodzią
101. dokument historyczny dawnej Rosji
102. autentyczne zdarzenie
103. Rudolf, węg. szermierz, mistrz olimp. 
(1948, 52, 56, 60), 7-krotny mistrz świata
104. jasny fiolet
105. długa, niezgrabna noga
106. wełniana, odpowiednio drapowana 
szata męska noszona w staroż. Rzymie
107. wąż dusiciel
108. szereg półek

PODPOWIEDŹ: AMAAN, AZOW, IAIDO, INTI, 
JAO, TASZA

Martyna Senator
Z POPIOŁÓW

Kiedyś wyobrażałam sobie, że 
moje życie jest pięciolinią, na któ-
rej każda chwila zostaje zapisana 
w postaci odpowiednio dobra-
nych nut. A ja niczym wybitny 
kompozytor codziennie dopisuję 
dalszą część bezkresnego utworu. 
Jedne dźwięki są skoczne i weso-
łe, inne żałosne i pełne 
melancholii. Wszystkie razem 
tworzą niepowtarzalną melodię, 
którą nuci moje serce. Jednak kil-
ka dni temu wszystko umilkło, a 
całość zaczęła przypominać 
urwany hejnał. Wydarzenia z 
przeszłości zmieniły Sarę nie do 
poznania, odcisnęły piętno na jej 
poczuciu własnej wartości i za-
ufaniu do ludzi. Jest teraz pewna, 
że miłość sprowadza się jedynie 
do cierpienia. Przynosi ból, łzy i 
rozczarowanie. Przekonał się o 
tym także Michał, którego wyko-
rzystała była dziewczyna. Przy-
padkowe spotkanie dwóch pora-
nionych dusz uruchamia ciąg nie-
spodziewanych zdarzeń i pozwa-
la im poznać życie na nowo. 
Budowany od lat mur, którym 
otaczała się Sara, zaczyna pękać 
za sprawą opiekuńczego Michała.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nikt nie dba o po-
walonego tyrana

Stanisław Strzelczyk, Miro-
sław Galus, Jolanta Kozioł, Ma-
ria Bernach, Alicja Wypych, Pe-
lagia Feliksiak, Christiana Sy-
fert, Agnieszka Skowrońska, 
Cecylia Furmańczyk, Zdzisława 
Chocian, Halina Stefańska, Da-
nuta Skowron, Szymon Rybar-
czyk, Urszula Kaczmarek, Zofia 
Karbowiak, Irena Motyl

Zwycięzca książka: Maria 
Bernach

Zwycięzcy prenumerata: 
Cecylia Furmańczyk, Danuta 
Skowron

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marcel Budzich, Bartek Felik-

siak, Mateusz Wiertalak, Basia 
Kloch, Wojtek Patecki, Martyn-
ka Wójcik

Zwycięzca: Basia Kloch
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GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
• Zatrudnię 
   podwykonawców 
• Elektryków,
   pomocników 
   z doświadczeniem

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propanem a 

także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświadczenia na 

regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów dołącz do nich. 

www.gazak.pl/

Tel. 606 930 398

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę
godz. 13.30-15.30

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy 

prawnego mogą ulegać zmianom)

reklAmA

Co ukazała paka 
minibusa

Pożar w miętnie Sukces marcela 
marchewki

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 16

 s. 3

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Czy K. Kosiński 
zostanie 
dyrektorem 
szpitala

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl     tel. 609 456 577,  91 39 21 467

  

      z promocją
 • zabiegi �zykoterapeutyczne

• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

  

Świąteczną

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Sylwester na kreskę
s.5
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Tylko kilka dni pozostało jeszcze do Świąt Bożego Narodze-
nia. Zapytaliśmy więc mieszkańców Nowogardu, jak obcho-
dzić będą ten Święta? Czy pozostają wierni tradycji, czy może 
kultywują jakieś własne tradycje? Zapytaliśmy także, na ja-
kim są obecnie etapie przygotowań do Świąt?

Pani Halina: Święta Bożego Na-
rodzenia w naszym domu obchodzo-
ne są tradycyjnie. Staramy się, aby na 
stole było zawsze 12 potraw bezmię-
snych. Do tego kładziemy dodatkowy 
talerz dla zagubionego wędrowca. Na 
wigilię rodzina przyjeżdża do mnie, 
razem jest nas trzynaścioro. Wraz z 
córką i synową dzielimy się obowiąz-
kami w przygotowaniach. Na tę chwi-
lę jesteśmy przygotowani już do Wi-
gilii.

Pani Anna: Wraz z rodziną ob-
chodzimy Święta Bożego Narodze-
nia tradycyjnie. Wigilię mamy bez-
mięsną, tak jak nakazuje tradycja. 
Najczęściej obchodzimy Święta w 
domu, czasami wyjeżdżamy do ro-
dziny lub bliscy przyjeżdżają do 
nas. Nie mam jeszcze wszystkiego 
przygotowanego, ale codziennie sta-
ram się coś po trochu zrobić.

Pani Weronika: Wigilię i Święta 
Bożego Narodzenia obchodzimy u 
rodziców w domu. Przyjeżdża wte-
dy moje rodzeństwo, wraz ze swoimi 
dziećmi. Staramy się dzielić przygoto-
waniami dań na Wigilię, więc zazwy-
czaj każdy coś ze sobą przywozi. Wi-
gilię mamy postną, jak myślę w więk-
szości domów. Po Wigilii dzieci, ale 
i dorośli rozpakowują prezenty. Póź-
niej przez dwa dni Świąt staramy się 
odwiedzać siebie nawzajem. Nasze 
przygotowania do Świąt dopiero się 
zaczynają.

Pani Ania: W naszym domu 
Święta obchodzi się tak jak wszędzie 
– tradycyjnie. W tym roku Wigilia 
będzie u mnie i będziemy obchodzić 
ją jedynie z mężem i dziećmi. Jesz-
cze nie mam nic przygotowane do 
Świąt, ponieważ praca nie pozwala 
mi na to. Uważam jednak, że zdą-
żę wszystko zrobić, zanim na niebie 
zabłyśnie pierwsza gwiazdka. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

07.12.2017 r.
godz. 17:00
Rafał S. ( zam. R. pow.goleniow-

ski) powiadomił o przywłaszcze-
niu swojego telefonu m-ki HY-
UAWEI P 10 wartości 1000 zł, któ-
ry zagubił w miejscowości Świer-
czewo. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

12.12.2017 r.
godz. 10:10
Policjanci WK KPP Goleniów, 

w miejscowości Węgorza, doko-
nali zatrzymania Ireny M  (zam. 
W pow. goleniowski) za produk-
cję alkoholu etylowego. Na miej-
scu ujawniono 23 litry alkoholu w 
butelkach oraz beczkę z zawarto-
ścią 120 litrów zacieru oraz sprzęt 

do produkcji. Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów. 

14.12.2017 r.
godz. 17:35
Krzysztof Z. (zam. N. powiat 

goleniowski) zawiadomił o oszu-
stwie na portalu ogłoszeniowym 
OLX.pl przy zakupie zagęszczarki 
Wacker DPU 6055 wartości 6 396 
zł, gdzie po wpłaceniu na wskaza-
ne konto pieniędzy nie otrzymał 
zakupionego towaru. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

15.12.2017 r.
godz. 12:31
Policjanci RD KPP Goleniów, w 

miejscowości Długołęka, w trak-
cie kontroli drogowej kierującego 
rowerem ujawnili, że Łukasz P. ( 

zam. K. pow.goleniowski ) znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości wynik 
0,99 mg/l .Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.Wydarzenie zakwa-
lifikowano, jako wykroczenie.

godz. 18:54
Nieznany sprawca poprzez wy-

ważenie skobla zamka patento-
wego w drzwiach wejściowych do 
mieszkania przy ul. Wojska Pol-
skiego w Nowogardzie, dostał się 
do wnętrza, skąd dokonał kra-
dzieży  pieniędzy w kwocie 8 000 
zł oraz biżuterii złotej o wartosci 
7 000 zł. Suma strat wynosi 15 000 
zł na szkodę Marzeny M.  (zam. N. 
powiat goleniowski). Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Anna Kulczyk: lat 72, zmarła  14.12.2017r., pogrzeb 
odbył się 16.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Jadwiga Zawierucha: lat 56, zmarła 16.12.2017r., po-
grzeb odbędzie się 19.12.2017 r., o godz.12:00  Msza św. w 
kościele w Żabowie, pochówek na cmentarzu w Żabowie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W środę sesja 

Przyjmą budżet na 2018
W najbliższą środę, odbędzie się kolejna i przedostatnia już w tym roku sesja Rady Miej-
skiej. W porządku obrad zaplanowano drugie czytanie i przyjęcie budżetu na rok 2018. 

Głosowanie nad budżetem 
będzie najważniejszym punk-
tem środowej sesji. Zanim rad-
ni przyjmą budżet, dokonają w 
nim szeregu zmian w obszarze li-
sty wydatków inwestycyjnych - 
jaką przygotował burmistrz Ro-
bert Czapla. Spowodowane to 
jest przede wszystkim niezreali-
zowaniem większości inwestycji, 
jakie burmistrz miał wykonać w 
tym roku, a których jak wiadomo 
nie wykonał. Radni będą, zatem 
wnioskować o wpisanie tych za-
dań do nowego planu wydatków 
gminy. 

Oprócz budżetu, radni rozpa-
trzą także skargę, jaką na Bur-

mistrza Nowogardu złożyła rad-
na Jowita Pawlak. Sprawa doty-
czy słynnej drogi do Czermnicy - 
więcej w kolejnym wydaniu DN. 

Rada przyjmie też harmono-
gram pracy na kolejny rok, a tak-
że Wieloletni Plan Inwestycyjny 

gminy- dokument ściśle związa-
ny z budżetem. 

Relacja z sesji w piątkowym 
wydaniu DN. Obok tekstu publi-
kujemy porządek obrad środowej 
sesji. 

MS

               Nowogard, dnia 14 grudnia 2017 roku           

       BR.0002.LI.2017                   

    

              Pani/ Pan         ...................................................  

                                                                      ...................................................

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LI sesję Rady Miejskiej 

w  Nowogardzie. Początek obrad: 

              20 grudnia   2017 roku (środa) o godzinie 9  00    

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 listopada 2017 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

     a) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Nowogardu,

     b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2018 roku.

7. Drugie czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2018.

    a) przyjęcie budżetu gminy Nowogard na rok 2018,

    b) przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2018 – 2023.

       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                     

                                                                                                         Przewodniczący Rady                   

                                    Piotr Słomski 

Po naszej interwencji 

Załatali dziurę
Po naszym tekście, który ukazał się w piątkowym 
wydaniu DN (15.12), drogowcy załatali dziurę, 
która powstała przy przejeździe kolejowym.

Mimo dość nowej nawierzchni w tym miejscu, co pe-
wien czas pojawiają się z nią problemy. Tym razem po-
wstałą tam dziurę, drogowcom udało się załatać, jednak 
dopiero po naszej interwencji. Nawierzchnia została wy-
równana, ale…trochę do życzenia pozostawia jakość wy-
konania łaty z asfaltu. Niemniej lepsze to, niż nic… 

DŚ Dziura, która powstała przy przejeździe kolejowym, zo-
stała załatana po naszej interwencji
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

Urząd konkurs robi 

Czy Kosiński zostanie dyrektorem szpitala
W piątek minął termin składania dokumentów dla kandydatów na dyrektora nowogardzkiego szpitala, w konkursie ogłoszonym przez Urząd Gminy. 
Wpłynęły dwie kandydatury. Nie podano, kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty. Pojawiają się poważne wątpliwości, czy przeprowadzana procedura kon-
kursowa jest zgodna z prawem i, czy w związku z tym nie nastąpi unieważnienie tego postępowania. 

Poważny konkurs, 
czy legalizacja samowoli

Konkurs został ogłoszony 
w końcu listopada po tym, jak 
Dziennik Nowogardzki poddał w 
wątpliwość legalność sprawowania 
tej funkcji przez aktualnego dyrek-
tora. Kazimierz Lembas pełniący 
rolę szefa szpitala od ponad 12 lat, 
nigdy nie poddał się procedurze 
konkursowej i jego kadencja jest 
więc „wieczna”.  Lembasa zatrud-
niono i utrzymywano bez konkur-
su, mimo, że ustawa przynajmniej 
od 2011 roku wymaga, aby stano-
wisko dyrektora szpitala było ob-
sadzane w drodze konkursu. Po 
ujawnieniu przez DN tych oko-
liczności ogłoszono bardzo dziw-
nie skonstruowany konkurs, który 
sprawia wrażenie, że chodzi bar-
dziej o zalegalizowanie obecnego 
dyrektora aniżeli o wybór najlep-
szego kandydata. Zastrzeżenia bu-
dzi już sama treść tego oficjalnego 
anonsu o konkursie… Czytamy w 
nim bowiem: 

„Urząd Miejski w Nowogar-
dzie działając na podstawie art. 49 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dziennik 
Ustaw rok 2016 poz. 1638, Dz. U. z 
2016’r., poz. 2260) . Konkurs prze-
prowadza się w oparciu o art. 49 
ust.l pkt. l ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczni-
czej oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w 
sprawie sposobu przeprowadza-
nia konkursu na niektóre stanowi-
ska kierownicze w podmiocie lecz-
niczym niebędącym przedsiębiorcą 
(Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 182, 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1957) oraz 
art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym. Dalej następuje informacja o 
wymaganiach dla kandydatów. W 
tej preambule nie użyto nawet sło-
wa „ogłasza”, więc nie wiadomo, 
kto ten konkurs właśnie formal-
nie ogłasza. Być może uniknięto 
tego sformułowania (czyniąc do-
datkowo ten wstęp niegramatycz-
nym- brak podmiotu) dlatego, że 
wymieniony tu Urząd Miejski nie 
jest w świetle prawa żadnym orga-
nem, a więc uprawnionym także 
do ogłaszania konkursów- „Urząd 
Miejski” może, co najwyżej, infor-
mację napisać na komputerze (taki 
ma obowiązek). Mamy więc tu do 
czynienia nie tylko z brakiem po-
dania organu uprawnionego do 
ogłoszenia przeprowadzenia i roz-
strzygnięcia tego konkursu, ale 
także z pominięciem tego realne-
go organu w ogóle (o tym szczegó-

łowo dalej).  Kolejne zastrzeżenia 
dotyczą braku informacji o Komi-
sji Konkursowej. I to tylko te naj-
bardziej oczywiste uwagi.

Wpłynęły oferty od dwóch 
kandydatów

Nie dziwi więc, że na tak sfor-
mułowaną informację o konkur-
sie, która naszym zdaniem z da-
leka pachnie „ustawką”, wpłynę-
ły w przewidzianym terminie tyl-
ko dwie kandydatury- choć normą 
dzisiaj jest, że o poważne dobrze 
płatne funkcje publiczne, ludzie 
się biją. Sformułowania informacji 
zapewne odstraszyły kandydatów. 
Ostatecznie „papiery” złożył oczy-
wiście Kazimierz Lembas, czyli 
dotychczasowy wieloletni dyrek-
tor, i znany w środowisku nowo-
gardzkim lekarz okulista, ale tak-
że społecznik, Krzysztof Kosiński. 
Lembasa przedstawiać nie będzie-
my, ponieważ poza tym, że jego 
kariera zawodowa to bycie urzęd-
nikiem (i jako taki dobił już od 
dawna wieku emerytalnego), a ka-
riera społeczna to bycie wiernym 
SLD, to nic więcej o jego dokona-
niach powiedzieć się nie da. Suk-
cesami zaś na niwie prywatnej się 
nie zajmujemy. Natomiast Krzysz-
tof Kosiński ma bardzo bogate do-
świadczenie i osiągnięcia niema-
łe w zakresie zarządzania w obsza-
rze służby zdrowia. Oto tylko frag-
ment jego CV:

1977- staż pracy w Szpitalu w 
Gryficach

- po 6 miesiącach z powodu wy-
padku samochodowego kierownika 
Przychodni w Trzebiatowie przeją-
łem funkcję kierownik w/w Przy-
chodni,

1980 do 1987 Kierownik Ośrodka 
Zdrowia w Osinie,

1988 do 1993 przebywałem za 
granicą ( praca w POZ na oddzia-
łach okulistycznych szpitala Woje-
wódzkiego i Klinicznego. Kurs me-
nadżerski w Kolonii

1993 powrót do kraju i otworzy-
łem w 1995 roku pierwszą prywat-
ną wielospecjalistyczną przychod-
nię w Nowogardzie, w której to pra-
cuję do dzisiaj. Z mojej wiedzy me-
nadżerskiej skorzystało pracując u 
mnie wielu przyszłych właścicieli 
POZ-ów, przychodni specjalistycz-
nych czy szpitali…

 O tym, że dr Krzysztof Kosiński 
sobie radzi nawet w trudnych cza-
sach, nikogo przekonywać nie ma 
potrzeby, i w zestawieniu z Lem-
basem to oczywiście kandydat na 
merytorycznego dyrektora nowo-
gardzkiego szpitala nieporówny-
walnie lepszy. Ale pewnie tym dy-

rektorem nie zostanie, ponieważ 
wiele wskazuje na to, że o tym, kto 
nim zostanie zadecyduje „kaptu-
rowy” zespół pod przewodem nie-
uprawnionego szefa.

Tajna jawność 
Jawność postępowania w obsza-

rze decyzji administracji publicz-
nej to dzisiaj standard oczywi-
sty. W Nowogardzie mamy jednak 
„myślących inaczej” w tym tema-
cie. Konkurs na dyrektora szpita-
la, to jeden z przejawów tych prak-
tyk. Po pierwsze odpowiedzmy na 
pytanie, kto powinien taki kon-
kurs ogłaszać i w rezultacie roz-
strzygać?

 W ustawie z 2011 roku czytamy:  
2. Konkurs na stanowisko kie-

rownika(dyrektora) ogłasza 
podmiot tworzący. Kto jest więc 
owym podmiotem tworzącym no-
wogardzki szpital? Odpowiedź 
znajdujemy w statucie szpitala, 
gdzie jest napisane: Gmina Nowo-
gard tworzy i jest organem two-
rzącym Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie. 

Mamy więc jasność: to Gmina 
Nowogard jest organem tworzą-
cym szpital i to Gmina Nowogard 
powinna ogłaszać konkurs na sta-
nowisko dyrektora szpitala. Orga-
nem zaś stanowiącym Gminy No-
wogard jest Rada Miejska. Urząd 
miejski to aparat urzędniczy, a 
nie podmiot prawny uprawniony 
do reprezentowania Gminy No-
wogard. Również ukryty za anon-
sem o konkursie w jego podpisie, 
burmistrz Nowogardu, jako or-
gan wykonawczy ma w obowiąz-
ku ustawowym tylko wykonywa-
nie decyzji organu stanowiącego 
Gminy, czyli Rady Gminy. Dodat-
kowo czytamy w statucie szpitala: 
Organami Szpitala są: 1 Dyrek-
tor Szpitala 2. Rada Społeczna. 
Jakie są zadania tego organu, czy-
li Rady Społecznej w zakresie kon-
kursu na dyrektora i kto ją tworzy? 
W Statucie szpitala czytamy w tym 
zakresie co następuje:

 1. Rada Społeczna jest organem 
inicjującym i opiniodawczym pod-
miotu, który utworzył Szpital…
(czyli Gminy Nowogard-dop. nasz)

 2. Do zadań Rady Społecznej w 
szczególności należy:

a) przedstawienie podmiotowi, 
który utworzył Szpital, wniosków i 
opinii w sprawach:

 - przyznawania Dyrektorowi na-
gród, rozwiązanie stosunku pracy 
i umowy cywilnoprawnej o zarzą-
dzanie z Dyrektorem Szpitala…

Tak więc zgodnie ze statutem to 

Rada Społeczna w imieniu orga-
nu tworzącego szpital, czyli Gmi-
ny Nowogard, ma decydujący głos 
w zakresie z kim rozwiązany i na-
wiązany będzie dyrektorski stosu-
nek pracy, bądź umowa cywilno-
prawna, a więc w praktyce to ona 
powinna konkurs ogłaszać i go 
rozstrzygać, a przynajmniej mieć 
istotny i niepomijalny wpływ. Jak 
skonstruowana jest Rada Społecz-
na Szpitala?  Zgodnie z zapisem w 
statucie:

 3. Rada Społeczna składa się z 
5 członków. 

4. W skład Rady Społecznej 
wchodzą: a) jako przewodniczą-
cy - Burmistrz Nowogardu lub 
osoba przez niego wyznaczo-
na, b) przedstawiciel Wojewody 
Zachodniopomorskiego c) jako 
członkowie: 3 przedstawicieli 
wyłonionych przez Radę Miej-
ską w Nowogardzie.

Kto dzisiaj stanowi Radę Spo-
łeczną szpitala? Otóż niestety 
Rady Społecznej od 3 lat … nie 
ma? Czytamy w statucie: 

5. Kadencja Rady Społecznej 
jest równa kadencji Rady do sa-
morządów gminnych…

Jak się okazuje, po ostatnich 
wyborach w 2015 roku nie powo-
łano nowej Rady Społecznej a ka-
dencja starej, jak wynika z zapi-
sów statutu, się zakończyła. Kto i 
dlaczego nie powołał więc nowej 
Rady Społecznej? 

Otóż obowiązek taki spoczy-
wa na przewodniczącym Rady 
Społecznej, którym z mocy Sta-
tutu jest burmistrz i który także 
miał obowiązek przygotować od-
powiednią uchwałę na posiedze-

nie Rady Miejskiej oraz skiero-
wać prośbę o powołanie przed-
stawiciela do Wojewody. Dlacze-
go burmistrz Nowogardu nie wy-
konał tych wszystkich czynności?  
Proste…, bo wtedy nie mogłaby 
decydować o sprawach szpitala, 
w tym losach Lembasa, jako dy-
rektora, jakaś ”kapturowa” komi-
sja z jakimś nieuprawnionym sze-
fem na czele. Również trzeba by-
łoby przed Radą Społeczną Szpi-
tala uzasadniać takie awantury 
ekonomiczne, jak przejęcie Reska, 
czy zdawać regularne sprawozda-
nia finansowe z wyników szpita-
la, w tym przedstawiać precyzyjne 
zestawienia, kto ile i za co dostaje 
w szpitalu naszym pieniążki? Sło-
wem nie można byłoby bezkarnie 
uprawiać upragnionego samo-
dzierżawia. Tymczasem…, tym-
czasem poczekamy na wybór no-
wego(starego) dyrektora, czyli taj-
ne rozstrzygnięcie jawnych z na-
tury spraw, i na reakcję (w końcu) 
Rady Miejskiej na ten cyrk.   

sm

dr Krzysztof Kosiński jest jedynym kontrkandydatem obecnego dyrektora szpitala 
w rozpisanym przez UM konkursie
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Paliła się sadza w kominie i strop

Groźny pożar w Miętnie
W piątek, 15 grudnia, w miejscowości Miętno, doszło do groźnego pożaru. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się sadza w kominie, a na-
stępnie ogień zaczął trawić drewniany strop pomiędzy piętrem i parterem budynku. Na szczęście pożar w porę opanowano, a co najważniejsze nikomu nic 
się nie stało. 

Wczesnym popołudniem Stra-
żacy otrzymali wezwanie do po-
żaru w budynku wielorodzinnym 
w Miętnie. Jak się okazało, doszło 
do zapalenia się sadzy w komi-
nie. Strażacy przybyli na miejsce 
stwierdzili również, że zapaleniu 
uległ drewniany strop. - Pierwszą 
czynnością strażaków było poda-
nie proszku w natarciu na palącą 
się sadzę – informuje st. kpt. Ma-
rek de Weyher, z KP PSP Gole-
niów - Następnie wykonano otwór 
rewizyjny w stropie, celem usunię-
cia ogniska pożaru. Nadpalone bel-
ki stropowe usunięto z użyciem piły 
mechanicznej do drewna.

Po tych zadaniach strażacy do-
konali rozbiórki ściany przylega-
jącej do komina. Sprawdzono ka-

merą (urządzenie pomiarowe) 
pokrycie dachu i pozostałą część 
stropu, aby wykluczyć inne źró-
dła ognia. Nie stwierdzono także 
tlenku węgla w powietrzu. - Naka-
zano sprawdzenie przewodu przez 
kominiarza przed ponownym uży-
ciem. Dodatkowo o zdarzeniu po-
wiadomiono Inspektora Nadzoru 
Budowlanego – informuje st. kpt. 
Marek de Weyher.

Straty wynikłe w pożarze się-
gają 10 tysięcy złotych.  Na miej-
scu zdarzenia obecny był zastęp-
ca Burmistrza i pracownicy OPS 
w Nowogardzie. W groźnie rozwi-
jającym się  pożarze ma szczęście  
nikt nie odniósł obrażeń.

DŚ
Fot. MS

W akcji gaśniczej w Miętnie brało udział kilka zastępów straży pożarnej. Konieczne było także sprowadzenie z Goleniowa wozu 
wyposażonego w drabinę

Oni to mają „standardy” godne sprzątających

Co ukazała paka minibusa 
Na dość zaskakujący, a przede wszystkim mało estetyczny widok natknął się nasz repor-
ter, spacerując w piątek ulicami w centrum miasta. W samochodzie, minibusie, który uży-
wa szczecińska firma odpowiedzialna za sprzątanie naszych chodników i ulic, zgromadzo-
no sporą kupę bliżej nieokreślonej substancji, wystawiając ją na widok (i wyciek) publiczny.  

Owa breja angażowała nozdrza 
przechodniów dość nieprzyjem-
nym zapachem - coś jakby „to-
war z szamba”. Toteż trudno było 
przejść obok auta wypełnionego 
kupą czegoś, nie zwracając na to 
uwagi, zwłaszcza, że boczne drzwi 
były otwarte na oścież. Do tego 
wszystkiego, ze zgromadzonego 
na pace „materiału” coś wycieka-
ło wprost na chodnik, co dodatko-
wo obrzydzało mijających samo-
chód ludzi, z ledwością mogących 
oddychać. 

Pytanie, czy zdaniem firmy, któ-
ra odpowiada za sprzątanie nasze-
go miasta (KZU Pomorze- przyp. 

red.), ale i nadzorujących jej pra-
cę urzędników, tak mają się dzi-
siaj standardy w tzw. komunalce? 
Nie pytamy już, co na to wszystko 
przepisy o ruchu drogowym, bo 
po oficjalnym zgłoszeniu, pewnie 
posypałyby się mandaty – wszak, 
jak wiadomo raczej z samocho-
dów to nic wyciekać na drogę nie 
powinno, zwłaszcza coś, co pach-
nie i przypomina szambo. Bez ko-
mentarza pozostawiamy też przy-
najmniej zewnętrzny stan auta, 
którego widać bardzo polubiła 
rdza, podgryzając go tu i ówdzie- 
tu już jednak współczujemy głów-
nie zmuszonych do jego użytko-

wania pracowników firmy. 
A może nie ma co tak oszczę-

dzać „na Nowogardzie” (tu apel 
do właścicieli spółki Pomorze) tyl-
ko zainwestować w sprzęt, choćby 
kupno przyczepki? O innych, bar-
dziej „specjalistycznych” sprzę-
tach już nie wspominamy, nie 
chcemy być już zbyt wymagają-
cy, choć mamy wrażenie, że zasłu-
gujemy (my mieszkańcy) na dużo 
więcej. W końcu na honorarium 
dla firmy sprzątającej miasto, skła-
damy się wszyscy, bez wyjątku… 
A jak to mówią: kto płaci, ten wy-
maga zwłaszcza od tych, którzy 
choćby z racji uprawianej profesji 
mają świeci przykładem czystości 
i porządku. 

MS

Błotnista, śmierdząca breja znajdująca 
się na pace minibusa

Sygnał czytelnika

Dlaczego światła nie 
działają? 
Drogowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ko-
ściuszki i Armii Krajowej nie działa już od dłuższego czasu. 
Na ten fakt zwrócił uwagę jeden z czytelników DN. Jak się 
okazuje, sygnalizacja uległa awarii.

– Nie ukrywam, że dzięki świa-
tłom, poruszanie się w tym rejonie 
jest zdecydowanie łatwiejsze. Być 
może światła zostały wyłączone ze 
względu na duży ruch przed świę-
tami?  - zastanawia się nasz czytel-
nik, który zwrócił się do redakcji 
o wyjaśnienie sprawy. 

Jak poinformowana nas w star-
gardzkim oddziale Zachodniopo-
morskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie (ZZDW), 
właściciela tego skrzyżowania, 
światła nie działają, bo  uległy 
awarii. Usterka jest dość poważna 
i mimo kilku prób naprawy, da-

lej nie działa. Nie wiadomo, kiedy 
sygnalizacja zostanie ponownie 
włączona, ponieważ firma mają-
ca usunąć usterkę, czeka na do-
stawę trudno dostępnych części. 
Tym samym jeszcze jakiś czas nie 
będzie działać jedyna w naszym 
mieście sygnalizacja świetlna. Po-
zostaje zaapelować do kierowców 
o szczególną ostrożność, zwłasz-
cza, że w okresie przedświątecz-
nym ruch na mieście z dnia na 
dzień jest coraz większy. 

DŚ

Sygnalizacja świetlna w Nowogardzie uległa awarii
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reklAmA

CHOINKI 
Jak co roku u Heńka Olchowo 74 (300 m przed stacją paliw) 

Tel. 507 102 211
Jodła i świerk świeże z własnej plantacji. Możliwość wyboru na pniu.

NISKIE CENY

kasy nie ma, ale zabawa musi być 

Sylwester na „kreskę”
Okazało się, że w tegorocznym budżecie NDK nie ma pieniędzy na organizację koncertu 
sylwestrowego na Placu Wolności, na jaki zaprasza Burmistrz Nowogardu. 

Sprawa wyszła na jaw podczas 
piątkowego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej, na którym dyrektor 
NDK Aneta Drążewska przed-
stawiała radnym sprawozdanie 
z działalności kierowanej przez 

siebie instytucji za ostatni rok. 
Okazało się, że w owym spra-
wozdaniu, w rubrykach wydat-
ki, nie ma pozycji pt. „organi-
zacja koncertu sylwestrowego”. 
To oczywiście zaniepokoiło rad-

nych. Zaczęli oni dopytywać dy-
rektor NDK, z czego w takim ra-
zie pokryte będą koszty impre-
zy, choćby honoraria dla wyko-
nawców. A. Drążewska przyzna-
ła, że NDK organizuje imprezę, 
planując, że za wszystko zapłaci 
dopiero po nowym roku, oczy-
wiście jak radni przyjmą budżet. 
Poinformowała jednocześnie, 
że na zwłokę w zapłacie gaży za 
występy, zgodzili się także mają-
cy wystąpić na Placu Wolności 
artyści. Słowem, koncert odbę-
dzie się na tzw. kreskę, a raczej 
na krechę, bo ma ponoć kosz-
tować ponad 20 tysięcy złotych. 
Życzmy szampańskiej zabawy !               

MS
A. Drążewska (pierwsza od prawej) informuje radnych, że na zabawę sylwestrową, 
jak na razie nie ma zabezpieczonych pieniędzy

Chce potwierdzenia od 
prokuratora 

Wiceburmistrz 
niezorientowany?
Krzysztof Kolibski, wiceburmistrz Nowogardu informuje, 
że decyzję, co do przeszłości dyrektor SP 4, która jak infor-
mowaliśmy usłyszała zarzuty karne, podejmie jak… Pro-
kuratura Rejonowa w Goleniowie potwierdzi ten znany już 
powszechnie fakt. 

W poniedziałek przed tygo-
dniem zapytaliśmy w UM, czy 
zamierza zawiesić w obowiąz-
kach dyrektor SP 4 Beatę K. 
po tym, jak trzy dni wcześniej 
usłyszała ona prokuratorskie 
zarzuty dotyczące uporczy-
wego łamania praw pracow-
niczych. Był to finał prowa-
dzonego od wiosny tego roku 
śledztwa.  W odpowiedzi na 
nasze pytanie o dalsze, zawo-
dowe losy dyrektor SP4, K. 
Kolibski odpowiada: 

„W związku zapytaniem 
w sprawie ewentualnego za-
wieszenia w obowiązkach dy-
rektora SP 4 w Nowogardzie, 
uprzejmie informuję, że 12 
grudnia 2017 roku wystąpiłem 
do Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie o informacje, czy 
rzeczywiście toczy się przeciw-
ko dyrektorowi szkoły postępo-
wanie oraz jeśli tak, czy postę-

powanie przeciwko dyrektoro-
wi jest prowadzone „ad rem” 
czy „ad personam”.  Dopiero 
po uzyskaniu informacji z Pro-
kuratury Rejonowej w Gole-
niowie w tej sprawie, podejmę 
decyzję odnośnie podjęcia dal-
szych czynności przez organ 
prowadzący. Z poważaniem 
K. Kolibski.” 

Pozostajemy pod wraże-
niem tego pisma, choćby ze 
względy na jego pokrętną lo-
gikę – taki literacki matrix. A 
tak już poważnie to zaskaku-
je nas kompletny brak orien-
tacji w temacie pana wicebur-
mistrza, bo niestety, od któ-
rej strony by nie czytać pisma, 
taka jest konkluzja. Wszak o 
tym, że w sprawie prowadzo-
ne jest śledztwo wiadomo już 
nie od dziś, choćby z mediów. 
A o tym, że osobie tej posta-
wiono zarzuty, w oficjalnym 
piśmie poinformowali rów-
nież sami poszkodowani na-
uczyciele, wzywając burmi-
strza po raz kolejny do zawie-
szenia Beaty K. w obowiąz-
kach. Zdaje się jednak, że wi-
ceburmistrz prasy nie czy-
ta, telewizji nie ogląda, pism 
nie czyta - szkoda. Już bez ko-
mentarza pozostawiamy rów-
nież zupełnie formalny fakt, 
że o ewentualnym zawiesze-
niu bądź nie zawieszeniu dy-
rektora szkoły, to może zde-
cydować bezpośredni prze-
łożony, w naszym przypadku 
burmistrz R. Czapla- kierow-
nik organu prowadzącego dla 
szkoły, czyli gminy. To bur-
mistrz bowiem powołuje dy-
rektorów. 

MS

Być może to były kwiaty dla dyrektor 
SP 4, ale po informacji, że prokuratura 
postawiła zarzuty, kwiaty trzeba było 
wręczyć komuś innemu

W modzie jodła kaukaska 

Po ile choinki?
Pod koniec zeszłego tygodnia ruszyła na dobre sprzedaż choinek – tradycyjnej ozdoby Świąt 
Bożego Narodzenia. W tym roku ceny za metr są nieco wyższe, niż w poprzednich latach. 

Żywe drzewka ozdobne, 
czyli choinki, niezmiernie cie-
szą się powodzeniem w na-
szych domach. Trudno bo-
wiem wyobrazić sobie święta 
Bożego Narodzenia bez ustro-
jonego drzewka, pod którym 
głównie najmłodsi wypatru-
ją prezentów od św. Mikoła-
ja. Toteż chętnych na zakup 
żywego drzewka nie braku-
je, tak samo jak miejsc, gdzie 
iglaki można zakupić. Kilka 
takich punktów zorganizowa-
no w samym Nowogardzie, jak 
choćby przy Placu Wolności, 
sklepie ogrodniczym państwa 
Laskowskich, czy tuż - przy 
tzw. żelaźniaku. Spory wybór 
świerków i jodeł jak zwykle 
oferuje Nadleśnictwo Nowo-
gard, które sprzedaje drzew-
ka przy ul. Boh. Warszawy (za 
stacją paliw). Ci, którzy prefe-
rują zakup drzewka prosto z 
plantacji też mają spory wy-
bór. Mogą jechać choćby do 
Redostowa (Eden Garden), 
Długołęki, czy do Olchowa - 
to nasza gmina. W sąsiedniej 
gminie Osina, drzewka sprze-
dawane są choćby w wymie-
nionym  Redostowie. 

Sprzedawcy proponują nam 
świerk zwyczajny i kłujący 
(potocznie srebrzysty) oraz 
jodłę kaukaską, na którą co 
roku jest coraz więcej chęt-

nych. Ceny za metr świerku 
zwyczajnego, są nieco wyż-
sze niż w poprzednich latach. 
Zapłacimy za niego już od 50 
zł (wcześniej 40 zł). Cena jo-
dły pozostaje na tym samym 
poziomie, czyli około 70 zł za 
metr wysokości. Takie ceny 
oferują punkty w mieście. 
Taniej drzewka można na-
być choćby w Nadleśnictwie, 
czy punktach poza miastem, 
z tym, że tu już trzeba posia-
dać własny transport i ponieść 
koszty dojazdu. 

Większość z nas ustawia 
choinkę w sowim domu tuż 
przed Wigilią i właśnie w te 
ostatnie dni przed świętami 

sprzedawcy oczekują najwię-
cej klientów.  – My będziemy 
stać z choinkami aż do Wigi-
lii – mówi nam Pani Aleksan-
dra, która sprzedaje choinki, 
z plantacji w Redostowie, na 
Placu Wolności – Wielu oso-
bom zdarza się kupić drzew-
ko na ostatnią chwilę. Im bliżej 
Świąt, tym więcej kupujących – 
dodaje. 

Niemniej już od soboty 
chętnych na zakup drzewka 
nie brakuje. Tylko w pierwszy 
dzień sprzedaży choinek, pro-
wadzonej przez Nadleśnictwo, 
czyli w sobotę, sprzedano po-
nad 150 drzewek.  

DŚ

Pani Aleksandra, która sprzedaje choinki na Placu Wolności
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masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Po gruzach ani śladu 

Obok komisariatu przejaśniało…
Nie ma już praktycznie śladu po gruzach dawnej i ostatniej siedziby Służby Bezpieczeństwa, jaką wyburzono przed dwoma tygodniami. 

Przypomnijmy, że chodzi o bu-
dynek który stał obok Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie, na te-
renie należącym do tejże instytu-
cji - wejście główne od ul.  Pro-
menady. Nieużytkowana od pew-
nego czasu nieruchomość została 
wyburzona, bo według budowla-
nych ekspertyz zagrażała bezpie-
czeństwu. Gruzowisko uprzątnię-
to, nawieziono czystej ziemi, któ-
rą schludnie rozłożono dokładnie 
pokrywając pozostały po budyn-
ku dość spory teren. Jak już in-
formowaliśmy na razie policja nie 
ma planów na jego zagospodaro-
wanie. Wygląda na to, że na razie 
będzie tu rosła trawa…

Być może już po raz ostatni 
przypomnijmy, że w zburzonym 
budynku mieścił się od 1983 do 
1990 Rejonowy Urząd Spraw We-
wnętrznych powszechnie znany, 
jako Służba Bezpieczeństwa SB 
( następca UB - Urzędu Bezpie-

czeństwa). Młodszemu pokoleniu 
warto przypomnieć, że nie była to 
bynajmniej kochana przez obywa-
teli instytucja. Głównie zajmowa-
ła się bowiem inwigilacją podej-
rzanych ideowo i klasowo miesz-
kańców. Ponadto w budynku dzia-
łała także stołówka i kasyno. Wej-
ście od strony ulicy Promenady 
prowadziło do gabinetu lekarskie-
go, w którym przyjmowani byli 
nowogardzcy mundurowi (także 
z ZK). Ciekawostką jest również, 
że na początku lat 2000 w salach 
dawnego SB prowadzono lekcje, w 
trakcie modernizacji budynku SP 
1 i Gimnazjum nr 1. W ostatnich 
latach, budynek stał się sławny, po 
tym, jak w 2014 właśnie z jego te-
renu, w do dziś niewyjaśnionych 
(bynajmniej publicznie) okolicz-
nościach, zniknęły papierosy o 
wartości ok. 200 tys. zł, pochodzą-
ce z udaremnionego przemytu.

MS
Teren po wyburzonym budynku przy KP Nowogard został uporządkowany.

Koncert kolęd  
w NDK za nami 
W niedzielny wieczór, 17 grudnia, na scenie NDK zabrzmia-
ły najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz inne świą-
teczne utwory w wykonaniu artystów związanych z domem 
kultury. 

Udało się stworzyć ciepły, 
przedświąteczny klimat i wymie-
nić z publicznością radością ze 
zbliżających się świąt. W koncer-
cie udział wzięły: zespoły Wesoła 
Ferajna, Kapela Rycha, Animan-
do i Ad Libitum a także woka-

listki z pracowni wokalnych An-
drzeja Grochowskiego i Marzen-
ny Piotrowicz oraz Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca oraz Zespół 
Mini Paluchy.

Źródło: NDK 

W trakcie niedzielnego koncertu kolęd po raz pierwszy na scenie wystąpił Dziecię-
cy Zespół Pieśni i Tańca

Policja radzi 
Zmień opony na zimowe- to już ostatni dzwonek 
Wprawdzie w Polsce ostrej śnieżnej zimy wciąż nie ma, jednak nocą temperatura spada po-
niżej zera. To wyraźny sygnał, że najwyższy czas zmienić opony na „zimówki”. Właściwe 
ogumienie i rozważna jazda pozwolą nam bezpiecznie dotrzeć do celu.

Kilka rzeczy, które warto wie-
dzieć o oponach zimowych:

• Zimą letnie opony twardnieją. 
Tracą przez to przyczepność i wy-
dłużają drogę hamowania. Auto z 
oponami zimowymi jadące po śnie-
gu z prędkością 80 km/h zatrzyma 
się po 70 metrach, auto z letnimi - 
po 110 m.

• Opony zimowe mają szersze 
rowki, które odprowadzają spod kół 
wodę i błoto pośniegowe. Zapobie-
ga to także aquaplaningowi, czy-
li poślizgowi na tafli wody tworzą-

cej się przy dużej prędkości pod ko-
łami auta.

• Wymieniając opony na zimowe 
pamiętajmy, by zmieniać cały kom-
plet. Używanie różnych typów opon 
może spowodować nieoczekiwane 
zachowanie pojazdu.

• Ważne, żeby nie przekładać 
opon zimowych z jednego samo-
chodu do drugiego, ponieważ w 
każdym aucie ścierają się one ina-
czej.

• Niektórzy kierowcy stosują opo-
ny całoroczne, łączące w sobie część 

właściwości opon letnich i zimo-
wych. Jednak fachowcy podkreśla-
ją, że nie dają one pełnych gwaran-
cji bezpieczeństwa na ośnieżonych 
drogach.

Pamiętajmy jednak, że opony zi-
mowe jedynie podnoszą poziom 
bezpieczeństwa, ale nie zwalnia-
ją kierowców od myślenia. Żadne 
opony nie pomogą nam na oblo-
dzonej nawierzchni i przy zbyt du-
żej prędkości.

Bezpieczne Święta 
Aby Święta Bożego Narodzenia były dla wszystkich spokojne i bezpieczne, warto skorzy-
stać z porad, którymi dzielą się policjanci.

Wybierając się na zakupy pamię-
taj: parkując samochód na parkin-
gu przed sklepem nie pozostawiaj 
w nim dokumentów, saszetki z pie-
niędzmi, cennych przedmiotów, 
które wabią złodzieja, zachowaj 
szczególną ostrożność w zatłoczo-
nych miejscach, pilnuj swojej to-
rebki i portfela, nie trzymaj pienię-
dzy w jednym miejscu, rozdziel je 
i umieść w różnych miejscach, nie 
noś portfela i dokumentów w tylnej 
kieszeni spodni, płacąc za zakupy 
nie pokazuj całej zawartości port-
fela, pieniądze, czeki, karty płatni-
cze oraz klucze noś dobrze zabez-
pieczonym miejscu, zwracaj uwa-

gę na „sztuczny tłok” i zamiesza-
nie wokół Ciebie w sklepie bądź w 
środkach komunikacji publicznej.

Pamiętaj!!! Kieszonkowiec to 
osoba, która niczym nie wyróżnia 
się w tłumie i nie wygląda na prze-
stępcę.

Jeżeli wyjeżdżasz na Święta, pa-
miętaj o tym żeby dokładnie poza-
mykać okna i drzwi wejściowe do 
mieszkania bądź domu. Dobrze 
jest powiadomić zaufanych sąsia-
dów o wyjeździe i czasie trwania 
twojej nieobecności oraz popro-
sić ich o zabieranie włożonych w 
drzwi ulotek- świadczą one o 

nieobecności domowników.

Pamiętaj również o obowiązku 
upewnienia się, że wszystkie urzą-
dzenia elektryczne, wodne i gazo-
we są odpowiednio zabezpieczone.

Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników 
dróg pamiętajmy, aby przed wyjaz-
dem w trasę sprawdzić stan tech-
niczny pojazdu i usunąć nawet naj-
drobniejsze usterki. Za kierowni-
cę wsiadajmy wypoczęci. Dostoso-
wujmy prędkość jazdy do panują-
cych warunków drogowych.

Kierowco pamiętaj !!! Nie wsia-
daj za kierownicę po spożyciu al-
koholu!!!

st. asp. Julita Filipczuk
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Willa Zbyszko Nowogard 
Kościuszki 16 K 

zatrudni na stanowisko 
barman-kelner 

szczegółowe info. na miejscu. 
Tel. 600 045 151

S p r z e d a ż  
c h o i n e k 

ul. Wiejska 40. 
Tel. 607 288 835 

Caritas: przedświąteczna zbiórka zakończona 

Zebrali ponad 2 tony żywności 
W piątek, 15 grudnia, odbyła się kolejna i ostatnia zbiórka żywności w ramach ogólnopol-
skiej akcji pod hasłem „Tak. Pomagam.”, organizowanej przez Caritas. Do udziału w akcji 
zachęcali m.in. uczniowie z nowogardzkich szkół. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że 
są gotowi pomagać. Dzięki ich hojności zebrano ponad 2 tony darów, które trafią do potrze-
bujących z naszego terenu. 

Akcję, jak co roku prowadzono 
na terenie nowogardzkich marke-
tów. W każdym ze sklepów koor-
dynowali ją wolontariusze Cari-
tas, w tym uczniowie nowogardz-
kich szkół, gdzie działają koła Ca-
ritas. Tak było choćby w minio-
ną sobotę w Polo-Markecie przy 
ul. 700-lecia, gdzie nad sprawnym 
przebiegiem zbiórki żywności 
czuwały uczennice Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Nowogar-
du, Zuzia i Wiktoria. 

– Dzisiaj, wraz z naszymi ko-
legami i koleżankami jesteśmy w 
wielu innych sklepach. To jest nasz 
drugi raz, jak pomagamy zbierać 
żywność. Akcja cieszy się powodze-

niem wśród mieszkańców. Zachę-
camy każdego do wsparcia akcji – 
powiedziały nam uczennice ZSP. 
Obie zapewniają, że w przyszłym 
roku też będą pomagać w zbiórce 
darów. - Jesteśmy wolontariuszka-
mi już drugi raz z rzędu. W przy-
szłym roku również będziemy zbie-
rać żywność - dodają Zuzia i Wik-
toria. 

Zebrali ponad 2 tony 
Akcja Caritas pod hasłem „Tak. 

Pomagam” była prowadzona przez 
dwa ostatnie weekendy w całej Pol-
sce. W samym Nowogardzie w 
trakcie zbiórki, dzięki hojności lu-
dzi dobrej woli, zgromadzono po-
nad 2 tony darów - poinformował 

nas proboszcz Grzegorz Legut-
ko, z kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie. To głównie 
produkty o długiej dacie do spo-
życia, jak makarony, mąka, cukier, 
słodycze. Wolontariusze Caritas 
przygotują z nich około 250 pa-
czek. Zostaną one wręczone po-
trzebującym podczas wielkiej wi-
gilii Caritas, jaka odbędzie się w 
najbliższą środę, o godz. 14.00 w 
sali gimnastycznej I Liceum Ogól-
nokształcącego. 

Za pośrednictwem DN wolon-
tariusze Caritas dziękują wszyst-
kim mieszkańcom za wsparcie ak-
cji zbiórki żywności. 

DŚ, MS Zuzia i Wiktoria z ZSP, wolontariuszki Caritas, podczas zbierania żywności

Zachęcamy do przyniesienia własnych 
lampionów 

Betlejemskie Światło Pokoju 
dotrze do Nowogardu 
Ideą Betlejemskiego Światła Pokoju, zapalonego przez skautów austriackich w Grocie Na-
rodzenia Syna Bożego w Betlejem, które następnie jest niesione przez sztafetę harcerzy i 
przekazywany, jako niegasnący płomień, jest dotarcie do wszystkich krajów, miast, szpitali, 
szkół, kościołów i instytucji itd. 

W Polsce po raz 27 - Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego 
wraz z przyjaciółmi zadbał, 
aby ten ogień mógł dotrzeć 
na wszystkie stoły wigilijne w 
różnych wspólnotach, rodzi-
nach i domach.  

Akcję tę podejmuje Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego 
wspólnie z Wigilijnym Dzie-
łem Pomocy Dzieciom, or-
ganizowanym przez Cari-
tas Polska. Zgodnie z zasadą 
skautowej sztafety, Betlejem-
skie Światło Pokoju zostanie 
przekazane skautom z Bia-
łorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji 
a na pokładzie harcerskiego 
jachtu „Zawisza Czarny” do-
trze także do mieszkańców 
Danii i Szwecji.

Co roku sztafecie Światła 
przyświeca hasło przewod-
nie, które ma na celu pomóc 
na nowo odkryć i wzbudzić 
w każdym człowieku pokła-
dy dobra i pokoju, tak bardzo 
potrzebnego współczesne-
mu światu. Tegoroczne hasło 
brzmi „W Tobie jest światło”. 

W Nowogardzie przeka-

zanie Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju odbędzie się we 
czwartek podczas Mszy św. o 
godz. 18.00 w kościele Wnie-
bowzięcia NMP przy ul. Ko-
ścielnej. Zachęcamy do przy-
niesienia własnych lampio-
nów, aby pobrać światło i za-
niesienia go do innych osób, 

aby zapłonęło na jak najwięk-
szej ilości stołów Wigilijnych 
naszego miasta i gminy. Za-
praszamy do tej akcji wszyst-
kie osoby, które kiedyś były w 
harcerstwie, aby stały się he-
roldami tej harcerskiej ini-
cjatywy i pomogły rozdać 
to Światło z Betlejem każdej 
osobie, która będzie je chcia-
ła przyjąć. Bo harcerzem jest 
się na całe życie.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł 
uczestniczyć w przekazaniu a 
chciałby przygarnąć światło z 
Betlejem, to prosimy szukać 
kontaktu z ks. Waldemarem 
Piątkiem. 

Ks. Waldemar będzie prze-
kazywał światło z Betle-
jem do 24 grudnia do godz. 
15.00 a w niedzielę 24 grud-
nia od godz. 7.00 - 13.30, bę-
dzie można pobrać Betlejem-
skie Światło Pokoju w zakry-
stii kościoła mariackiego w 
Nowogardzie.

Ks. hm Waldemar Piątek-
kapelan Chorągwi 

Zachodniopomorskiej ZHP

ks. Waldemar zaprasza, na przekaza-
nie światła Betlejemskiego, wszystkich 
wiernych z Nowogardu

reklAmA
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Finał Powiatowego Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu

Zagrali w Osinie
W piątek, 15 grudnia, w Szkole Podstawowej w Osinie, odbył się Finał Powiatowego Turnie-
ju Chłopskiej Szkoły Biznesu. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Szanse Bez-
droży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Chłopska Szkoła Biznesu to 
planszowa gra ekonomiczna, w 
którą równocześnie może grać 
od 12 do 30 osób w wieku od 12. 
roku życia. Gra została opraco-
wana przez Małopolski Instytut 
Kultury w Krakowie, jako na-
rzędzie edukacyjne, szkolenio-
we lub integracyjne, służące do 
pracy z grupą. Gra jest prostą 
symulacją mechanizmów wol-
nego rynku, na którym można 
obserwować takie zjawiska jak 
podaż, popyt, spółka handlowa, 
cena, koszty produkcji, negocja-
cje handlowe i wiele innych. Na-
wiązuje ona do działalności pro-
dukcyjnej i handlowej rzemieśl-
ników z tkackiego ośrodka an-
drychowskiego w XVIII wie-
ku. Główne zastosowanie gry 
to praktyczna edukacja na rzecz 
przedsiębiorczości oraz rozwi-
janie kompetencji społecznych 
graczy. Chłopska Szkoła Bizne-
su angażuje emocje uczestników 
rozgrywki, skłania ich do współ-
pracy oraz pozwala na samo-
dzielne realizowanie własnych 

planów. Uczestnicy szkół grali w 
parach. Wygranymi byli Ci, któ-
rzy zdobyli najwięcej punktów, 
czyli pieniędzy. Pierwsze miej-
sce zajęła para ze Szkoły Podsta-
wowej w Kliniskach z 267 złoty-
mi.

Na drugim miejscu uplasowali 
się uczniowie z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie. 
Byli to Jakub Zubek i Filip Olej-
nik, a zdobyli oni 261 złotych. 
Na podium weszła kolejna para 
ze szkoły Podstawowej z Klinisk, 
z 214 złotymi.

Nagrodą w Finale Turnie-
ju były puchary dla pierwszych 
trzech miejsc. Oprócz tego, zwy-
cięzcy wraz z parami, które za-
jęły miejsca kolejno od 4 do 19, 
wyjadą w dniach 11 – 12 stycz-
nia 2018 roku na wycieczkę edu-
kacyjną do Wrocławia. Wśród 
nich są uczniowie z nowogardz-
kich szkół, takich jak: Szko-
ła Podstawowa nr 1, I Liceum 
Ogólnokształcące i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo, wójt Osiny wrę-

czył nagrody dla najlepszej pary 
ze Szkoły w Osinie. Najlepszymi 
okazali się Maciej Stefański i Da-
wid Szyłko. Wszystkim zwycięz-
com i uczestnikom gratulujemy. 

DŚ

Zwycięzcy Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu, wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Starostą Goleniow-
skim, wójtem Osiny i opiekunami

Uczestnicy Turenieju Chłopskiej Szkoły Biznesu podczas kupowania produktów
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PIASek, PIASek PrZeSIeWANY, ŻWIr, 
CZArNOZIem, POSPÓŁkA 

 ŻWIrOWNIA DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTA

reklAmA

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

OFERTA ŚWIĄTECZNA
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki, bransoletki

taniej  o 10%

taniej  o 20%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki, bransoletki

ZEGARKI,  ŻYRANDOLE,  LAMPY

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17

Sukces marcela marchewki z Nowogardu

Moje życie jest połączone z tańcem… 
Marcel Marchewka (Nowogard) i jego partnerka Julia Cieślak (Poznań) wytańczyli najwyż-
szą Międzynarodową Klasę Taneczną „S” w tańcach standardowych podczas Finału Grand 
Prix Polski Federacji Tańca Sportowego Ekstraklasy Tanecznej w Wejherowie (woj. pomor-
skie).  Para zajęła także pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej w Rankingu Polski. 

Finał Grand Prix Polski odbył 
się 9 grudnia. Była to ostatnia ry-
walizacja w tym roku, podczas 
której najlepsze pary z całej polski 
rywalizowały o podium. M. Mar-
chewka i J. Cieślak, na co dzień 
trenujący w poznańskiej szkole 
tańca Dance Center, startowali w 
kategorii do lat 21. 

-Byłem szczęśliwy, bo to było 
moje marzenie, zwieńczenie kilku-
nastoletniej, ciężkiej pracy na par-
kiecie - mówi Marcel Marchew-
ka, pytany o to, co czuł, kiedy do-
wiedział się, że osiągnął najwyż-
szą klasę w tańcach towarzyskich. 
Młody tancerz z Nowogardu pod-
kreśla, że jego sukces ma wielu oj-
ców. – Nie udałoby się to bez po-
mocy rodziców, którzy przez lata 
dowozili mnie na treningi, moty-
wowali i wspierali na każdym eta-
pie, i za to im teraz dziękuję. Za-
wsze mogłem na nich liczyć i tak 
jest nadal. Oczywiście wielkie po-
dziękowania także dla pana Miko-
łaja Kubiaka ze Szkoły Tańca Flesz 
Nowogard, od którego tak napraw-
dę wszystkiego się nauczyłem. Dzi-
siaj tylko szlifuję te umiejętności – 
dodaje M. Marchewka. 

Obecnie M. Marchewka i jego 
partnerka J. Cieślak trenują pod 
okiem Mateusza Papużyńskiego 
w Poznaniu.  Wybór tego miasta 
był związany z kierunkiem stu-
diów, na jakim kształci się utalen-
towany tancerz, choć jest on zu-
pełnie niezwiązany z tańcem. 

-Studiuję obecnie informatykę 
i ekonometrię na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Je-
stem na drugim roku. To wymaga-
jący kierunek, ale jak na razie idzie 
mi świetnie. Po szkole ćwiczę ta-
niec praktycznie codziennie po 2-3 
godziny - mówi M. Marchewka. 
Mimo to nie brakuje mu czasu na 
dodatkową aktywność. - Nie był-
bym sobą, gdybym nie angażował 
się w inne zajęcia, dlatego jest jesz-
cze sekcja pływacka i parlament 

studencki. Biorę też udział w pro-
jekcie „mosty ekonomiczne”, po-
przez który współpracujemy, jako 
nasza uczelnia, z innymi uniwer-
sytetami w kraju - dodaje M. Mar-
chewka. Podkreśla jednak, że ta-
niec zawsze będzie w jego życiu 
najważniejszy. 

- Moje życie jest połączone z 
tańcem. Nawet, jeśli będę już 
miał 60-lat, to będę nadal tań-
czył. Wierzę, że w przyszłości 
będę mógł zarówno realizować 
się w zawodzie związanym z 
kierunkiem moich studiów, ale 
również dalej spełniać się na 
parkiecie, także jako trener, może 
nawet we własnej szkole tańca - 
zdradza nam swój pomysł na ży-
cie M. Marchewka. 

Na razie pochodzący z Nowo-

gardu młody tancerz skupia się 
na celach, jakie postawił sobie na 
przyszły rok - będzie chciał poka-
zać się ze swoją partnerką na naj-
większym turnieju tańca w Euro-
pie, i jednym z największych na 
Świecie, jaki odbywa się w An-
glii. M. Marchewka nie kryje, że 
ma odwagę powalczyć tam o po-
dium. Wcześniej jednak odbędą 
się Mistrzostwa Polski w Koninie, 
gdzie także jest apetyt na kolejne 
taneczne trofea. 

Redakcja DN gratuluje Marce-
lowi dotychczasowych sukcesów 
osiąganych na parkiecie i życzy 
spełnienia wszystkich marzeń, 
nie tylko tych związanych z tań-
cem. Trzymamy kciuki!

Marcin Simiński 

Marcel Marchewka i Julia Cieślak to obecnie najlepsza para taneczna w kat. do 21 
lat w Polsce, od kilkunastu dni posiadająca najwyższą klasę tenczną S.

Dla M. Marchewki taniec to coś więcej niż pasja, w każdy występ wkłada 100 proc. 
energii

kącik kolekcjonerski

Spotkanie wigilijne
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie, informuje, że 20.12.2017 roku (środa), o 

godzinie 16.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, organizowana jest Wigilia, podczas której 
będzie podsumowanie rocznej działalności Koła oraz wieczór wspomnień naszych kolegów numizmatyków, 
a także sympatyków i przyjaciół Koła Numizmatycznego i Klubu Kolekcjonera, którzy od nas odeszli w la-
tach 1980 – 2017 . W dalszym ciągu czekamy na fotografie byłych członków i sympatyków naszego Koła. Fo-
tografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. 

Zapraszamy!
Prezes i Zarząd 

Koła PTN Nowogard
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2 mln na stadion?  A kto bogatemu zabroni…

Awanturnictwo, głupota, czy sabotaż
Burmistrz w ostatnim czasie pojawia się w kolejnych środowiskach, gdzie składa daleko idące obietnice finansowe związane z przyszłorocznym budżetem. 
Problem jednak nie tylko w tym, że ostateczny kształt budżetu pozostaje nadal nieznany, ale głównie w tym, że te przedświąteczne rozdawnictwo przypo-
mina bardziej jakąś „radosną twórczość”(delikatne określenie) aniżeli działanie odpowiedzialnego gospodarza gminy. 

Pisaliśmy już w ostatnim DN 
o spotkaniu z załogą nowogardz-
kiego szpitala, na którym bur-
mistrz „dał” szpitalowi z przyszło-
rocznego nieistniejącego jeszcze 
budżetu kolejne pół miliona zło-
tych, między innymi na nowy rent-
gen, w sytuacji, gdy ten „stary” ma 
zaledwie 6 lat, a więc, według obo-
wiązujących standardów, jest co 
najwyżej w początkach wieku śred-
niego. Dzisiaj o kolejnej „darowiź-
nie” poczynionej w ten sam spo-
sób przez burmistrza, czyli dekla-
racji 2 mln z kasy gminnej, ( czy-
li czwarta część kwoty na inwesty-
cje w 2018 roku i 100 procent kosz-
tów budowy!) na wykonanie bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią na 
stadionie miejskim.  Nie będzie-
my przy tym dyskutować, czy ta-
kie boisko jest potrzebne – oczywi-
ście, że jest potrzebne tak jak po-
trzebny jest sprzęt w szpitalu, czy 
jak potrzebne są różne elementy 
infrastruktury gminnej zarówno w 
obszarze komunalnym, jak i spor-
towym, edukacyjnym czy kultural-
nym.  Problem w tym, jak te po-
trzeby się zaspokaja i czy, i w jaki 
sposób zdobywa się środki na to 
zaspokojenie.

Chcecie dać?...  oczywiście 
chcemy wziąć 

Na stronie miasta czytamy w 
tych dniach:  … na spotkanie z 
członkami klubu (Pomorzanin-
-dop. nasz), przybył burmistrz 
Robert Czapla. Tematem spotka-
nia była informacja na temat dal-
szej działalności Klubu oraz funk-
cjonowania stadionu. Na spotka-
niu byli obecni nie tylko członko-
wie Zarządu, zawodnicy klubu Po-
morzanin, ale również i Oldbo-
je, którzy korzystają w każdą nie-
dzielę z bocznego boiska. Przyby-
li również radni: Marcin Wolny 
(SLD- dop. nasz) oraz Dawid Jur-
czyk, a także skarbnik Marcin Mar-

chewka i zastępca kierownika Wy-
działu Inwestycji i Remontów Rita 
Mazurczak. Burmistrz poinformo-
wał zebranych, że do projektu gmi-
ny na rok 2018 wpisał budowę bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią na 
boisku bocznym Stadionu Miej-
skiego w Nowogardzie. … Pienią-
dze w kwocie ponad 2 mln złotych 
są zabezpieczone w budżecie. Są 
to pieniądze z podatków naszych 
mieszkańców, więc tak naprawdę, 
to my sami budujemy to boisko. 
Nie potrzebujemy zaciągać na ten 
cel żadnego kredytu.  - powiedział 
na zakończenie burmistrz Robert 
Czapla.  Rzeczywiście bohaterskie-
go gospodarza to mamy i takiego 
„pełną gębą” (frazesów) – kredy-
tu na boisko nie będzie on brał, bo 
pieniądze w kasie gminnej leżą… 
Nasza kpina z rzekomej zaradności 
burmistrza wynika z prostej świa-
domości, jak dzisiaj się realizu-
je inwestycje, zwłaszcza inwestycje 
o charakterze konsumpcyjnym w 
tym zwłaszcza sportowe.  Nikt dzi-
siaj nie realizuje ich w 100 procen-
tach z gminnej forsy, i bynajmniej 
nie chodzi o środki zewnętrzne z 
kredytu.     

Wniosków napisać się nie umie, 
więc kwitek i do kasy … gminnej. 

Gminy, które rozpoczynają i 
prowadzą duże inwestycje spor-
towe od kilkunastu lat korzysta-
ją przy ich finansowaniu z róż-
nych form wsparcia zewnętrznego. 
Są to głownie środki funduszy eu-
ropejskich, którymi w przypadku 
sportu operuje bądź Urząd Mar-
szałkowski, bądź ostatnio głównie 
Ministerstwo Sportu. Sprawdzili-
śmy i nie znaleźliśmy żadnej wy-
konywanej w naszym wojewódz-
twie znaczącej, (czyli milionowej) 
inwestycji sportowej - finansowa-
nej tylko ze środków Gminy.  Oto 
przykładowe realizacje z najbliż-
szej okolicy:     

- Goleniów. Oddana do użytku 
rok temu nowoczesna sala gim-
nastyczna przy Gimnazjum nr 2- 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 7,1 
mln zł. 2 mln pochodziły z Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go, do którego inwestycje kwali-
fikuje Marszałek województwa, a 
zatwierdzają radni zachodniopo-
morskiego sejmiku. Sala o wymia-
rach 24 m x 44 m pozwala prowa-
dzić rozgrywki siatkówki, koszy-
kówki, piłki ręcznej oraz piłki noż-
nej. Hala może także być podzielo-
na na trzy boiska ćwiczebne. Posia-
da pięć szatni z pełnym zapleczem 
socjalnym, pokój sędziowski, por-
tiernię i ogólnodostępne toalety. 
Trybuna główna z kolei pomieści 
ponad 300 widzów!    

Obiekt będzie wykorzystywa-
ny także do organizacji obozów i 
zgrupowań sportowych, jak i me-
czów oraz   wydarzeń o randze 
ogólnopolskiej.

- Kołobrzeg. Rozpoczęta w 2016 
roku modernizacja stadionu. Koszt 
modernizacji wyniesie prawie 7,5 
mln zł. Blisko 4,5 mln pochodzić 
będą z budżetu Starosty Kołobrze-
skiego, 2 mln dołoży Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, a 1 mln Urząd 
Miasta w Kołobrzegu. W wyniku 
prac modernizacyjnych powstanie, 
spełniające polskie i międzynaro-
dowe wymogi licencyjne, boisko 
lekkoatletyczne z bieżnią o długo-
ści 400 metrów. Ponadto projekt 
uwzględnia budowę trybun na po-
nad pół  tysiąca miejsc siedzących.

-  Świdwin. W 2015 powsta-
ła Hala Sportowa przy Zespo-
le Szkół Rolniczych CKP w Świ-
dwinie… Koszt przedsięwzięcia to 
prawie 5,2 mln zł. Dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej finansowanego z 
budżetu Ministerstwa Sportu i 
Turystyki wyniosła 1,5 mln zł.

 Obiekt ma wymiary 78,18 m 
x 26,47 m. Widownia liczy 320 
miejsc z możliwością jej powięk-
szenia do nawet 670.

Ponadto w Świdwinie w ramach 
Wojewódzkiego Programu Rozwo-
ju Bazy Sportowej miała miejsce:

• budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Świdwinie    (wymiary 40 x 20 ) – 
kwota dofinansowania zewnętrz-
nego 1 500 000 zł (inwestor Gmi-
na Miasto Świdwin).

• budowa hali sportowej przy ZS 
w Lekowie – kwota dofinansowa-
nia 1 000 000 zł (inwestor Gmina 
Świdwin).

Jak z tego wynika, że nawet bo-
gate Gminy takie jak Goleniów czy 
nadmorski Kołobrzeg nie pozwala-
ją sobie na wykonywanie inwesty-
cji sportowych tylko i w całości ze 
środków gminnych. Ale w Nowo-
gardzie to nawet wniosków napisać 
nie potrafią (np. odrzucony z po-
wodów błędów formalnych wnio-
sek na łącznik Dworcowa). Jedyna 
umiejętnością lokalnego włodarza 
jest „chapnąć: z kasy gminnej, ale 
tak to tzw. „ każdy głupi” potrafi.   
Różnicę pomiędzy Nowogardem 
a innymi w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych na lokalne 
inwestycje, pokazują najlepiej licz-
bowe porównania np. Gmina Go-
leniów w latach 2007 - 2015 pozy-
skała zewnętrznych środków na in-
westycje w kwocie ponad 600 zł w 
przeliczeniu na mieszkańca. Bur-
mistrz Nowogardu „załatwił” w 
tym okresie środków zewnętrznych 
na inwestycje aż 3,26 zł w przelicze-
niu na mieszkańca, co dało naszej 
gminie 546 miejsce na 580 gmin w 
kraju klasyfikowanych w kategorii 
gmin miejskich. To nie jest nawet 
zwykła różnica to przepaść! 

Pojechał do Warszawy
 a pieniądze dostał… Łobez  

Wracamy do historii z moder-
nizacją nowogardzkiego stadio-
nu.  Na początku tego roku gmin-
na propaganda piała: W dniu 23 
lutego br., burmistrz Robert Cza-
pla podpisał wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Budowa bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią na 
Stadionie Miejskim w Nowogar-
dzie”. Nowogardzki wniosek star-
tuje w konkursie, który zorgani-
zowało Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. …Wnioskowana kwota, 
którą chcemy zdobyć to: 1.194.072 
zł  (całkowity koszt: 2.388.144 zł). 
…  burmistrz R. Czapla jedzie w 
piątek, 24 lutego br. do Minister-
stwa Sportu i Turystyki w Warsza-
wie, aby osobiście złożyć podpisa-

ny przez siebie wniosek. Umówio-
ny jest również na spotkanie z dy-
rektorem jednego z departamen-
tów, aby porozmawiać o możli-
wościach dofinansowania rozwo-
ju sportu i klubów sportowych na 
terenie gm. Nowogard. Tyle propa-
ganda, teraz fakty: W czerwcu uka-
zała się lista wniosków do realiza-
cji. Z naszego województwa upra-
gnione dwa miliony na stadion do-
stał… Łobez, - Nowogardzki wnio-
sek przepadł.  Ponadto minister-
stwo dofinansuje w naszym wo-
jewództwie jeszcze inwestycje z 
gmin Gryfino i Szczecin.  Jak wy-
nika z protokołu komisji ministe-
rialnej pozytywnie zweryfikowa-
no w skali kraju ponad 110 wnio-
sków i miej więcej tyle samo od-
rzucono. Więc nie był to nie wia-
domo jak trudny konkurs – dwóch 
na jedno miejsce.  Według naszej 
wiedzy, ani burmistrz Łobza, ani 
Gryfina, ani prezydent Szczecina 
nie byli w Warszawie, aby „osobi-
ście złożyć podpisany przez siebie 
wniosek”. Może lepiej byłoby, aby 
burmistrz Nowogardu się też tam 
nie pokazywał i siedział z przysło-
wiowym z t.n.d. w ratuszu zamiast 
latać po ministerstwie i wpędzać 
warszawskich urzędników w kom-
pleksy swoim „zabójczym” wyglą-
dem (sołtysowe są wszak zachwy-
cone), i dołować ich swoją nieogar-
nioną inteligencją – chłopaki się po 
prostu zemścili i forsy na stadion 
nie dali.

A ja Wam pokażę …
Jak wynika ze spotkania z no-

wogardzkimi działaczami sporto-
wymi, burmistrz ową zemstę war-
szawskich urzędników ma w nosie 
- A ja wam pokażę, że te dwa mi-
liony to sobie znajdę, nawet je mam 
… w kasie gminnej- Taka niewątpli-
wie jest domyślna, ale realnie groź-
na wymowa obietnic złożonych 
nowogardzkim sportowcom.  Dro-
dzy sportowcy, rozsądni ludzie po-
pierają Was w dążeniu do uzyska-
nia poprawy stanu bazy sporto-
wej w Nowogardzie. Ma rację je-
den z Was, gdy mówi: Nowe bo-
isko to nowe możliwości. Nasz klub 
liczy około 200 zawodników, ale z 
tego boiska będą korzystać Oldboje, 
Akademia Piłkarska, czy też mło-
dzież, która coraz chętniej gra w pił-
kę. Ale największym wrogiem ta-
kich zamierzeń jest ten, co w isto-
cie przez lata nic nie robi, aby się 
one racjonalnie ziściły tylko składa 
gołosłowne obietnice obliczone na 
uzyskanie osobistego poklasku w 
roku wyborczym. 

sm

Świetlica przy Placu Szarych Szeregów jest siedzibą Pomorzanina Nowogard
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Turniej mikołajkowy w Płotach

Grali trampkarze Pomorzanina
Niedawno w Płotach został zorganizowany turniej Mikołajkowy. W rywalizacji wzięli udział trampkarze Pomorzanina Nowogard, którzy uplasowali się 
na 6. miejscu, nie notując żadnego zwycięstwa.

Młodzi piłkarze Pomorzanina No-
wogard zostali zaproszeni przez Po-
lonię Płoty, do wzięcia udziału w ha-
lowym mikołajkowym turnieju pił-
karskim. Zawodnicy z Nowogardu w 
silnie obsadzonej stawce nie zdołali 
wygrać żadnego z rozegranych spo-
tkań. Najpierw piłkarze Pomorzani-
na w meczu grupowym zremisowali 
z Polonią Płoty 1:1. W swoim drugim 
grupowym pojedynku Pomorzanin 
ponownie zanotował remis 1:1, tym 
razem z rówieśnikami ze Świtu Skol-
win. Na koniec zawodnicy z Nowo-
gardu nie byli w stanie przeciwstawić 
się trampkarzom Kotwicy Kołobrzeg, 

z którymi przegrali 3:1. W efekcie Po-
morzaninowi pozostał jedynie mecz 
o 5. miejsce. W tym pojedynku no-
wogardzianie zmierzyli się z drugim 
zespołem Polonii Płoty. W tym spo-
tkaniu padł bezbramkowy remis i o 
zajęciu 5. miejsca musiały decydować 
rzuty karne. Skuteczniejsi byli gospo-
darze, którzy wygrali 3:2 i tym sa-
mym Pomorzanin musiał zadowolić 
się jedynie 6. miejscem. Klub pragnie 
podziękować rodzicom młodych pił-
karzy, którzy zorganizowali transport 
i wspierali w Płotach nowogardzkich 
zawodników. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej

Czermnica i Nowogard nie zwalniają tempa
W minioną niedzielę (17 grudnia), została rozegrana 3. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Po tych spotkaniach powoli wyłaniają się główni kandy-
daci do mistrzostwa w bieżących rozgrywkach. Tempa nie zwalniają dwa zespoły - Czermnica oraz Czarni Nowogard. Oprócz tych drużyn, jest jeszcze 
jeden niepokonany zespół - Michorek, który stoczył zacięty bój z Gwiazdą Osina. Na uwagę zasługuje także wyczyn siatkarzy z Żabowa, którzy w pierw-
szym secie meczu z Bruklinem, dosłownie zmietli rywali z parkietu.

W pierwszym spotkaniu 3. ko-
lejki, czekający na swoje pierw-
sze zwycięstwo siatkarze z Ki-
korzy, podejmowali liderów z 
Czermnicy. Jak można było się 
spodziewać, było to jednostron-
ne widowisko, w którym Kiko-
rze tylko w pierwszym secie po-
stawiły się rywalom. W tej partii 
Czermnica wygrała 25:21, póź-
niej było już jednak zdecydowa-
nie łatwiej. Drugi set to wygra-
na do 14., a trzecia partia to po-
grom do 9. punktów. Czermnica 
tym samym utrzymała pozycję li-
dera posiadając najlepszy bilans 
małych punktów w bieżących 
rozgrywkach. Równie świetnie 
w tej edycji prezentują się siatka-
rze Czarnych Nowogard. Czarni 
podejmowali w drugim spotka-
niu dnia Słajsino. Pierwszy set to 
zwycięstwo nowogardzian 25:17. 
Druga partia to pewne zwycię-
stwo do 6. punktów, a trzeci set 
padł łupem Czarnych w stosunku 
25:15. Już można zacierać ręce na 
pojedynek Nowogardu z Czerm-
nicą... Trzecie spotkanie było naj-
bardziej zacięte, co nie może dzi-
wić, gdyż spotkały się dwie niepo-
konane drużyny - Gwiazda Osina 
oraz Michorek. W pierwszej par-
tii skuteczniejsi byli siatkarze Mi-
chorka, którzy wygrali to starcie 
25:19. Drugi set był jeszcze lep-
szy w wykonaniu Michorka, siat-
karze tego zespołu ograli Gwiaz-
dę do 15. punktów i pewnym już 
było, że to ta drużyna pozostanie 
niepokonana. Gwiazda jednak 
nie poddała się i w trzecim se-

cie zwyciężyła 25:16, dzięki cze-
mu zapisała na swoim koncie 1 
punkt. Obydwa zespoły zamieni-
ły się pozycjami w ligowej tabe-
li, Michorek zajmuje 3. miejsce, a 
Gwiazda jest obecnie czwarta. Po 
przerwie związanej z uroczystym 
otwarciem tej edycji Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej, na parkie-
cie zaprezentowali się zawodni-
cy Wojcieszyna oraz Parlina. Były 
to dwa zespoły, które czekają na 
swoje pierwsze zwycięstwo, a wy-
nik tego spotkania, a w zasadzie 
małe punkty, świadczą o tym, że 
walka toczyła się o każdą piłkę. W 
pierwszym secie Wojcieszyn wy-
grał 25:20, druga partia także pa-
dła łupem Wojcieszyna w stosun-
ku 25:21. W trzecim secie Parlino 
za wszelką cenę chciało wygrać i 
było tego bardzo blisko. Przy re-
misie 24:24 gra toczyła się już na 
przewagi. Więcej zimnej krwi za-
chowali zawodnicy z Wojcieszy-
na, którzy wygrali 30:28 i w ca-
łym meczu 3:0. Kolejne starcie 
było dramatem Bruklinu Osina 
oraz wielkim wyczynem Żabo-
wa. Siatkarze z gminy Nowogard 
dokonali czegoś, co będzie bar-
dzo trudno powtórzyć... Otóż w 
pierwszym secie, Żabowo rozgro-
miło Bruklin pozwalając rywa-
lom zdobyć tylko 4 punkty! Wy-
daje się to mało prawdopodobne, 
ale tak jednak się stało, a siatkarze 
z Osiny pojawili się na parkiecie 
dopiero w drugim secie, choć i w 
tym przypadku wysoko przegrali 
- 25:12. Trzeci set to wygrana Ża-
bowa do 13. i w takich okolicz-

nościach, siatkarze z Żabowa za-
pisali na swoim koncie 3 punkty. 
W małych punktach wygląda to 
naprawdę okazale - Żabowo wy-
grało 75:29... W ostatnim meczu 
broniący tytułu siatkarze z Krzy-
wic pokonali Wegorza 3:0. Choć 
wynik wskazuje na jednostron-
ny mecz, wcale ten pojedynek tak 
nie wyglądał. Co prawda w pierw-
szej partii Krzywice pozwoliły ry-
walom zdobyć tylko 17 punktów, 
jednak drugi i trzeci set były już 
zdecydowanie bardziej zacięte. 
Ostatecznie Krzywice wygrały w 
tych partiach odpowiednio do 22. 
i 23. punktów i zajmują 6. miejsce 
w ligowej tabeli. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
3. kolejka:
Kikorze - Czermnica  0:3 (21:25, 14:25, 9:25)
Nowogard - Słajsino  3:0 (25:17, 25:6, 25:15)
Gwiazda - Michorek  1:2 (19:25, 15:25, 25:16)
Wojcieszyn - Parlino  3:0 (25:20, 25:21, 30:28)
Bruklin - Żabowo  0:3 (4:25, 12:25, 13:25)
Węgorza - Krzywice  0:3 (17:25, 22:25, 23:25)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czermnica 3 3 0 9 9 - 0 225 - 128 
2 Czarni Nowogard 3 3 0 9 9 - 0 225 - 135 
3 Michorek 3 3 0 7 7 - 2 208 - 155 
4 Gwiazda Osina 3 2 1 7 7 - 2 209 - 157 
5 Węgorza 3 2 1 6 6 - 3 212 - 175 
6 Kemka Krzywice 3 2 1 6 6 - 3 209 - 180 
7 Słajsino 3 1 2 4 4 - 5 174 - 201 
8 Żabowo 3 1 2 3 3 - 6 172 - 179 
9 Wojcieszyn 3 1 2 3 3 - 6 172 - 219 
10 Parlino 3 0 3 0 0 - 9 157 - 230 
11 Kikorze 3 0 3 0 0 - 9 133 - 225 
12 Bruklin Osina 3 0 3 0 0 - 9 113 - 225

Drużyna z Parlina stoczyła zacięty bój z Wojcieszynem, jednak wciąż musi poczekać na swoje pierwsze punkty.

Na zdjęciu trampkarze Pomorzanina Nowogard rywalizujący w Płotach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Warsztaty teatralne 
w ZSP 
11 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica odbyły się warsztaty teatralne, które popro-
wadzili aktorzy z Teatru Polskiego w Szczecinie  - Pani Mał-
gorzata Iwańska oraz Pan Mirosław Kupiec. 

Tematem warsztatów była kul-
tura żywego słowa, czyli zagadnie-
nie, które dotyczy każdego użyt-
kownika języka. Trzeba przyznać, 
że wszyscy uczestnicy warszta-
tów dobrze się bawili, szczególnie 
podczas wykonywania ćwiczeń 
artykulacyjnych. Dzięki aktorom 
przypomnieliśmy sobie jak pięk-
nym językiem napisany jest „Pan 
Tadeusz” oraz  jak dźwięczna po-
trafi być nasza ojczysta mowa 

(świetna recytacja „Lokomoty-
wy” Juliana Tuwima). Język jest 
narzędziem -  dzięki niemu mo-
żemy przekazywać nie tylko in-
formacje, ale przede wszystkim 
emocje, dlatego bardzo wiele za-
leży od tego, w jaki sposób mówi-
my – jakie jest tempo wypowie-
dzi, intonacja oraz akcent. Bardzo 
dziękujemy za warsztaty, to była 
wspaniała przygoda z językiem 
polskim! 

Wycieczka do Poczdamu 
Dnia 4 grudnia 2017r. udaliśmy się na wycieczkę do Poczdamu. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spa-
ceru po ogrodach kompleksu parko-
wo-pałacowego Sanssouci, gdzie zo-
baczyliśmy: Nowy Pałac, Belweder, 
Kościół Pokoju, pawilon chiński i 
nową oranżerię. Następnie zwiedzi-
liśmy Pałac Cecilienhof, miejsce, w 
którym odbyła się konferencja Pocz-
damska, ustanawiająca granicę pol-
sko-niemiecką. Po krótkiej lekcji hi-
storii spacerowaliśmy deptakiem i 
przyglądaliśmy się dzielnicy holen-
derskiej. Zobaczyliśmy również Ra-
tusz i Kościół św. Mikołaja, a następ-
nie wzięliśmy udział w Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym. 

„Już pomału czas świąteczny 
zbliża się krokami

i też chcemy biały śnieg 
poczuć pod stopami!”

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, 
szczęścia, sukcesów szkolnych, zawodowych, pomyślności w życiu 

osobistym i szczęśliwego Nowego Roku życzą wszystkim:
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

rOZkŁAD JAZDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59
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OGŁO SZe NIA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 
504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działki budowlane 
powyżej 20 arów w Gardna koło 
Nowogardu. 662 097 982 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do re-
montu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 

dwurodzinnym nad jeziorem, 

100m2, I i II piętro, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, do remontu, 

ogród 4,5 ara. Cena 225 tys zł. 

Tel. 601 58 40 54 

•	 Sprzedam ładny, duży garaż 
przy ul. Zamkowej. Tel. 601 430 
001

•	 Szukam mieszkania na parterze 
w centrum Nowogardu, min 3 
pokoje. 913920584 

•	  Wynajmę lokal biuro-handel-
-usługi Pileckiego 2a. 694 022 
406, 695 209 162 

•	 Sprzedam kawalekę Warszaw-
ska 95 tys. 503 905 226 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 
3000 m2 działkę pod zabudowę 
ok. 45 000. Tel. 501 307 666

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886 

•	 Nowogard Asnyka działki pod 
zabudowę, cisza spokój do 
1000m2. 501 307 666 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 
ha w obrębie wsi GRABIN. 731 
026 406

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 814 
871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Go-
leniowie. Tel. 501 814 871 

•	 Sprzedam garaż na osiedlu Gry-
fitów. Tel. 790 876 991 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 15 Lutego. 602 262 859 

•	 Kupię mieszkanie 2pokojowe 
na terenie Nowogardu możze 
być do remontu. Pilnie! 504 004 
156 

•	

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam polonez track, rok 
1997. tel. 601 430 080, 601 780 
150 

•	  4 koła do Matiza z oponami zi-
mowymi sprzedam 155/70 R13. 
Tel. 726 252 946 

•	 Kupię komarka z dokumentami 
lub bez. 514 386 866

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 
2001, cena do uzgodnienia. Tel. 
573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do 

Golfa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 

605 576 908

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  sku-

bane. 796759414

•	 Sprzedam przyczepę D46 
sztywną, bez dokumentów, 
stan b. dobry. Cena 2900 zł Tel. 
512 532 734

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Sprzedam sianokiszonkę, 40 be-
lotów. 604 952 571 

•	 Presę  do słomy, kostkująca 

sprzedam. 508 211 596 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i 
doświadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-

cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 
340.

•	 regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 
872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończ-
nia mieszkań, łazienki od pod-
staw. 608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane 
i wykończenia wnętrz. 724 568 
015 

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy,glazura, terakota. 660 143 
113

•	 Usługi transportowe TRANSIT-

-MAXI. 503 153 159 

PrACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 
032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan posto-
jowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mecha-
nika ze znajomością podstaw 
elektryki. Oferujemy szkolenia 
i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumien-
ną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 
432 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 
762 576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, No-
wogard. 733 663 260 

•	 Zatrudnie pomocników na 
kuchnię (na okres świąteczny). 
530 395 368 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH 
ZATRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 kucharza/kucharkę oraz po-
moc kuchenną zatrudnię. re-
stauracja Przystań, Nowo-
gard. Tel. 601 58 40 56 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 661 
772 502 

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika 
na czas nieokreślony. Atrakcyj-
ne zarobki. Praca w Nowogar-
dzie. 668 841 631 

•	 Pana/chłopaka do kopania doł-
ków pod nasadzenia. 100zł/
dzień, 3-4 dni Tel.: 503-100-277

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach 
już od 20 zł za sztukę, tuje szma-
ragd, wysokość 70-80 cm 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W po-
niedziałki i środy w godz. 18.00-
19.00 na ulicy Bema 41. tel. 721 
027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-
ku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 
494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Historia, filozofia, etyka – kore-
petycje. Tel. 574 750 549 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do kar-
mienia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla 
psa kurtka NOWE - 49 zł., Wer-
tykulator profesjonalny - 199 
zł.Kupie : Kosiarkę traktorek 
503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, 
lewą z dochówką Tel. 504-550-
048

•	 Oddam sofę trzyosobową z 
funkcją spania, tanio sprzedam 
kompet wypoczynkowy 2+1. 
Tel. 661 242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, 
rowery, literaturę kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam drewno na opał, od-
pady tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego 
pocięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Owczarek niemiecki krótko i 
długowłosy, szczenięta, ładne. 
510 620 109 

•	 Szkołka w Karsku polca CHOIN-
kI jodła, świerk srebrny i zwy-
kły, cięte i w pojemnikach. 606 
106 142 

•	 Kupię szybę do przyczepy kem-
pingowej. Tel.600 811 404 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓWINFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Poszukujemy osoby do pracy 
w piekarni- ciastkarni. 

Praca zmianowa. 
Więcej i formacji pod nr telefonu: 
606891445 lub 606891535
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

OGŁOSZeNIA

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
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IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Uczennica SP 2 najlepsza

Konkurs „Wokół stołu”
Polska Press Grupa Szczecin przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. 

Uczestnicy mieli za zada-
nie przygotować zdjęcie lub 
krótkie wideo, przedstawiają-
cą ideę hasła „Wokół stołu”. Pro-
jekt miał nawiązywać do trady-
cji, idei i wartości rodzinnych.   
Dnia 12.12.2017 r. w siedzibie Sej-
miku Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Szczecinie odbyła 
się uroczystość rozdania nagród 
w tym konkursie.

Uczennica klasy I a Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie 
Lena Grygowska zdobyła I miej-
sce w kategorii wiekowej 7-9 lat i 
otrzymała tablet.

Serdecznie gratulujemy Lenie i 
życzymy dalszych sukcesów.

Inf. własne

Dyskusyjny klub książki

Ostatnie spotkanie w tym roku
W poniedziałek, 11 grudnia, odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków Dyskusyj-
nego Klubu Książki, działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie.

Członkowie DKK spotkali się 
wspólnie, aby móc jeszcze raz po-
rozmawiać o ks. Janie Kaczkowskim. 
Swoją wiedzą na jego temat podzielił 
się z uczestnikami spotkania, ksiądz 
Bartosz Wach, który był gościem spe-
cjalnym.

Członkowie DKK omawiali i wspo-
minali także wieczór wspomnień o ks. 
J. Kaczkowskim, który odbył się w Bi-
bliotece, 16 listopada tego roku. W 
tym roku, odbyło się ostatnie już spo-
tkanie członków Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Następne spotkanie odbędzie 
się w 2018 roku, na które członkowie 
DKK serdecznie zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych. DŚ Członkowie DKK podczas ostatniego w tym roku spotkania
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Czego życzymy sobie na święta • Nowe radiowozy już na stanie
Przyjęli budżet na 2018 rok • Ukraiński potop
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
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• dobór soczewek kontaktowych
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KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl     tel. 609 456 577,  91 39 21 467

  

      z promocją
 • zabiegi �zykoterapeutyczne

• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

  

Świąteczną

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

SPRZEDAŻ CHOINEK

REDOSTOWO 15
 ŚWIERK SREBRNY CIĘTY OD 15 ZŁ
 JODŁA KAUKASKA CIĘTA OD 35 ZŁ

609 560 306

www.edengardens.pl

Targowisko Miejskie

 Świeże ryby 
szczegóły na stronie 8

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Witamy Króla Świata!

W Tobie jest światło

Czwartek, 20.12.20017 r., wieczorna msza św. w kościele pw. WNMP w Nowogardzie - ks. Waldemar Piątek dzieli się z wiernymi 
Betlejemskim Światłem Pokoju
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Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Kronika 
Straży Pożarnej

Boże  Narodzenie

Betlejemski Dekalog
Jezusie nie musiałeś                                    
tak bezbronny się tu zrodzić
Jezusie nie musiałeś
Na ten padół z Nieba schodzić

Jednak wtedy w Nazarecie                          
Gdyś zwiastował Tej kobiecie
Tutaj już się pojawiłeś
Choć oblicze światu kryłeś   

Gdy w Betlejem nocną porą
Poraniona drogi zmorą
w połóg legła Matka Boga
Cud się zdarzył - pierzchła trwoga

Trwoga co przez wieki trwała
I się z grzechu Ewy brała
Rozpraszana tylko wiarą:
Bóg nie odda ludzką miarą

Wiarę tę  wzbudzili Prorocy
Zapowiedzią przyszłej Nocy
Gdy Bóg dziwnie  moc okaże
Siebie odda ludziom w darze       

Zamiast kary Da zbawienie
Zamiast miecza ukojenie
Zamiast końca bez nadziei
Syna co już wszystko zmieni    

Zrozumieli  Czas  pasterze
Zostawili trzody,  leże
Biegli biegli tchu im brakło
Ale moc to Boże światło.

Radość nieśli co nie wrzeszczy
Tylko jest doznaniem dreszczy
Na myśl samą- co się  dzieje?
Pan się zrodził! Moc truchleje!

To tę radość w sobie mieli
Ją  śpiewali też  Anieli
Budząc w mieście  Żydów rzesze
Wracających na pielesze..

Po tym narodzeniu w żłobie  Boga
Już nie straszna życia droga
Kroczysz nią  wszak  nie  w żałobie    
Ale z Życia Panem – On  jest w Tobie.   

Marek Słomski 20.12.2017

Boże Narodzenie Robert Campin, ok. 1425 rok, Muzeum w Dijon

15.12.2017 r. godz. 10:05
Miętno, budynek mieszkalny 

dwurodzinny - sadze w kominie. 
Działania: Zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, podanie prądu proszku 
w natarciu na palące się sadze. W 
momencie dojazdu pierwszej jed-
nostki, ratownicy stwierdzili do-
datkowo pożar drewnianego stro-
pu między parterem a poddaszem 
oraz zadymienie pokrycia dacho-
wego. Następnie wykonano otwór 
rewizyjny w stropie celem usunię-
cia ogniska pożaru, usunięto nad-
palone belki stropowe z użyciem 
piły mech. do drewna. Przeprowa-
dzono prace rozbiórkowe ściany 

przylegającej do komina. Spraw-
dzono urządzeniem pomiarowym 
(kamera) pokrycie dachowe oraz 
dalszą część stropu - nie stwier-
dzono innych źródeł ognia, de-
tektorem dokonano pomiaru CO 
w powietrzu - wynik 0. Ze wzglę-
du na zły stan tech. komina (otwo-
ry zaburzające ciągłość przewodu) 
nakazano sprawdzenie przewodu 
przez kominiarza przed ponow-
nym użyciem, dodatkowo o zda-
rzeniu powiadomiono Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Na miej-
scu był z-ca Burmistrza Nowogar-
du oraz pracownicy OPS. W zda-
rzeniu nie było poszkodowanych.

16.12.2017 r. godz. 09:41
Nowogard, ul. Kwietniowa, sa-

dza w kominie. Po przybyciu zasta-
no wygaszony piec. Sprawdzono 
komin i stwierdzono wysoką tem-
peraturę oraz tlącą się sadzę. Dzia-
łania: zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia, wybranie sadzy, wyczysz-
czenie i usunięcie z wyczystki pa-
lącej się sadzy. Następnie ponow-
nie sprawdzono komin (nie stwier-
dzono już oznak pożaru), przewie-
trzono pomieszczenia oraz skon-
trolowano miernikiem pomiesz-
czenia w budynku.

KP PSP Goleniów

Czego życzymy sobie na święta
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zapytaliśmy mieszkańców gminy Nowogard, jakie 
chcieliby złożyć życzenia świąteczne swoim najbliższym. 

Pani Monika: Chciałabym ży-
czyć moim bliskim przede wszyst-
kim zdrowia i spokoju. Aby przy 
świątecznym stole nie było żad-
nych kłótni i nieporozumień. 
Niech czas spędzony w gronie 
najbliższych, da nam nową ener-
gię do działania w Nadchodzą-
cym Nowym Roku. I, aby ten 
Nowy Rok 2018 przyniósł same 
miłe niespodzianki, wiele radości 
i jak najmniej trosk.

Pan Filip: Z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia, życzę moim naj-

bliższym spokoju, radości i zado-
wolenia z życia. Aby mieli mniej 
zmartwień, na co dzień, a więcej 
powodów do radości. Życzę też, 
aby Nowy Rok przyniósł same 
dobre dla wszystkich rzeczy. 

Pani Ania: Na te Święta Boże-
go Narodzenia, chciałabym ży-
czyć moim bliskim przede wszyst-
kim zdrowia. To ono jest najważ-
niejsze. Życzę także świąt spo-
kojnych, bez zmartwień i proble-
mów. Żeby Nowy Rok przyniósł 
zadowolenie z życia i każdemu 
trochę więcej pieniędzy, aby nie 
musiał się martwić. 

Pani Agnieszka: Życzę, aby te 
Święta Bożego Narodzenia były 

spokojne, aby nikt się ze sobą nie 
kłócił i każdy żył w zgodzie. Aby 
nadchodzący Nowy Rok nie przy-
niósł ze sobą trosk i zmartwień, i 
żeby nie było powodów do niepo-
koju. Życzę po prostu szczęścia, 
radości i zdrowia.

Pani Małgorzata: Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, chcia-
łabym życzyć moim najbliższym, 
rodzinie i przyjaciołom, przede 
wszystkim więcej dystansu do sie-
bie. Chciałabym, aby wśród nas 
było mniej tak zwanej znieczuli-
cy, a więcej empatii i zrozumie-
nia dla drugiego człowieka. Ży-
czę moim bliskim wszystkiego, co 
najlepsze, w tym dużo zdrowia. 
Mojemu ukochanemu życzę do-
datkowo więcej cierpliwości, cho-
ciaż chyba bardziej sobie więcej 
cierpliwości do niego. Pragnę tak-
że powiedzieć moim rodzicom, 
żeby pamiętali, że ich kocham i 
że mogą na mnie liczyć.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama reklama

Radni pomogli policji 

Nowe radiowozy już na stanie 
Dwa nowe samochody służbowe są już na wyposażeniu nowogardzkiej policji. Auta oficjalnie przekazano w minioną środę, w obecności radnych rady 
miejskiej, którzy w maju przyjęli uchwałę o dofinansowaniu zakupu samochodów. 

Jedno z aut to Opel Astra 
kombi z 200 konnym silnikiem. 
Samochód jest oznakowany i bę-
dzie służył nie tylko do patrolo-
wania, ale ze względu na para-
menty techniczne silnika, tak-
że jako auto pościgowe. Dru-
gi z zakupionych samochodów, 
będzie służył policjantom z wy-
działu kryminalnego KP No-
wogard- to nieoznakowana Kia 
Ceed, wyposażona tylko w dys-
kretnie ukryte w farelce chłodni-
cy sygnały świetlne. Samochody 
wyszły prosto od producenta, a 
na licznikach mają zaledwie kil-
kaset kilometrów- tyle ile prze-
jechały z fabryki do nowogardz-
kiego komisariatu. 

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Goleniowie insp. Krzysztof 
Targoński, który osobiście przy-
był pod nowogardzki ratusz, 
aby zaprezentować samochody, 
dziękował radnym za udzielenie 
dofinansowania do zakupu no-
wych samochodów. 

- Nie ukrywam, że ten prezent, 
który zakupiliśmy dzięki zaanga-
żowaniu radnych z Nowogardu, 
ratuje nam życie, bo mamy bar-
dzo trudną sytuację, jeśli chodzi 
o środki transportu tu w Nowo-
gardzie. Samochody te znacznie 
wpłyną na zwiększenie bezpie-
czeństwa na tym terenie - powie-
dział K. Targoński. 

Rzeczywiście flota samocho-
dów KP Nowogard do tej pory 
nie była najlepsza. - Mamy w tej 
chwili na stanie 7 samochodów, 
z czego 3 są „na chodzie”. Resz-
ta stoi w warsztacie, to auta już 
przeszło 10-letnie i mocno wy-
eksploatowane- mówiła na se-
sji Rady Miejskiej w maju tego 
roku komendant nowogardzkiej 
policji podinsp. Małgorzata Fi-
gura, wnioskując do radnych o 
pomoc w unowocześnieniu sa-
mochodowego zaplecza policji.  

I choć policja skromnie prosiła, 
chociaż tylko o jedno auto, rad-
ni po przeanalizowaniu sytuacji 
finansowej gminy zdecydowali 
się, że dołożą do zakupu dwóch 
samochodów służbowych. Osta-
tecznie przekazali na ten cel, 65 
tys. 700 zł. 

Nowe radiowozy oczywiście 
nie rozwiązują wszystkich pro-
blemów „motoryzacyjnych” na-
szej policji. Jak zapowiedział ko-
mendant Targoński, w najbliż-
szym czasie wymianie muszą 
ulec pozostałe samochody służ-
bowe, jakimi jeżdżą funkcjona-
riusze.  

- Nie opłaca się naprawiać wy-

eksploatowanych aut, dlatego pol-
ska policja przyjęła normy, które 
obowiązują formalnie w większo-
ści policji świata. Tam samocho-
dy są wyłączane z eksploatacji po 
3 latach lub przejechaniu 200 tys. 
km- dodaje insp. K. Targoński. 

Dlatego policja wciąż wy-
mienia swoją flotę, korzystając 
choćby z programów na mo-
dernizację. Tak ma być i w no-
wym roku. Wsparcie samo-
rządów lokalnych przyspieszy 
ten proces, na co w niedalekiej 
przyszłości również liczy kie-
rownictwo policji w powiecie 
goleniowskim. 

W Osinie też dostali 
Podobnego, tylko na mniej-

szą skalę, wsparcia finansowego 
na zakup samochodu patrolowe-
go udzieliła jakiś czas temu tak-
że gmina Osina. Dzięki temu na 
wyposażenie przywróconego tam 
posterunku dzielnicowych (w bu-

dynku gminy) trafił samochód 
marki Hyundai I 20- wartość ok. 
50 tys., z czego gmina dołoży-
ła połowę. Oficjalne przekazanie 
oznakowanego radiowozu nastą-
piła w czwartek, 21 grudnia, w 
przerwie sesji Rady Gminy. 

MS, DŚ

Przewodniczący RM Piotr Słomski w symbolicznym geście przekazuje komendan-
towi K. Targońskiemu kluczyki do jednego ze służbowych samochodów policji, któ-
rych zakup w połowie sfinansowano z budżetu miasta

Samochody oficjalnie przekazano do użytku w minioną środę, wcześniej prezentu-
jąc je miejskim radnym

Symboliczne przekazanie kluczyków od nowego radiowozu na ręce komendanta, 
przez K. Szwedo i A. Łuczaka

Kolizja  
na skrzyżowaniu 
Do groźnej kolizji doszło w minioną środę (20.12), tuż 
przed godz.  18-stą, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z Batalio-
nów Chłopskich. 

W zdarzeniu udział wzię-
ły dwa auta: Ford Focus i Audi 
80. Prawdopodobną przyczyną 
kolizji było wymuszenie pierw-
szeństwa przez kierującego tego 
drugiego samochodu, który 
skręcał w ul. Batalionów Chłop-
skich jadąc od strony centrum 

miasta. W wyniku kolizji znacz-
nie ucierpiały na szczęście tyl-
ko samochody. Uczestnicy ko-
lizji nie odnieśli poważnych ob-
rażeń. W chwili zdarzenia pano-
wały umiarkowane warunki na 
drodze. 

MS

Do kolizji doszło w minioną środę przy skrzyżowaniu ul. Bat. Chłopskich z 3 Maja
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1800 miejsc pracy i to tylko w naszej Gminie

Potop... ukraiński
Zalew rynku pracy w naszym powiecie pracownikami z Ukrainy jest faktem. Świadczą o 
tym zwłaszcza konkrety w postaci zestawień liczbowych, które prowadzi Urząd Pracy.  W 
artykule szczegóły tej problematyki zarówno w ujęciu statystycznym, jak z uwzględnieniem 
innych ciekawych okoliczności tego zjawiska, w tym skutków dla lokalnej gospodarki.

Masowa emigracja zarobko-
wa zwłaszcza młodych Polaków, 
z pierwszej i początków drugiej 
dekady tego wieku, musiała spo-
wodować w konsekwencji brak 
rąk do pracy w Polsce. Ten brak 
stawał się szczególnie dotkli-
wy, gdy gospodarka po kryzysie 
2008 -2011 zaczęła nabierać od-
dechu, rozpędu i tworzyć nowe 
miejsca pracy.  Jednocześnie 
częstym zjawiskiem zwiększo-
nej podaży pracy nie następo-
wał powrót z emigracji tych, któ-
rzy wcześniej, właśnie z powo-
du braku pracy w Polsce, urzą-
dzili się już w Anglii, Irlandii czy, 
w mniejszej ilości, także w in-
nych europejskich krajach. Po-
wroty były sporadyczne, mimo, 
że rządzący zarówno PO, jak i w 
ostatnich latach PiS podejmowa-
li spektakularne gesty zachęcając 
Polaków na emigracji, do pako-
wania walizek i przyjazdu na sta-
łe do Ojczyzny. Głównym po-
wodem nieskuteczności podej-
mowanych przez polskie wła-
dze zachęt były niezmieniające 
się zasadniczo i nadal duże róż-
nice pomiędzy poziomem wy-
nagrodzeń w Polsce a w krajach, 
gdzie Polacy za pracą wyemigro-
wali. Jako, że jednak rynek, w 
tym rynek pracy, luki potrafi so-
bie zapełniać różnymi sposoba-
mi tak też na, wzrastającą licz-
bę wakatów w polskiej gospo-
darce, znalazł się również spo-
sób.  I był nim napływ pracow-
ników z Ukrainy. Różnica pozio-
mu życia i możliwych wynagro-
dzeń na Ukrainie w stosunku do 
tego, co ukraińskich pracowni-
ków czekało w Polsce spowodo-
wała prawdziwy exodus Ukraiń-
ców na zachód. A z powodu tak-
że ułatwień procedur wizowych 
wjazdowych, możliwości legal-
nego podjęcia pracy i języka, jest 
to głównie ten najbliższy zachód, 
czyli Polska. W tym także nasz 
powiat. O dane ilustrujące skalę 
zjawiska na dzisiaj i jego tenden-
cje poprosiliśmy nasz Powiatowy 
Urząd Pracy.

Jest ich tysiące
Urząd Pracy wykonuje pew-

ne procedury związane z przygo-
towaniem zatrudnienia cudzo-
ziemca. Ta procedura – mówi dla 
DN dyrektor Powiatowego Urzę-

du Pracy Witkowska - wiąże się 
z rejestracją przez pracowników 
PUP oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia zatrudnienia cudzo-
ziemcy  - co w praktyce oznacza, 
że to pracodawca ma już «goto-
wych» kandydatów zza wschod-
niej granicy - my rejestrujemy te 
intencyjne oświadczenia, które 
są przez pracodawców przekazy-
wane do odpowiednich konsula-
tów. Po tej procedurze Cudzozie-
miec ma prawo wjazdu do nasze-
go kraju, celem podjęcia legalne-
go zatrudnienia. Sytuacje kończą 
się dwojako: cudzoziemiec przy-
jeżdża i podejmuje pracę u pra-
codawcy, który złożył oświadcze-

nie, bądź cudzoziemiec przyjeż-
dża i podejmuje pracę u innego 
pracodawcy. W tym miejscu na-
leży zaznaczyć, iż to zatrudnienie 
jest możliwe do 6 miesięcy- infor-
muje dyrektor. 

W chwili obecnej liczba zare-
jestrowanych oświadczeń o za-
miarze powierzenia pracy Cu-
dzoziemcom wynosi w PUP Go-
leniów 7873, w tym w gminie 
Nowogard: 1773. Ale to nie jest 
jeszcze pełny obraz sytuacji.  Po-
nadto - dodaje dyr. PUP- wpły-
nęło 450 ofert pracy na ponad 
4500 stanowisk, celem wydania 
informacji starosty dla potrzeb 
uzyskania zezwolenia o pracę 
dla Cudzoziemców. O co tu cho-
dzi? Pracownicy PUP dokonu-
ją każdorazowo analizy lokalne-
go rynku pracy pod kątem moż-
liwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych pracodawcy i w tej sytu-
acji wydajemy dokument pt „in-
formacja starosty o możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy”.  Z tym dokumen-

tem pracodawca z kompletem 
wymaganych innych dokumen-
tów występuje do Wojewody o 
uzyskanie pozwolenia na pra-
cę dla wskazanego Cudzoziem-
ca na okres dłuższy np. 3 let-
ni.  Reasumując - tak więc w tym 
roku przez nasz powiatowy rynek 
przeszło prawie 12,5 tys. obywa-
teli Ukrainy (99,9% cudzoziem-
ców), w tym Nowogard ponad 2 
tys. osób- kończy dyrektor PUP. 
Liczby więc mówią same za sie-
bie. I wiele wskazuje na to, że to 
jeszcze nie koniec.   Obserwuje-
my rosnące zainteresowanie pra-
codawców w zakresie zatrudnia-
nia pracowników zza wschodniej 

granicy- mówi dyrektor Wit-
kowska- od 2015 roku rośnie też 
fala napływu tych pracowników- 
dodaje.

Gdzie pracują
Najczęściej cudzoziemcy po-

dejmują zatrudnienie w bran-
żach: transportowych, ogólno-
budowlanych, magazynowych, 
usługowych, rolnictwo - w na-
stępujących zawodach: Kierow-
ca C+E, Kierowca autobusu, 
sprzedawca, szlifierz, stolarz, 
pracownik produkcji, pomoc 
kuchenna, spawacz, robotnik 
magazynowy, elektryk, hodowca 
zwierząt futerkowych, pracow-
nik rolny, kasjer handlowy, tyn-
karz, robotnik ogólnobudowla-
ny, florysta, przetwórca ryb, ża-
łobnik, pracownik produkcji, 
pracownik magazynowy, maga-
zynier- podaje w swoim zesta-
wieniu dla DN, PUP w Golenio-
wie. Wymienione zawody po-
zwalają sobie uzmysłowić, gdzie 
można spotkać pracowników 

Budynek byłej szkoły prywatnej przy  ul. 3 Maja wypełniony jest obecnie nie uczniami a pracownikami z Ukrainy  

z Ukrainy. Wychodzi na to, że 
poza budżetówką, to praktycz-
nie wszędzie. Są takie miejsca, 
jak np. Mc. Donald w Golenio-
wie, gdzie całe zmiany składają 
się tylko z Ukraińców.  Podobne 
nasycenie obserwujemy wśród 
załóg budujących S-6,  a ci ostat-
ni to są pracownicy nie ujęci w 
przytaczanych wyżej  wykazach 
PUP Goleniów.     

Co poza pracą tutaj robią  
i gdzie mieszkają?

Mimo że liczby pokazują 
prawdziwy zalew pracowników 
z Ukrainy na naszym rynku pra-
cy, to poza miejscami gdzie pra-
cują, za bardzo tych Ukraińców 
na mieście „ nie widać”. Niekie-
dy można ich spotkać, jak do-
konują zakupów w sklepach, 
głównie spożywczych. W Go-
leniowie podobno są tacy, któ-
rzy pojawiają się na miejsco-
wym basenie.  Gro Ukraińców 
pracę w naszym kraju traktuje, 
jako zajęcie tymczasowe, prze-
bywają tu bez rodzin i żyją tyl-
ko pracą i niezbędnym dla re-

generacji odpoczynkiem. Choć 
zdarzają się nieliczne przypad-
ki zamiaru osiedlenia się na dłu-
żej i mieszkania tutaj z rodzi-
ną, w tym z dziećmi. Kilkoro 
z nich uczęszcza nawet do na-
szych szkół podstawowych np. 
w SP 1 czworo, w SP 2 troje , a 
w SP 3 jedno od przyszłego se-
mestru. Prawdziwy boom nato-
miast w związku z ukraińskim 
potopem odnotowuje bran-
ża wynajmu lokali.  Nawet nie-
które nasze hotele np. Oscar zu-
pełnie się przestawiły na wyna-
jem swoich pomieszczeń hote-
lowych dla celów mieszkanio-
wych dla ukraińskich pracowni-
ków. Hostele dla nich prowadzą 
między innymi panowie Nowak 
w budynku obok postoju TAX-
-i, Samson na swoim rancho, czy 
pan Augustynek. Całe mieszka-
nia wynajmują też często ci no-
wogardzianie, którzy sami pra-
cują na stałe w Niemczech. Bu-
dynek byłej szkoły prywatnej na 
3 Maja nowi właściciele całko-

wicie zaadoptowali na hostel dla 
Ukraińców. - Musi ich tam być 
bardzo wielu – mówi DN jeden 
z Czytelników mieszkających w 
pobliżu- przez uchylone zasło-
ny można zobaczyć nawet z uli-
cy, że w pomieszczeniach usta-
wiono piętrowe łóżka. Znany 
nowogardzki przedsiębiorca Je-
rzy Furmańczyk sam zatrudnia 
około 10 –ciu cudzoziemców, 
ale od dawna pomaga przyby-
wającym do nas Ukraińcom w 
załatwieniu różnych spraw, rów-
nież mieszkaniowych. Wska-
zuje im, gdzie są wolne lokale i 
u kogo mogą znaleźć mieszka-
nie, czy pokój do wynajęcia? - 
Z upływem czasu wymagania 
Ukraińców rosną – mówi DN p. 
Jerzy- dotyczy to także standar-
du akceptowanego lokum. Coraz 
więcej z nich zaczyna się czuć u 
nas, jako część tej społeczności 
i chce pod każdym względem 
żyć tak jak my.

Skutki
Oczywiście zrekompensowa-

nie, napływem ukraińskich pra-
cowników, braków rąk do pra-
cy jest niewątpliwie pozytyw-
nym zjawiskiem. Ale w kontek-
ście skali tego zjawiska, wynika-
jącego z braku na rynku pracy 
lokalnej ludności w wieku pro-
dukcyjnym, pojawiają się pew-
ne prawidłowości, które przy-
najmniej warto uwzględniać w 
polityce władz zarówno krajo-
wych, jak i lokalnych. Postaw-
my tutaj np. takie pytanie – sko-
ro jest taki brak krajowych pra-
cowników na rynku pracy to, dla 
kogo będą te miejsca pracy, któ-
re mają powstać w nowogardz-
kiej strefie?  I kiedy się zamor-
tyzują dla gminnej kasy ogrom-
ne nakłady tam poniesione- już 
pomińmy, że poniesione ponie-
wczasie i w zakresie nigdzie nie-
praktykowanym- zewnętrzny 
inwestor dostaje wszystko i jesz-
cze pewnie podatki jego wpły-
ną nie tu do naszej kasy gmin-
nej tylko w miejscu rejestra-
cji swojej centrali.  Życząc na-
szym braciom Ukraińcom Do-
brych Świąt Bożego Narodze-
nia, jednocześnie przypomina-
my naszym władzom, że władzy 
lokalnej podstawowym, ustawo-
wym obowiązkiem jest rozezna-
nie i zaspokajanie potrzeb swo-
jego społeczeństwa i swoich lo-
kalnych przedsiębiorców, a nie 
kosztem tego imperatywu urzą-
dzanie sobie popisówy, pustej, 
groźnej i kosztownej. Każdy na-
wet słuszny pomysł można ze-
psuć, jak się nie rozumie, po co, 
dlaczego i jak.  I to psucie jest 
już normą postępowania nowo-
gardzkiej władzy. 

sm 
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Lista inwestycji zaplanowanych w budżecie roku 2018
lp nazwa kwota
1 remont drogi nr 44 w Czermnicy 232 000,00
2 wykonanie nawierzchni chodnika Ogrodowa działka nr 157/18 i 157/19 53 000,00
3 projekt przyłącza wodnego do kolonii Olchowo 20 000,00
4 przebudowa ulicy Świerkowej 60 000,00
5 przebudowa ulicy Dąbrowskiego 140 000,00
6 przebudowa łącznika ul. Dworcowa i 700 -lecia 1 350 000,00
7 budowa ścieżki rowerowej do Wierzbięcina projekt 60 000,00
8 remont drogi Piłsudskiego dotacja dla Powiatu -wykonanie 220 000,00
9 przebudowa drogi Żeromskiego (wykonanie) 440 000,00
10 budowa placu zabaw w Wierzbięcinie -wykonanie 50 000,00
11 modernizacja budynku SP 2 w Nowogardzie z ogrodzeniem 1 260 000,00

12

1. Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,
2. Długołęka – rozbudowa budynku świetlicowego o zaplecze sanitarne,
3. Olchowo- wybudowanie mola nad jeziorem,
4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
5. Miętno - wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,
7. Sikorki - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez zapewnienie toalet i zbiorni-
ka bezodpływowego.
rezerwa PROW 

569 609,50

13  budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kulicach - dotacja dla Powiatu Gole-
niowskiego -wykonanie 500 000,00

14 przebudowa drogi przy ul. Topolowej 60 000,00
15 przebudowa drogi ul. Ks. Racibora I 170 000,00

16 budowa wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowo-
gardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin 200 000,00

17 budowa świetlicy w Wyszomierzu 670 000,00
18 remont drogi ul. Zielona (wjazd do przedszkola) 170 000,00
19  budowa oświetlenia przy ul. Topolowej 60 000,00

lp nazwa kwota
20 budowa oświetlenia Słajsino od drogi nr 147 do posesji nr 3 projekt 10 000,00
21 remont dróg na wsi jest 400 000 zł zwiększenie do  595 000 zł 595 000,00

22 modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni Żabowo 
przy kościele dokumentacja 15 000,00

23 wykonanie drogi koło kościoła w Wierzbięcinie 30 000,00

24 remont z odwodnieniem i powierzchniowym utwardzeniem masą bitumiczną w 
Dąbrowie do posesji nr 4 60 000,00

25 -remont drogi z wykonaniem dojazdu do nieruchomości Bankowa 3D/3E (por. SM 
Gardno) 30 000,00

26 modernizacja drogi wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej Orzesze 
dokumentacja 16 000,00

27 budowa parkingów przy ulicy 700-lecia 27 projekt 15 000,00

28 -remont drogi i wykonanie miejsc postojowych ul. Boh. Warszawy 105-106 (por. 
SM Gardno) 16 000,00

29 wymiana kotłowni CO SP nr 4 w N-dzie wykonanie 365 000,00
30 wymiana okładzin podłogowych w SP3 100 000,00
31 przebudowa dachu w SP w Strzelewie  150 000,00
32 dobudowa salki w SP Strzelewo projekt 40 000,00
33 przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego (z 2017) 314 953,00

34 przebudowa drogi i miejsc postojowych ul. Gryfitów (porozumienie z SM Gard-
no z 2017) 341 000,00

35 wykonanie dojazdu i oświetlenia i kanalizacji deszczowej garaże ul 15-go lutego 
(etap oświetlenie) 91 000,00

36 zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie 202 000,00
37 budowa świetlicy w Maszkowie 30 000,00
38 budowa placu zabaw i doposażenie Ostrzyca 37 000,00

razem: 8 742 562,50

Przygotowała radna Jowita Pawlak

W radzie zgoda - budżet przyjęty bez głosów sprzeciwu 

Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje 
Podczas ostatniej, środowej (20.12) sesji, radni przyjęli budżet na kolejny rok. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazło się wiele nowych, ale też te, któ-
rych burmistrz Robert Czapla nie wykonał w tym roku, mimo, że radni zabezpieczyli na to środki uchwalając budżet na mijający 2017 rok.  

Niezrealizowanie przez Bur-
mistrza Nowogardu większości 
zadań wpisanych przez radnych 
do  budżetu na 2017 r, to nie je-
dyne ograniczenie możliwości in-
westycyjnych na rok 2018, z któ-
rymi musieli poradzić sobie teraz 
radni. Wpływ na to miała także 
groźna polityka finansowa, jaką 
prowadzi R. Czapla, a o której pi-
saliśmy w tym roku wielokrot-
nie, nakierowana głównie na nie-
dochodowe zadania, generujące 
tylko koszty nie do odzyskania, 
albo nawet zwykle marnotrawie-
nie środków na zupełnie zbędne 
wydatki. Stąd też już sama kwo-
ta, jaką radni mieli do dyspozycji 
na inwestycje (niewiele ponad 8 
mln), jest jak na prawie 25 tysięcz-
ną gminę, bynajmniej nieprzysta-
jąca ani do potencjału demogra-
ficznego, ani potrzeb. Wystarczy 
porównać Nowogard z Golenio-
wem, którego budżet inwestycyj-
ny jest 10 razy większy niż nasz. 
Tam pieniądze z nieba nie spadły, 
są one efektem wieloletniej i kon-
sekwentnej polityki władz gminy 
Goleniów, nakierowanej na zada-
nia przynoszące do budżetu kon-
kretne wpływy, choćby w postaci 
podatków lokalnych. Niestety ta-

kiego skutecznego gospodarza u 
nas to nie ma.

- Tak krawiec kraje jak mu ma-
teriału staje- przed takim dylema-
tem stanęli więc radni, konstru-
ując listę inwestycji na rok 2018. 
Ostatecznie zaplanowano prawie 
40 mniejszych lub większych za-
dań inwestycyjnych. Jednym z 
nich będzie choćby remont ele-
wacji Szkoły Podstawowej nr 2 i 
wykonanie nowego ogrodzenia 
wokół tej szkoły, na łączną kwo-
tę 1 mln 260 tys. – to inwesty-
cja, o którą zabiegali jeszcze radni 
w zeszłej kadencji, ale R. Czapla 
skutecznie, wtedy mając po swo-

jej stronie większość radnych, to 
zadanie blokował, forsując choć-
by takie pomysły, jak przebudowa 
Placu Wolności. Na listę inwesty-
cji, podobnie jak w zeszłym roku, 
wpisano także przebudowę łącz-
nika pomiędzy ul. Dworcową a 
700-lecia, za 1 mln 350 tys. O tym 
jak ważna dla miasta jest to inwe-
stycja, choćby pod względem ko-
munikacyjnym, nie trzeba chyba 
już nikogo przekonywać. Wystar-
czy w godzinach szczytu przejść 
się łącznikiem. Nie mówiąc już 
o, co najmniej dwóch przedsię-
biorcach zgłaszających gotowość 
wybudowania w tym, prestiżowo 

zlokalizowanym obszarze miasta 
budynków usługowo- mieszkal-
nych, czego teraz niestety zrobić 
nie mogą, bo brakuje tam choć-
by infrastruktury wod.-kan. Rad-
ni zabezpieczyli też 440 tys. na 
modernizację ulicy St. Żerom-
skiego - to także zadanie, które 
miało być wykonane w tym roku 
przez burmistrza. Takich przy-
kładów można mnożyć wiele. Li-
stę wszystkich inwestycji wpisa-
nych do budżetu na rok 2018 pu-
blikujemy przy tekście. Z kroni-
karskiego obowiązku informuje-
my, że taki budżet poparła znacz-
na większość obecnych na sali 

radnych, bo aż 14 z 16 biorących 
udział w tym głosowaniu. Żaden 
z radnych nie zagłosował przeciw 
uchwale budżetowej, nawet klub 
radnych SLD- partii kierowanej 
w Nowogardzie przez R. Czaplę, 
co jest również wymowne. 

Warto dodać, że o wielu z przy-
jętych w środę do realizacji inwe-
stycji, nie byłoby nawet co ma-
rzyć, gdyby został przyjęty w ca-
łości budżet zaprojektowanym 
przez burmistrza Nowogard. R. 
Czapla chciał na przykład, żeby 
w przyszłym roku, w całości ze 
środków gminnych, za ponad 
2 mln złotych, (czyli 25% całej 
kwoty przeznaczonej na inwesty-
cje) wybudować nowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnię do gry w 
piłkę. Miałoby ono powstać przy 
ul. Wojska Polskiego, obok miej-
skiego stadionu. Radni na to się 
nie zgodzili, słusznie przyjmu-
jąc, że gmina najpierw winna wy-
konać inwestycje zapewaniają-
ce bieżące, podstawowe potrze-
by mieszkańców - jak choćby do-
stęp do bieżącej wody w Bochli-
nie i Ptaszkowie, o czym piszemy 
na dalszych stronach dzisiejszego 
wydania DN. 

Marcin Simiński

Głosowanie nad budżetem - w tym roku żaden z radnych nie zagłosował przeciw
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Bogusława Chałupniczak: lat 64, zmarła  18.12.2017r., pogrzeb 
odbył się 21.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Helena Sawicka: lat 90, zmarła 20.12.2017r., pogrzeb odbędzie 
się 23.12.2017 r., o godz.14:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W szóstym miesiącu posłał Bóg 
anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy poślubionej mężowi, imie-
niem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, <błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami>. Ona zmie-
szała się na te słowa i rozważa-
ła, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i bę-
dzie nazwany Synem Najwyższe-
go, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie pano-
wał nad domem Jakuba na wie-
ki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca. Na to Maryja rzekła do 
anioła: Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża? Anioł Jej odpo-
wiedział: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osło-
ni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Sy-
nem Bożym. A oto również krew-
na Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szó-
stym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną. Dla Boga bowiem 
nie ma nic niemożliwego. Na to 
rzekła Maryja: Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie we-
dług twego słowa! Wtedy odszedł 
od Niej anioł. (Łk 1,26-38)

Dzisiejszy fragment Świę-
tej Ewangelii zaprasza nas, aby 

wsłuchać się w ciszę domu Ma-
ryi. Domu, w którym rozgrywa-
ją się losy świata, jego zbawienia. 
Papież Paweł VI, w homilii wy-
głoszonej w Nazarecie, stwier-
dził, że: Nazaret jest szkołą, w 
której zaczyna się pojmować ży-
cie Jezusa: jest to szkoła Ewange-
lii. (…) Najpierw lekcja milcze-
nia. Niech się odrodzi w nas sza-
cunek dla milczenia, tej pięknej 
i niezastąpionej postawy ducha. 
Postawy, która cechowała serce 
Maryi. Dziewica Milczenia, któ-
re wszystkie sprawy rozważała 
w swym sercu. Dopóki nie zro-
zumiemy dobrze pierwszej lek-
cji, dopóki milczenie nie stanie 

się naszą „przyjaciółką”, nie bę-
dziemy mogli pójść dalej. Ni-
gdy nie wyjdziemy za drzwi na-
zaretańskiego domu. To wła-
śnie w tej ciszy, do Maryi przy-
chodzi posłaniec Boży. Najpierw, 
Bóg przez anioła, objawia Ma-
ryi co już dla Niej uczynił. Wy-
raża się to w pierwszych słowach 
anioła: bądź pozdrowiona, peł-
na łaski, Pan z Tobą. Anioł po-
zdrawia Maryję zapewniając Ją o 
obecności Boga przy Niej. Nazy-
wa ją również pełną łaski. Mary-
ja, która jest napełniona Bożą ła-
ską od samego początku Jej ży-
cia, od Jej niepokalanego poczę-
cia. Dopiero, kiedy Maryja usły-
szała o Bożym darze, została za-

znajomiona z zadaniem, które 
przygotował dla Niej Bóg. Każ-
dy z nas także otrzymał, już na 
samym początku naszego życia, 
Boże dary, łaski, których potrze-
bujemy, które uzdalniają nas do 
realizacji naszych zadań, obo-
wiązków. Jeśli Bóg nas wzywa 
do jakiegoś zadania, to wcześniej 
nas na nie przygotował. Maryja 
jest tą, która rozpoznaje i przyj-
muje Boże dary. Tym sposobem 
uczy nas, że tylko ten, kto widzi, 
ile otrzymuje od Boga każdego 
dnia, może się zaangażować w 
Boże plany. Maryja tak zrobiła. 
Pozostali pokładają ufność, całą 
nadzieję w swoim sprycie, wysił-

ku, czy też zaradności. Na Boże 
plany w ich życiu nie ma już 
miejsca. Niech każdy z nas do-
strzeże dziś jak wiele dobra zło-
żył Bóg w każdym z nas. Dobra, 
które ma nieustannie rodzić do-
bro. Maryja przeżywała swój 9 
miesięczny adwent. Przygotowy-
wała się na zrodzenie Odwiecz-
nego Dobra. Czy mój adwent 
uczynił to samo? Czy jestem go-
towy na przyjęcie Dobra, któ-
re przychodzi do mnie?… Niech 
zakończeniem naszych rozwa-
żań będą słowa, cytowanego już, 
papieża Pawła VI: „O milczenie 
Nazaretu, naucz nas skupienia 
i wejścia w siebie, otwarcia się 
na Boże natchnienia i słowa na-
uczycieli prawdy; naucz nas po-
trzeby i wartości przygotowania, 
studium, rozważania, osobistego 
życia wewnętrznego i modlitwy, 
której Bóg wysłuchuje w skry-
tości”. Niech moje serce otworzy 
się na przychodzącego Pana! 

Ks. Krystian Dylewski 

Godziny odprawianych Mszy św. w niedzielę 
(24.12), Pasterek i Mszy Świątecznych  
w poszczególnych Parafiach i ich Kościołach 
Filialnych - 2017 rok.
Parafie w Nowogardzie i ich ko-
ścioły filialne
W Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie – 
Niedziela (24.12.2017r),  Msze 
św. tak jak w każdą niedzielę, nie 
będzie tylko Mszy św.  o godz. 
18.00. 
Pasterka o godz. 22: 00, 24:00
Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie: 
- Kościół Filialny w Jarchlinie – o 
godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Kulicach - o 
godz. 23:15 
- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o 
godz. 23:15
Msze św. we wszystkich Ko-
ściołach w niedzielę (24.12), w 
pierwszy i drugi dzień Świąt tak, 
jak w każdą niedzielę.

2. W Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie - 
Pasterka  w Nowogardzie o 
godz.  21.00 i o godz. 24.00
Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej w Nowogar-
dzie:
- Kościół Filialny w Miętnie o 
godz. 22.00
- Kościół Filialny w Lestkowie o 
godz.  23.00
Msza św. niedzielna (24.12) i 
świąteczne w pierwszy i drugi 
dzień Świąt w Parafii i wiejskich  
Kościołach filialnych, tak jak w 
każdą niedzielę.

W Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie – Nie-
dziela (24.12.2017r),  Msze św. 
tak jak w każdą niedzielę, nie bę-
dzie tylko Mszy św. o godz. 18.00
Pasterka o godz. 22: 00 i o godz. 
24:00 
- w pierwszy dzień Świąt Msze 
święte o godz. 9: 30, 11:00, 12:30, 
14:00 (chrzty), 18:00, (nie będzie 
tylko Mszy św. o godz. 7:00).
- w drugi dzień Świąt, Msze 
Święte tak jak w każdą niedzielę.
Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie:
 - Kościół Filialny w Olchowie - 
o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Wojcieszy-
nie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Dąbrowie - o 
godz. 21:00
- Kościół Filialny w Karsku – o 
godz. 20:00
Msze św. we wszystkich Ko-
ściołach filialnych w niedzielę 
(24.12), w pierwszy i drugi dzień 
Świąt, tak jak w każdą niedzielę. 

Parafie wiejskie i ich kościoły  fi-
lialne
1. W Parafii pw. św. Anny w Długo-
łęce – Pasterka o godz. 23.00
 Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Długołęka: 
- Kościół Filialny w Redle - o godz. 
21.00
- Kościół Filialny w Wyszomierzu - 
o godz. 20.00
- Kościół Filialny w Godowie - o 
godz. 22.00
Msze św. niedzielne (24.12) i świą-
teczne w pierwszy i drugi dzień 
Świąt w Parafii i wiejskich  Kościo-
łach filialnych, tak jak w każdą nie-
dzielę.

2. W Parafii pw. MB Różańcowej w 
Żabowie - Pasterka o godz. 24:00 
Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Żabowo: 
- Kościół Filialny w Maszkowie – o 
godz. 21:00
- Kościół Filialny w Wyszogórze – o 
godz. 22:00
- Kościół Filialny w Potulińcu - o 
godz. 23:00
Msze św. niedzielne (24.12) i świą-
teczne w pierwszy i drugi dzień 
Świąt w Parafii i wiejskich  Kościo-
łach filialnych, tak jak w każdą nie-
dzielę.

3. W Parafii pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP w Wierzbięcinie – Pa-
sterka o godz. 24:00
Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Wierzbięcin: 
- Kościół filialny w Słajsine - o godz. 
20:00
- Kościół filialny w Ostrzycy - o 
godz. 22:30
- Kościół filialny w Bieniczkach - o 
godz. 21:00
Msza św. niedzielna (24.12) i świą-
teczne w pierwszy i drugi dzień 
Świąt w Parafii i wiejskich  Kościo-
łach filialnych, tak jak w każdą nie-
dzielę.

4. W Parafii pw. św. Sylwestra w 
Strzelewie, niedziela (24.12) Msza 
św. o 10.30, w pierwszy i drugi dzień 
Świąt Msze święte o godz. 10.30. Pa-
sterka o godz. 23:00

- Kościół Filialny w Świerczewie – 
niedziela (24.12) Msza św. o 8.00, w 
pierwszy dzień Świąt Msza o godz. 
13.00, w drugi dzień Świąt Msza św. 
o godz. 8.00. Pasterka o godz. 21:00

5. W Parafii pw. Chrystusa Króla w 
Sikorkach – Pasterka o godz. 24.00
Msza św. niedzielna (24.12) i świą-
teczne w pierwszy i drugi dzień 
Świąt w Parafii, tak jak w każdą nie-
dzielę.

Opr. MR
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Wigilia Caritas

„Dobroć dana z serca powraca”
W środę, 20 grudnia, o godzinie 14.00, na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, odbyła się uroczysta wigilia Caritas dla naj-
bardziej potrzebujących, z naszej gminy.

Na wigilię Caritasu przyby-
ło około 200 podopiecznych tej 
organizacji charytatywnej. Pod-
czas spotkania, na przybyłych, 
specjalnych tego dnia gości cze-
kał m.in. ciepły barszcz, piero-
gi i słodkości. Pierwszym punk-
tem wigilii, było przedstawienie 
jasełkowe, przygotowane przez 
licealistów, pod kierownictwem 
ks. Waldemara Piątka.

Po obejrzeniu Jasełek, prze-
czytano fragment Pisma Świę-
tego i wszyscy obecni podzie-
lili się opłatkiem, składając so-
bie nawzajem świąteczne życze-
nia – Życzę wszystkim zebranym, 
aby nigdy nie tracili wiary, aby 
ofiarowali dobroć płynącą z ser-

ca, a wówczas z pewnością ta do-
broć do nich powróci – mówił ks. 
Waldemar Piątek – Najważniej-
sza jest miłość, którą powinniśmy 
obdarowywać siebie nawzajem.

Najmłodsi, którzy przyby-
li na Wigilię, mieli okazję spo-
tkać świętego Mikołaja, któ-
ry obdarował dzieci prezenta-
mi. Pod koniec spotkania rozda-
no wszystkim przybyłym pacz-
ki z żywnością, których przygo-
towano około 250, do których 
produkty wolontariusze Carita-
su zbierali w ostatnim czasie w 
trakcie zbiórek prowadzonych w 
marketach – pisaliśmy o tym na 
bieżąco w DN. DŚ

Przedstawienie jasełkowe, zorganizowane przez uczniów I liceum Ogólnokształcącego

Najmłodsi, przybyli na wigilię, podczas wspólnego zdjęcia ze św. Mikołajem

Około 200 podopiecznych przybyło na wigilię Caritasu

Czy doczekają się budowy wodociągu? 

Kolejne święta bez wody 
Mija kolejny rok, a mieszkańcy Bochlina i Ptaszkowa dalej muszą czerpać wodę ze stud-
ni, bądź korzystać z tej dowożonej beczkowozem. Mimo, że Rada Miejska już kilka miesię-
cy temu przeznaczyła pieniądze na projekt budowy wodociągu, gmina się z jego realizacją 
nie spieszy. 

Temat ciągnie się już od kil-
ku ładnych lat. Był też niejedno-
krotnie pokazywany w mediach, 
nie tylko lokalnych, za pośred-
nictwem których mieszkań-
cy Bochlina i Ptaszkowa prosili 
wręcz władze o budowę wodo-
ciągu. W najgorszej sytuacji jest 
rodzina p. Romany Łukasiewicz, 
do której wodę trzeba dowozić 
beczkowozem, bo przydomowa 
studnia wyschła.  Schorowana 
kobieta musi dźwigać wodę do 
domu wiadrami. Niestety, na nic 
prośby, błagania - na burmistrzu 
miasta sytuacja wrażenia jakby 
nie robiła żadnego, choć w dzi-
siejszych czasach brak dostępu 
do bieżącej, czystej pitnej wody, 
to raczej standard krajów „trze-
ciego świata”. 

Wydawało się, że nastąpił jed-
nak przełom. Jesienią zeszłego 

roku, po kolejnej interwencji w 
mediach, na sesji RM wystąpi-
ła pani Romana, w przejmują-
cym przemówieniu, ze łzami w 
oczach apelując do burmistrza, 
by ten w końcu zaczął coś w te-
macie robić. R. Czapla dopie-
ro wtedy zdecydował się wnieść 
projekt uchwały o przeznacze-
niu 15 tys. zł na dokonanie od-
wiertów i wykonanie badań hy-
drogeologicznych, które pozwo-
lą stwierdzić, czy woda głębino-
wa w Ptaszkowie jest zdatna do 
picia. Gdyby tak było wybuduje-
my studnię- zapowiedział Cza-
pla. Radni oczywiście uchwa-
łę przyjęli, mając nadzieję, że to 
początek końca trwającej od lat 
gehenny mieszkańców pozba-
wionych dostępu do bieżącej 
wody. Niestety, nadzieja okazała 
się złudna. Minęły kolejne mie-

siące, a postępów jak nie było, 
tak nie ma. I kiedy w lutym już 
2017 roku ponownie zaczęli o 
sprawę pytać nie tylko zaintere-
sowani mieszkańcy, ale też rad-
ni, urząd przyznał, że za 15 tys. 
zł żadna firma nie chce wyko-
nać tego zlecenia. Skoro tak, to 
mieszkańcy tym razem zażąda-
li już budowy wodociągu, a nie 
studni. Burmistrz na to przystał, 
a radni przyznali pieniądze na 
przygotowania stosownej doku-
mentacji projektowej. Urzędni-
cy dostali więc wszystkie narzę-
dzia ku temu, by temat raz na za-
wsze załatwić. No ale, i tym ra-
zem okazało się, że coś stanęło 
na przeszkodzie, choć do końca 
nie wiadomo co. Mamy koniec 
roku, a projektu nie ma. To też 
na ostatnie, środowe, posiedze-
nie sesji Rady Miejskiej, znów 

przybyli mieszkańcy z Bochli-
na i Ptaszkowa, chcąc usłyszeć 
od burmistrza: dlaczego w dal-
szym ciągu sprawa budowy wo-
dociągu stoi „w martwym punk-
cie”. Roberta Czapli na sali jed-
nak nie było, a reprezentują-
cy władzę wykonawczą jego za-
stępca, Krzysztof Kolibski przy-
znał, że nie wie, na jakim etapie 
jest ta inwestycja. Radni zarzą-
dzili zatem przerwę w sesji, do-
póki nie stanie przed nimi me-
rytoryczny urzędnik, umiejący 
sprawę wyjaśnić. W końcu, po 
10 minutach pojawił się jeden 
z pracowników Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska, 
by poinformować, że… projekt 

wodociągu jest przygotowywa-
ny, ale ma być gotowy dopiero w 
przyszłym roku, może w lutym.  

Jaka pewności, że tym razem 
tak będzie? Niestety po tym, jak 
sprawę tę załatwiano do tej pory 
- żadna. Tym razem jednak gmi-
nie będzie się jeszcze trudniej 
wytłumaczyć z opieszałości, bo 
rada miejska zdecydowała, że 
przeznaczy w nowym budże-
cie pieniądze już na rozpoczęcie 
budowy wodociągu- na razie w 
kwocie 200 tys. zł. 

Na razie jednak mieszkańcom 
Bochlina, a szczególnie rodzi-
nie z Ptaszkowa, święta przyj-
dzie spędzić bez dostępu do bie-
żącej wody. 

MS

Zapłakana p. Romana z Ptaszkowa kolejny raz wystąpiła na sesji, wzywając burmi-
strza Nowogardu do zrealizowania swoich obietnic
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Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny.
Życzymy Państwu, aby przyniosły one wiele uśmiechu, 

radości i miłości najbliższych oraz 
spełnienia wszystkich marzeń.

Nadchodzący zaś 2018 rok niech obdarzy 
Państwa tysiącem miłych niespodzianek 

i będzie najszczęśliwszym Rokiem pod słońcem.

Radni 
i Pracownicy UG Osina

Wójt 
Gminy Osina 

Krzysztof Szwedo

Przewodniczący 
Gminy Osina 

Andrzej Łuczak

Na zbliżające się Święta 
pragnę złożyć życzenia 

przeżywania Bożego 
Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń.
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Słomski

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

OFERTA ŚWIĄTECZNA
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki, bransoletki

taniej  o 10%

taniej  o 20%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki, bransoletki

ZEGARKI,  ŻYRANDOLE,  LAMPY

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17

Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

Zatrudni

Pracowników 
Produkcji 

(operatorów maszyn tekstylnych)

ZaPewniamy dowóZ Pracowników
z nowogardu, maszewa, Goleniowa.

Nie wymagamy żadnych kwalifikacji.
Nasz adres:

ul. Prosta 33/35/37, Łozienica, 72-100 Goleniów,
tel. 91 466 73 80
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Kącik Kolekcjonera

Spotkanie  
wigilijne 
numizmatyków
W środę (20.12), o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie, odbyło się spotkanie wigilijne Klu-
bu Kolekcjonera i Koła Numizmatyków w Nowogardzie. 
Podczas spotkania, wręczono podziękowania, a także  wspo-
mniano nieżyjących już członków Klubu.

Podczas spotkania, Prezes 
PTN w Nowogardzie, Tadeusz 
Łukaszewicz, podziękował za 
współpracę Przewodniczące-
mu Rady Miejskiej Nowogard, 
Piotrowi Słomskiemu i Bur-
mistrzowi Nowogardu, Ro-
bertowi Czapli. Przekazał na 
ich ręce oficjalne podziękowa-
nia wraz z prezesem szczeciń-
skiego oddziału PTN. 

Następnie  przedstawio-

nosprawozdanie z działalno-
ści Koła i plany działalności 
na przyszły rok. Kulminacyj-
nym punktem spotkania była 
chwila, podczas której zebra-
ni wspominali nieżyjących już 
członków i sympatyków Koła, 
a których nazwiska i zdję-
cia umieszczono na specjalnie 
przygotowanych makietach - 
zamieszczamy je przy tekście. 

DŚ Sympatycy Klubu Kolekcjonera w Nowogardzie Członkowie Koła, którzy odeszli w latach 1980 - 2017

Uczestnicy spotkania wigilijnego PTN w Nowogardzie. (fot. MBP)

Czy znajdzie się chętny z pomysłem

Sprzedają byłą „gazownię”
Polska Spółka Gazownictwa, wystawiła na sprzedaż budynek po byłej gazowni, położony 
przy ulicy Bankowej w Nowogardzie.

Działalność Spółki Gazownic-
twa w tym budynku, miała cha-
rakter przemysłowy, czyli była 
to klasyczna produkcja gazu. 
Prawo wieczystego użytkowa-
nia gruntu nadano Spółce w 
1994 roku. Po 2000 roku, Spółka 
przestała produkować gaz, a te-
ren został poddany rekultywacji, 
a następnie monitoringowi wód 
gruntowych. Remediacja zakoń-
czyła się w 2015 roku i przynio-

sła zamierzony efekt ekologicz-
ny.

Budynek, znajdujący się na 
działce, został wybudowa-
ny około 1936 roku, czyli tuż 
przed II Wojną Światową. Bu-
dynek posiada 2 kondygnacje i 
piwnicę. Funkcja tego budynku 
to biurowo – socjalna. Przyszły 
właściciel ma wiele możliwości 
do zaadaptowania budynku, jak 
i terenu do niego należącego. 

W grudniu br., Polska Spółka 
Gazownictwa ogłosiła przetarg 
nieograniczony na sprzedaż bu-
dynku, wraz z działką. Rozstrzy-
gnięcie przetargu miało nastąpić 
wczoraj (tj. w czwartek, 21 grud-
nia). Czy znajdzie się kupiec na 
budynek byłej gazowni? Będzie-
my o tym informować w przy-
szłych wydaniach DN. 

DŚ

Budynek byłej gazowni przy ul. Bankowej stoi pusty od kilku lat, a teraz został wystawiony na sprzedaż

Na ekranach 
propaganda sukcesu 
W budynku UM Nowogard, zawieszono już telewizory, na 
których zgodnie z naszymi przewidywaniami gmina wy-
świetla rzecz jasna tylko „same dobre informacje” oraz ich 
autora - burmistrza, ojca wszystkich sukcesów w gminie. 

Jak już informowaliśmy pod 
koniec października, gmina 
ogłosiła przetarg na zakup do-
kładnie czterech telewizorów. 
Każdy z nich ma mieć ekran 
o przekątnej 55 cali, wyświe-
tlać obraz w najwyższej jakości, 
do tego posiadać uchwyt ścien-
ny. Dostawca, ma do urzędu do-
starczyć nie tylko telewizory, ale 
także je zamontować. 

Na ogłoszenie gminy odpo-
wiedziała jedna firma, a w zasa-
dzie Biuro Inżynieryjne Martex, 
aż z Dolnego Śląska, konkretnie 
z Gorzeszowa w powiecie ka-
miennogórskim, koło Wałbrzy-
cha. Zgodnie ze złożoną ofertą 

zakup, dostawa i montaż telewi-
zorów będzie kosztować gminę 
prawie 11 tys. zł brutto. W ofer-
cie wpisano, że będą to telewizo-
ry marki LG. 

Wszystkie cztery telewizory 
zawieszono w budynkach Urzę-
du Miejskiej przy Placu Wolno-
ści 1 i 5- na pierwszym i drugim 
piętrze. Nie zaskakuje fakt, że na 
ekranach wyświetlane są z re-
guły same „dobre wiadomości”, 
okraszane rzecz jasna znanym 
już powszechnie uśmiechają-
cym  się od ucha do ucha burmi-
strzem miasta - ojcem wszyst-
kich sukcesów gminy. 

MS

Mamy wielki sukces- bije po oczach ekran jednego z telewizorów, które zamonto-
wano ostatnio w ratuszu...Oczywiście na ekranie też twarzy ojca tegoż sukcesu nie 
mogło zabraknąć
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GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO KLIENTA

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość któregoś z języków obcych 
           (niemieckiego, francuskiego, norweskiego, włoskiego lub innego)

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

4. Pracowników do przyuczenia

3. Okuwaczy 
         WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Z okazji Świat Bożego Narodzenia  
serdeczne życzenia zdrowia oraz 

wszelkiej pomyślności. 
I niech ten piękny świąteczny 

nastrój wypełni każdy  
nadchodzący dzień w Nowym Roku. 

wszystkim Klientom 
Życzy 

Marzena i Wojtek Kaźmierczak 
Sklep wędkarski „Tęczak” 

ŻYCZENIA

A tak by było gdyby inicjatywa burmistrza została zrealizowana

Tak jest dzisiaj świątecznie i bardzo ładnie

Świątecznie w centrum miasta 

Gdyby wyciął te drzewa
Od kilkunastu dni możemy podziwiać piękną iluminację świąteczną, którą tworzy szpa-
ler przystrojonych oświetleniem świątecznym drzew- głównie rosnących akcji wzdłuż uli-
cy 700-lecia i Warszawskiej. 

Przypomnijmy, że to te 
same drzewa, o których wy-
cinkę do zarządcy drogi 
(ZZDW) wnioskował bur-
mistrz Nowogardu. Tylko 
dzięki petycji obywatelskiej 
podpartej blisko 700 podpi-

sami udało się ocalić drze-
wa przed ścięciem.   I choć-
by dzięki tej (przeprowadzo-
nej przez   Pawła Słomskie-
go) społecznej inicjatywie, 
jest gdzie wieszać świątecz-
ne lampki, nadając tej części 

miasta świątecznego klima-
tu. A jak by wyglądało teraz 
to miejsce, gdyby drzewa jed-
nak- tak jak postulował bur-
mistrz - wycięto, pokazujemy 
na zdjęciu obok. 

MS 
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Pracownicy oraz Zarząd 
PHU ARNO sp. z o.o.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia 

miłości, spokoju i wszelkiego dobra.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła

i ciepła rodzinnej atmosfery.
Aby Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście, pomyślność oraz 

mnóstwo pomysłów 
na pełne piękna twórcze życie

Z okazji 30 rocznicy ślubu
dla Kochanych Rodziców

Danuty i Mirosława 
Dąbrowskich 

najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, 
szczęścia, miłości, pociechy z dzieci i wnuków

życzą 
Córki Paulina i Magda z Rodziną 
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Witamy wśród 
nas...

Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

reklama
karolinasb@domjudy.pl • Tel. 506 638 789

Natalia 
córka Doroty Mierzyńskiej 
ur. 18-12-2017 z Sokolnik

Michał 
syn Karoliny i Piotra Szwugier 
ur. 14-12-2017 z Skórzewa

Oliwier 
syn Ewy i Bartosza Jemilianowicz 
ur. 18-12-2017 z Dobrej

Igor 
syn Martyny Bartczak 
ur. 20-12-2017 z Worowa

Karol 
syn Darii Musielewicz-Biały 
ur. 19-12-2017 z Łobza

Córka 
Andżeliki Czaprowskiej 
ur. 19-12-2017 z Nowogardu

Gabriel 
syn Joanny Mielnickiej 
ur. 16-12-2017 z Reska

Sportowcy dla Czytelników DN

My życzymy im sukcesów, a oni nam?
Już niebawem sportowcy z naszej gminy oraz kibice zasiadą do kolacji wigilijnej. W tym 
szczególnym dniu nie skupiliśmy się na bieżących informacjach z nowogardzkiego spor-
tu, a właśnie na świątecznym akcencie. Specjalnie dla naszych Czytelników, przedstawicie-
le różnych grup sportowych z naszej gminy, za pośrednictwem Dziennika Nowogardkziego 
składają najszczersze życzenia świąteczne.  

Maciej Dobrowolski, kapi-
tan Pomorzanina Nowogard: Z 
okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku, 
w imieniu wszystkich zawodni-
ków I drużyny Pomorzanina No-
wogard życzę mieszkańcom No-
wogardu oraz wszystkim sympa-
tykom naszego klubu zdrowych, 
wesołych i pogodnych świąt Bo-
żego Narodzenia, spędzonych w 
rodzinnym gronie. Życzę rów-
nież, wielu emocji sportowych 
oraz aby nam wszystkim dopisy-
wało zdrowie w tym nadchodzą-
cym 2018 roku. Wesołych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego Roku!!! 

Grzegorz Przybyłek, nowo-
gardzki kolarz: Drodzy miesz-
kańcy nowogardzkiej ziemi i gmi-
ny, z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia pragnę zło-
żyć wam najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne, by w tak szczegól-
nym czasie wszyscy się szanowa-
li, kochali i aby zdrowie wam do-
pisywało. Niechaj moc samej at-
mosfery napełni wasze serca mi-
łością i dobrocią!!! Życzę aby stół 
wigilijny więcej łączył was i wa-
sze rodziny, niż dzielił, aby każdy 
potrzebujący znalazł w was po-
moc i oparcie. Na zbliżający się 
wielkimi krokami 2018 rok ży-

czę dużo zdrówka - bo jak jest 
zdrowie to wszystko każdemu z 
nas przychodzi lepiej!!!! Szam-
pańskiej zabawy w tę szczegól-
ną noc!!! Wszystkim kolarzom z 
Nowogardu jeszcze więcej suk-
cesów, a władzy by mądrze rzą-
dziła!!! Moim kibicom dzięku-
ję za pomoc i wsparcie, bez kilku 
osób moje starty byłyby niemoż-
liwe. Dziękuję mojemu dyrekto-
rowi ZK Nowogard mjr. Mariu-
szowi Dominowskiemu, kierow-
nikowi Robertowi, mojej zmia-
nie nr.2, Związkom Zawodowym 
NSZZFIPSW, rodzinie i najwięk-
szemu kibicowi oraz sponsorowi 
żonie Małgorzacie i synowi Fili-
powi. Dziękuję również Dzien-
nikowi Nowogardzkiemu, który 
zawsze o mnie pamięta pomimo 
tego, że już w Nowogardzie nie 
mieszkam, ale to miasto zawsze 
będzie w moim sercu!!! 

Małgorzata Kubicka, kolarka 
z Nowogardu: W tym szczegól-
nym dniu życzę mnóstwa rado-
ści, miłych spotkań w gronie ro-
dziny i znajomych. Życzę, żeby 
kolejny rok był jeszcze lepszy, pe-
łen nowych wyzwań i zrealizo-
wania planów.  Życzę doskona-
łej formy, zdrowia i niewiarygod-
nych postępów w tym co się robi. 
Przede wszystkim jednak życzę 
wszystkim chwili wytchnienia-
,wielu uśmiechu i radości z życia. 
Wiele ciepła, miłości i tego żeby 
spotykać na swojej drodze tylko 
pozytywnych ludzi, tak by każdy 
dzień niósł ze sobą wiele szczę-
ścia.

Bartosz Jemilianowicz, teni-
sista stołowy klubu Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin: Z oka-
zji zbliżających się świąt, ży-
czę wszystkim dużo zdrowia, bo 
zdrowie jest najważniejsze. Ży-
czę spędzenia jak największej ilo-
ści czasu z najbliższymi, cudow-
nych chwil, szczęścia, osiągnięć 
zawodowych oraz wszystkiego co 
każdy sobie wymarzy. Ze sporto-
wymi pozdrowieniami w imieniu 
klubu Visonec LUKS Top Wierz-
bięcin.  

Ewelina Paradowska, w imie-
niu „Za-Bieganych Babeczek”: 
Wszystkim Za-Bieganym Ba-
beczkom i naszym sympatykom 
oraz ich rodzinom, życzymy cu-
downych, rodzinnych świąt Boże-
go Narodzenia. W Nowym Roku 
2018 życzymy motywacji, wy-
trwałości, radości, wielu niezapo-
mnianych chwil, wzruszeń i po-
czucia spełnienia w ciągłym po-
konywaniu własnych ograniczeń 
i słabości. Zarówno w przygodzie 
z bieganiem jak i życiu osobistym 
i zawodowym, życzą „Za-Biega-
ne Babeczki” Nowogard. Foto: 
Grzegorz Minda 

KR

Drużyna piłkarska juniorów Pomorzanina Nowogard: Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnio-
nych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych 
świąt oraz pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Życzy drużyna juniorów Pomorzanina Nowogard. 
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Radosnych i pełnych spokoju

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 oraz szczęśliwego 

NOWEGO ROKU 2018
wszystkim mieszkańcom

życzą
pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
  Szczęśliwego Nowego Roku 2018

  wszystkim swoim Odbiorcom
 życzy

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

a w nadchodzącym 2018 roku
spełnienia marzeń,

optymizmu i powodzenia

Dla Pani Moniki Pietrzak-Bołbot 
oraz jej Rodziny 

pełnych ciepła, spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia, 

a także pomyślności w każdym 
dniu nadchodzącego  
Nowego 2018 Roku

życzy 
Personel 15 Południka 

Zdrowia i radości w święta 
Bożego Narodzenia

Niechaj się Wam spełnią 
wszystkie marzenia

Oby zdrowie Was nie opuszczało
I w rodzinach szczęście panowało

Aby prezenty śliczne pod choinką stały
W miłości i cieple minął rok stary

Niech się spełnią świąteczne życzenia
Te łatwe i te trudne do spełnienia
Niech się spełnią te duże i małe

Te szeptane cicho i nie mówione wcale
Niech się spełnią wszystkie 

krok po kroku
W Nowym 2018 Roku!

Cudownych chwil i miłej lektury 
życzy redakcja  

Dziennika Nowogardzkiego
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Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe 

i JPK szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Z Bożym Narodzeniem szczęścia, 
miłości i siły w rodzinie. 

Bogatego Gwiazdora, ale takiego, 
który oprócz prezentów cały  

wór zdrowia przyniesie. 
A w Nowym Roku taaakiej ryby. 

Wędkarzom 
życzy Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie

ŻYCZENIA

W Osinie przy wspólnym stole 

Najsmaczniejsze  
z 44 wigilijnych potraw
Coroczne zmagania mieszkańców w przygotowywaniu i smakowaniu wigilijnych potraw w 
Osinie rozstrzygnięto w sobotę, 16 grudnia 2017 roku. Na konkurs „Wigilijne smaki – Osi-
na 2017” zgłoszono 44 potrawy w trzech kategoriach: potrawy z ryb, ciasta i wypieki oraz 
zupy, barszcze i inne potrawy wigilijne. Konkurs odbył się w świetlicy wiejskiej w Osinie. 

Konkurs połączono z kierma-
szem rękodzieła i ozdób świą-
tecznych, który cieszył się spo-
rym zainteresowaniem. Uczest-
nicy obejrzeli również krót-
kie przedstawienie przygotowa-
ne przez dzieci pod kierunkiem 
A. Zehner. Biesiadnikom przy 
suto zastawionym konkurso-
wym wigilijnym stole przygry-
wała Kapela Goleniowska. Spo-
tkanie stało się też okazją do zło-
żenia podziękowań za całorocz-
ną współpracę pomiędzy Stowa-
rzyszeniem 4x4 Zachodniopo-
morskie i gminą Osina.

Jury oceniło wystawione w 
konkursie potrawy pod wzglę-
dem składu i walorów sma-
kowych, kompozycji i estety-
ki podania oraz tradycyjno-
ści i regionalności potraw. Pra-
ca 4-osobowych zespołów oce-
niających była niełatwa, trze-
ba było skosztować wszystkich 
potraw i dokonać wyboru naj-
lepszej. W kategorii potrawy z 
ryb najwięcej punktów otrzy-
mały tradycyjne śledzie w ole-

ju pani Leokadii Świątek z Osi-
ny, która otrzymała główną na-
grodę z rąk sponsora pana Ta-
deusza Szykucia – firma Met-
-Instal z Goleniowa. Spośród 
słodkich wypieków i ciast naj-
większe uznanie jurorów uzy-
skał świerkulec pani Katarzy-
ny Prusinowskiej z Krzywic, 
a nagrodę główną w tej kate-
gorii ufundowała firma Ze-
lba Bartłomieja Janiszewskie-
go z Osiny; nagrodę w imie-

niu sponsora wręczył Prze-
wodniczący Rady Gminy Osi-
na Andrzej Łuczak. W katego-
rii zupy, barszcze i inne potra-
wy wigilijne zgłoszono najwię-
cej potraw, wybór jednej był 
tym bardziej trudny. Zwycię-
żyła zupa grzybowa pani Ha-
liny Gwiazdowskiej z Osiny. 
Nagroda główna ufundowana 
przez Stowarzyszenie 4x4 
Zachodniopomorskie zosta-
ła wręczona pod nieobec-
ność fundatorów przez Wójta 
Gminy Osina Krzysztofa Szwe-
do. Oprócz głównych nagród 
w poszczególnych kategoriach 
organizatorzy – Wójt Gmi-
ny Osina i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Osinie, zapewni-
li wszystkim uczestnikom na-
grody za przygotowanie po-
traw i uczestnictwo w konkur-
sie. Wszystkim obecnym ży-
czono zdrowych, pogodnych i 
rodzinnych Świąt Bożego Na-
rodzenia zapraszając na spo-
tkanie w przyszłym roku.

Krzysztof Górecki

Komisja ocenia dania wigilijne

Zwycięzcy konkursu wraz z organizatorami
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Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Zatrudnię mechanika 
do warsztatu 

samochodowego  
w Goleniowie.  

606 948 278 

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Premie świąteczne do 300 EUR
Tel. 91 506 55 55

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Willa Zbyszko Nowogard 
Kościuszki 16 K 

zatrudni na stanowisko 
barman-kelner 

szczegółowe info. na miejscu. 
Tel. 600 045 151

S p r z e d a ż  
c h o i n e k 

ul. Wiejska 40. 
Tel. 607 288 835 
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbięcin, 
M2, bezczynszowe. 605 470 602 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną przy 
ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do remon-
tu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
dwurodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, do remontu, ogród 4,5 
ara. Cena 225 tys zł. Tel. 601 58 40 54 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	  Wynajmę lokal biuro-handel-usłu-
gi Pileckiego 2a. 694 022 406, 695 
209 162 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

•	 Pilnie sprzedam grunt rolny 4 ha w 
obrębie wsi GRABIN. 731 026 406

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 814 871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Golenio-
wie. Tel. 501 814 871 

•	 Zamienię mieszkanie 67m2 na 
mniejsze 2 pokoje. 91 39 73 664 

•	 Wynajmę  lub sprzedam mieszka-
nie dwupokojowe ul. Kowalska. 607 
617 849

•	 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 604 
269 301 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam polonez track, rok 1997. 
tel. 601 430 080, 601 780 150 

•	 Kupię komarka z dokumentami lub 
bez. 514 386 866

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 2001, 
cena do uzgodnienia. Tel. 573 367 
648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 576 
908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 r.), 
180.000 km - serwisowany, srebrny 
met. sedan, opony zimowe, klima-
tyzacja (nowa chłodnica), webasto, 
el. szyby. Cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Sprzedam sianokiszonkę, 40 belo-
tów. 604 952 571 

•	 Presę  do słomy, kostkująca sprze-
dam. 508 211 596 

•	 Sprzedam obsypnik do kopania 
mało używany, cena 2600 zł. Tel. 696 
807 922 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 

telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

• Serwis AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

•	 Wykonam remonty i wykończnia 
mieszkań, łazienki od podstaw. 608 
364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. 724 568 015 

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy,glazura, terakota. 660 143 113

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych 
i klimatyzacji zatrudni elektrome-
chanika lub mechanika ze znajomo-

ścią podstaw elektryki. Oferujemy 
szkolenia i pomoc w zdobyciu no-
wych umiejętności. Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelnerkę. 
Tel. 509 411 799

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRACOW-
NIKÓW BUDOWLANYCH ZATRUD-
NIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Kucharza/kucharkę oraz pomoc 
kuchenną zatrudnię. Restaura-
cja Przystań, Nowogard. Tel. 601 
58 40 56 

•	 Pana/chłopaka do kopania dołków 
pod nasadzenia. 100zł/dzień, 3-4 
dni Tel.: 503-100-277

•	 Pracownika na fermę drobiu zatrud-
nię dobre warunki płacowe, gm. 
Osina. Tel. 511 731 352

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 

20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykulator 
profesjonalny - 199 zł.Kupie : Ko-
siarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam drewno na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki lub 
w całości do samodzielnego po-
cięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Szkołka w Karsku polca CHOINKI 
jodła, świerk srebrny i zwykły, cię-
te i w pojemnikach. 606 106 142 

•	  Sprzedam koncentrator tlenu DE-
VILBIS 525 KS : do leczenia astmy, 
POCHP, rozedmy płuc, tlenote-
rapii; plus osprzęt, bardzo dobry 
stan cena 800 zł. Tel. 796 655 412 

•	 Sprzedam butlę na tlen medycz-
ny (10l.) z reduktorem plus prze-
wody, cena 600 zł. tel. 796 655 412 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 3 pokoje w Nowogardzie IV p.
cena: 169 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZKŁAD JAZDY PKP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

reklama

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KRZYŻÓWKA Dziennika z książką

Pionowo:
1. gol, ozdoba meczu
2. brat Mojżesza
3. tłuszcz spożywczy z sadła lub słoniny
4. angielski tytuł
5. tatarak dawniej
6. (1781-1895), wenezuelski pisarz, założy-
ciel uniwersytetu w Santiago
7. ... melioracyjny
8. okręg węglowy w Polsce
9. ryba drapieżna, gatunek dorsza (Atlan-
tyk, M. Śródziemne)
10. Ludwig (zm.1831), niemiecki pisarz
11. jajo zgniłek
12. przepływa przez Florencję
13. tamte kobiety
14. ogromna budowla otoczona kolumnadą
15. miejsce zaczepienia języka
16. Graham, ang. kierowca wyścigowy 
2-krotny mistrz i 3-krotny w-mistrz świata
17. Paul, kanadyjski piosenkarz
18. (1878-1852), pisarz węg., „Chłopcy z 
Placu Broni”
19. niewiadoma
20. wielki francuski rzeźbiarz
21. zabawa na rynku
22. granica Europy i Azji
23. ciupaga
24. bezsolna lub odchudzająca
25. argument
26. zwłoka
27. zebranie spirytystów
28. inserat
29. tytułowy karierowicz

30. rodzaj samosądu
31. rośnie na bagnach
32. rodzaj zamka do drzwi
33. do opalania
34. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
35. pasożyt gniazd trzmieli
36. imię papieży
37. Remick, aktorka
38. człowiek skąpy, chciwiec
39. szlam rzeczny
40. otwór w ścianie domu
41. w portfelu Irańczyka
42. niedobór, niedostatek
43. wypowiedź o tematyce literackiej
44. do przecedzania ziółek
45. wieczorem w kasie
46. gąsienicowy pojazd śnieżny
47. zeznanie podatkowe
48. skorupiak pancerzowiec
49. Feliks, działacz komunistyczny
50. Zegadłowicz, pisarz
51. ryba z rodziny karpiowatych
52. państwo z Bamako
53. Ekberg lub Lipnicka
54. syn Posejdona
55. Arvo (ur.1932), fin. działacz komunistyczny
56. rufa okrętu
57. wyspa z Douglas
58. laureat konkursu im. Fr. Chopina
59. brat mleczny króla Artura
60. mgła na damskim kapeluszu
61. żydowskie imię męskie
62. ..., a cieszy
63. przechył w stronę dziobu

64. polski piłkarz ur. 1982 r.
65. syn Astrajosa i Eos
66. krewny ze strony ojca
67. przyjaciel Adama Mickiewicza
68. badanie serca
69. liczne ..., w dorobku aktora
70. zacięcie
71. szkoda moralna, uszczerbek
72. amerykański urząd do spraw wywiadu
73. 1000 g potocznie
74. pukle
75. ... Sumac, piosenkarka
76. cygańskie imię
77. wśród latanowców
78. wschodni Jan
79. symbol Jezusa
80. kra lub sopel

Poziomo:
81. ryba, okoniopstrąg, słodkowodna 
(Ameryka Płn.)
82. niewolnik dawniej
83. duża, kolorowa papuga z Ameryki Po-
łudniowej
84. bieg, pęd
85. można ją uronić
86. włókno z łodyg szczmiela białego
87. kolczaste zwierzę
88. bohaterka „Przeminęło z wiatrem”
89. Marlon, znany aktor amerykański
90. galijski bóg wody
91. Gibson, aktor („Mad Max”)
92. Siemion, wynalazca filmu trójwymiaro-
wego

93. puszysta Danuta
94. masowe wycofywanie pieniędzy (wy-
nik paniki na giełdzie)
95. gramodrobina
96. przedni luk statku
97. palone w karczmie „Rzym”
98. jedno u cyklopa
99. kulista klucha ze śliwką
100. poczet, świta
101. miasto w Indiach
102. utarty zwyczaj
103. letnisko nad Soliną
104. polski chirurg, ortopeda (1896-1995)
105. rude futro
106. alkohol etylowy
107. choroba pasożytnicza koni
108. gatunek sosny
109. wyspa duńska
110. kraina w Alpach
111. robocza część noża
112. duchowny żydowski, znawca Talmudu
113. ... węgla to czad
114. greckie Syene, miasto w południo-
wym Egipcie
115. filtr w organizmie
116. piłsudczyk Z. Nałkowskiej
117. piłkarze z Chorzowa
118. miasto w RFN
119. zaklepywany bolec
120. bard celtycki
121. dopływ dolnej Odry
122. paryski opryszek
123. znana elektroniczna firma japońska
124. ideał grupy

125. Adam, polityk indonez. Wiceprezy-
dent (1978-83)
126. skandynawska bogini miłości
127. sadło zajęcze
128. angielska miara powierzchni
129. ważniejszy od watażki
130. płynie przez Riazań
131. sztuka Kazimierza Zalewskiego
132. z Mont Blanc
133. cenny surowiec glinu
134. japońska kobieta nurek
135. film Andrzeja Wajdy
136. w parze z Bolkiem
137. kamień ałunowy
138. poczucie piękna, gust
139. sąsiad Gruzina
140. bije inne kolory
141. beczka na wino
142. krótki warkoczyk
143. rodzaj skóry
144. papugi żywiące się nektarem kwiatów
145. aśćka
146. Aleksandr, literat ros.(1855-1908)
147. Rogers, aktorka
148. mieszkaniec Londynu
149. gat. chrząszcza
150. Eunomia, Dike, Ejrane
151. między siódmą a dziewiątą
152. krawędź żagla
153. uraza asana
154. ryba morska, rząd karpiokształtne 
(strefy tropikalne)
155. windą na szafot?
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Joanna Szarańska
 CZTERY PŁATKI ŚNIEGU
Ciepła, przepełniona humo-

rem i wzruszeniami opowieść o 
tym, co jest naprawdę ważne. 
Gwiazdka za pasem, w powie-
trzu pachnie makowcem, goź-
dzikami i zieloną choinką. 
Mieszkańcy małego miasteczka 
myślą już o przygotowaniach 
świątecznych, ale na drodze le-
pienia uszek i łańcuchów choin-
kowych staną im rodzinne pery-
petie. Zabiegani zapomną, co 
naprawdę liczy się w świętach. 
Na szczęście ktoś im o tym przy-
pomni…

Bo święta mogą być wyjątko-
we, nawet gdy z nieba spadną 
cztery płatki śniegu na krzyż…

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Wyobraźnia jest ważniej-
sza od wiedzy

Halina Galus, Ludmiła Kotowicz, 
Renata Dumańska, Jerzy Dumań-
ski, Urszula Kaczmarek, Halina Ste-
fańska, Natalia Furmańczyk, Szy-
mon Rybarczyk, Teresa Bryndza, Ma-
ria Sowińska, Maria Machocka, Pe-
lagia Feliksiak, Genowefa Maćkow-
ska, Agnieszka Skowrońska, Zdzisła-
wa Chocian, Małgorzata Krawczyk, 
Christiana Syfert, Ewa Wołosewicz, 
Renata Wiertalak

Zwycięzca książka: Pelagia Felik-
siak

Zwycięzcy prenumerata: Chri-
stiana Syfert, Teresa Bryndza

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Franek Mateuszak, Nadia Grenda, 

Mateusz Wiertalak, Bartek Feliksiak, 
Julia Furmańczyk, Weronika Zarem-
ba, Kinga Feliksiak

Zwycięzca: Weronika Zaremba

reklama
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propanem a 

także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświadczenia na 

regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów dołącz do nich. 

www.gazak.pl/

Tel. 606 930 398

BOGATE MENU 
i WSPANIAŁA ZABAWA

2017

Nowogard
ul. T. Kościuszki 16k

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

Wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym 2018 roku
oraz szampańskiej zabawy 

sylwestrowej
życzy

Bank Spółdzielczy  
w Goleniowie 

zatrudni pracownika  
do obsługi klientów  

w placówce Banku w Nowogardzie 
Oczekiwania :
•	wykształcenie	min.	średnie,	(lub	w	trakcie	studiów),	
•	doświadczenie	w	bankowości	mile	widziane.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu moty-

wacyjnego na adres:  kadry@bsgoleniow.pl
W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na sta-
nowisko obsługi klienta ( zgodnie z Ustawą r. o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z 
wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zosta-
ną zniszczone.



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Rozmowa z przewodniczącym  
Rady Miejskiej Piotrem Słomskim

ReklaMaReklaMaReklaMa

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Tajemnicza śmierć 44-latka z Wyszomierza 

Czy to było 
zabójstwo?

Tu zrobili, a tu  
kawałek zostawili

Drogowy absurd 
na Waryńskiego

s. 3

s. 4

Karsk 
(nie)tylko 
tłuczniem 
obdarowany

s. 9



Nr 99 (2628)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego 
wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

kronika 
Straży Pożarnej

20.12.2017 r. godz. 07:08
Na ulicy 3 Maja, poprzez wyła-

manie zamka w drzwiach dokona-
no kradzieży dwóch piecyków ga-
zowych. Straty w wysokości 600 zł, 
na szkodę Leszka P. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 15:09
Arletta K. lat 45 (zam. T. powiat 

goleniowski) poszukiwana ce-
lem ustalenia miejsca pobytu oso-
by zaginionej. Zatrzymana przez 
dzielnicowego KP Nowogard na 
ul. Wojska Polskiego. 

godz. 17:46
Szymon Z. zam. Nowogard, 

zgłosił telefonicznie o zaistnia-
łej kolizji drogowej na skrzyżowa-
niu ul. Batalionów Chłopskich z 
ul. 3 Maja w Nowogardzie, w któ-
rej udział brały dwa pojazdy: Audi i 

Ford. Ukarano mandatem karnym.
godz. 20:30
Alina B. zam. Nowogard powia-

domiła o kradzieży jednej sztuki 
tablicy rejestracyjnej o wyróżni-
ku ZGL, z pojazdu Alfa Romeo sto-
jącego na parkingu osiedlowym 
przy ulicy Zamkowej. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

21.12.2017 r. godz. 16:35
Policjanci RRD KPP Goleniów, w 

miejscowości Wierzbięcin, zatrzy-
mali Zygmunta Cz. lat 58 (zam. N. 
powiat goleniowski) za kierowa-
nie motorowerem m-ki VONTON, 
znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 0,94 mg/l zawarto-
ści alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

 

23.12.2017 r. godz. 20.49
Na ul. 15 Lutego, na oznakowa-

nym przejściu dla pieszych doszło 
do zdarzenia drogowego, gdzie 
kierujący samochodem osobo-
wym marki Toyota Corolla, Emil 
T. lat 35 jadąc od strony miejsco-
wości Sieciechowo w kierunku ul. 
700 Lecia w Nowogardzie potracił 
przechodzącą prawidłowo przez 
przejście dla pieszych pieszą Irenę 
W. lat 59 zam. Nowogard. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

24.12.2017 r. godz. 11:24
Beata W. złożyła zawiadomie-

nie o wykroczeniu tj. kradzieży, w 
miejscowości Wyszomierz, podka-
szarki żyłkowej marki Stihl model 
FS 38 wartości 290 zł. 

KPP Goleniów

23.12.2017 r.  godz. 12:59
Sikorki, usunięto powalone 

drzewo na drodze.
godz. 19:01
Bieńczyce, pałac, pożar sadzy w 

kominie.

24.12.2017 r.  godz. 11:18
Glicko,  na drodze Glicko - Orze-

chowo, usunięto powalone drze-
wo

26.12.2017 r. godz. 20:55
Nowogard, ul. Bohaterów War-

szawy, otwarcie drzwi do garażu, 
gdzie doszło do próby samobój-
czej.

KP PSP Goleniów

 Kronika policyjna

Warto zachować szczególną ostrożność jadąc drogą do Wyszomierza 
od strony Nowogardu- zjazd przed wiaduktem na obwodnicę koło Ol-
chowa. Droga, mniej więcej w połowie, została wybudowana na nowo, 
zmieniając nieco swój dotychczasowy bieg, a po starym odcinku nie ma 
już śladu. Wszystko to związane jest z budową drogi S6, która właśnie w 
tym miejscu będzie łączyć z obwodnicą Nowogardu. MS

Z okazji nadchodzącego Sylwestra, który będzie w najbliższą niedzie-
lę, możemy spotkać na ulicach Nowogardu sprzedawców sztucznych 
ogni, czyli potocznie nazywanych fajerwerkami. -Jak co roku, najczęściej 
kupowane są fajerwerki hukowe – mówi nam pan Marcin, który sprzeda-
je swoje produkty w pobliżu Lidla. – Nie brakuje też chętnych na fajerwer-
ki błyskowe. Rozpiętość ceny waha się od 1 zł do 800 złotych. Najdroższe 
fajerwerki zapewniają kilka minut pokazu rożnego rodzaju sztucznych 
ogni. Najważniejsze jednak, żeby w Nowy Rok zachować zdrowy rozsą-
dek i być ostrożnym podczas odpalania sztucznych ogni. DŚ

Stała nieczynna i niszczała 

Wyburzyli trafostację 
W środę, 20 grudnia, rozpoczęły się prace rozbiórkowe tra-
fostacji, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z 
ulicą Wiejską.

Jak się dowiedzieliśmy sta-
cja transformatorowa, należy do 
osoby  prywatnej. Z tej też racji, 
że obiekt od dawna jest nieczyn-
ny, a jego stan techniczny uległ 

pogorszeniu, właściciel działki 
na której stoi obiekt postanowił 
charakterystyczny budynek ro-
zebrać. 

DŚ

Zuchwała kradzież pod oknami ZBk

Okradli gminę 
Jak informuje policja, nieznani dotąd sprawcy ukradli sprzęt do pielęgnacji zieleni należą-
cy do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Łączna wartość skradzionych urządzeń to 9 ty-
sięcy złotych.

Włamywacz zerwał kłódkę za-
bezpieczającą drzwi do jedne-
go z garaży przy ulicy 700 – le-
cia (podwórko ZBK). Tam wła-
śnie gmina trzymała sprzęt słu-
żący do pielęgnacji miejskiej zie-
leni, który znajduje się pod nad-
zorem ZBK.  

-  Dokonano kradzieży rożnego 
rodzaju kosiarek, kos i pił spalino-
wych oraz dmuchawy plecakowej 
– informuje nas rzecznik pra-
sowy policji, st.asp. Julita Filip-
czuk. – Łączna wartość skradzio-
nych rzeczy to 9.000 zł, na szkodę 
Urzędu Miasta Nowogard. 

Do kradzieży mogło dojść 
między 15.30, we wtorek (19.12), 
a 7.30 w środę (20.12)- czyli w 
godzinach, kiedy ZBK nie pra-
cuje. 

 Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi Komisariat Policji w 
Nowogardzie. Sprawcy zuchwa-

łej kradzieży nie są na razie zna-
ni policji. 

DŚ

To z którego z tych garaży skradziono sprzęt do pielęgnacji zieleni należący do 
gminy Nowogard
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Tajemnicza śmierć 44-latka z Wyszomierza 

Czy to było zabójstwo?
44-letniego Piotra Ł., znaleziono na poboczu drogi prowadzącej do kolonii Stare Wyszomierki, w piątek 22 grudnia nad ranem. Na twarzy i głowie miał 
liczne zadrapania i obrażenia - w tym, jak informuje rodzina, obszerne zasinienie na szyi. Dlatego jego najbliżsi podejrzewają, że mógł zostać dotkliwie 
pobity przed śmiercią. Nie chcą jednak na razie nikogo osądzać. Czekają na ustalenia prokuratury. 

Piotr Ł. mieszkał w Wyszo-
mierzu, wraz z mamą i dwiema 
już dorosłymi siostrami. Nie 
miał własnej rodziny, ani stałej 
pracy. Żył z prac dorywczych. 
Był lubianym we wsi człowie-
kiem, zawsze wesoły, pomoc-
ny - tak mówią o nim znajomi 
i najbliżsi. W czwartek wieczo-
rem wyszedł na wieś, pod miej-
scowy sklep w centrum wsi. 
Tam spotkał się m.in. z Seba-
stianem Ł.. Obaj doskonale się 
znali. Nie raz wspólnie spędza-
li czas. Ostatni raz obaj byli wi-
dziani właśnie w okolicy tego 
samego sklepu, w czwartek, 
21 grudnia, około godz. 22.00 
- wynika z relacji świadków. 
Wcześniej pili tam alkohol, a 
kiedy się skończył, mieli udać 
się w stronę kolonii Stare Wy-

szomierki, gdzie mieszka Seba-
stian Ł.. I tu niestety historia się 
urywa. W piątek, 22 grudnia, 
ok. godz. 6.00 nad ranem, na 
poboczu drogi prowadzącej do 
kolonii, mieszkający nieopo-
dal sąsiedzi, znajdują leżące-
go Piotra Ł.. Dzwonią po kart-
kę, a sami zaczynają reanimo-
wać mężczyznę - podejrzewa-
ją, że może żyje. Po przyjeździe 
na miejsce ratownicy przejmują 
akcję, ale po chwili ją przerywa-
ją - mężczyzna nie daje oznak 
życia, reanimacja nie ma sensu, 
zgon nastąpił prawdopodobnie 
już wcześniej. Na miejsce przy-
jeżdża policja, wzywany jest 
prokurator. Przez kilka godzin 
prowadzone są oględziny. Piotr 
Ł. nie ma na sobie kurtki, tylko 
koszulkę z krótkim rękawkiem 

i bluzę. Na twarzy i głowie po-
siadał liczne zadrapania i guzy, 
na szyi widoczne dość spore za-
sinienie - ślady typowe dla po-
bicia. Tyle, że tam gdzie go zna-
leziono nie widać śladów bójki, 
kopania, co jest przynajmniej 
zastanawiające. 

Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie, która nadzoruje po-
stępowanie w tej sprawie, na ra-
zie nie ujawnia jednak szcze-
gółów śledztwa, ani tego, co do 
tej pory udało się ustalić. Przy-
znaje jednak, że w związku ze 
śmiercią mieszkańca Wyszo-
mierza zatrzymano jedną oso-
bę. 

- Mogę jedynie potwierdzić, 
że w dniu 22 grudnia ujawnio-
no zwłoki mężczyzny na dro-
dze do Starych Wyszomierek. W 

sprawie zatrzymano i postawio-
no zarzuty jednej osobie, ale na 
tym etapie nie informujemy o 
tym, czego one dotyczą - mówi 
rzecznik prokuratury Joanna 
Biranowska-Sochalska.

Z naszych informacji wynika, 
że zatrzymany to właśnie Seba-
stian Ł., który jako ostatni mógł 
widzieć swojego kolegę żywego. 
Nie wiadomo jednak, w jakiej 
atmosferze i okolicznościach 
obaj mężczyźni się rozstali. Czy 
aresztowany mężczyzna wie i 
opowie śledczym, co wydarzy-
ło się feralnej nocy z 21 na 22 
grudnia, zwłaszcza w godzi-
nach 22.00-1.00? Czy miał coś 
wspólnego ze śmiercią swojego 
kolegi, czy też nie? Na te pyta-
nia na razie nie ma odpowiedzi. 
Nieoficjalnie tylko wiadomo, że 

on sam wrócił do domu ok. 1 w 
nocy i poszedł spać, jak gdyby 
nigdy nic. 

Wiele z pewnością wyjaśnią 
wyniki sekcji zwłok mieszkań-
ca Wyszomierza, którą zarządził 
prokurator prowadzący postę-
powanie. Wyniki mają być znane 
najwcześniej w przyszłym tygo-
dniu. Najbliżsi tragicznie zmar-
łego podejrzewają, że mężczy-
zna został pobity przed śmier-
cią. Wskazują na to liczne ob-
rażenia ciała zmarłego w okoli-
cy głowy i szyi. Na razie jednak 
czekają na ustalenia śledczych, 
nie chcą publicznie nikogo osą-
dzać. Chcą przede wszystkim w 
spokoju pochować swojego bli-
skiego, a później poznać prawdę 
o tym, jak umarł. 

Marcin Simiński

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReklaMa ReklaMa ReklaMa

Zagubiono kluczyk samochodowy 
(środek od karty) koło apteki na 15 Lutego. 

Uczciwego znalazcę prosimy o zwrot. 
Przewidziana nagroda. Tel. 605 276 271

Bransoletkę!
W piątek, 22 grudnia, na ulicy 

Bohaterów Warszawy znaleziono 
widoczną na zdjęciu bransoletkę. 
Właściciela prosimy o odbiór zgu-
by w Redakcji DN, przy ulicy Boha-
terów Warszawy 7A. 

klucze!
W środę, 27.12, na ulicy 5 Mar-

ca, za sklepem Netto, znaleziono 
widoczne na zdjęciu klucze. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy 
w Redakcji DN, przy ulicy Bohate-
rów Warszawy 7A.

Uwaga! Znaleziono W miejscu, gdzie znaleziono Piotra Ł. palą się znicze
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Tu zrobili, a tu kawałek zostawili

Drogowy absurd na Waryńskiego
Dość zaskakująco kończy się remont drogi na osiedlu Waryńskiego w Nowogardzie. Drogę, co prawda wyremontowano, ale zostawiono niewielki frag-
ment łączący ją z główną ulicą. Urząd tłumaczy, że to wina geodezyjnych zaszłości, które trzeba „wyprostować”. Pytanie tylko, dlaczego dopiero teraz?

Dokładnie 90 metrowy odci-
nek pieszo-jezdni, o szerokości 
5,5 wykonano z kostki polbru-
kowej. Wybudowano także nowe 
oznakowanie. W tej chwili trwają 
już drobne prace porządkowe, bo 
zgodnie z umową całość ma być 
gotowa do końca grudnia. Inwe-
stycja pochłonie 200 tys. złotych. 

Wszystko pięknie, tylko, dla-
czego przy okazji remontu drogi 
nie wykonano też kilkumetrowe-
go łącznika, który łączy ją z głów-
ną ulicą? Wygląda to teraz, jak w 
filmie Barei-słowem budowla-
ny absurd. Dlaczego tak się sta-
ło, że zostawiono kawałek niewy-
remontowanej drogi? Pytał o to 
podczas minionej sesji RM, któ-
ra odbyła się w środę 27 grudnia, 
radny Dariusz Kielan, który to 
zabiegał o remont dróg na osie-
dlu Waryńskiego. Jak tłumaczył 
Adam Czernikiewicz, kierownik 
wydziału Inwestycji i Remontów 

w UM Nowogard, wszystkiemu 
winne stare, nieaktualne geode-
zyjne podziały działek. 

- Okazuje się, że na mapie w 
tym miejscu mamy działkę zabu-
dowaną budynkiem, choć w rze-
czywistości biegnie tam droga. 

Dlatego gmina nie mogła na ten 
fragment ogłosić przetargu, bo nie 
jest jego właścicielem - wyjaśniał 
radnym A. Czernikiewicz. 

Teraz gmina ma działkę prze-
jąć na własność dzięki porozu-
mieniu ze wspólnotą mieszka-

niową, dokonać jej podziału i 
nadać odpowiednią kwalifika-
cję urzędową. Wówczas jest szan-
sa, że pozostawiony bez remontu 
odcinek również zostanie napra-
wiony, co dopełni inwestycji, któ-
rą właśnie teraz na osiedlu zreali-
zowano. Oczywiście pozostaje 

tylko pytanie, dlaczego nie zro-
biono tego od razu? Teraz na ka-
wałek drogi będzie trzeba robić 
osobny projekt, być może ogła-
szać nawet przetarg i czekać ko-
lejne miesiące na remont. 

MS

A tak wygląda droga w całości, z pewnością teraz mieszkańcom będzie wygodniej

Tu kończy się wyremontowany odcinek osiedlowej drogi, dalej trzeba kawałek 
przejechać po dziurach

Debatowali ostatni raz w tym roku 

Półtora sesji w jeden dzień 
W minioną środę, 27 grudnia, odbyło się w sumie półtora sesji Rady Miejskiej. Najpierw, o godz. 11.00 radni wznowili sesję, która została przerwana 
przed tygodniem. Później odbyło się kolejne, zaplanowane już posiedzenie. 

Sesję z 20 grudnia trzeba było 
dokończyć, aby dać kilka dni 
czasu na zaktualizowanie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
(WPF) - dokumentu powiąza-
nego z budżetem gminy. Bu-
dżet na rok 2018 radni, jak już 
informowaliśmy w zeszłym ty-
godniu, przyjęli właśnie na se-
sji przed świętami. W związ-
ku z tym skarbnik musiał na-
nieść kilka poprawek na WPF. 
Podczas tych obrad zrealizowa-
no także jeszcze dwa ostatnie 
punkty, przerwanej 20 grudnia 
sesji, tj. odpowiedzi na wnio-
ski i zapytania radnych oraz 
komunikaty. Sesję zamknięto 
około godz. 13.00. Po 1,5 go-
dziny radni zebrali się na sali 
obrad ponownie. Na 14.30 za-
planowana była bowiem ostat-
nia w tym roku sesja - zgod-
nie z przyjętym we wrześniu 
harmonogramem posiedzeń. 
Na tej sesji radni przyjęli dwie 
uchwały finansowe tzw. uchwa-
ły czyszczące, dotyczące jesz-
cze tegorocznego budżetu. To 
uchwały niejako porządkują-
ce drobne sprawy finansowa-
ne, dające ostatnią możliwość 

na dokonanie drobnych prze-
niesień w obszarze wydatków 
gminy, koniecznych do zaksię-
gowania w ostatnich dniach 
roku. Dodatkowo, na wniosek 
wiceburmistrza, radni przyję-
li też dwie uchwały dotyczą-
ce zmian w budżecie już na rok 
2018. Obie były tylko formal-

nością i dotyczyły przeniesie-
nia koniecznych do wykonania 
w przyszłym roku wydatków w 
oświacie - zabezpieczenia wkła-
du własnego gminy do projek-
tu „Doradztwo edukacyjno-za-
wodowe dla uczniów”, realizo-
wanego ze środków RPO wo-
jewództwa zachodniopomor-

skiego. 
Podczas tej sesji radni przy-

jęli także Lokalny Program Re-
witalizacji Gminy Nowogard 
na lata 2017-2025. To doku-
ment niezbędny do ubiegania 
się przez gminę o dotacje na re-
alizację wielu inwestycji, mają-
cych poprawić byt mieszkań-

ców. W przyjętym w środę przez 
radnych programie znalazło się 
wiele ważnych priorytetów, w 
tym np. przebudowa łącznika ul. 
Dworcowej i 700-lecia, czy świe-
tlicy wiejskiej w Osowie, jak rów-
nież objęcie monitoringiem tych 
obszarów miasta, gdzie najczę-
ściej dochodzi do przestępstw i 
wykroczeń. 

Pod koniec ostatniej w tym 
roku sesji, urzędnicy odpo-
wiedzieli radnym na zada-
ne przez nich pytania dotyczą-
ce palących problemów, z któ-
rymi zgłaszają się mieszkań-
cy– o tym sukcesywnie w ko-
lejnych wydaniach. Przed za-
kończeniem obrad Przewod-
niczący RM Piotr Słomski zło-
żył wszystkim Radnym nowo-
roczne życzenia, dziękując za 
współpracę w mijającym już 
roku 2017.  

Kolejna sesja RM odbędzie 
się pod koniec stycznia 2018 
r. Tym samym rozpocznie się 
ostatni rok tej kadencji rady, 
jak i burmistrza. Na jesieni bo-
wiem odbędą się wybory samo-
rządowe do władz gminy. 

MS

Ostatnie w tym roku posiedzenie RM odbyło się w minioną środę, 27 grudnia
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Skutki słabo oświetlonych przejść dla pieszych

Na pasach dalej groźnie 
W sobotę, dzień przed Wigilią, doszło do potrącenia pieszej przy ulicy 15 Lutego. Kobieta przechodziła przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu, 
mimo to została potrącona przez kierującego Toyotą Corollą i z dość poważnymi urazami trafiła do szpitala. Być może nie stałoby się tak, gdyby zarów-
no to przejście dla pieszych, jak i wiele innych w naszym mieście były odpowiednio oświetlone. Mówią o tym sami kierowcy, z którymi rozmawiał DN. 

Dzień przed Wigilią, 23 grud-
nia, około godziny 21.00, kobie-
ta przechodziła przez przejście 
dla pieszych przy ulicy 15 Lute-
go, naprzeciwko Elewatora. Kie-
rujący, młody mężczyzna, praw-
dopodobnie nie zauważył kobie-
ty i potrącił ją. - Kierujący samo-
chodem osobowym marki Toyota 
Corolla, Emil T. lat 35 jadąc od 
strony miejscowości Sieciechowo, 
w kierunku ul. 700 Lecia w No-
wogardzie, potrącił przechodzą-
ca prawidłowo przez przejście 
dla pieszych, pieszą Irenę W. lat 
59 – informuje nas rzecznik pra-
sowy policji st. asp. Julita Filip-
czuk .– Kobieta doznała obrażeń 
pod postacią złamania podudzia 
lewej nogi, urazu głowy i ogól-
nych potłuczeń. Kobieta zosta-
ła przetransportowana do szpi-
tala w Gryficach. Badanie alko-
matem nie wykazało obecności 
alkoholu w organizmie uczest-
ników zdarzenia. Przyczyna wy-
padku zostanie ustalona w toku 
postępowania przygotowawcze-

go prowadzonego przez nowo-
gardzkich policjantów pod nad-
zorem Prokuratury.

To już nie pierwsze tego typu 
potrącenie pieszego przy uli-
cy 15 Lutego. Słabe oświetlenie 
przejścia, do tego ciemny ubiór 
pieszych i rozproszona uwa-
ga kierowcy przyczyniają się 
tego typu zdarzeń. – Uważam, 

że przejścia dla pieszych powin-
ny być w Nowogardzie bardziej 
oświetlone – mówi nam pan Ma-
ciej, mieszkaniec Nowogardu, 
na co dzień pracujący jako kie-
rowca. – Piesi ubiorą się na czar-
no, nie założą nic odblaskowego i 
przechodzą przez pasy, nawet się 
nie rozglądając. Gdyby na przej-
ściach założono lepsze oświetle-

nie, uważam, że pieszego łatwiej 
byłoby zauważyć i uniknąć tego 
typu sytuacji - dodaje. 

Kierowcy również muszą mieć 
się na baczności, kiedy zbliża-
ją się do przejść dla pieszych. – 
Nie raz miałam taką sytuację, nie 
tylko po zmroku, kiedy samochód 
jechał z taką prędkością, że ledwo 
zdążyłam przejść – mówi nam 
pani Małgorzata, którą spotkali-
śmy w pobliżu pasów przy ul.15 
Lutego. – Zanim wejdę na pasy, 
rozglądam się, czy nic nie nadjeż-
dża. Ile razy będąc już przy chod-
niku, ni stąd ni zowąd pojawia 
się samochód, który pędzi tak, że 
nie ma szans na zatrzymanie się 
w odpowiednim miejscu – konty-
nuuje. 

Jak widać, wina leży po obu 
stronach. Aby uniknąć niebez-
piecznych sytuacji, piesi po-
winni dobrze się rozejrzeć, za-
nim przejdą na drugą stronę uli-
cy. Warto też zastanowić się nad 
kamizelkami, bądź elementami 
odblaskowymi, które na oświe-

tlonych drogach nie są obo-
wiązkowe, jednak mogą urato-
wać nam życie. Kierowcy nato-
miast powinni zwracać szcze-
gólną uwagę, kiedy zbliżają się 
do przejść i nie przekraczać 
obowiązującej prędkości. Wła-
dze miast również powinny za-
inwestować w lepsze oświetle-
nia przejść dla pieszych. Nie tyl-
ko przy ulicy 15 Lutego, ale tak-
że w innych miejscach, jak cho-
ciażby przejście obok Ratusza, 
gdzie ostatnio również doszło 
do potrącenia pieszej, której kie-
rowca nie zauważył. Mieszkań-
cy Nowogardu od lat walczą o 
lepsze oświetlenie. Do tej pory, 
jak widać, niewiele się zmieni-
ło, poza tym, ze kilka lat temu, 
po kilku poważnych wypadkach 
oświetlono (i to nie zawsze sku-
tecznie) nieliczne przejścia dla 
pieszych. Zapowiadano konty-
nuację „akcji”, ale na zapowie-
dziach się skończyło. 

DŚ

To właśnie na tym słabo oświetlonym przejściu dla pieszych, kierowca potrącił ko-
bietę tuż przed świętami

Na Sikorskiego mini Mazury
Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec ulicy Sikorskiego (łączącą ulice Kościuszki z uli-
cą Wojska Polskiego - wyjazd naprzeciwko Komisariatu Policji), prosząc o interwencję w 
sprawie stanu technicznego, w jakim znajduje się ich ulica.

- Od 17 lat wraz z rodzicami 
mieszkamy przy ulicy Sikorskie-
go w Nowogardzie, jak wiado-
mo droga ta zawsze pozostawiała 
wiele do życzenia, niestety, wie-
lokrotne apele ze strony miesz-
kańców do władz miasta nie po-
magają. W tym momencie droga 
usłana jest dziurami o głębokości 
15 i więcej cm. Sam przejazd sa-
mochodem do posesji jest trudno-
ścią, dodam jeszcze, że przejście 
drogą na pieszo grozi zalaniem 
sobie butów przez powstające tu 
„mini Mazury” po każdym desz-
czu, a w najgorszym wypadku 
połamaniem nóg ze względu na 
brak lamp na całej długości ulicy 
– pisze w liście do naszej redak-
cji czytelnik, mieszkaniec ulicy 
Sikorskiego. 

Mieszkańcy tej ulicy już nie 
raz apelowali do władz miasta 
o poprawienie jakości ulicy Si-
korskiego- twierdzi nasz Czy-
telnik. Niestety, dotychczasowe 

prośby nic nie pomogły, a mie-
szańcy dalej muszą borykać się z 
utrudnionym dojazdem do swo-
ich posesji. 

Miejmy nadzieję, że gmina w 
końcu jednak pochyli się nad lo-
sem mieszkających przy tej ulicy 
i chociaż wyrówna nawierzchnię 

drogi tłuczniem – tego, jak wia-
domo, nie brakuje i może lepiej 
było wysypać go tutaj, gdzie jest 
realna potrzeba, niż w szczerym 
polu tak jak ma to miejsce m.in. 
w Karsku, o czym piszemy w nu-
merze. 

DŚ

Sygnały Czytelników @  Takie widoki tylko u nas 

Witamy w kołchozie!
Kilkadziesiąt, a może i więcej worków pełnych liści, śmieci i 
ulicznego błota, wzdłuż całej ulicy 3 Maja- takim widokiem 
witano ostatnio wjeżdżających do naszego miasta. 

- Witamy w kołchozie – mówi, 
śmiejąc się jeden z naszych czy-
telników, który powiadomił na-
szą redakcję o workach, jakie za-
legają oparte o ogrodzenia pose-
sji po obu stronach ulicy 3 Maja. 
– Ja wiem, że wy już w gazecie 
o tym pisaliśmy, ale tym razem 
widok tych worków mnie rozba-
wił do rozpuku. Co to ma w ogó-
le być, przecież to wstyd na całe-
go. Czy tej firmy sprzątającej nie 
stać na jakąś przyczepkę, żeby to 
od razy zabierać – pyta dzwonią-
cy do nas mężczyzna. 

No cóż - co tu więcej pisać, 
zdjęcia mówią same za siebie, 
a słowa naszego czytelnika są 
najlepszym komentarzem. Re-
dakcja DN rzeczywiście już ja-
kiś czas temu zwracała uwagę na 

tę osobliwą praktykę, jaką sto-
suje uboga w sprzęt firma, któ-
ra w marcu tego roku wygra-
ła przetarg na utrzymywanie na 
chodnikach i ulicach naszego 
miasta porządku (KZU Pomo-
rze ze Szczecina – przyp. red.). 
Firma ta, jak można zaobserwo-
wać w czasie wykonywanych na 
ulicach prac, dysponuje w zasa-
dzie minizamiatarką, minibusi-
kiem i kilkunastoma pracowni-
kami z miotłami i łopatami, w 
pocie czoła sprzątającymi kilo-
metry chodników i ulic. Organi-
zacja prawie jak w prawdziwym 
kołchozie, przykre ale prawdzi-
we… Do tego, możliwe w tych 
czasach chyba tylko w Nowo-
gardzie.  

MS



Nr 99 (2628)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Czesława Bedyńska: lat 90, zmarła  24.12.2017r., pogrzeb odbył 

się 27.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
krzysztof Staszak: lat 38, zmarł 26.12.2017r., pogrzeb odbędzie 

się 29.12.2017 r., o godz.13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Jażdż: lat 59, zmarła 27.12.2017r., pogrzeb odbędzie się 

30.12.2017 r., o godz.13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Roman Sobczak: lat 57, zmarł 27.12.2017r., pogrzeb odbę-

dzie się 29.12.2017 r., o godz.11:00,  na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Słowo Prezydium konferencji episkopatu Polski 
na Niedzielę Świętej Rodziny „kochać, nie zabijać!”

Drodzy Bracia i Siostry!
W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej 

Rodziny św. Paweł Apostoł wymienia wie-
le cnót, ale podkreśla, że najważniejsze jest, 
aby realizować je z miłością, „która jest wię-
zią doskonałości”. Dzisiaj chcemy, aby ta za-
sada wybrzmiała z całą mocą i aby odnosi-
ła się ona do wszystkich: do dzieci zdrowych 
i do niepełnosprawnych, do osób starszych 
i do chorych. Wszyscy oni zawsze powinni 
mieć miejsce w naszych rodzinach.

Każde dziecko potrzebuje miłości. Dziec-
ko poczęte, choć rozwija się w łonie mat-
ki, nie jest własnością rodziców – jest po-
wierzone ich trosce przez Boga. Niepełno-
sprawność czy choroba zawsze pozostaje ta-
jemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i na-
sza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do 
decydowania o kresie życia na żadnym jego 
etapie, gdyż Panem życia i śmierci jest tyl-
ko Bóg!

Wszyscy jesteśmy powołani do kochania i 
przyjmowania najsłabszych, a nie do ich za-
bijania. Zarówno wierzący jak i niewierzą-
cy są wezwani do ochrony życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca 
na zabijanie innych, a szczególnie niepełno-
sprawnych i chorych dzieci!

To nie jest kwestia tylko światopoglądu 
czy religii, ale przede wszystkim nauki, która 
jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka 
rozpoczyna się w momencie poczęcia.

Niedawno do opinii publicznej dotar-
ła wstrząsająca informacja o aborcji dziec-
ka w 24. tygodniu życia. Dziecko przeży-
ło tę aborcję. Jednak, zamiast być otoczone 
opieką, zostało pozostawione samo sobie, 
aby zmarło i tak się stało. Takich nieludz-
kich praktyk jest w Polsce więcej. Trzeba się 
im zdecydowanie przeciwstawić! Nie wahaj-
my się zabierać głosu w imieniu tych, którzy 
sami bronić się jeszcze nie mogą!

Dramatyczny paradoks współczesno-
ści polega na tym, że wielu dzieciom, któ-
re znajdują się dziś pod sercem matki, nie 
jest dane przyjść na świat. W majestacie pol-
skiego prawa są one zabijane przed narodze-
niem. Obecnie pozwala na to przepis usta-
wy umożliwiający pozbawianie życia poczę-
tych dzieci w trzech przypadkach. Jednym z 
nich jest podejrzenie o nieuleczalną choro-
bę lub niepełnosprawność. Jest to aborcja z 

przyczyn eugenicznych. Według danych Mi-
nisterstwa Zdrowia z tego powodu wykony-
wanych jest 95 procent aborcji. Wśród nich 
większość stanowią dzieci z Zespołem Do-
wna. Jeśli pozwolimy im się narodzić, będą 
żyć wśród nas, rozwijać się i obdarowywać 
nas swą miłością i zaufaniem. Pomimo nie-
pełnosprawności mogą być cennymi człon-
kami społeczności, choć zazwyczaj wyma-
gają pomocy. Głęboko niemoralne jest pra-
wo, oparte na przesłance eugenicznej, które 
pozwala takich ludzi zabijać!

W Sejmie czeka projekt ustawy „Zatrzy-
maj aborcję”. Przewiduje on zniesienie moż-
liwości aborcji eugenicznej. Polscy Bisku-
pi popierają tę obywatelską inicjatywę jako 
krok do pełnej ochrony życia i apelują do 
wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej 
swego poparcia. Apelujemy też do sumień 
wszystkich posłów i senatorów, mając świa-
domość, że to od nich zależy decyzja, czy 
ustawa ta zostanie przyjęta. Zwracamy się 
do nich tym bardziej, gdyż wiemy, że więk-
szość z nich deklaruje wiarę i wierność war-
tościom chrześcijańskim. Jesteśmy przeko-
nani, że parlamentarzyści postawią wartości 
moralne ponad partyjnymi kalkulacjami!

Powszechnie znane jest przywiązanie Po-
laków do osoby św. Jana Pawła II. Dla zde-
cydowanej większości z nas jest on autory-
tetem. Sprawa obrony życia była jednym 
z  najważniejszych wątków pontyfikatu Pa-
pieża Polaka. W 1999 r. w Łowiczu mówił: 
„zwracam się do wszystkich ojców i matek 
mojej Ojczyzny i całego świata, do wszyst-
kich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek po-
częty w łonie matki ma prawo do życia!”. 
Dajmy więc świadectwo wierności naucza-
niu naszego świętego Rodaka i upomnijmy 
się o prawo do życia dla wszystkich poczę-
tych dzieci! Pamiętajmy, że zamiast aborcji 
zawsze istnieje możliwość oddania dziecka 
do adopcji.

Życząc wszystkim rodzinom, aby Rok 
Pański 2018 stał się okazją do naszego świa-
dectwa miłości do chorych i niepełnospraw-
nych dzieci, z serca wszystkim błogosławi-
my.

List podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i 
Biskupi Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 31 grudnia 2017 roku

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach 

Parafia pw. WNIeBOWZIĘCIa 
NMP w Nowogardzie

29.12.2017r. (piątek od godz. 
16.00): - ul. Promenady; ul. Mon-
te Casino; ul. Wojska Polskiego 
(nowe bloki); ul. Warszawska 11 
(nr 1-50).

30.12.2017 r. (sobota od godz. 
10.00) – Karsk nr od 1-25 i Olcho-
wo wieś od godz. 14.00 – ul. War-
szawska 13.

Kolęda rozpoczyna się - w tygo-
dniu od godz. 16.00, natomiast w 
soboty od godz. 10.00.

Parafia pw. św. Rafała kali-
nowskiego w Nowogardzie

W tej Parafii kolęda rozpocznie 
się od 2 stycznia 2018r, plan wizyt 
duszpasterskich zostanie podany 
w kolejnych wydaniach DN

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

W tej Parafii kolęda rozpocznie 
się od 8 stycznia 2018r, plan wizyt 
duszpasterskich zostanie podany 
w następnych wydaniach DN

Opr. MR 

Wyjątkowa pasterka 
Już tradycją staje się, że wyjątkową oprawę ma pasterka, 
która odbywa się o północy, w wigilię Bożego Narodzenia, 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Maryja, Józef oraz Trzech Kró-
li- w biblijne postacie, wcielili się 
wierni, przebrani w uszyte spe-
cjalnie na tę okazję stroje. Na za-
kończenie nabożeństwa orszak 
na czele z ks. Andrzejem Za-

niewskim, przemaszerował do 
żłobu, gdzie wspólnie z wier-
nymi śpiewano kolędy, oddając 
hołd maleńkiemu Jezusowi. 

MS
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

COCO
29.12.2017,godz. 14.00,16.30
30.12.2017,godz. 14.00,16.30
animowany / familijny, USA / 

2017 / 109 min., od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Mały Miguel, zafascynowany 

grą na gitarze marzy o tym, by 
pójść w ślady swojego muzyczne-
go idola, Ernesto de la Cruz. Nie-
stety jego planów nie pochwala-
ją najbliżsi. Chłopiec w pogoni za 
swoją pasją i wbrew rodzinnemu 
zakazowi muzykowania w tajem-
niczych okolicznościach trafia do 
niezwykłej Krainy Zmarłych, gdzie 
odkrywa historię swojej rodziny… 

NaJlePSZY
29.12.2017, godz. 19.00
30.12.2017, godz. 19.00
dramat / biograficzny, USA / 

2017 / 110 min., Od lat: 15

Nowy film reżysera kinowego 
hitu „Bogowie” - Łukasza Palkow-
skiego. Twórca tym razem znów 
sięga po życiorys niezwykłej oso-
by. Człowieka, który udowodnił, że 
prawdziwi bohaterowie nie boją 
się upadać i potrafią podnieść się 
z największego dna. Głównym 
bohaterem filmu „Najlepszy” jest 
sportowiec, który zachwycił świat, 
a który w Polsce, do dziś, pozosta-
je osobą praktycznie nieznaną. To 
fascynująca, pełna morderczego 
wysiłku, spektakularnych upad-
ków i niezwykłej siły, historia in-
spirowana życiem Jerzego Gór-
skiego, który ukończył bieg śmier-
ci oraz ustanowił rekord świata 
w triathlonowych mistrzostwach 
świata, zdobywając tytuł mistrza 
na dystansie Double Ironman z 
czasem 24h:47min:46sek. 

Podziękowanie 
dla Pana ordynatora z Oddziału Chirurgii 
dr nauk medycznych Marka Kowalczyka 

i pielęgniarek 
za opiekę i pomoc w powrocie do zdrowia 

składa 
pacjent Ryszard Filipczak

PODZIĘkOWaNIa

kącik kolekcjonera

Historia monety polskiej  
– talar Władysława IV 

Mennictwo króla Włady-
sława IV (1632–1648) wyróż-
nia się spośród wszystkich in-
nych brakiem monety drobnej. 
Sejm jeszcze w 1627 r. zakazał 
bowiem jej emitowania. Przy-
czyną tego było wielkie pogor-
szenie monety krajowej, ale też 
napływ w celach spekulacyj-
nych znacznych ilości monety 
obcej, która miała złą jakość. 
W rezultacie mennictwo Wła-
dysława kojarzone jest z efek-
towną monetą grubą w posta-
ci złotych dukatów oraz srebr-
nych półtalarów i talarów. Wy-
szły one zarówno z mennicy 
koronnej w Bydgoszczy, jak i z 
mennic gdańskiej i toruńskiej. 
Nas szczególnie będzie intere-
sować talar z mennicy bydgo-
skiej z 1642 r., który posłużył 
jako podstawa do stworzenia 
monety upamiętniającej men-
nictwo najstarszego syna Zyg-
munta III. 

Awers tej nowej kompozycji 
określa okrągły stempel z go-
dłem i nazwą Rzeczpospoli-
ta Polska, datą 2017 i nomina-

łem 20 ZŁ. Tło metryczki sta-
nowi natomiast rewers zabytko-
wego talara Władys- ława IV z 
1642 r. z ukoronowaną, 9-polo-
wą tarczą z herbami Polski, Li-
twy, Szwecji, Gotlandii i Snop-
kiem Wazów w środku. Tarcza 
została obwiedziona łańcuchem 
orderu Złotego Runa, który na 
dole rozdzielił napis. Po bokach 
tarczy data 16 – 4Z oraz litery G 
– G będące inicjałami Gabriela 
Gerlöffa, dzierżawcy mennicy 
bydgoskiej. Na tym tle umiesz-
czono konną postać Władysła-
wa IV. Jest ona wzorowana na 
scenie hołdu składanego kró-
lowi przez ruskich bojarów po 
zdobyciu Smoleńska. Scena ta 
widnieje na boku królewskie-

go sarkofagu, który znajduje się 
w katedrze na Wawelu. Strona 
odwrotna monety pamiątkowej, 
czyli strona główna talara Wła-
dysława IV, przedstawia pięk-
ne, ukoronowane popiersie kró-
la w bogatej szacie, a w otoku le-
gendę: co tłumaczymy: Włady-
sław IV z Bożej łaski król Polski, 
wielki książę Litwy, Rusi, Prus, 
Mazowsza, Żmudzi, Inflant, jak 
też Szwedów, Gotów, Wanda-
lów dziedziczny król. W tle wi-
zerunku królewskiego popiersia 
umieszczono objaśnienie rodza-
ju monety: TALAR WŁADY-
SŁAWA IV. 

7 grudnia 2017 roku Narodo-
wy Bank Polski wprowadził do 
obiegu srebrną monetę o nomi-
nale 20 zł z serii „Historia mo-
nety polskiej” – talar Władysła-
wa IV. 

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 48,61 mm, a masa 28,28 g. 
Przy jej produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany. Brzeg (bok) 
gładki. Wyszła ona w nakładzie 
do 18 000 sztuk. Projektantem 
monety jest  Dominika Karpiń-
ska-Kopiec.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie



Nr 99 (2628)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

ReklaMa

R e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

2018 r.

Zatrudni

Pracowników 
Produkcji 

(operatorów maszyn tekstylnych)

ZaPewniamy dowóZ Pracowników
z nowogardu, maszewa, Goleniowa.

Nie wymagamy żadnych kwalifikacji.
Nasz adres:

ul. Prosta 33/35/37, Łozienica, 72-100 Goleniów,
tel. 91 466 73 80

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość któregoś z języków obcych 
           (niemieckiego, francuskiego, norweskiego, włoskiego lub innego)

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

4. Pracowników do przyuczenia

3. Okuwaczy 
         WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe

W Osinie budżet zatwierdzony

Wydadzą 3 mln na inwestycje 
Nie tylko radni w Nowogardzie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia  przyjęli budżet 
na nowy rok. W dniu 21 grudnia (czwartek), zrobili to też osińscy radni. 

I tu najważniejszym fragmen-
tem przyjętego budżetu są zapla-
nowane na przyszły rok inwesty-
cje. Łącznie gmina chce wydać na 
wszystkie zadania ponad 3 mln 
złotych. Na liście inwestycji znaj-
duje się m.in. budowa oczyszczal-
ni przydomowych w miejscowo-
ści Krzywice, na które przezna-
czono kwotę 400 tysięcy złotych. 
Kolejnymi, większymi inwesty-
cjami są rozbudowy i przebudo-
wy świetlic wiejskich w miejsco-
wości Węgorzyce i Bodzęcin. Na 
te działania zabezpieczono łącz-
ną kwotę ponad jednego miliona 
złotych. Ochotnicza Straż Pożar-
na w Redle będzie miała zakupio-
ny wóz bojowy, a także zmoder-
nizowaną remizę strażacką. W 
2018 roku zaplanowana jest tak-
że wymiana parkietu na sali gim-
nastycznej, wymiana instalacji 
elektrycznej i wymiana elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Osinie (szczegółową listę wszyst-
kich inwestycji publikujemy przy 
tekście). 

Podczas czwartkowej sesji za-
stanawiano się także, po uwadze 
RIO, nad podniesieniem opłat za 
wywóz odpadów komunalnych. 
Ostatecznie jednak na chwilę 
obecną opłaty nie będą podnie-
sione. 

Podczas sprawozdania z dzia-
łalności pomiędzy sesjami wójt 
K. Szwedo, przedstawił radnym i 
zebranym sołtysom, nowego kie-
rownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Osinie. Została nim 
pani Anna Kaliczyńska, która 
swoją funkcję pełni od 1 grudnia 

tego roku. Zastąpi na tym stano-
wisku Marcina Płusę. Jej kandy-
datura, spośród 5 prawidłowo na-
desłanych, była najlepsza. A. Ka-
liczyńska wcześniej pracowała w 
OPS w Nowogardzie. 

Na koniec obrad, wójt oraz 
przewodniczący Rady Gmi-
ny złożyli wszystkim zebranym 

świąteczne życzenia. Dodatkowo 
dyrektor SP w Osinie, złożyła ofi-
cjalne podziękowania, za pomoc 
w organizacji Powiatowego Fi-
nału III Edycji Chłopskiej Szkoły 
Biznesu, który odbył się w piątek, 
17.12, o czym informowaliśmy na 
łamach DN.

 DŚ

Sesja rady Gminy Osina, podczas której przyjęto uchwałę budżetową

źródło: UG Osina
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Współpraca popłaca 

Kolejna inwestycja drogowa w Osinie
W dniu 19 grudnia 2017 roku, dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej już drogi w Osinie- tej znajdującej się przy blokach niegdyś należących 
do PGR. 

Wyremontowana droga ma 
długość 85 metrów, szerokość 7 
metrów, a całkowita wartość tej 
inwestycji wyniosła 200 942,08 
zł brutto, z czego dofinanso-
wanie z KOWR (do niedaw-
na ANR) wynosi 154 918,69 zł. 
Wójt Gminy przypomniał rów-
nież, że to już trzeci raz Gmi-
na Osina korzysta z możliwości 
pozyskania środków, wcześniej 
z ANR, obecnie z KOWR, a do-
finansowań na takim poziomie 
nie oferuje żadna inna insty-
tucja. Dzięki dobrej współpra-
cy udało się już wyremontować 

drogę w Kikorzu, w ubiegłym 
roku drogi osiedlowe w Osinie, 
a w tym roku także drogę do 
garaży. Obecnie trwają rozmo-
wy na temat remontów chodni-
ków na osiedlu w Osinie 

W uroczystym otwarciu 
wzięli udział, wspólnie z Wój-
tem Osiny Krzysztofem Szwe-
do, Dyrektor OT KOWR w 
Szczecinie Jan Białkowski, 
Główny Specjalista KOWR Ja-
rosław Staszak, Przewodni-
czący Rady w Osinie Andrzej 
Łuczak wraz z Radnymi, Soł-
tys Osiny Agnieszka Pakulska 

oraz Główny Wykonawca dro-
gi Benedykt Chłap BEN-BRUK 
oraz Inspektor Nadzoru Bu-
dowy Michał Dutka. Po trady-
cyjnym przecięciu wstęgi, dro-
gę, by jej uczestnicy mogli z 
niej bezpiecznie korzystać, po-
święcił Ks. Proboszcz Osiny Je-
rzy Labuda. Wójt Gminy Osi-
na Krzysztof Szwedo podzięko-
wał za współpracę Dyrektorowi 
KORW(kiedyś ANR) oraz za 
wsparcie finansowe, które łącz-
nie wyniosło około 80% brutto 
całości inwestycji.

DŚ
Uroczyste przecięcie wstęgi

karsk (nie)tylko tłuczniem obdarowany

Jak sołtys drogę do działki burmistrza utwardził 
Tłuczniem zakupionym przez gminę utwardzono polną drogę w Karsku. Być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przy tej sa-
mej drodze położona jest działka pod budowę należąca do Roberta Czapli- Burmistrza Nowogardu.  Samego utwardzenia drogi dokonał sołtys wsi Jerzy 
Kubicki, też posiadający tam pole, do czego sam się przyznał publicznie. Teraz wyjaśnienia sprawy przez burmistrza żądają miejscy radni.  Złożyli zresztą 
także zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając, że doszło tu do przestępstwa. 

Sprawa ta wyszła na jaw jesz-
cze podczas listopadowej sesji 
RM, o czym krótko informowa-
liśmy. Wtedy to radna Lidia Bo-
gus zapytała burmistrza o kuli-
sy utwardzenia fragmentu gmin-
nej drogi polnej, biegnącej rów-
nież przy działce R. Czapli. W 
odpowiedzi na zapytanie rad-
nej, jeden z urzędników poin-
formował, że zgodę na wyrów-
nanie drogi miasto wydało, ja-
kiejś osobie prywatnej, przeka-
zując jej do tego celu grys zaku-
piony przez gminę. Okazało się, 
że to co najmniej pół prawdy, a 
do tego mocno niedopowiedzia-
nej. Nieoczekiwanie zresztą to 
na oficjalnej stronie miasta napi-
sano jak było, przyznając się do 
wszystkiego. Otóż materiał do 
utwardzenia drogi otrzymał (po-
noć na osobisty wniosek) soł-
tys Karska Jerzy Kubicki, który 
oznajmił to publicznie na stronie 
UM Nowogard- po tym, jak DN 
po raz pierwszy o sprawie napi-
sał. W zamian miał on na własny 
koszt utwardzić polną ścieżkę, 
która notabene biegnie, nie tyl-
ko wzdłuż działki burmistrza, ale 
przy okazji także do pól sołtysa. 

Radni pytają…
Podczas kolejnej sesji, która 

odbyła się 20 grudnia, radni po-
nownie pytali o sprawę utwar-
dzenia drogi, już bogatsi w wie-
dzę na ten temat, z którą sam ob-

nażył się wcześniej Urząd Miej-
ski. Radny Andrzej Kania i zara-
zem sołtys wsi Wyszomierz, do-
pytywał ile kosztowała ta „dro-
gowa inwestycja” i, jakimi kry-
teriami kieruje się burmistrz de-
cydując, gdzie i do kogo ma tra-
fić tłuczeń na poprawę jakości 
dróg. Radny Kania pytał o to nie 
bez kozery, bo jako sołtys od kil-
ku ładnych już lat, nie może się 
doprosić, aby gmina wyrównała 
drogę prowadzącą do tzw. kolo-

nii Wyszomierz, mimo, że dro-
ga ta, w odróżnieniu od polnej 
ścieżki w Karsku prowadzącej 
donikąd, jest drogą dojazdową 
do zamieszkałych posesji. Rad-
ny odpowiedzi nie uzyskał. Pod-
czas kolejnej sesji, która odbyła 
się już po świętach, 27 grudnia, 
radni znów dopytywali o bul-
wersującą sprawę. Lidia Bogus 
próbowała się dowiedzieć, ile 
kosztował materiał, jaki sołtys 
Karska wykorzystał do utwar-

dzenia fragmentu drogi. Rad-
ny B. Gała chciał wiedzieć, dla-
czego utwardza się drogę prowa-
dzącą do pola, kiedy mimo, że są 
na to w budżecie pieniądze, nie 
remontuje się drogi w Czermni-
cy, która stanowi jedyny dojazd 
dla kilku rodzin. 

konkretnej odpowiedzi 
urzędu brak 

Na wszystkie te pytania kon-
kretne odpowiedzi nie padły. 
Za to radni zostali zasypani ko-
lejnymi rewelacjami- otóż, jak 
przyznał Tadeusz Fiejdasz (wy-
typowany do odpowiedzi przez 
wiceburmistrza Krzysztofa Ko-
libskiego, bo burmistrza R. Cza-
pli znów na sesji nie było), gmi-
na przekazuje na wnioski soł-
tysów tłuczeń do utwardzenia 
drogi, pozostawiając już w ge-
stii wnioskujących, do jakich ce-
lów zostanie on wykorzystany. 
Oczywiście, co dodał później T. 
Fiejdasz, gmina dokonuje od-
bioru wykonanych prac drogo-
wych po ich zakończeniu, a te 
zgodnie z przyjętą zasadą mają 
służyć dobru ogółu mieszkań-
ców. W Karsku też najwyraźniej 
o to dobro zadbano - próbowa-
ła „łagodzić” całą sprawę radna 
SLD Jolanta Bednarek, stając w 
obronie sołtysa Karska. Stwier-
dziła, że utwardzona tam dro-
ga obecnie do żadnych domów 
nie prowadzi, ale może kiedyś 

one tam powstaną… I tu radna 
w jednym może mieć rację, bo 
jeśli powstaną tam jakieś domy, 
to mogą to być najprędzej te na 
działce burmistrza, z przezna-
czeniem po geodezyjnym po-
dziale, pod zabudowę jednoro-
dzinną. O innych inwestycjach 
w tym obszarze wsi na razie bo-
wiem nic nie wiadomo. 

Sprawę zbada prokuratura 
Całej sprawie będzie musia-

ła przyjrzeć się Prokuratura Re-
jonowa w Goleniowie. Tam bo-
wiem trafiło zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa polegającego na prze-
kroczeniu uprawnień przez bur-
mistrza, działaniu na swoją ko-
rzyść poprzez sprzeniewierzenie 
gminnych pieniędzy, w związku 
z utwardzeniem drogi biegnącej 
m.in. przy działce należącej do 
R. Czapli z gminnych pieniędzy. 
Zawiadomienie podpisało kil-
ku radnych. Sprawa jest na razie 
na wstępnym etapie. Żadnych 
czynności jeszcze nie podjęto. 

Dodajmy także, o czym już pi-
saliśmy wcześniej, że w Karsku, 
właśnie w kierunku działki, któ-
ra należy do R. Czapli, ma też 
zostać wybudowana sieć wod-
no-kanalizacyjna- także z gmin-
nych pieniędzy. O tym radni 
również zawiadomili prokura-
turę. 

MS

Fragment utwardzonej drogi biegnącej koło działki budowlanej należącej do  
R. Czapli - obok hałda jeszcze niewykorzystanego tłucznia

źródło: UG Osina
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Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Słomskim

Z wielką odpowiedzialnością i rozwagą 
wypracowywaliśmy zapisy budżetowe
W związku z zakończeniem roku budżetowego, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotr Słomski udzielił Dziennikowi Nowogardzkiemu wy-
wiadu. Rozmawiamy w nim nie tylko o budżecie, ale także o wielu sprawach ważnych dla naszej Gminy i jej mieszkańców. 

Dziennik Nowogardzki - 
Mija kolejny rok budżeto-
wy, także trzeci rok tej ka-
dencji Rady Miejskiej, a zara-
zem minął pierwszy rok spra-
wowania przez Pana funk-
cji przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Nawiasem, nie 
wiem czy Pan to słyszał, ale 
jest pan najmłodszym prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
w naszym województwie? 

Piotr Słomski – Nie znałem 
tej ciekawostki, ale przecho-
dząc do wymienionych rocz-
nic i dat to rzeczywiście rok 
temu objąłem funkcję Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej,  
po rezygnacji Stanisława Sa-
niuka z PSL. I rzeczywiście 
mamy też ostatni rok kaden-
cji obecnej Rady i burmistrza 
– kolejne wybory już jesienią 
2018 roku…

Jak Pan ocenia pierwszy 
rok swojego przewodniczenia 
Radzie?

Przede wszystkim udało się 
sprawnie przeprowadzić w mi-
nionym roku wszystkie zada-
nia, jakie przed Radą Miejską 
postawił ustawodawca, w tym 
zatwierdzenie budżetu 2017, 
czy wprowadzenie nowej siat-
ki szkół w związku z refor-
mą szkolnictwa. Przyjęliśmy 
również kilka dni temu, czy-
li już w grudniu kolejny bu-
dżet, ten na rok 2018. Bez za-
kłóceń funkcjonowała także 
koalicja większościowa w Ra-
dzie złożona z radnych PSL, 
Partnerstwa i Rozwoju i PiS, 
Klubu Radnych Niezależnych 
oraz od kilku miesięcy także 
Wspólnego Nowogardu. Taka 
jedność i sprawność ciała de-
cyzyjnego ma podstawowe 
znaczenie dla spójności, kre-
owanych przez Radę Miejską 
jako całość, strategii i konse-
kwencji merytorycznej prowa-
dzonej przez organ stanowiący 
polityki gminnej. Dziękuję za 
to i za tę „koalicyjną zdolność” 
zwłaszcza szefom poszczegól-
nych grup radnych, czyli rad-
nemu Romanowi Kwiatkow-
skiemu, radnemu Bogusła-
wowi Dziurze, radnej Jowicie 

Pawlak oraz radnemu Bogu-
miłowi Gale. To ta współpra-
ca wewnątrz koalicji większo-
ściowej pozwoliła wypracować 
optymalne zapisy w budżecie. 

Rada przyjmuje uchwa-
ły w tym budżetową, ale nie 
ma już większego wpływu na 
realizację swoich postano-
wień…

Rzeczywiście jest tak zgod-
nie z aktualnymi regulacja-
mi ustrojowymi, że realizacja 
uchwał Rady Miejskiej nale-
ży do organu wykonawczego, 
czyli burmistrza. W tym celu 
burmistrz ma do dyspozycji 
nie tylko ustawowe kompeten-
cje, ale także bardzo rozbudo-
wane instrumentarium urzęd-
nicze. Żeby w pełni uświado-
mić sobie rozmiar tego apara-

tu, którym jednoosobowo kie-
ruje bądź, który bezpośrednio 
nadzoruje burmistrz to przy-
pomnę, że nie chodzi tylko o 
Urząd Miejski (ponad 100 osób 
- dop. red), ale także o podległe 
gminne jednostki organizacyj-
ne, a więc Zakład Usług Ko-
munalnych, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Dom Kultury, Bi-
bliotekę Miejską, Zespół Ad-
ministracyjno- Ekonomicz-
ny Szkół, Placówki Oświato-
we, czyli szkoły podstawowe i 
gimnazjalne oraz przedszkola 
miejskie, a także w końcu też o 
nowogardzki szpital. Wszyst-
ko to, cała ta machina kiero-
wana przez burmistrza, zgod-
nie z ustawą samorządową po-
winna służyć sprawnej reali-
zacji nakreślonych przez or-
gan stanowiący, czyli Radę 

Miejską celów. Cele te wyrażo-
ne są w swoim konkrecie rze-
czowym i finansowym właśnie 
w przyjmowanej przez Radę 
Miejską, na mocy jej wyłącz-
nej kompetencji, uchwale bu-
dżetowej. Dlatego ta uchwała 
jest tak ważna, ponieważ wy-
raża całość kierunków polityki 
Gminy i konkretny sposób za-
bezpieczenia wszechstronnych 
potrzeb gminnej wspólnoty - 
od potrzeb o charakterze ma-
terialnym, w tym bezpieczeń-
stwa komunalnego i usług ad-
ministracyjnych, poprzez po-
trzeby oświatowe i z obszaru 
kultury do zdrowia wreszcie. 

To tak jak powinno być, a 
może Pan powiedzieć jak re-
alnie jest z realizacją przez 
burmistrza budżetu zatwier-
dzonego przez Radę? 

Niestety nie mam tutaj do-
brych wiadomości. Burmistrz 
kolejny już rok nie zrealizo-
wał bardzo wielu pozycji, któ-
re zostały zapisane w budże-
cie 2017 roku. I nie są to do-
bre wiadomości nie tylko dla 
radnych, którzy z wielką od-
powiedzialnością i rozwagą 
wypracowywali budżetowe 
założenia, ale przede wszyst-
kim nie są to dobre wiadomo-
ści dla Gminy i dla jej miesz-
kańców. Burmistrz bowiem 
nie ruszając palcem dla wyko-
nania wielu inwestycji zapisa-
nych w budżecie 2017 nie tyle 
nie wykonał wskazań Rady 
Miejskiej, ale o wiele bardziej 
nie zrealizował tym samym 
realnych potrzeb mieszkań-
ców, których zabezpieczeniu 
te zapisy budżetowe służyły. 
Straty i szkody z takiego nie-
bywałego, niespotykanego w 
innych gminach, lekceważe-
nia obowiązków ponoszą więc 
głównie mieszkańcy. Przypo-
mnę tutaj chociażby takie nie-
zrealizowane z budżetu 2017 
roku ważne inwestycje jak: re-
mont ul. Żeromskiego, wy-
konanie stwarzającego dzisiaj 
wiele zagrożeń komunikacyj-
nych łącznika z Dworcową, 
czy też sprawę słynnej już me-
dialnie drogi w Czermnicy. Ta 
ostatnia inwestycja znajdowa-
ła się także w budżecie 2016 
roku, i wtedy również jej nie 
zrealizowano.

Czy Rada nie może w jakiś 
sposób zdyscyplinować bur-
mistrza w tym zakresie?

Niestety kompetencje Rady 
w zakresie sankcji wobec bur-
mistrza w związku z zanie-
chaniem, czy niewykonaniem 
budżetu są niewielkie żeby nie 
powiedzieć iluzoryczne. Spro-
wadzają się one w praktyce do 
możliwości nieudzielenia bur-
mistrzowi absolutorium za 
rok budżetowy. Takie poten-
cjalne nieudzielenie absoluto-
rium nie tylko, że może od-
być się dopiero, gdy mleko się 
już rozlało, czyli po fakcie a 
więc po zakończeniu roku bu-

Piotr Słomski - przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
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dżetowego, którego dotyczy, 
to jeszcze nie pociąga za sobą 
żadnych realnych konsekwen-
cji dla winowajcy, czyli bur-
mistrza. 

No tak pamiętamy, że bur-
mistrz już chyba trzykrotnie 
absolutorium nie dostał…

No właśnie tak było…, ale 
taki akt Rady ma tylko zna-
czenie informacyjne; elekto-
rat dostaje sygnał, że w dzia-
łaniu organu wykonawczego, 
czyli burmistrza coś poważ-
nie szwankuje… 

A szwankuje…
Już powiedziałem trochę o 

co chodzi z tym szwankowa-
niem w obszarze realizacji bu-
dżetu. Ale fatalne skutki ta-
kiego nieodpowiedzialnego 
postępowania organu wyko-
nawczego są bardzo rozległe. 

Jakie to są skutki?
Rada zapisując w budżecie 

określone inwestycje bardzo 
się starała, aby ująć tam jak 
najwięcej inwestycji generują-
cych przyszłe dochody budże-
tu gminnego, zresztą podob-
nie postąpiliśmy z budżetem 
2018, czyli z tym do realizacji 
w przyszłym roku. Takie kre-
atywne podejście jest szcze-
gólnie ważne u nas, dlatego, 
że dochody budżetu naszej 
gminy są od dawna niewiel-
kie w stosunku chociażby do 
dochodów sąsiednich gmin, 
zwłaszcza Goleniowa. O tym 
ogromnym dystansie i wyni-
kających z tego nieporówny-
walnych możliwości inwesto-
wania świadczą liczby, np. ten 
niewiele większy od nas Gole-
niów w budżecie 2018 roku na 
inwestycje przeznacza ponad 
80 mln złotych, czyli 10 razy 
więcej od nas! 

Rzeczywiście podobny 
„rozstęp” był i w latach po-
przednich nie tylko w tym 
roku. Pytanie, dlaczego? 
Skąd się to bierze? Przecież 
w Goleniowie nie mają ko-
palni złota?

Taka dysproporcja nie wzię-
ła się znikąd. To efekt skumu-
lowania się przez lata rezulta-
tów różnic w kierunkach poli-
tyki realizowanej przez miej-
scowych burmistrzów - tam 
inwestowano w warunki dla 
rozwoju przyszłych źródeł 
podatków gminnych, a u nas, 
albo w ogóle nie inwestowano, 
albo szczególnie w ostatnich 
latach wydatkuje się w prak-
tyce pieniądze gminne bardzo 

nieodpowiedzialnie np. głów-
nie na inwestycje konsump-
cyjnie generujące nie przyszłe 
wpływy, ale dodatkowe kosz-
ty, w tym utrzymania i re-
montów. Nie wspomnę już o 
swoistym rozdawnictwie, któ-
rego jedynym rezultatem jest 
efekt propagandowy oczywi-
ście uzyskiwany tylko osobi-
ście przez rozdającego. 

Rada nie może temu zara-
dzić?

Jeśli burmistrz nadal nie bę-
dzie realizował budżetu, tak 
jak się to dzieje niestety u nas 
już od lat, to wspomniany wy-
żej dystans możliwości inwe-
stycyjnych i co za tym idzie 
dystans rozwojowy będzie na-
rastał. I Rada niewiele może 
tu wskórać, jeśli jej prorozwo-
jowych założeń nie ma kto 
zrealizować. Pominę tu już 
nawet to, że aktywność w tym 
zakresie burmistrza powinna 
objawiać się już na etapie dia-
gnozowania i wstępnego pla-
nowania. Zależność poziomu 
dochodów podatkowych gmi-
ny od kierunków inwestowa-
nia jest tak oczywista, że aż 
trywialnie prosta. 

Jak ta zależność się przeja-
wia?

Jak wiadomo głównym źró-
dłem dochodów gminnych są 
wpływy z podatku od nieru-
chomości, podatek rolny i po-
datek od środków transportu 
a także około 38 proc. wpły-
wów z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, za-
mieszkałych na terenie gminy 
i również niemal 7 % wpły-
wów z   podatku dochodowe-
go od osób prawnych, ale nie 
z każdej funkcjonującej tu fir-
my tylko od tych z siedzibą 
zarejestrowaną na terenie na-
szej gminy. Wymieniłem je-
dynie najistotniejsze dochody 
podatkowe. Z tego wynika ja-
sne dla odpowiedzialnego go-
spodarza wskazanie dla kie-
runków inwestowania gmin-
nych środków tak, aby się one 
niejako mnożyły. Powinny 
więc to być inwestycje, które: 
stymulują rozwój ilości opo-
datkowanych nieruchomości, 
rozwój ilości i skali obrotów 
podmiotów gospodarczych, 
ale koniecznie tych z rejestra-
cją siedziby na terenie naszej 
gminy oraz te inwestycje, któ-
re przyczyniają się do wzrostu 
ilości stałych mieszkańców.

Tymczasem zamiast tych 
podatkowo korzystnych ob-

serwujemy u nas zupełnie 
odwrotne zjawiska. 

Niestety tymczasem jest 
tak, że liczba mieszkańców od 
lat maleje, średnio około 200 
osób rocznie, obecnie Nowo-
gard liczy już poniżej psycho-
logicznej bariery 16 tys. Przez 
kilka ostatnich lat trwał też 
zupełny zastój w miejskich in-
westycjach w tym w inwesto-
waniu w wręcz bezcenną, co 
do skutku podatkowego, in-
frastrukturę wod-kan. Praw-
dopodobnie dlatego, że trwała 
przez ten czas nikomu niepo-
trzebna, kosztowna dla kasy 
gminnej wojna Urzędu kie-
rowanego przez burmistrza z 
firmą PUWiS, w której w tle 
pierwsze skrzypce grały zaku-
sy pewnej niemieckiej firmy 
na wyeliminowanie lokalnego 
operatora sieci. W tym roku, 
gdy Gmina ostatecznie prze-
grała i podpisano z PUWiS 
15-letnią umowę. Jej realizacja 
spowoduje, że ruszą chociaż 
te inwestycje wod-kan. wyko-
nywane przez operatora. Ale 
już słyszymy, że na ich czele 
jest ta, która doprowadza sieć 
do kilkunastu… prywatnych 
działek burmistrza - a rodzaj 
i kolejność tych inwestycji, 
zgodnie z umową, musi PU-
WiS uzgodnić właśnie z tymże 
burmistrzem, jako organem 
wykonawczym Gminy. My-
ślę, że tego „kierunku” polity-
ki komentować nawet nie mu-
szę. Wracając do pytania pier-
wotnego - tymczasem jest też 
tak, że lokalni przedsiębiorcy, 
czyli dla gminy podmioty naj-
bardziej atrakcyjne podatko-
wo, ale także i społecznie, zwi-
jają swój potencjał bądź rzuca 
się im zupełnie niezrozumiałe 
kłody pod nogi oczywiście nie 
widać też jakichkolwiek form 
wsparcia lokalnego biznesu. 
Przykładem już klasycznym 
tego zwijania jest zanikanie 
handlu na rynku miejskim, 
ale także choćby odpływ firm 
transportowych, a przykła-
dem rzucania kłód to, oprócz 
prób wyeliminowania wymie-
nionego już PWUiS, jest tak-
że ostatnio sprowadzenie bez-
pośredniej konkurencji dla lo-
kalnej firmy NOWO-GLAS i 
to sprowadzenie do strefy wy-
budowanej i uzbrojonej przez 
Gminę między innymi, o pa-
radoksie, z podatków tej lo-
kalnej firmy. Jeśli nie zejdzie-
my i to natychmiast z tej dro-
gi, to kolejne budżety lepsze 
nie będą a pieniędzy na inwe-
stycje będzie nadal tyle, co kot 
napłakał.

Ale nie brakuje takich, któ-
rzy mówią, że dzieje się do-
brze za rządów tego burmi-
strza. 

Mnie nie interesują tezy tzw. 
twardych zwolenników, czy 
jakieś powierzchowne wraże-
nia, ale twarde fakty, również 
te potwierdzone liczbami. Je-
śli ktoś nie potrafi zanalizo-
wać podstawowych czynni-
ków rozwojowych i dokonać 
zupełnie oczywistych porów-
nań to jego sprawa, może so-
bie uważać, że wbrew faktom, 
jest cacy. Gdybym natomiast 
podobnie postępował, jako 
przewodniczący Rady to by-
łaby to z mojej strony skrajna 
i szkodliwa społecznie nieod-
powiedzialność - prawda za-
wsze się opłaca a za propagan-
dę zapłacą ostatecznie zawsze 
ci, co w nią wierzą. 

Rada podejmowała też 
w tym roku nadzwyczajne 
działania interwencyjne. 

Tak, chodziło m.in. o brak 
wody w kolonii Ptaszkowo, a 
zwłaszcza o konflikt w SP nr 
4 związany z poważnymi za-
strzeżeniami nauczycieli w 
stosunku do postępowania 
dyrektor szkoły. Nauczycie-
le nie mogli niestety liczyć w 
tej sprawie na rzetelne zainte-
resowanie bezpośrednio nad-
zorującego szkoły, czyli bur-
mistrza, dlatego zwrócili się 
z tym trudnym problemem 
do Rady Miejskiej. Rozpatry-
waliśmy też kilkanaście skarg 
obywateli na działania burmi-
strza w różnych sprawach. Ale 
radni przede wszystkim skła-
dają systematycznie niezliczo-
ną ilość interpelacji i zapy-
tań, w których interweniują w 
sprawach dotyczących miesz-
kańców. Waga tych spraw jest 
różna od drobnych dotyczą-
cych pojedynczych mieszkań-
ców do tych skutkujących po-
ważnie dla całej społeczno-
ści. Zawsze ta interwencyjna 
aktywność radnych wynika 
z autentycznego rozeznania 
spraw i wiedzy wywiedzionej 
z bezpośredniego kontaktu z 
wyborcami. Chciałbym tutaj 
korzystając z okazji podzięko-
wać wszystkim radnym i ko-
alicji i opozycji za tę nieustają-
cą troskę o stan spraw wspól-
nych. To pozwala nam, jako 
całości, czyli Radzie Miej-
skiej, jako organowi samorzą-
du gminnego rzetelnie wypeł-
niać ciążące na nas obowiązki 
wobec lokalnej społeczności. 
Warto również wspomnieć, że 
podjęliśmy też w tym roku de-

cyzje będące rezultatem ini-
cjatyw obywatelskich, chodzi 
zwłaszcza o nazwanie ronda 
Sybiraków i ulicy Pileckiego. 

Zbliżamy się do końca na-
szej rozmowy…, co jeszcze 
chciałby Pan dodać. 

Chcę wyrazić satysfakcję 
i podziękowanie radnym za 
sprawne przyjęcie na sesji w 
dniu 20 grudnia budżetu na 
rok 2018. Warto też przypo-
mnieć, że w przyszłym roku 
obchodzić będziemy 100-le-
cie odzyskania państwowości. 
To ważna rocznica dla wszyst-
kich Polaków i wyrażam za-
pewnienie, że jako Rada do-
łożymy wszelkich starań, aby 
ją u nas w Nowogardzie god-
nie uczcić. Nie muszę już do-
dawać, że mam po raz kolejny 
nadzieję, że burmistrz tym ra-
zem sprawnie zrealizuje miej-
ski budżet tym bardziej, że w 
tym roku rozliczą go z tej re-
alizacji wyborcy w jesiennej 
elekcji, a Oni w przeciwień-
stwie do Rady mają w ręku 
sankcję i to sankcję ostateczną 
– oczywiście burmistrz jej do-
świadczy, jeśli będzie się ubie-
gał o wybór. 

Jeśli już Pan poruszył pro-
blem wyborów, to często się 
mówi o Pana kandydaturze 
na burmistrza…

Rzeczywiście wiele osób 
pyta mnie o to, wielu zachęca, 
ale na ewentualną decyzję w 
tej sprawie właściwy czas do-
piero przyjdzie…

Dziękuję za rozmowę 
Ja również

Rozmawiał Marcin Simiński 

Nota biograficzna 
Piotr Słomski urodzony w No-

wogardzie w 1984 roku i tutaj 
zdał maturę w LO nr 1 – rocznik 
2003. Absolwent dziennikar-
stwa w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toru-
niu, studia magisterskie na po-
litologii na Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie oraz absolwent prestiżo-
wej Szkoły Języków Obcych w 
Poznaniu, gdzie studiował an-
glistykę. Posługuje się cztere-
ma językami: angielskim, wło-
skim, niemieckim i francuskim. 
Obecnie zatrudniony, jako na-
uczyciel akademicki w Wyż-
szej Szkole Humanistycznej w 
Szczecinie, gdzie prowadzi lek-
torat j. angielskiego. Praktyku-
je także stale dziennikarstwo w 
Dzienniku Stargardzkim oraz w 
tygodniku Niedziela. Mieszka-
niec Nowogardu.



Nr 99 (2628)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Klaudia 
córka Dominiki Szymczyk 
ur. 25-12-2017 z Łobza

Kaja 
córka Dagmary i Tomasza 
ur. 20-12-2017 z Nowogardu

Jagna 
córka Doroty Bobryk 
ur. 26-12-2017 z Łobza

Ula 
córka Natalii Salamon 
ur. 21-12-2017 ze Sikorek

Patryk 
syn Pauliny Głazowskiej 
ur. 27-12-2017 z Nowogardu

Laura 
córka Agaty Perka
ur. 28-12-2017 z Łagiewnik

Laura 
córka Aleksandry Kalwinek-Bednarczyk
ur. 27-12-2017 z Łobza

Aleksander 
syn Iwony Pisarskiej 
ur. 22-12-2017 z Kocierza

Amelia 
córka Moniki Górskiej 
ur. 21-12-2017 z Nowogardu

laureatka z Nowogardu

„Dzielnicowy Bliżej Nas” - podsumowanie
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Komendant Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, insp. Jacek Cegieła, podsumował projekt „Dzielnicowy Bliżej 
Nas” , w tym konkurs „Dzielnicowy, któremu ufam” dla uczniów Szkół Podstawowych.

Projekt prowadzony był przy 
współpracy ze stowarzyszeniem 
„SOS dla Rodziny”, w ramach 
rządowego programu ograni-
czania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2016 – 2017”. 

Konkurs plastyczny „Dzielni-
cowy, policjant któremu ufam” 
był poprzedzony spotkaniami 
dzielnicowych z uczniami szkół 
podstawowych oraz ich rodzi-
cami. Podczas spotkań omawia-
no rolę dzielnicowego w Poli-
cji, w tym korzyści, jakie mogą 
być widoczne dla mieszkańców 
z systematycznych kontaktów 

z dzielnicowym oraz propago-
wanie bezpieczeństwa. Następ-
nie uczniowie sporządzali prace 
plastyczne w oparciu o zrealizo-
wane spotkania i z uzyskanych 
informacji w trakcie ich trwa-
nia.

Nadesłanych zostało ponad 
3000 prac, z których do konkur-
su wyłoniono 200. Następnie 
komisja wyłoniła 13 laureatów 
w dwóch kategoriach wieko-
wych 7-11 lat i 12-15 lat. Wśród 
laureatów pierwszej kategorii, 
na pierwszym miejscu znala-
zła się Hanna Denisiewicz ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie. 

W ramach projektu przepro-
wadzony został również plebi-
scyt - który trwał od 3 do 30 li-
stopada - na najpopularniejsze-
go dzielnicowego. W plebiscy-
cie tym wystartowało ponad 390 
dzielnicowych z całego woj. za-
chodniopomorskiego. Przez 

miesiąc oddano na nich ponad 
16 tyś. głosów. Na pierwszym 
miejscu uplasował się dzielni-
cowy ze Świnoujścia, mł. asp. 
Grzegorz Hnat. Z Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie, 
wyróżniono dwóch dzielnico-
wych: II miejsce zajął  mł. asp. 

Paweł Drzazga z PP w Przybier-
nowie, natomiast asp. szt. Jó-
zef Szembel z PP w Stepnicy za-
jął VI miejsce.  Wśród laureatów 
nie ma dzielnicowych z KP w 
Nowogardzie. 

DŚ
Praca Hanny Denisiewicz, ze SP nr 1, dzięki której zajęła I miejsce w swojej katego-
rii wiekowej

Uczniowie podczas rozdania nagród za udział w konkursie - Dzielnicowy, któremu ufam
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Siatkarsko pożegnają 2017 rok
Wyjątkowo, bo nie w niedzielę, a tym razem w najbliższą sobotę (30 grudnia), rozegra-
na zostanie 4. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W planie kilka naprawdę ciekawych 
spotkań, na czele z meczem dwóch niepokonanych zespołów: Czermnicy oraz Michorka. 
Ciekawie zapowiada się również pojedynek drużyn z gminy Nowogard - Czarnych oraz 
Żabowa. 

W związku z faktem, że w 
niedzielę 31 grudnia siatkarze 
bardziej niż o rywalizacji będą 
już myśleć o sylwestrowej zaba-
wie, tym razem 4. kolejkę wy-
jątkowo zaplanowano na sobo-
tę (30 grudnia). Tym samym za-
wodnicy walczący w Osińskiej 
Lidze Piłki Siatkowej będą mie-
li okazję pozytywnie (w przy-
padku zwycięstwa) zakończyć 
2017 rok. Na początek bardzo 
ciekawy pojedynek pomiędzy 
Czarnymi Nowogard oraz Ża-
bowem. Siatkarze z Nowogardu 
są niepokonani i z kompletem 
punktów plasują się na 2. miej-
scu w ligowej tabeli. Żabowo 
ma na swoim koncie 3 punk-
ty za jedno zwycięstwo, jed-
nak siatkarze tej drużyny udo-
wadniali już nie jednokrotnie, 
że nie można ich lekceważyć. 
W drugim pojedynku spotka-
ją się dwa niepokonane zespo-
ły. Czermnica, która jest lide-
rem rozgrywek oraz Michorek, 
który także ma na swoim kon-
cie 3 zwycięstwo, jednak dwa 
przypłacone stratą seta. Zapo-
wiada się zatem zacięty poje-
dynek, w którym mimo wszyst-
ko faworytami będą liderzy roz-
grywek. W kolejnym spotkaniu 
na parkiet wybiegną zawodni-
cy Gwiazdy Osina oraz Parli-
na. Gwiazda zajmuje wysokie 
4. miejsce, po dwóch zwycię-
stwach i jednej porażce, z kolei 
Parlino wciąż czeka na swoje-
go pierwszego wygranego seta. 
Tak złą statystykę mają jeszcze 
tylko dwie drużyny. Następ-
nie Kemka Krzywice zmierzy 
się z Kikorzami. Obrońcy tytu-
łu z Krzywic, powoli zaczynają 
przypominać zespół z ubiegło-
rocznych rozgrywek. Krzywi-
ce awansowały na 6. miejsce w 
ligowej tabeli z dwoma zwycię-
stwami na koncie. Kikorze zaj-
mują dopiero przedostatnią po-
zycję i trudno wierzyć w to, że 
z Krzywicami zdołają się prze-
łamać... W piątym pojedynku 

spotkają się siatkarze z Wojcie-
szyna oraz Bruklin Osina. Woj-
cieszyn w 3. kolejce pokonując 
Parlino odniósł swoje pierwsze 
zwycięstwo w IX edycji OLPS. 
Uskrzydleni tym faktem repre-
zentanci Wojcieszyna na pew-
no będą chcieli pójść za ciosem, 
tym bardziej, że przed nimi sta-
ną obecnie najgorzej prezen-
tujący się zawodnicy. Bruklin 
Osina do tej pory ugrał tylko 
113 małych punktów i ostatnie 
miejsce w tabeli mówi samo za 
siebie. Wojcieszyn będzie fawo-
rytem, choćby dlatego, że ten 
zespół ma na swoim koncie 172 
małe punkty wywalczone do tej 
pory. Na koniec Węgorza po-
dejmować będą Słajsino. To 
kolejny bardzo ciekawy mecz, 
dwóch zespołów, które prezen-
tują podobny poziom. Co praw-

da Węgorza plasują się wyżej w 
ligowej tabeli, zajmując 5. miej-
sce po dwóch zwycięstwach. 
Słajsino jednak posiada zaled-
wie dwa punkty mniej i zajmu-
je 7. miejsce z jednym zwycię-
stwem. Siatkarze ze Słajsina do 
tej pory prezentowali się dość 
przyzwoicie, o czym świadczą 
zacięte spotkania. Plan wszyst-
kich gier publikujemy przy ar-
tykule. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka:
Nowogard - Żabowo (10:00)
Czermnica - Michorek (11:15)
Gwiazda - Parlino (12:30)
Kikorze - Krzywice (13:45)
Wojcieszyn - Bruklin (15:00)
Węgorza - Słajsino (16:15)

Czarni Nowogard w meczu z Żabowem będą chcieli podtrzymać serię zwycięstw
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Wieści z Pomorzanina

Sztuczny mur  
pod choinką...
Zima to najbardziej nielubiany okres dla kibiców piłki nożnej w naszym kraju. Do początku 
rozgrywek na poziomie okręgówki zostało jeszcze nieco ponad trzy miesiące, a dla władz 
klubu to dobry okres do ... zakupów. Ostatnio prezes Pomorzanina powiadomił o kolejnym 
zakupionym sprzęcie. 

Piłkarze Pomorzanina będą 
niczym profesjonaliści, korzy-
stać z profesjonalnego sprzę-
tu. Może nie przy trenowaniu 
wszystkich elementów piłkar-
skiej sztuki, ale sztuczny mur, 
który „pod choinkę” został za-
kupiony dla klubu, to na pewno 
świetna inwestycja. Narzędzie 
składa się z pięciu części (imita-
cji ludzkiej sylwetki) i ma wyso-
kość 180 cm. Dzięki temu, pił-
karze będą mogli trenować wy-
konywanie stałych fragmentów 
gry w realnych warunkach pa-
nujących na boisku i bez nara-
żania się na bliski kontakt z pił-
kę (w przypadku tych, którzy w 
murze mieliby stanąć). Oprócz 
sztucznego muru, klub zakupił 
także komplet siatek do bramek 
o wymiarach 5 metrów na 2 me-
try, wykorzystywanych do tre-
ningowych gierek. Przypomnij-
my, że wcześniej Pomorzanin 
nabył także  

kolejny sprzęt z tytułu letnich 
transferów, a są nimi piłki me-
czowe firmy Adidas. W listopa-
dzie do piłkarzy pierwszego ze-
społu trafiły także dwa komple-
ty getr adidasa.

KR

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

USŁUGI kSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Piłkarze Pomorzanina do trenowania stałych fragmentów gry będą używali 
sztucznego muru

Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej informuje:

Zostań sędzią siatkówki!
Wydział Sędziowski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, zaprasza wszystkich 
fanów siatkówki na kursy sędziów siatkarskich. Termin przyjmowania zgłoszeń kandyda-
tów upływa 15 stycznia 2018 roku. 

- Lubisz grać w siatkówkę? 
Chętnie oglądasz mecze? Dołącz 
do nas! Dzięki nam możesz prze-
żyć niezapomniane emocje. Na-
wiązać nowe znajomości. Po-
znać nowe, ciekawe miejsca - ta-
kie słowa widnieją na plaka-
cie informacyjnym ZZPS. Wy-
dział Sędziowski Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Siat-
kowej zaprasza chętnych do 
wzięcia udziału w kursie na sę-
dziego piłki siatkowej. Zgłosze-
nia zawierające imię i nazwisko 
oraz wiek, adres i numer telefo-
nu, należy przesyłać do 15 stycz-
nia 2018 roku na adres e-mail: 
sedziowie@zzps.pl, z dopiskiem 

„Kurs na sędziego”. Jak infor-
muje ZZPS, koszt kursu będzie 
uzależniony od liczby zgłoszo-
nych osób. Dodajmy, że wyma-
gana jest pełnoletność kursanta. 

Oczywiście przyszły sędzia po-
winien również posiadać odpo-
wiednią znajomość siatkówki. 

KR

Do 15 stycznia można składać swoje aplikacje w związku z kursem na sędziego 
siatkówki
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Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Willa Zbyszko Nowogard 
Kościuszki 16 K 

zatrudni na stanowisko 
barman-kelner 

szczegółowe info. na miejscu. 
Tel. 600 045 151

R e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIeRUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 
898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierzbię-
cin, M2, bezczynszowe. 605 470 
602 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do remon-
tu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
dwurodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, do remontu, ogród 
4,5 ara. Cena 225 tys zł. Tel. 601 58 
40 54 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 814 
871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Gole-
niowie. Tel. 501 814 871 

•	 Zamienię mieszkanie 67m2 na 
mniejsze 2 pokoje. 91 39 73 664 

•	 Wynajmę  lub sprzedam mieszka-
nie dwupokojowe ul. Kowalska. 
607 617 849

•	 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 604 
269 301 

•	 Mieszkanie do wynajęcia dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane. 
Tel. 507 264 523

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 
006

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 721 145 
910

MOTORYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 
2001, cena do uzgodnienia. Tel. 
573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 
576 908

ROlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Sprzedam sianokiszonkę, 40 belo-
tów. 604 952 571 

•	 Presę  do słomy, kostkująca sprze-
dam. 508 211 596 

•	 Sprzedam obsypnik do kopania 
mało używany, cena 2600 zł. Tel. 
696 807 922 

•	 Sprzedam prosiaki. 508 211 596 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTaŻ MeBlI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMa USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Serwis aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończnia 
mieszkań, łazienki od podstaw. 
608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowlane i 
wykończenia wnętrz. 724 568 015 

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 511 901 
973 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

PRaCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 aMBeRCaRe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holan-
dia, austria, anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Poszukuje osoby do wykonania 
wiaty drewnianej. Tel. 502 103 432 

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kelner-
kę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH ZA-
TRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 kucharza/kucharkę oraz pomoc 
kuchenną zatrudnię. Restaura-
cja Przystań, Nowogard. Tel. 601 
58 40 56 

•	 Pracownika na fermę drobiu za-
trudnię dobre warunki płacowe, 
gm. Osina. Tel. 511 731 352

•	 Przyjmę budowlańca z doświad-
czeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w 
godzinach 9.00-14.00. Tel. 517 983 
502 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Oddam koty. 665 725 641 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 782 
822 724

•	 Sprzedam : Krzesełko do karmie-
nia 3in1 - 65 zł, Ubranko dla psa 
kurtka NOWE - 49 zł., Wertykulator 
profesjonalny - 199 zł.Kupie : Ko-
siarkę traktorek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam drewno na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki lub 
w całości do samodzielnego po-
cięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Owczarki niemieckie szczenięta. 
91 39 21 828 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 3 pokoje w Nowogardzie IV p.
cena: 169 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 
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INFORMaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejROZkŁaD JaZDY PkP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

ReklaMa

kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

Krzyżówka obrazkowa

Odgadnięte na podstawie obrazków wyrazy 
wpisać w diagram tak, aby powstała prawidłowo 
rozwiązana krzyżówka. Miejsce wpisu do odgad-
nięcia. Dla  ułatwienia trzy wyrazy już wpisano 
(ROLAK to skowronek polowy).

Litery z pól ponumerowanych od 1 – 12 utworzą 
aktualne rozwiązanie.

Miłej zabawy 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa MI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MaN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

ReklaMa
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z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Zdrowych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia 

Zofia Lepka, Szymon Rybar-
czyk, Natalia Furmańczyk, Hali-
na Stefańska, Małgorzata Skow-
rońska, Urszula Kaczmarek, Ge-
nowefa Maćkowska, Jadwiga Pa-
tecka, Agnieszka Skowrońska, 
Zdzisława Chocian, Oliwia Felik-
siak, Robert Kierzyk

Zwycięzca książka: Zofia Lep-
ka

Zwycięzcy prenumerata: Ja-
dwiga Patecka, Halina Stefańska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Magdalena Skowrońska, Julia 

Furmańczyk, Kamil Feliksiak, Ola 
Patecka

Zwycięzca: Julia Furmańczyk
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

tel. +48 91 39 20 221
ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza na BAL
SYLWESTROWY

Regionalny dystrybutor 
butli gazowych 
poszukuje osób  

chętnych do współpracy 
•	 Oferujemy butle 11 kg, 33 kg  z propan butanem, samym propanem a 

także butle przeznaczone do zasilania wózków widłowych.  
•	 Oferujemy konkurencyjne ceny, za nami ponad 20 lat doświadczenia na 

regionalnym rynku i mnóstwo zadowolonych klientów dołącz do nich. 

www.gazak.pl/

Tel. 606 930 398

PIaSek, PIaSek PRZeSIeWaNY, ŻWIR, 
CZaRNOZIeM, POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do klienta
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GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
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